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Kan religionsundervisning motverