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ABSTRACT 

 

This Bachelor essay is about students on upper-secondary school perceptions of Islam by the 

media and the education in schools. The purpose of this Bachelor thesis is to therefore to 

examine students on upper-secondary school perceptios of Islam and if the education in 

school and the media report influences their private opinions and attitudes.  

The research questions for my thesis are the following: 

1. How is Islam perceived in the education in school by the students in upper-secondary 

school? 

2. How is Islam percieved in the media report by the students in upper-secondary 

school? 

3. What can be said by the students in upper-secondary school private opinions in 

relations to media and the education in school? 

My research includes qualitative studies of literature and by the students survey responses that 

is presented in the research. The research has also consisted of quantitative studies as the 

research questions requires some measurable results. The survey questions in the research is 

connected to the education in school, the media and the students own opinion. The main 

theory that I have chosen for this thesis is Anthony Giddens and Philip W. Sutton´s theory 

about ”The process of socialization”. 

The subject i researched in shows that the students perceive the school as something positive 

despite the fact that the men in question perceive the school as more negative than the 

women. Media has temendous impact on people´s thoughts and feelings, affecting students 

perceptions of Islam. The media are guided by people´s need for interesting news. The 

perceptions of the students are influenced by the education in school and the media, but the 

survey shows that much else also plays a part in the process of socialization.  

The results of the research have also shown that this study has the same patterns as has been 

demonstrated in several other studies. Previous studies and my survey show that people have 

relatively negative perceptions of Islam and that it is seen as something new where Sweden 

has a responibility to solve. 



  

SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om gymnasieelevers uppfattning av islam genom media och skolans 

undervisning. Syftet med uppsatsen var därför att undersöka gymnasieelevers uppfattningar 

av islam och om skolans undervisning och medias rapportering påverkar deras privata attityd 

och åsikter.  

De frågeställningar som utreds i uppsatsen är: 

1. Hur uppfattas islam genom skolans undervisning av gymnasieelever? 

2. Hur uppfattar gymnasieelever medias rapportering av islam? 

3. Vad kan tydas genom gymnasieelevernas privata åsikter i förhållande till media och 

skolans undervisning? 

Undersökningsdelen består av kvalitativa studier av litteratur samt på elevernas enkätsvar som 

presenteras i undersökningen. Undersökningen har också bestått av kvantitativa studier då 

forskningsfrågorna kräver en del mätbara resultat. Enkätfrågorna i uppsatsen är kopplade till 

skolans undervisning, media och elevernas egna åsikter. Huvudteorin för denna uppsats som 

jag har valt har varit Anthony Giddens och Philip W. Suttons teori om 

”Socialisationsprocessen”.  

I undersökningsdelen presenteras det att eleverna uppfattar skolan som något positivt trots att 

killar i fråga uppfattar skolan som mer negativt än tjejerna. Media har enorm påverkan på 

människors tankar och känslor vilket påverkar elevernas uppfattning av islam. Medierna styrs 

av människors behov av intressanta nyheter. Elevernas uppfattning påverkas framförallt av 

skolans undervisning och media men undersökningen visar att mycket annat också spelar roll 

i socialisationsprocessen. 

Denna undersökning har även visat denna studie inte var ensamma om liknande mönster hos 

elever på gymnasiet vilket har visat sig i flera andra studier. Tidigare studier och min 

undersökning visar på att människor har relativt negativa uppfattningar av islam och att det 

ses som något nytt där Sverige har ett ansvar att lösa.  
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

 

1.1 Inledning 

 

Sverige är historiskt sett ett invandrarland som sträcker sig ända ifrån 13 000 år sedan fram 

till idag. Invandringen har sett olika ut under olika århundranden. Innan och under andra 

världskriget så var judar utsatta särskilt i övriga Europa men även i Sverige. Sverige stängde i 

stort sett gränsen för den judiska befolkningen då regeringen utfärdade en kungörelse som 

innebar att ”en utlänning ska avisas vid gränsen om det finns skälig anledning att antaga, att 

han lämnat sitt land för att icke återvända dit”.1 Denna kungörelse finns inte idag men samma 

attityd mot den som fanns mot judar då börjar uppstå mot muslimer idag, om inte värre. 

Senast 25 november 2017 så sade en politiker som representerar ett parti i den svenska 

riksdagen; ”Muslimer är inte 100 procent människor”. Att en politiker som representerar ett 

riksdagsparti i Sveriges riksdag kan uttryck dessa anti-muslimska åsikter visar på ett hårdare 

politiskt klimat gentemot muslimer. Denna politiker blev senare utesluten ur 

Sverigedemokraterna men hade innan dess spridit falska nyheter på sociala medier mot ett 

tilltänkt moskébygge.2  

Om falska nyheter kan forma människors åsikter och attityder är något som kommer 

diskuteras i denna uppsats och om mediernas bild är den sanna, och i så fall, vilka medier? 

När USA förklarade krig mot Irak 2001 blev det en enorm mediabevakning i Sverige som fick 

medieforskare att tvivla på även dem mest tillförlitliga medierna i landet. 

Medierapporteringen ansågs inte vara allsidig och saklig utan vara ”USA-vänlig” och ge 

läsare en skurk i mellanöstern. Vid internationella händelser spelar mediernas bild en mycket 

stor roll eftersom svenskarna får sin kunskap om världshändelserna genom just mediernas 

rapportering.3 När det kommer till olika medier så finns det många aktörer nu. Det finns 

nyheter i tidningar, på tv, i radio och i det relativt nya fenomenet sociala medier. Det alla 

                                                             
1 Strömbäck, Jesper, Utan invandring stannar Sverige, 1. uppl., Volante, Stockholm, 2016, s 25 och 34. 
2 Svenska dagbladet, SD-politiker: Muslimer är inte 100 procent människor, 26/11-2017. 
3 Nord, Lars, Shehata, Adam & Strömbäck, Jesper, Från osäker källa: bevakningen av Irakkriget i svenska medier, 

Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, s 9f. 
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nyheter dock har gemensamt är att alla nyheter har större chans att fånga publikens intresse 

om det bland annat finns en tillspetsning, polarisering och stereotypisering av människor.4 

Islam och muslimer har en utsatt roll i Sverige, allt som ofta nämns dem som något negativt i 

de vanliga samtalen. Sveriges bild av islam har för det mesta formats av mediernas bild av 

islam utomlands. Hur ska Sverige göra då för att fortfarande kunna inkludera muslimer i det 

sekulära Sverige? Myndigheter, skolan och framförallt det personliga ansvaret att inkludera 

alla är ett måste och det är i denna del som begreppet islamofobi har kommit upp då en del 

människor inte vill inkludera muslimer i det svenska samhället.5  

Skolan har en viktig roll för att ge eleverna de demokratiska värderingar och normer som 

skolan ska ge eleverna. Det kommer bland annat diskuteras hur stor roll skolan har och varför 

det är viktigt med bra lärare samtidigt som den bästa läraren inte kanske har rätt verktyg för 

att ge den bästa undervisningen hen kan ge.6 Att media spelar en roll som socialisationsagent 

kommer att diskuteras men också vilken roll skolan har som socialisationsagent i människors 

socialisationsprocess7 kommer vara grunden i denna uppsats för att diskutera gymnasieelevers 

uppfattning av islam och muslimer. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är: att undersöka gymnasieelevers uppfattning av islam och om 

skolans undervisning och medias rapportering påverkar deras privata attityder och åsikter. 

Min personliga åsikt är att islam uppfattas negativt i det svenska samhället och visar min 

undersökning att min personliga åsikt stämmer vill jag kunna starta en debatt om detta genom 

min undersökning. Detta genom att undersöka gymnasieelevers attityder och åsikter genom en 

enkätundersökning. Då skolans undervisning och media i Sverige visar en del av islam så är 

målet med denna uppsats att se om deras privata åsikter går ihop med deras åsikt om hur 

media och skolan presenterar islam. Syftet med denna uppsats är därför inte att förmedla 

                                                             
4 Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 

2009, s 173. 
5 Otterbeck, Jonas & Bevelander, Pieter, Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers 

utsatthet, Forum för levande historia, Stockholm, 2006, s 17ff. 
6 Broman, Anders, Att göra en demokrat?: demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, Fakulteten för samhälls- 

och livsvetenskaper, Karlstad, 2009, s 74. 
7 Begreppen socialisationsagent och socialisationsprocessen diskuteras i teoriavsnitten. 
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någon som helst kunskap om islam utan endast undersöka hur skolans undervisning förhåller 

sig till media och gymnasieelevers privata åsikter. 

De frågeställningar jag har valt att utreda i uppsatsen är: 

1. Hur uppfattas islam genom skolans undervisning av gymnasieelever? 

2. Hur uppfattar gymnasieelever medias rapportering av islam? 

3. Vad kan tydas genom gymnasieelevernas privata åsikter i förhållande till media och 

skolans undervisning? 

Utifrån fråga ett så kommer frågor i enkäten ställas för att kartlägga hur ungdomarna anser att 

skolans undervisning om islam är. Det kommer vara frågor som specificerar sig på skolans 

religionsundervisning som helhet men inriktning på den islamska undervisningen. Fråga två 

centreras kring attityder om islam. Om hur islam framställs för dem i media där analysen 

kommer förklara hur stor inverkan media har på deras bild. I fråga tre så är enkätfrågorna 

utformade för att se hur deras egna attityd och åsikt är om islam och denna fråga kommer 

senare i slutsatserna kopplas ihop med fråga ett och två då media och skolans undervisning är 

två stora delar i en gymnasieelevs vardag då de ofta blir exponerad för båda delarna. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsen geografiska avgränsning utgörs av staden Karlstad och i en studieförberedande 

gymnasieskola. Trots den geografiska avgränsningen utgörs av Karlstad så kan eleverna vara 

hemmahörande i angränsande orter. Förutom den litteratur som kommer att diskuteras i 

uppsatsen så är det enda egna materialet gymnasieelevernas svar på enkätfrågorna, jag 

kommer att begränsa mig till att undersöka gymnasieelevers uppfattning om islam i 

förhållande till skolans undervisning och mediernas rapportering av islam.  

Utifrån fråga ett så kommer en avgränsning ske med att material från skolans undervisning 

kommer vara det primära materialet och utifrån fråga två så kommer en avgränsning ske med 

att material som rör medier och dess enkätfrågor vara det primära materialet. Sedan fråga tre 

så sker en avgränsning när det handlar om elevernas egna ställningstagande och litteratur som 

går att använda till det.  
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1.4 Tidigare forskning 

 

Forskning kring attityder och åsikter gentemot olika folkgrupper är väl utrett både i Sverige 

och internationellt då det utgör ett brett och intressant fält att forska kring. Min undersökning 

som handlar om ungdomars attityder och åsikter har också undersökts på många olika sätt 

men eftersom det är en pågående förändring i hur olika ungdomar tänker blir detta fält 

fortfarande intressant och spännande att undersöka. Då denna undersökning riktar sig till 

gymnasieelevers åsikter och attityder kan media, familj och skolan vara viktiga delar i 

elevernas åsikter och attityder så därför centreras detta forskningsläge tematiskt kring, media, 

åsikter och attityder gentemot islam och skolans undervisning. 

I en rapportserie för forum för levande historia som heter Den mångtydiga intoleransen finns 

en liknande studie som min studie. Denna rapportserie har funnits i olika upplagor för att mäta 

gymnasieungdomars attityder läsåret 2009. Rapportserien började redan 2003 och mättes igen 

i Den mångtydiga intoleransen 2009. Studien visar sig att intoleransen gentemot romer, judar, 

muslimer och homosexuella har försämrats mellan åren 2003 och 2009. Denna undersökning 

omfattade totalt 4 674 gymnasieelever på 154 gymnasieskolor i olika städer och orter runt om 

i Sverige. Rapporten visar att yrkesförberande skolor har en mycket lägre tolerans gentemot 

romer, judar, muslimer och homosexuella än vad elever på ett studieförberedande skolor har. 

Rapporten visar också att kön och ålder spelar roll. Killar visar sig i rapporten ha en lägre 

tolerans gentemot dessa människor än vad tjejer har. Mitt undersökningsfokus är endast på 

islam men rapporten visar som nämnt att det finns ett samhällsproblem i inställningen mot 

dessa grupper. I rapporten så visar det sig att en negativ inställning mot homosexuella mellan 

år 2003 och 2009 har blivit större samtidigt som den negativa inställningen mot judar och 

muslimer har blivit lite sämre mellan dessa år.8 Den svenska majoritetsbefolkningens attityder 

och åsikter mot invandrare och flyktingar har studerats sedan mitten av 1900-talet men olika 

resultat beroende på hur det svenska samhället ser ut just då. 1960 så var det en fjärdedel som 

var emot invandring och en fjärdedel som var positiv inställd till invandring. I början av 1980-

talet så var det istället en större positiv inställning till invandring. Vid dessa rapporter så 

visade det sig att ålder var starkt förknippat till åsikter då det var främst unga som var mer 

toleranta än äldre var. I början av 1990-talet hade det istället skett en förändring i att unga 

vuxna var mindre toleranta än äldre vuxna. Denna trend har varit bestående under 1990- och 

                                                             
8 Levande historia, Den mångtydiga intoleransen, Rapportserie 1:2010, s 6f och 10. 
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2000-talet.9 Rapporten är intressant då det går att se mönster som jag möjligtvis också kan 

tyda i min undersökning och använda denna som en grund för min analys. 

 

Islamofobi är en forskning skriven av religionsvetaren Mattias Gardell. Gardell har skrivit 

denna studie inom det mångvetenskapliga forskningsprogrammet Impact of religion: 

Challenges for society, Law and Democracy. Hans studie är en granskning av fördomar mot 

muslimer och hur islamofobiska tankar uppstår och fortsätter finnas i det svenska samhället. 

Gardell menar att muslimer påstås vara våldsbenägna, terrorister och kvinnoförtryckare som 

hotar demokratin och yttrandefrihet, och att denna negativa diskussion har normaliserats i 

olika debatter både bland politiker och bland vanliga människor. I det stora hela så blir det en 

fundering över hur det skulle vara om vi skulle börja fråga oss ”hur svarta är” eller ”hur judar 

är”. Att tänka på judendomen idag är att ofta associera till en av dem värsta 

människoutrotningen i modern tid, men idag är det samma attityder och åsikter mot muslimer 

som det var mot judar innan andra världskriget menar Gardell. Kan det bara vara så att 

muslimer är främmande, för västvärlden, för Europa och för Sverige? Det är tyvärr mycket 

möjligt att det är den främmande biten som är problemet för människor. Gardell menar att det 

räcker att blunda och tänka på islam och muslimer för att starta att associera till terrorism, 

slöja och skäggiga män som skriker.10 Denna studie som Gardell har skrivit är relevant för 

min uppsats då den diskuterar åsikter och attityder gentemot islam och muslimer och hur det 

formar det svenska samhället. Hur negativa åsikter normaliseras istället för att kritiseras då 

det faktiskt handlar om främlingsfientlighet många gånger av fallen. Sen är begreppet 

islamofobi också intressant då man kan fråga sig när negativa åsikter och attityder faktiskt blir 

en fobi mot en religion, där fobi är ett annat ord för skräck, avsky och rädsla för att nämna 

några av synonymerna. 

Sociologen Klas Borell har skrivit i uppdrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

boken Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Borell diskuterar mycket 

åsikter och attityder i denna bok och nämner bland annat att han anser att antimuslimska 

tankar är händelsestyrda. I forskningarna visar sig det att fler negativa attityder och åsikter 

uppkommer när det har skett islamistiska terrordåd som till exempel 11 september i New 

York, USA. Dessa islamiska terrordåd gjorde att det blev en antiarabisk attityd då terrordåden 

både kopplades till arabvärlden samt till olika terrorgruppen som sade sig stå för den rätta 

                                                             
9 Levande historia, 2010, s 11f. 
10 Gardell, Mattias, Islamofobi, 2. uppl., Leopard, Stockholm, 2011. s 9f. 



 6 

muslimska vägen. Även om nästan alla muslimer inte står för denna terror som några 

muslimer utför i världen, så har negativa attityder och åsikter mot muslimer blivit fler vilket 

har gjort att terror har kopplats med mellanöstern och islam.11 Jag kommer använda denna 

bok i avsnittet som handlar om elevernas privata tankar för att jämföra och förklara hur 

antimuslimska åsikter och tankar kan komma upp. 

Statsvetaren Anders Broman skrev sin doktorsavhandling Att göra en demokrat? som är 

användbar i min uppsats. Den diskuterar skolans vikt i förhållande till att forma demokratiska 

ungdomar. Som min teori diskuterar så har Broman också begreppet socialisationsagent i sin 

avhandling där han diskuterar om skolan kan räknas till en demokratisk socialisationsagent. 

Denna avhandling diskuteras därför lite i mitt teoriavsnitt eftersom jag också försöker finna 

hur stor vikt skolans undervisning har att göra med människors tankar och känslor och hur det 

formar ens värderingar och normer. Broman kommer fram i sin forskning om att en kurs och 

en lärare kanske inte räcker för att forma en elevs tankar och känslor om något 

undervisningsämne då det krävs mycket från lärarna i så fall eftersom vissa kurser kan vara 

korta samt andra anledningar.12 Med denna avhandling kan jag använda när jag diskuterar 

skolans roll i gymnasieelevers åsikter och attityder och hur det kan ha formats av skolans 

undervisning.  

Redaktörerna Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson till 

SOM-institutets 70:e forskarantologi har sammanställt 2016 års nationella SOM-

undersökning. I min undersökning så är det tre rapporter som är intressanta för min uppsats. 

Den första rapporten heter Stabilitet i en föränderlig värld: medieanvändning och social 

sammanhållning och är skriven av Jesper Strömbäck som är professor i journalistik och 

medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation. 

Strömbäck är också använd i min teori med en bok som han har skrivit men denna rapport 

handlar istället om medias bild av saker och hur det kan förändra tankar och känslor. 

Strömbäck diskuterar också om hur media trycker på vissa saker som människor har lite 

sympati för vilket gör att nyheterna blir intressanta att läsa.13 Denna rapport kan jag använda i 

min undersökning när det kommer till mediefrågorna och hur detta förändrar 

gymnasieelevernas egna ställningstaganden.  

                                                             
11 Borell, Klas, Islamofobiska fördomar och hatbrott: en kunskapsöversikt, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 

Bromma, 2012, s 23f.  
12 Broman, 2009, s 221f. 
13 Andersson, Ulrika, Ohlsson, Jonas, Oscarsson, Henrik & Oskarson, Maria (red.), Larmar och gör sig till: SOM-

undersökningen 2016, SOM-institutet, Göteborg, 2017, s 9 och 241. 
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Den andra rapporten jag använder är statsvetaren Marie Demker som har skrivit rapporten 

Ökat motstånd mot flyktingmottagning och invandrares religionsfrihet. Demker menar att 

svensk debatt om migration, flyktingpolitik och integrationsprocesser har blivit allt mer 

partipolariserad och att det har blivit en hårdare debatt om hur religionsfriheten ska få utövas. 

Människor ändrar alltså uppfattning när politiken blir hårdare när det kommer till 

flyktingmottagning och religionsfriheten.14 Denna rapport är intressant i det hänseende att 

människors uppfattningar om islam förändras när det blir en hårdare politiskdebatt och 

hårdare politisk debatt blir det av att människor är missnöjda med hur det ser ut.  

Den tredje och sista rapporten ur SOM-undersökningarna är religionsdidaktikern Viktor 

Aldrin som har skrivit rapporten Svenska folket om religion och tradition i skolan. Denna 

rapport behandlar religionens roll i skolan och att det debatteras ofta i skolan. Aldrin skriver 

om olika traditioner i skolan som kan kopplas till kristendomen och svårigheten med hur det 

är nu när det finns fler än en religion i den svenska skolan samt att människor från partier som 

är åt höger-kanten visar ett större missnöje med att det skulle bli olika förbud mot dem kristna 

traditionerna.15 I min undersökning har jag ställt frågor där eleverna får svara på egna 

ställningstagande och vad de har för åsikter, vilket gör att denna rapport också blir intressant 

för min uppsats då negativa åsikter självklart handlar om ett missnöje och Aldrin tar upp 

anledningar till detta missnöje.  

Jesper Strömbäck har också skrivit en till bok som är relevant för min uppsats och heter Utan 

invandring stannar Sverige. Den behandlar hur viktig invandringen är till Sverige och vad den 

gör för Sverige. Strömbäck sammanfattar invandringen till Sverige under 2000-talet vilket är 

intressant för min uppsats då han skriver om hur många människor i Sverige som faktiskt är 

invandrare vilket gör pratet om invandrare konstigt då många människor har rötter från andra 

länder och att det inte finns någon ”homogen svensk”. Sverige är ett riktigt invandrarland då 

historiskt sett och under nutiden så har Sverige varit generösa när det kommer till 

invandring.16 

Filosofen Maria Mattus har skrivit rapporten De länkande orden – Den digitala arenans 

dynamik. Denna rapport handlar om media och dess olika möjliga aktörer som finns i omlopp 

vilket inte alltid är bra då läsaren måste bedöma mediernas trovärdighet. Mattus menar att 

eftersom det finns så många medier ute nu så måste mottagaren göra ett aktivt val om man 

                                                             
14 Andersson, Ohlsson, Oscarsson & Oscarson, 2017, s 475. 
15 Andersson, Ohlsson, Oscarsson & Oscarson, 2017, s 515. 
16 Strömbäck, 2016, s 45f. 
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kan tro på nyheten eller inte.17 Denna rapport kommer att användas för att diskutera 

mediefrågorna som eleverna har svarat på för att kunna jämföra och diskutera med Mattus 

rapport hur medierna arbetar och hur sårbara läsare av nyheter är då det finns många som inte 

har riktiga nyheter.  

Den sista jag har i tidigare forskning är Christopher Allens bok Social media as an alternative 

to Moodle in EFL teaching practice forums. Denna bok diskuterar sociala mediers roll i 

dagens samhälle där det inte bara finns bra nyheter utan att dagens samhälle där sociala 

medier är så stort så kan en nyhet vandra fort vilket kan bli farligt om det inte är en nyhet som 

är korrekt och som är meningen att starta fördomar.18 Denna kan jag använda för att diskutera 

hur sociala medier också är medier trots att de fungerar på ett annat sätt än en nyhet från till 

exempel Dagens nyheter. Eftersom jag också har en fråga där jag frågar respondenterna vilka 

typ av medier de läser och då är sociala medier ett svarsalternativ.  

 

1.5 Metodavsnitt 

1.5.1 Metod och material 

 

Denna undersökning om ungdomars uppfattningar av islam bland elever på 

studieförberedande gymnasieskola består primärt av kvalitativa studier av informationen som 

finns i elevernas svar på enkäten. Dessa enkätsvar kommer att fokuseras kring ungdomarnas 

uppfattning kring islam inom skolan och media. Att arbeta med en kvalitativ metod när man 

ska tolka dessa ungdomars enkätsvar är fördelaktigt för min typ av uppsats. Forskarfrågor när 

de skrivs med en kvalitativ metod kan formuleras med olika grad av tydlighet. Huvudsaken är 

att forskarfrågorna innehåller delar som går att tolka på ett sätt som gör att tolkande moment 

ingår tillsammans med teorin och tidigare forskning.19 På grund av att denna uppsats har 

frågor som ska bli besvarade och med det få mätbara resultat över ungdomarnas åsikter och 

attityder så kommer även en kvantitativ metod ingå i denna uppsats. Till skillnad från den 

kvalitativa metoden så är den kvantitativa metodens forskningsfrågor mer specifika för att 

göra resultaten mer mätbara, men båda är dock inriktade på att besvara frågor om den sociala 

verklighetens natur. När man har en undersökning ska man dock inte överdriva skillnaden 

                                                             
17 Mattus, Maria, De länkade orden: den digitala arenans dynamik, 1. uppl., Linköping, 2008, s 12. 

18 Allen, Christopher, Social media as an alternative to Moodle in EFL teaching practice forums, Research-publishing.net, 

2015, s 12ff. 

19 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. s 345 f. 
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mellan kvalitativ och kvantitativ, däremot måste en förståelse finnas över att det finns en 

skillnad mellan dessa metoder och att den skillnad mellan tolkande moment som kvalitativ 

metod har och kvantitativa metoden fokuserar mer på mätbara resultat.20 Sedan kommer 

litteratur som är tidigare forskning kring detta ämne användas för att få en förståelse kring 

media, skolan och människors uppfattning kring islam.  

De primära källorna i denna uppsats är enkätsvaren och i dem kommer svar från ungdomar 

presenteras i analysdelen där de kommer tolkas utifrån ovan vald metod samt teorin som 

presenteras i nästa delavsnitt. Materialet som används är relevant till uppsatsen och dess 

forskningsfrågor. 

Ur ett källkritiskt perspektiv på materialet så kan enkätsvaren från ungdomarna inte ge en 

rättvis bild men på grund av det antalet som frågas så kan det ge en grundläggande bas över 

hur ungdomar har för åsikter och attityder gentemot religionen. En annan aspekt av det hela 

kan också vara att ungdomarna inte svarar trovärdigt och i förhållande till vad de faktiskt 

tycker så blir undersökningen felaktig, där av så måste deras rätta åsikter och attityder komma 

in i deras enkätsvar. Trots att de inte svarar på undersökningen på ett trovärdigt sätt så kan 

man bara forska efter vad materialet faktiskt säger. Har man ett material där i mitt fall 

ungdomar har blivit frågade genom enkäter så har jag belägg i min undersökning varför jag 

gör de analyser och slutsatser som jag gör.21 En nackdel med att använda sig av enkäter är att 

alla frågor måste kännas relevanta för respondenterna så att de inte tröttnar och börjar svara 

felaktigt för att det ska gå fort. Man kan inte heller ställa uppföljningsfrågor om hur de menar 

i det de svarar på. En fördel med det är att jag som administrerar enkäterna inte kan påverka 

respondenterna på något sätt vilket inte medför några av mina egna tankar i deras svar vilket 

det ibland kan göra i intervjuer.22  

 

1.5.2 Enkätens utformning 

 

Under min undersökning har jag fått med 76 svar där det var 38 som identifierade sig som 

man, 34 identifierade sig som kvinna och 4 stycken identifierade sig som ospecificerat.23 Det 

                                                             
20 Bryman, 2011, s 373 och 546f.. 
21 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. s 288. 
22 Bryman, 2011, s 228f. 
23 Män och kvinnor benämns som killar och tjejer i uppsatsen, på grund av deras unga ålder. 
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som kan vara problematiskt med enkätundersökningar är att ha möjlighet att motivera 

respondenterna till att svara sanningsenligt då de kanske inte ser syftet till varför de ska göra 

enkäten. Ett bra sätt att få de att förstå syftet med det är att vara med när de skriver för att 

kunna förklara frågan på ett sätt som dem förstår. Min enkät gjordes via internet via ett 

program som heter Survio.com, men eftersom de flesta gymnasieeleverna har dator i skolan 

nu så kan de göra undersökningen samtidigt som jag är med i klassrummet. Frågorna i 

enkäten var ganska enkelt utformade med vissa svåra begrepp som behöver lite genomgång 

för vissa av respondenterna. Enkätfrågorna är också utformade med inspiration från Levande 

historias Den mångtydiga intoleransen och Anders Bromans Att göra en demokrat som har 

presenterats i tidigare forskning och också innehåller enkätundersökning. Frågorna har jag 

försökt att inte vara ledande utan istället vara neutrala i den form att inte ge några indikationer 

vad min privata åsikt är utan jag ville att de skulle ha möjlighet att svara så sanningsenligt 

som möjligt.24  

De elever som har svarat på enkäten går som sagt på en studieförberedande utbildning med 

elever där majoriteten var svenskfödda med svenskfödda föräldrar. I enkäten har jag inte tagit 

med frågor som rör respondenternas egen religion eller egen migrationsbakgrund. Detta var 

ett medvetet val i enkäten för att svaren ska ha möjlighet att bli representerade för 

gymnasieelever och inte dela in eleverna i olika ”fack”, så som religionstillhörighet eller 

etnicitet. Eftersom det är på en studieförberedande skola så blir inte eleverna representativa 

för alla gymnasieelever i Karlstad eftersom det skiljer sig mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande skolor.   

Enkäten var begränsad till att den endast var öppen när jag öppnade sidan när jag var i 

klassrummen med eleverna eller på elevernas läroplattform där endast dessa elever kommer in 

vilket gör att jag kan säkerställa att det endast var gymnasieelever som svarade på enkäten. 

Den var anonym i den mån att det endast var könen och tidigare 

religionskunskapserfarenheter som presenterades. Enkäten innehöll 21 frågor där två stycken 

var de nämnda ovan, 4 stycken kunde jag kategorisera som till skolans undervisning, 4 

stycken frågor som jag kunde kategorisera till medierna och sedan 11 frågor som var 

elevernas egna ställningstagande. En av dem frågor som var kopplat till elevernas egna 

ställningstagande var en fråga där eleverna kunde svara med egna ord. Frågorna är utformade 

så att alla tre forskningsfrågor ska kunna svaras så genomgående som möjligt. Det finns en 

                                                             
24 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 3., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s 70f. 
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öppenhet och transparens i frågorna vilket kan göra det lite otydligt stundtals för att det inte 

ger exakt vad respondenterna menar. Alla frågor var dock tvungna att besvaras vilket var ett 

medvetet val trots att det ibland kan vara intressant att se vilka frågor som blir ett bortfall där 

elever inte vill svara. Jag har för den största delen räknat i procent istället för att räkna i 

antalet respondenter vilket också är ett medvetet val då jag personligen tycker det är lättare att 

se i procent. 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

 

I uppsatsen har jag valt att utgå från en huvudteori som heter socialisationsprocessen som 

arbetats fram av sociologerna Anthony Giddens och Philip W. Sutton i boken Sociologi. För 

att förklara socialisationsprocessen så måste begreppet socialisationsagent förklaras först. 

Socialisationsagenter är grupper och/eller sociala sammanhang där det äger rum viktiga 

former av socialisation. Socialisation sker därför genom olika agenter över en lång tid genom 

två stycken generella faser i livet. Den första fasen kallas den primära socialisationen och är 

under den tidiga barndomen då det är som mest intensiv inlärning med mest kulturell 

inlärning. Under den primära socialisationen är familjen den viktigaste agenten där individen 

får mest ifrån. Från familjen får individen sina första normer och värderingar som hen 

använder sig av i olika ställningstaganden den gör.25 

 

När den primära socialisationen tas över av en annan fas, är det den sekundära socialisationen 

som tar över under den andra delen av barndomen och fortsätter i individens hela vuxna liv. 

Under den sekundära socialisationen är det inte bara familjen som är en viktig agent utan 

andra agenter börjar ta plats, så som skolan, vänner, olika organisationer, massmedier och 

sedan kommer individens arbete. Dessa agenter blir olika socialiserade krafter som påverkar 

individen. De olika agenterna ger normer, värderingar och olika övertygelser genom de olika 

sociala interaktionerna. Sedan finns det också andra saker som påverkar så som 

socioekonomiska förutsättningar, etnicitet och flera andra saker.26 

 

Med de olika agenterna som agerar för varje individ så skapar det en process, en 

socialisationsprocess som blir huvudteorin i denna uppsats. Denna socialisationsprocess kan 

                                                             
25 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W., Sociologi, 5., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s 227. 
26 Giddens & Sutton, 2014, s 227. 
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delas upp i olika underkategorier och med de olika agenter som kategorier. För uppsatsens 

skull så blir skolan och media viktiga agenter för att kunna svara på de tre olika 

forskningsfrågorna. Alla dessa agenter påverkar socialisationsprocessen vilket gör att alla 

berörda agenter som nämndes ovan måste förklaras för att sedan förklara sist hur jag ska 

använda mig av socialisationsprocessen som teori.27 

 

Utbildning eller skola är en viktig socialisationsagent som nämnt ovan. Skolan ska verka för 

att ge individer en inblick i samhällets gemensamma värderingar. Samhällets gemensamma 

värderingar skapar därför många enskilda individer som alla har påverkats av skolans 

värderingar. Forskare på detta område har hävdat att utbildning gör det möjligt att skolelever 

får internalisera de sociala regler som gör att samhället fungerar. Utbildningssystemets 

viktigaste grundpelare är att ge individer rätt förutsättningar och kunskaper för att delta i 

samhället och med det kommer också de värderingar som skolan står för. Hur mycket varje 

individ tar del av skolans värderingar och moraliska övertygelser handlar om hur mycket de 

andra socialisationsagenterna får ta över, som till exempel media.28 Broman är i sin tveksam 

över hur stor socialisationsagent skolan faktiskt är för eleverna. Det är tänkt att skolan ska 

vara en demokratisk socialisationsagent men faktum är att Broman menar att frågan är mer 

komplex och att en kurs i något ämne kanske inte räcker för att vara delaktig som en 

socialisationsagent, istället så kan en lärare och undervisning kanske bara påverka en elev 

även om skolan vill att alla elever ska få samma demokratiska värderingar.29 

 

När det kommer till media som också är en viktig socialisationsagent så spelar media in en 

viktig roll på i denna teori men också för påverkan av individers ställningstagande. Idag får 

man nyheter och fakta från alla håll och kanter. Du kan få det från tv, radio, internet med 

mera. Idag kan du också bara gå in på internet från telefonen, som nästan alla har möjlighet 

till, med bara en knapptryckning. Människor blir också exponerade av nyheter, både riktiga 

och falska, på sociala medier så som Facebook och Twitter, då folk länkar till de och citerar 

nyheter på ett sätt som inte fanns förut. Internet har en stor inverkan på dagens nyhetsutbud 

och som jag nämnde ovan så finns dock både riktiga och falska nyheter på till exempel sociala 

medier. Det farliga som blir i detta är att människor får värderingar och moraliska 

övertygelser från falska nyheter som individer blir exponerade för. Även massmedier har 

                                                             
27 Giddens & Sutton, 2014, s 227. 
28 Giddens & Sutton, 2014, s 567. 
29 Broman, 2009, s 221f. 
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sociala funktioner som de arbetar efter. De ger information om det som händer i Sverige och i 

världen, korrelation där medierna förklarar innebörden av informationen till människorna, 

kontinuitet som innebär att medierna uppmärksammar nya former av social utveckling och 

skapar en värdegemenskap, underhållning där medierna ger en stund vila från jobb och andra 

saker samt även mobilisering där medierna påverkar människor hur de ska göra om de är 

moraliska regler eller om det är för att förklara hur vi ska göra vid kriser. Det som blir 

intressant för min teori värdegemenskapen som medierna ska ge samt även underhållningen 

som visar ändå på att massmedier vill ju ha läsare och lyssnare vilket gör att det kan finnas 

risk för att medierna vinklar sin rapportering för att medierna ska bli underhållande för alla 

individer. Detta påverkar självklart vad människor anser om olika saker.30  

 

Medieteorierna är många vilket också gör att jag kommer komplettera med Jesper Strömbäcks 

bok Makt, medier och samhälle. Denna bok inriktar sig på mediernas makt i samhället, både 

som politiska aktörer men också som informationskälla. Medierna har ett stort inflytande på 

våra egna värderingar och normer där Strömbäck menar att medierna inte är allsmäktiga, men 

inte heller maktlösa utan de är mäktiga. De är mäktiga i det sammanhang att de kan påverka 

människors tankar och känslor i olika frågor. Det är den främsta informationskällan som 

människor har.31 Denna kommer jag använda som teori i uppsatsen för att både komplettera 

med socialisationsprocessen men också för att se hur medierna styr människors värderingar 

och känslor i olika frågor. Den går att använda för att i de enkätfrågor som är kopplade till 

media för att sedan se hur den har påverkat människor i diskussionsdelen i slutet av 

uppsatsen. 

 

Efter det jag har förklarat nu om de olika agenterna och socialisationsprocessen som påverkar 

värderingar, normer och andra moraliska övertygelser ger en grund att stå på i uppsatsen. Jag 

kommer därför pröva i vilken mån socialisationsprocessen och de olika 

socialisationsagenterna påverkar individernas egna uppfattningar genom att påverka 

individernas värderingar, normer och moraliska övertygelser. Som jag nämnt ovan så vill jag 

se om skola och media påverkar elevernas egna uppfattning genom dessa 

socialisationsagenter och genom socialisationsprocessen. Socialisationsprocessen blir alltså 

huvudteorin för uppsatsen samtidigt som socialisationsagenterna blir viktiga grundpelare för 

att kunna göra socialisationsprocessen möjlig. 

                                                             
30 Giddens & Sutton, 2014, s 494ff och 506. 
31 Strömbäck, 2009, s 9-14.  
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2. UNDERSÖKNINGSDEL      
 

2.1 Skolans enkätfrågors resultatdel 

2.1.1 Resultat  

 

Resultatredovisningen av enkätfrågorna som är kopplade till forskningsfråga ett inleds med 

enkätfrågorna som är direkt kopplade till skolan. I fråga om de anser att skolans undervisning 

ger en rättvis bild av islam så anser 23.7 % att den är mycket rättvis, 51.3 % att den är ganska 

rättvis, 17.1 % att den är lite rättvis och 7.9 % tycker att det inte är en rättvis bild som skolan 

ger av islam. När frågan istället ställdes för att fråga om eleverna tyckte att skolans 

undervisning om islam stämmer med deras bild av religion så var svaren att 11.8 % tyckte den 

var mycket överensstämmande, 53.9 % tyckte den var ganska överensstämmande, 22.4 % 

tyckte den var lite överensstämmande och 11.8 % tyckte den inte stämde alls. I frågan om 

islam är framställd som en bra religion genom skolans undervisning så svarade 25 % att den 

är mycket bra, 46.1 % tyckte ganska bra, 23.7 % tyckte lite bra och 5.3 % tyckte inte alls att 

det är en bra framställning. Om eleverna tyckte att skolans undervisning har gett eleven bra 

information om islam så svarade 15.8 % mycket, 40.8 % ganska mycket, 39.5 % lite och 3.9 

% tyckte ingen alls. 

2.1.2 Analys av resultat 

 

När det kommer till de 76 svar som har kommit in genom enkäten så har skolans undervisning 

ganska god status bland eleverna. Majoriteten anser att skolan presenterar en rättvis bild av 

islam vilket kan tyda på att eleverna litar på det som skolan lär ut. Den rättvisa bilden av 

islam kan vara svår att presentera, då Religionskunskap 1 är den enda kursen som alla 

gymnasieelever måste läsa och är endast på 50 poäng, vilket motsvarar 50 lektionstimmar, 

vilket gör den till en kort kurs som elever har under gymnasiet. I denna kurs ska alla 

världsreligioner behandlas och förklaras hur de tar sig uttryck för individer och grupper i 

samtiden, i Sverige och i omvärlden.32 Frågan i detta är ju verkligen hur rättvis bild 

undervisningen i skolan hinner ge, om lärare ska behandla alla världsreligioner och olika 

livsåskådningar på 50 timmar? Broman skriver i sin forskning att utbildning är ett av de 

viktigaste forumen för medborgare att förstå samhället. Skolan kan inte enkelt påverka en elev 

                                                             
32 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s 138. 
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men har i högsta grad goda förutsättningar att ge elever en rättvis bild av islam. Då krävs det 

dock att skolan får rätt verktyg med rätt undervisningstimmar och kompetenta lärare för att ge 

en sådan rättvis och nyanserad bild.33  

Intressant med svaren från dessa enkätfrågor är att majoriteten anser att skolans undervisning 

är bra samtidigt som närmare 40 % svarade att de endast fått lite information om islam genom 

skolans undervisning. Samtidigt som skolan har ett ansvar att förmedla kunskap om 

världsreligionerna, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter samt även konsekvenser av 

andra världskriget. Skolinspektionen har dock visat att skolan har stora problem med sitt 

kunskapsuppdrag då det har visat sig finnas stora kvalitetsskillnader mellan skolor och lärare. 

Skolinspektionen visade också då att det fanns stora skillnader i kunskap på en och samma 

skola.34 

I undersökningen så var, av de 76 som svarade på enkäten, hälften killar och av dessa killar så 

var det över två tredjedelar (68.4%) som hade haft religionskunskap på gymnasiet, Lite 

mindre än en tredjedel (28.9%) hade endast läst högstadiets religionskunskap och resterande 

hade läst övriga religionskurser. Killarna som hade svarat på dessa enkätfrågor var mer 

negativa till skolans undervisning än genomsnittet där killarna med en tiondel (13.2%) 

menade att det inte ger en rättvis bild av islam där genomsnittet i stället var under en tiondel 

(7.9%). I enkäten hade en tiondel (11.8%) svarat att skolans undervisning gav samma bild 

som eleven har samtidigt som det var en femtedel (18.4%) av killarna. I frågan om islam är 

framställd som en bra religion genom skolans undervisning så var det fler killar som hade 

svarat mycket bra jämfört med genomsnittet samtidigt som det också var fler killar som hade 

svarat inte bra på den frågan också. Precis som svaren på enkäten för denna undersökning så 

visade Levande historia samma resultat i sin undersökning, att män är mer benägna till 

negativa attityder däremot så skiljer det i att killar svarade mycket positivt i denna 

undersökning som i Levande historias.35  

Som tidigare nämnt så är familjen den viktigaste socialisationsagenten i en barns liv men ju 

äldre barnet blir desto mer viktig blir skolan, massmedier och familjen viktiga vilket gör att 

det är skolan och vänner man som tonåring påverkas mycket av. Då detta avsnitt behandlar 

skolan så går det att poängtera att skolan är en viktig del av en gymnasieelevs vardag och den 

tar över mycket av en gymnasieelevs tankar och tankesätt. Dessa delar påverkar mycket och 

                                                             
33 Broman, 2009, s 13. 
34 Levande historia, 2010, s 44. 
35 Levande historia, 2010, s 6. 
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tillsammans med de olika sociala interaktionerna eleven får hjälper det människorna att få 

värderingar och normer som de sedan använder för eller emot olika delar, i detta fall islam.36 

 

2.2 Media enkätfrågors resultatdel 

2.2.1 Resultat 

 

Dessa enkätfrågor som presenteras i denna del är de frågor som är kopplade till media där 

första media frågan som eleverna fick svara på var om de anser att media ger en rättvis bild av 

islam så anser 5.3 % att den är mycket rättvis, 21.1 % att den är ganska rättvis, 42.1 % att den 

är lite rättvis och 31.6 % tycker att det inte är en rättvis bild som media ger eleverna av islam. 

Om media ger en överensstämmande av islam som eleverna har fått genom skolans 

undervisning svarade eleverna att 9.2 % tycker att den är mycket överensstämmande, 21.1 % 

tyckte den var ganska överensstämmande, 51.3 % tyckte den var lite överensstämmande och 

18.4 % tyckte den inte stämde alls. Eleverna svarade i frågan om islam är framställd som en 

bra religion genom media att 11.8 % tyckte den var mycket bra, 15.8 % ganska bra, 34.2 % 

lite bra och 38.2 % tyckte inte alls islam framställdes som en bra religion genom media. När 

eleverna fick svara vart de fick sin information svarade 19.7 % Dagens nyheter och/eller 

Svenska dagbladet, 28.9 % svarade Aftonbladet och/eller Expressen, 14.5 % svarade att de 

fick sin information på sociala medier så som Facebook och/eller Twitter, 1.3 % svarade 

Nyheter24 samt 35.5 % svarade att de inte läser någon av dessa. 

2.2.2 Analys av resultat 

 

Av de 76 enkätsvar som har kommit in så är media något som gymnasieeleverna ser som 

negativt. Det var en väldigt liten del (5.3%) som ansåg att media gav en rättvis bild av islam 

och en femtedel (21.1%) tyckte att media gav en ganska rättvis bild av islam. Nästan hälften 

(42.1%) tyckte att det var en liten rättvis bild och nästan en tredjedel (31.6%) tyckte det inte 

var en rättvis bild. För att återkomma till teorin i undersökningen så ska media för att fungera 

som en social funktion vara underhållande för människor och möjligheten finns här att så 

många anser att medias rapportering av islam inte är underhållande. De kan anse att det inte 

finns något bra i det som skrivs och sägs. Ger inte media en anledning att titta och läsa på 

nyheter så kommer inte någon person titta och läsa nyheter. Media ska verka för att ge rätt 

                                                             
36 Giddens & Sutton, 2014, s 227.  
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information men också som ett sätt att låta individen som läser eller tittar på nyheterna 

glömma bort sina problem för en stund. Som tidigare nämnt så är islam numer kopplat till 

mellanöstern och till den flyktingström som Sverige har sett och möjligheten finns att 

människor anser att den flyktingström som har varit är ett problem som gör att de inte får 

koppla bort sina egna problem i vardagen genom media underhållningen.37 Är det så att dessa 

gymnasieelever tycker att medias bild av islam inte är rättvis och att det är på grund av att 

nyheterna inte är intressanta nog för dem så är inte det underligt, då studier visar att 

människor känner minst samhörighet med människor som har en annan religion och de som 

kommer från en annan kultur. Denna trend som visar att människor känner minst samhörighet 

och sympati för människor med en annan religion har varit bestående nu ett tag och dessa 

studier visar också att det kommer hålla i sig då fler och fler har en annan religion. Detta kan 

bero mycket på att det finns ett mänskligt drag att dela in människor i ”vi och dom”-grupper. 

Det är dock aldrig klart vilka människor som ska vara i vilken grupp vilket gör att en faktor 

som religion kan vara avgörande.38 

Över hälften (51.3%) tyckte media ger en bild av islam, som i liten grad överensstämmer med 

vad de lärt sig i skolundervisningen. Detta kan givetvis bero på flera aspekter men en del är 

troligtvis att utbudet av media aldrig har varit större än vad det är idag. Människor har en 

enorm frihet att välja när, var och hur de vill ha sina nyheter och vilken typ av nyhet de vill 

läsa. Jesper Strömbäck menar att denna förändring av media användning att ha möjlighet att 

läsa nyheter, både falska och äkta, kan påverka människors syn på demokrati och dess 

förmåga att fungera i samhället. Att Strömbäck drar det så långt som människors syn på 

demokrati är mycket för att det finns många nyheter som inte stämmer överens med skolans 

undervisning av islam.39 Yttrandefriheten hur bra den är så skapar den också problem i 

samhället då det är en tunn skiljelinje mellan vad man får säga och inte får säga. Det man förr 

fick säga om till exempel den judiska befolkningen och den mörkhyade befolkningen får man 

inte längre säga utan den faller under hets mot folkgrupp. Det har dock inte kommit så långt 

om muslimer än utan än så länge finns det mycket man får säga som går under 

yttrandefriheten.40 Att muslimer är inblandade i fler negativa nyheter än till exempel den 

judiska befolkningen gör självklart att fler människor tycker sämre om de nyheter de hör och 

läser om de inte stämmer överens med undervisningen i skolan. Media kan vara mäktigt i det 

                                                             
37 Giddens & Sutton, 2014, s 506. 
38 Andersson, Ohlsson, Oscarsson & Oskarson, 2017, s 241f.  
39 Andersson, Ohlsson, Oscarsson & Oscarson, 2017, s 245. 
40 Gardell, 2011, s 149f. 
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faktum att det kan påverka människors känslor och tankar om saker, vilket kan problematisera 

saker genom att det finns aktörer som bestämmer vad som ska finnas med i media. Medierna 

är dock som mäktigast när de har makten över både publiken och det egna innehållet. Då har 

de möjlighet att kunna skriva vad som helst och människor tror på dem.41 

Om islam är framställt som en bra religion genom media var det relativt lika mellan svaren. 

Tjejerna anser dock inte att media framställer islam som en bra religion. Samtidigt som 

killarna ansåg att skolan var sämre än tjejerna så anser tjejerna att media ger en sämre 

rapportering än killarna. Av de 34 tjejer som svarade på enkäten så ansåg endast en person att 

media framställde islam som mycket bra. 28 stycken av de tillfrågade tjejerna tyckte endast 

media framställer islam som lite eller inte bra. Sätter man detta i förhållande till att tjejer var i 

majoritet i att vilja läsa nyheter på Dagens nyheter och Svenska dagbladet, som räknas som 

trovärdiga nyheter, blir det tydligt att de anser att nyheterna inte visar en bra och nyanserad 

bild av islam. Eftersom killarna var mer kritiska till skolan så kan tjejerna som var mer 

positiva till skolan anse att informationsutbudet som media ger inte är tillräckligt bra. Idag har 

media så många aktörer då internet finns möjlig och detta bidrar till att medierna inte är 

hundraprocentigt trovärdiga och tillförlitliga. Trovärdigheten har dock också med vem som 

skriver det men också vem som är mottagaren.42 Detta kan visa på att tjejer har bättre 

källkritik när det kommer till nyheter och lyssnar inte på alla nyheter från vem som helst utan 

läser nyheter som är riktiga. Killarna som var mer benägna att läsa information om islam på 

Facebook och Twitter har en större risk att få en onyanserad bild av islam då vem som helst 

kan skriva och länka till vilka sidor som helst. Unga människor använder sociala medier i 

högre utsträckning än äldre och det räcker med en knapptryckning för att länka till en nyhet.43 

Anledning till att det är generellt en mer positiv attityd till skolan än vad det är till media har 

också mycket att göra med hur islam framställs i media. Under 1900-talet så var muslimer 

kallade invandrare istället för just muslimer. Under undersökningar som gjordes under denna 

tid studerades inte inställningar mot muslimer utan endast emot invandrare. Borell skriver i 

sin bok om att islamofobin växte fram genom ”Bin Ladin effekten”. Med ”Bin Ladin 

effekten” menar Borell att det blev en hårdare debatt kring muslimer och islam efter World 

trade center-katastrofen 11 september 2001. Trots att det funnits antimuslimska attityder i de 

flesta kristna länderna redan innan 11 september så spädde denna terror på alla antimuslimska 

                                                             
41 Strömbäck, 2009, s 83. 
42 Mattus, 2008, s 12. 
43 Allen, 2015, s 13f. 
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attityder. Det blev en internationell mediabevakning mot muslimer och islam och de krig som 

var i mellanöstern blev stora i media då USA gick in efter 11 september.44  

Svaren som kom in i enkäten var mest negativa i mediefrågorna där frågan löd om islam är 

framställd som en bra religion genom media. Idag är västvärldens största hot just terrordåd, 

det är det som människor är mest rädd för. Medierapporteringen är händelsestyrd, sker det 

något någonstans där media kan säga vilka det är så säljer det nyheter. Terror som sker från 

islamistiska extremister är nyheter som säljer och eftersom det har skett saker från dessa 

grupper sedan 11 september, samt att folk är rädda för det växer det upp antimuslimska 

fördomar. Med det kommer också politiska partier som är konservativa och antisemitiska 

vilket också får utrymme i media. Dessa antimuslimska fördomar blossas upp i varje land när 

det sker saker som har kopplat till islamistisk terror samtidigt som det i lugnare tider avtar 

med fördomar. Hotfulla händelser och händelser som påverkar människor driver fram 

stereotyper och fördomar som kan vara svåra att stoppa även i lugnare och fredligare tider.45 

Att media har stor makt på människor och över medieinnehållet har redan konstaterats men 

vad gör då att människor inte litar eller tycker den är särskilt överensstämmande med den 

andra informationen de får? Medierna är idag den främsta källan till information och de flesta 

människor inser att det finns en teoretisk skillnad mellan mediernas bild av verkligheten och 

deras egna verklighet. I praktiken blir det dock den mediala bilden som får ta över ens 

föreställning av verkligheten eftersom den mediala bilden blir verkligare då man kan få bilder 

och videos från media.46 

 

2.3 Elevers egna ställningstagande 

2.3.1 Resultat 

 

Dessa frågor som presenteras i detta avsnitt är ställningstagande som elever fick göra i 

enkäten. Dessa frågor blir kopplade till skolans undervisning och media eftersom att det är där 

de får sin information och som är stora socialisationsagenter. I frågan om islam är kopplat till 

en kultur svarade 47.4 % ja, 22.4 % nej, 15.8 % kanske samt 14.5 % hade ingen åsikt om 

detta. Om islam är kopplat till en etnicitet svarade 21.1 % ja, 35.5 % nej, 26.3 % kanske och 

                                                             
44 Borell, 2012, s 20–23. 
45 Borell, 2012, s 23f. 
46 Strömbäck, 2009, s 138. 
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17.1 % hade ingen åsikt. Kan man vara muslim och svensk så svarade 75 % ja, 15.8 % nej, 

7.9 % kanske och 1.3 % av eleverna hade ingen åsikt om detta. Eleverna fick också svara om 

hur de anser att Sverige har blivit sen det har kommit fler muslimer där 13.2 % svarade bättre 

och 38.2 % sämre samt 48.7 % tyckte det var oförändrat. Om slöja tyder på ett kvinnoförtryck 

svarade 40.8 % ja, 25 % nej, 25 % kanske och 9.2 % hade ingen åsikt. I fråga vilka eleverna 

har helst som grannar svarade 34.2 % hellre en kristen familj, 3.9 % hellre en muslimsk familj 

och 61.8 % tyckte inte det spelade någon roll.  

Om det skulle beslutas att det skulle byggas en moské bredvid elevens bostad svarade 18.4 % 

att de skulle bli glada och glädjas med muslimerna, 11.8 % svarade att de skulle bli arga, 43.4 

% svarade att de skulle nyfikna och 26.3 % skulle vilja stoppa det. Om det skulle beslutas att 

börja med böneutrop i en stadsdel så svarade eleverna att 14.5 % skulle bli glada och glädjas 

med muslimerna, 21.1 % svarade att de skulle bli arga, 27.6 % svarade att de skulle nyfikna 

och 36.8 % skulle vilja stoppa det. Om eleverna tyckte inflyttade muslimer ska anpassa sig till 

majoritetsbefolkningen svarade 46.1 % ja, 7.9 % nej, 22.4 % kanske och 23.7 % hade ingen 

åsikt om det. Eleverna svarade på om de ansåg att islam inkräktar på den svenska kulturen 

och på den frågan svarade 22.4 % ja, 44.7 % nej, 26.3 % kanske och 6.6 % hade ingen åsikt. 

När eleverna sedan fick svara fritt på vad som är det första de tänker på när de hör ordet islam 

var det spridda svar bland eleverna. Eleverna svarade bland annat vissa positiva svar som att 

det är en enad religion med en fin gemenskap och en tro på gud. Koranen var också en punkt 

som togs upp flera gånger. Moské, klädsel, att muslimer ber mycket och profeten Muhammed 

var också delar som var mer positiva. Mer negativa som var vanligare bland elevernas svar 

var invandring, krig, IS, diktatur, sjuk religion, araber, ojämnställt, förtryck, terrorism, slöja, 

man med skägg och våldtäkter var några av de mer negativa. Två stycken lite längre 

kommentarer löd ”Cancer, våldtäkter, sharia, orten, självmordsbombare rent sagt det är en 

vidrig religion. Jag har läst koranen och det är fan något som jag ångrar” och ”Att de vill 

förändra Sverige så att allt ska bli så bekvämt som möjligt för dem och att de vill att allt ska 

vara som det är i deras land”.  

2.3.2 Analys av resultat 

 

Tittar man på resultatet av gymnasieelevernas egna ställningstagande så visar det sig att 

majoriteten anser att islam är kopplat till en kultur men fler svarade att islam inte var kopplat 

till en etnicitet. Att islam inte är kopplat till en etnicitet är lika sant som att kristendom eller 

judendom med flera är kopplat till en etnicitet. Däremot så kan man inte påstå att islam är 
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kopplat till en kultur heller då kultur är kopplat till vart man är ifrån och vilken man lever i, 

däremot kan islam vara delaktig i en kultur. Jämför man de som svarade på enkäten som 

endast hade haft religionskunskap på högstadiet så var det en större andel som svarade ja på 

både att islam var kopplat till en kultur och till en etnicitet. Människor som kommer från 

högutbildade föräldrar och med bättre socioekonomiska förutsättningar har oftast en större 

kunskap och information kring olika saker. Har man högutbildade föräldrar så blir man oftare 

exponerad för fler intellektuella samtal och lär sig mer kunskaper som sedan utvecklas i takt 

med skolans undervisning.47 Skolans undervisning ska ge rätt kunskaper om detta men som 

Broman menar i sin avhandling så verkar inte alltid skolan som en socialisationsagent utan 

istället så når man inte fram till alla elever.48 I detta fall där fler elever som endast hade läst 

religionskunskap på högstadienivå har inte skolan hunnit nå fram till dessa elever för att ge 

dem kunskap vad skillnaden mellan etnicitet, kultur och religion är vilket gör att dessa elever 

som inte har kommit så långt i socialisationsprocessen ger mer svar utan att veta skillnaden 

som eleverna som har läst på gymnasienivå ska ha. Socialisationsprocessen är därför inte lika 

långt gången för dessa elever med endast högstadienivå.49 

 

Tre fjärdedelar (75%) tyckte att man kan vara både muslim och svensk och precis som nämnt 

tidigare så hade tjejer en mer accepterande syn än killarna hade. Det är nästan en tredjedel av 

killarna som anser att man inte kan vara muslim och svensk samtidigt som tjejerna svarade 

med en liten del (5.9%). Frågan om religion och svenskhet är ständigt debatterad både i media 

och inom politiken. En enkätfråga som kan kopplas ihop med denna fråga är om 

respondenterna i enkäten tycker att muslimer ska anpassa sig mer till majoritetsbefolkningen 

så var det nästan hälften av de som svarade som tyckte ja. Lika här som på den tidigare frågan 

så svarar över en tredjedel (35%) av tjejerna ja samtidigt som över hälften (55%) av killarna 

svarade ja. På båda dessa frågorna har alltså tjejerna en mer accepterande syn på religion och 

svenskhet.  

 

En fråga som kommer upp varje år är skolavslutningar i kyrkan och om man ska förbjuda att 

anordna skolavslutningar i kyrkan. Varför blir detta då en fråga som ställer så många emot 

varandra? Att ha skolavslutningar i kyrkan är en svensk tradition men trots det så har inte 

kyrkan någon makt i Sverige längre och elever är inte enbart kristna längre. Forskning som 

                                                             
47 Levande historia, 2010, s 44. 
48 Broman, 2009, 221f.  
49 Giddens & Sutton, 2014, s 205. 
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gjordes 2016 visar att 78 % av svenskarna vill ha kvar skolavslutning i kyrkan. Sedan början 

av 2010-talet så har stödet för att människor ska få utöva sin egen religion ökat men det finns 

fortfarande en negativ uppfattning om andra religioner än den kristna. I detta fall där 

enkätsvaren visar att majoriteten tycker att man kan vara svensk och muslim samtidigt som 

studier visar att det finns ett motstånd mot andra religioner ger ett otydligt resultat i 

jämförelse. Det går ju självklart att fråga sig om det är rätt eller fel att ta bort 

kyrkoavslutningar men det måste dock också tas i beaktning om vilka som faktiskt vill vara i 

kyrkan och vilka som verkligen inte vill vara i en kyrka på avslutning.50 

 

Hur Sverige har blivit efter att fler muslimer har kommit till landet svarade endast cirka en 

tiondel att Sverige har blivit bättre. Två femtedelar (40%) svarade att Sverige hade blivit 

sämre samtidigt som hälften (50%) tyckte att det var oförändrat. Gymnasieeleverna hade dock 

en ganska accepterande syn när det kom till om de anser att islam inkräktar på den svenska 

kulturen och där svarade nästan hälften att de tycker islam inte inkräktar på den svenska 

kulturen. Hur kommer det sig då att två femtedelar svarade att Sverige har blivit sämre sedan 

det blivit fler och hälften tycker att islam inte inkräktar på den svenska kulturen?  

Faktumet är att den svenska kulturen har formats av invandrare. Mer än en fjärdedel av den 

svenska befolkningen är invandrare bara man går tillbaka någon generation tillbaka i tiden 

och historiskt sett är Sverige uppbyggt till stor del av invandring. Strömbäck menar att det är 

därför farligt att dela upp verkligheten i svenskar och invandrare eftersom många har rötter 

från invandringen. Det finns ingen kategori i Sverige som man kan kalla en ”homogen 

svensk” utan Sverige är ett invandringsland både historiskt och nutiden. Det finns alltså inte 

något som inkräktar på den svenska kulturen eftersom den är i en ständig process.51 

 

Om slöja tyder på ett kvinnoförtryck så var det många som svarade ja. På denna fråga var 

killar och tjejer ganska eniga också. Denna fråga om slöja är troligtvis den mest urvattnade 

frågan där just islam är inblandat, både i politiska rum och i andra sammanhang. När 

Frankrike 2010 röstade igenom ett förslag att förbjuda heltäckande slöja gjordes studier innan 

där det visades sig att de flesta av kvinnorna som bär slöja gör det av egen fri vilja. I många 

länder i Europa finns det någon form av förbud att inte ha heltäckande slöja inom vissa yrken 

och på skolor. Denna politiska fråga som kommit upp kan liknas vid många auktoritära 

regimer i den muslimska världen så som Iran, Afghanistan och Sudan med flera där staterna 

                                                             
50 Andersson, Ohlsson, Oscarsson & Oscarson, 2017, s 479f och 515f. 
51 Strömbäck, 2016, s 45f.  
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bestämmer över hur kvinnor och tjejer ska klä sig. Även om Sverige inte har något 

riksdagsbeslut så har frågan om slöja delegerats ut till lokala myndigheter och 

skolledningar.52 

 

De gymnasieelever som har svarat på enkäten har växt upp i ett relativt sekulariserat land 

vilket kan göra att deras svar blir format av att de anser att slöjan är något specifikt för islam, 

men trots att den yngre generationen anser att det är något specifikt för islam så är historien 

något annat. Fortfarande i många kristna länder måste kvinnor och tjejer ha en huvudbonad 

när de går in i kyrkan och Gardell menar i sin bok att man inte behöver gå längre än till 

Sveriges drottning för att se att en kvinnlig huvudbonad inte är ovanlig även hos 

kristendomen. Gardell påpekar även av vikten att använda brudslöja vid bröllop och menar 

samtidigt att det aldrig skulle ses som ett kvinnoförtryck att en svensk kvinna skulle ha på sig 

en brudslöja när hon gifter sig. Inom den muslimska världen så visar slöjan att kvinnan 

och/eller tjejen är muslim, anständig, ärbar och inte en har en lägre ställning än mannen vilket 

faktiskt bibeln påpekar när Paulus i Första Korintierbrevet menar att mannen är en avbild av 

gud och att kvinnan således är en avbild av mannen. Faktumet är att slöjan betyder många 

olika saker, i Afghanistan kan det betyda förtryck samtidigt som det kan betyda motstånd och 

religionsfrihet i Frankrike där slöja, som nämnt ovan, har förbjudits.53 

 

I frågan om slöjan spelar skolan en viktig roll som demokratisk socialisationsagent. I 

Bromans avhandling så visar hans studie att flera lärare har olika uppfattningar om hur 

skolans värdegrund ska läras ut. Han pekar på skillnader mellan vad lärare kan åstadkomma 

samt inte åstadkomma i sin undersökning vilket gör lärarna till olika sorters 

socialisationsagenter.54 Inom socialisationsprocessen så sker det också en kulturell 

reproduktion där kulturella värderingar och normer överförs i skolan. Lärarna i Bromans 

studie kan ha en stor skillnad mellan sin egen kulturella bakgrund vilket gör att lektionerna 

kan göra skillnad på olika sätt i frågor om till exempel slöja.55 

 

Om det skulle vara bättre att bo granne med en kristen eller muslimsk familj svarade en 

tredjedel att de hellre skulle bo bredvid en kristen familj. Nästan två tredjedelar svarade dock 

att det inte spelar någon roll. Majoriteten var också positiva till om det skulle byggas en 
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53 Gardell, 2011, s 167ff.  
54 Broman, 2009, s 117-120 
55 Giddens & Sutton, 2014, s 570. 
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moské bredvid respondentens bostad. Ungefär två femtedelar var negativa till ett 

moskébygge. Vid frågan om det skulle beslutas med att börjas med böneutrop så var det dock 

fler som var negativa till tanken. Nästan två tredjedelar var då negativa till böneutrop i 

närheten av ens bostad.  

Islam är fortfarande något främmande för västvärldens befolkning, trots att islam har blivit 

större i den delen av världen. Tittar man på attityder till muslimer så har människor som har 

kontakt med muslimer mindre fördomar än människor som inte har kontakt med muslimer. 

Sverige har en lång samverkanstradition att alltid falla tillbaka på. I Sverige finns det ett gott 

arbete mellan stat, kommuner och ideella organisationer där de arbetar tillsammans för att 

främja grundläggande värden som demokrati, välfärd och integration.56 

 

Tjejerna hade fler som svarade positivt på den delen där de fick svara med egna ord vad det 

första de tänker på när de hör ordet islam. Av tjejerna så var det ”tron på gud”, ”religion”, 

”gemenskap” men också negativa saker så som ”att de vill förändra Sverige så att allt ska bli 

så bekvämt för dom etc.”, ”cancer och våldtäkter”, ”mellanöstern” och ”stora högljudda 

familjer” för att nämna några. Killarna svarade ”terrorism”, ”IS”, ”moské”, ”invandrare och 

krig”, ”en mycket sjuk religion”, ”arab” och ”religion” för att nämna några. En gymnasieelev 

hade svarat ”sabbaten” vilket ger en bild av vikten av skolan som socialisationsagent. Skolans 

undervisning kan forma personers åsikter och vikten av rätt undervisning ger rätt 

förutsättningar att få en nyanserad bild. Giddens & Sutton menar att skolan påminner mycket 

om att vara ute och arbeta, alla måste följa reglerna för platsen man är på och följer man inte 

reglerna så bedöms man tyvärr som inte möjlig för arbetet. Att bedömas som inte möjlig för 

skolan påminns av detta då skolans demokratiska värderingar måste genomsyras i 

utbildningen.57 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Borell, 2012, s 52.  
57 Giddens & Sutton, 2014, s 567f. 
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3. SLUTDISKUSSION 
 

Syftet med denna uppsats är: att undersöka gymnasieelevers uppfattning av islam och om 

skolans undervisning och medias rapportering påverkar deras privata attityder och åsikter. 

Min personliga åsikt är att islam uppfattas negativt i det svenska samhället och visar min 

undersökning att min personliga åsikt stämmer vill jag kunna starta en debatt om detta genom 

min undersökning. Detta genom att undersöka gymnasieelevers attityder och åsikter genom en 

enkätundersökning. För att ha kunnat tolka mina resultat på mina tre forskningsfrågor så har 

jag använt mig av Anthony Giddens & Philip W. Suttons teori om ”Socialisationsprocessen 

och dess socialisationsagenter” som huvudteori men också Jesper Strömbäcks teori om 

”Mediernas makt i samhället” som en kompletterande teori. Undersökningsdelen av bestått av 

kvalitativa studier av litteratur och informationen som finns i dessa ungdomars enkätsvar. 

Kvantitativa studier har också varit iblandade då tolkande moment har funnits i 

undersökningen. 

Hur uppfattas islam genom skolans undervisning av gymnasieelever? 

Hur islam uppfattas genom skolans undervisning har presenterats i undersökningskapitlet men 

ska i detta kapitel presenteras mer sammanfattningsvis. Skolans undervisning har en relativt 

god status bland de som svarade på enkäten. Majoriteten av eleverna svarade att skolan ger en 

rättvis bild av islam, att islam är framställd som en bra religion genom skolans undervisning 

samt att skolan har gett mycket information om islam. Om skolans undervisning stämmer 

överens med deras egna bild av islam så tyckte majoriteten att den är ganska respektive lite 

överensstämmande. Det jag frågar mig i undersökningskapitlet är hur mycket faktiskt lärarna 

hinner lära eleverna på dem korta kurserna som faktiskt är i religionskunskap. Endast 50 

timmar är obligatoriska på alla gymnasieprogram i Sverige och då ska det hinnas med mycket 

information om alla religioner samt olika livsåskådningar. Broman påtalar i sin forskning att 

skolan inte kan påverka en elev men att skolan har goda förutsättningar att ge elever en 

nyanserad bild av det de lär ut. Däremot så måste lärarna få rätt förutsättningar och med de 50 

timmar som ges ut till religionskunskap just nu ger det inte lärarna rätt förutsättningar att 

undervisa om islam och de övriga religionerna i min mening. Detta om rätt förutsättningar har 

jag också visat hur skolinspektionen har visat på kvalitetsskillnader mellan skolor och lärare 

och att det har bidragit med stora skillnader i kunskap, vilket i min mening blir ett problem i 

hur islam uppfattas bland gymnasieelever. Att islam i så fall uppfattas olika bland elever på 
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olika skolor gör att skolan som socialisationsagent förändrar socialisationsprocessen för 

eleverna. 

Min undersökning visar också att det är precis som tidigare forskning, i detta fall Levande 

historia, säger att killar har en mer negativ inställning till skolans undervisning. Speciellt 

killar som endast hade läst religionskunskap på högstadiet hade en negativ inställning till 

skolans undervisning. I tidigare forskning som jag presenterade så visade det också att killar 

har en mer negativ inställning till skolans undervisning till islam. Att ha en negativ inställning 

till skolans undervisning förändrar självklart hur dessa elever uppfattar islam. Detta styrker 

jag med att visa hur viktig socialisationsagent skolan kan vara när skolans undervisning är en 

del av elevernas vardag. Fungerar inte skolan som socialisationsagent så förlorar skolan sin 

del i att förmedla skolans värderingar och normer. Sammanfattningsvis så uppfattas skolan av 

majoriteten av de tillfrågade på enkäten som positiv och bra men att det är många spridda svar 

från eleverna. Mönster som ses i min undersökning, och som har setts i tidigare forskning om 

gymnasieelevers uppfattning, är att killar har en mer negativ inställning till skolans 

undervisning.  

Hur uppfattar gymnasieelever medias rapportering av islam? 

Till skillnad från skolans undervisning så uppfattar eleverna media som något negativt istället. 

Precis som i frågorna om skolans undervisning så är det också många spridda svar. Jag visar i 

min undersökning hur media ska fungera som en social funktion, att det ska finnas något som 

drar tittare och lyssnare till nyheter. Det krävs att media bidrar med något intressant för att de 

som tittar och lyssnar ska vilja titta. Detta påverkar givetvis vad media presenterar. Jag visar i 

min undersökning genom tidigare forskning hur islam numer är kopplat till mellanöstern 

vilket gör att många medier som handlar om till exempel mellanöstern, krigen där eller 

flyktingströmmen handlar om islam. Människor känner minst samhörighet med människor 

från andra religioner och detta påverkas om utrikesnyheter handlar om mellanöstern, då 

tänker gemene man på att det är krig i muslimska länder vilket gör att muslimer på andra 

delar av världen glöms bort eller påverkas negativt.  

Över två tredjedelar av respondenterna anser att media ger lite eller ingen överensstämmande 

bild som respondenterna fått i skolans undervisning. Jag visar i min undersökning hur stor 

valfrihet människor har genom alla medier som finns idag med internet med mera. Jag 

påpekar här att människor har en enorm makt att välja sin del av media. Att det finns så 
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många medier nu kommer också med många nackdelar som till exempel falska nyheter som 

är meningen att röra upp känslor hos människor och många vill placera människor i ”vi och 

dom-grupper”. Media som socialisationsagent kan också vara mäktig då det kan påverka 

människors tankar och känslor då de kan påverka vad som finns i sitt innehåll. Detta är 

självklart något i min mening som påverkar människor tankar om islam, att media får styra 

människors tankar och känslor. Att det också finns så många olika medier gör att andra 

medier måste överträffa varandra för att kunna sälja in nyheterna.  

Intressant i detta var att killarna som var mer negativa till skolans undervisning var mer 

positiva till medierna än vad tjejerna var. Tjejerna var mer negativa till medierna än vad 

killarna var. Tjejerna tycker att skolans undervisning ger en mer nyanserad bild av skolan än 

vad media gör vilket kan i min mening ha att göra med att medieutbudet är just nu för stort 

med många osäkra aktörer där huvudfokus är att tjäna pengar och inte bidra till god 

samhällsinformation. Sociala medier är de nya medierna som jag nämnde i undersökningen 

och killarna var mer benägna att läsa nyheter från Facebook och Twitter. Att tro på saker som 

länkas till sociala medier kan vara farligt då många länkar till osanna nyheter. Jag visar också 

i min undersökning hur Borell visar att nyheter om muslimer har blivit många fler sedan 11 

september 2001 och att det har blivit en mycket hårdare debatt angående muslimer sedan 

dess. Att gymnasieeleverna, som har svarat på denna enkät, endast har fått en antimuslimsk 

medierapportering samtidigt som lektioner i skolan inte visar samma bild som media gör kan 

det vara en anledning varför eleverna svarar mer positivt till skolan och inte till media.  

Den frågan som var mest negativ var om islam är framställd som en bra religion genom media 

och jag visar i undersökningen vad detta kan bero på. Tar vi islamistiska extremister som 

exempel så är det många nyheter som handlar om dessa och terrordåd. Detta gör att folk 

förknippar islam med terror eftersom det är islamistiska extremister som är just muslimer som 

utför terrordåd. Muslimerna som utför dessa terrordåd står för en sorts islam som majoriteten 

inte står för vilket gör att många muslimer blir förknippade med det dåliga eftersom händelser 

skapar stereotyper och fördomar. Här kommer jag tillbaka till Strömbäcks teori vilken makt 

media har på människor och att den mediala bilden tar över verkligheten för människor 

eftersom man får synlig ”fakta” över vad som har hänt. Sammanfattningsvis så anser 

gymnasieeleverna att media har en negativ rapportering men att det farliga är att det finns 

många olika aktörer. Media har en enorm inverkan på människors tankar och känslor vilket 

bidrar till att människor uppfattar islam som något negativt genom media eftersom att 
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medierna riktar in sig på nyheter som ska få tittarna och läsarna att påverkas av nyheterna och 

att de ska vilja titta och läsa på nyheterna.  

Vad kan tydas genom gymnasieelevernas privata åsikter i förhållande till media och skolans 

undervisning? 

Elevernas privata åsikter visar att eleverna kräver en god undervisning från skolan för att få 

demokratiska värderingar och normer. Min undersökning visar att det skiljer mycket mellan 

attityderna och åsikterna beroende på vilken som är högsta formen av undervisning. En annan 

sak som spelar roll i detta vilket jag inte har med i mina enkätfrågor är vikten av ens 

bakgrund, som till exempel högutbildade föräldrar och socioekonomisk bakgrund. Som 

Broman visar i sin avhandling så når tyvärr inte alla lärare ut till alla elever utan många elever 

får tyvärr inte rätt förutsättningar, av flera anledningar. Jag visar också i undersökningen hur 

socialisationsprocessen då inte är lika långt gången för alla elever då skolan ska verka som en 

demokratisk socialisationsagent.  

Precis som med skolans undervisning så hade tjejerna en mer accepterande syn än killarna. En 

fråga där det skiljde mycket mellan killarnas och tjejernas svar var frågan om muslimer ska 

anpassa sig till majoritetsbefolkningen och om man kan vara svensk och muslim. Jag visar i 

min undersökning att kyrkoavslutning i skolan är ett debatterat område trots att stödet för att 

människor ska få utöva sin religion har ökat. Jag anser att denna fråga är svår men att min 

undersökning visar att det finns de som vill att muslimer ska anpassa sig till 

majoritetsbefolkningen men samtidigt som vi i Sverige också måste ta i beaktning att det finns 

fler än en religion i Sverige och att vi inte kan ta för givet att alla ska acceptera andra 

religioner. Sveriges kultur att formats av invandrare och en stor andel är invandrare i grunden 

vilket gör att Sveriges kultur är i en ständig process. Att Sveriges kultur är i en ständig 

process gör att Sverige ständigt förändras och att jag anser att man därför inte kan tycka att 

Sverige har blivit sämre efter att fler invandrare har kommit och att det är något bra att 

Sverige förändras. Däremot måste man inse att gymnasieeleverna endast har sett Sverige från 

2000-talet och framåt vilket ger de en onyanserad bild. 

Slöjan var det många som hade uppfattningen att det tyder på ett kvinnoförtryck, här var som 

nämnt tidigare också killarna och tjejerna eniga. Jag visar dock med tidigare forskning att 

många kvinnor och tjejer använder sin slöja på olika sätt och att den används på olika sätt i 

olika länder. Jag visar också med farligheten att staten bestämmer hur kvinnor och tjejer ska 
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klä sig. Att staten säger att kvinnor och tjejer inte får ha slöja offentligt är farligt då det är 

diktaturer som bestämmer det och inte ett demokratiskt land som Sverige. Sen visar jag också 

gymnasieeleverna tror att slöjan är något specifikt för islam samtidigt som det har använts och 

används fortfarande i kristna länder. Här har också många svarat att de förknippar islam med 

kvinnoförtryck vilket jag visar inte stämmer och använder Gardells påstående om att 

brudslöjan aldrig skulle vara en kvinnoförtryckande symbol samtidigt som slöjan för 

muslimska kvinnor anses vara ett kvinnoförtryck. I denna fråga påverkas också 

gymnasieelevernas åsikter efter vilken undervisning de får av lärarna och jag tar upp Bromans 

avhandling där skolans värdegrund spelar stor roll och lärarnas undervisning spelar också stor 

roll. Detta kan ha att göra med att lärarna har också kulturella bakgrunder vilket gör att deras 

åsikter och attityder spelar roll i hur de undervisar.  

Respondenterna är också mer positiva till ett moskébygge än vad de är det till att det ska 

börjas med böneutrop. I min mening var det ändå förvånansvärt många som ändå var positiva 

till moskébygget när vi i Karlstad just nu har en pågående debatt om ett moskébygge. Trots att 

det är förvånande för mig så är det en glädjande förvåning för min del. Trots det så var 

majoriteten negativa till ett böneutrop vilket jag påpekar att det kan ha att göra med att det är 

en främmande sak för västvärldens befolkning. Detta menar jag motverkas mot att exponeras 

för islam. Exponeras man för det så försvinner ofta många fördomar och negativa åsikter, det 

krävs dock då att staten fortsätter arbeta med andra aktörer så som kommuner och ideella 

organisationer för att främja de grundläggande värdena så som demokrati, välfärd och 

integration. Respondenterna fick också svara fritt med vad de första de tänker på när de hör 

ordet islam och där var det många svar som inte faller under skolans demokratiska 

värderingar. Att en elev skrev sabbaten då sabbat är en helt annan religion visar på brist på 

kunskap hos eleven i detta fall men att människor förknippar islam med terrorism, arab och 

mellanöstern för att nämna några visar också den brist på kunskap som finns hos detta elever. 

Det kan också vara det första de tänker trots att de faktiskt har kunskapen om islam. Dessa 

tankar som eleverna tänker när de hör islam visar ändå på en problematik i samhället i min 

mening.  

Sammanfattningsvis så har dessa gymnasieelever många tankar som inte stämmer överens 

med skolans värderingar och normer och tillsammans med min teori så kan det tydas att 

skolan inte är en tillräckligt stark socialisationsagent i elevernas socialisationsprocess då 

media har en stor makt i samhället som formar elevernas tankar och känslor kring islam. 

Sverige har mycket att arbeta med när det handlar om islam då min undersökning med 76 
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respondenter visar mönster på att ha en negativ uppfattning av islam som religion och 

muslimska människor. Med mediernas makt i samhället och över människors tankar och 

känslor krävs det en källkritik för de som läser eller tittar på nyheter då eleverna 

uppenbarligen förknippar islam med mellanöstern och araber vilket faktiskt inte är fallet. 

Många av eleverna förknippar islam med etnicitet och kultur vilket också visar på brist på 

kunskap då man måste kunna skilja på kultur, etnicitet och en religion. Det är lite som att 

kunna säga att kristendom endast hör till Sydeuropa bara för att katolska kyrkan har sitt fäste 

där.   
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Enkätfrågor och svar 

Enkät om attityder och åsikter gentemot islam 
 

 
 

1. Ange ditt kön. 

Man 50% 

Kvinna 44.7% 

Ospecficierat 5.3% 

 

2. Vilken är den högsta nivån av religionskunskap du har? 

Högstadiet 30.3% 

Gymnasiet 65.8% 

Övriga kurser 3.9% 

 

3. Tycker du att skolans undervisning ger en rättvis bild av islam? 

Mycket rättvis 23.7% 

Ganska rättvis 51.3% 

Lite rättvis 17.1% 

Ingen rättvis 7.9% 

 

4. Stämmer skolans undervisning om islam med om vilken bild du har av islam? 

Mycket överenstämmande 11,8% 

Ganska överensstämmande 59,3% 

Lite överensstämmande 22,4% 

Inte överensstämmande 11,8% 

 

5. Är islam framställd som en bra religion genom skolans undervisning? 

Mycket bra 25% 

Ganska bra 46,1% 

Lite bra 23,7% 

Inte bra 5,3% 

 

6. Tycker du skolans undervisning har gett dig mycket information av islam? 

Mycket information 15,8% 

Ganska mycket information 40,8% 

Lite information 39,5% 

Ingen information 3,9% 

 

7. Är islam kopplat till en kultur i din mening? 

Ja 47,4% 

Nej 22,4% 

Kanske 15,8% 

Ingen åsikt 14,5% 
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8. Är islam kopplat till en etnicitet i din mening? 

Ja 21,1% 

Nej 35,5% 

Kanske 26,3% 

Ingen åsikt 17,3% 

 

9. Kan man vara muslim och svensk? 

Ja 75% 

Nej 15,8% 

Kanske 7,9% 

Ingen åsikt 1,3% 

 

10. Tycker du sedan Sverige har fler muslimer i landet har blivit... 

Bättre 13,2% 

Sämre 38,2% 

Oförändrat 48,7% 

 

11. Tycker du att slöja tyder på ett kvinnoförtryck? 

Ja 48,8% 

Nej 25% 

Kanske 25% 

Ingen åsikt 9,2% 

 

12. Vill du hellre bo granne med en kristen familj eller en muslimsk familj? 

Hellre en kristen familj 34,2% 

Hellre en muslimsk familj 3,9% 

Spelar ingen roll 61,8% 

 

13. Om det beslutas att bygga en moské bredvid din bostad reagerar du på 

följande sätt... 

Jag blir glad och gläds för muslimerna 18,4% 

Jag blir arg 11,8% 

Jag blir nyfiken 43,4% 

Jag vill stoppa detta 26,3% 

 

14. Om det beslutas att börja med böneutrop i en stadsdel så reagerar du följande... 

Jag blir glad och gläds med muslimerna 14,5% 

Jag blir arg 21,1% 

Jag blir nyfiken 27,6% 

Jag vill stoppa detta 36,8%  

 

15. Tycker du att inflyttade muslimer ska anpassa sig mer till majoritetsbefolkningen? 

Ja 43,1% 

Nej 7,9% 

Kanske 22,4% 

Ingen åsikt 23,7% 
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16. Tycker du att media ger en rättvis bild av islam? 

Mycket rättvis 5,3% 

Ganska rättvis 21,1% 

Lite rättvis 42,1% 

Inte rättvis 31,6% 

 

17. Tycker du att media ger en överensstämmande bild av islam som den du har fått i 

skolans undervisning? 

Mycket överensstämmande 9,2% 

Ganska överensstämmande 21,1% 

Lite överensstämmande 51,3% 

Inte överensstämmande 18,4% 

 

18. Är islam framställd som en bra religion genom media? 

Mycket bra 11,8% 

Ganska bra 15,8% 

Lite bra 34,2% 

Inte bra 38,2% 

 

19. Tycker du att islam inkräktar på den svenska kulturen? 

Ja 22,4% 

Nej 44,7% 

Kanske 26,3% 

Ingen åsikt 6,6% 

 

20. Vad är det första du tänker på när du hör ordet islam? 
 

 

 

21. Den information utanför skolan som du läser om islam finner du på... 

Dagens nyheter och/eller Svenska dagbladet 19,7% 

Aftonbladet och/eller Expressen 28,9% 

Facebook och/eller Twitter 14,5% 

Nyheter24 1,3% 

Ingen av dessa läser jag 35,5% 
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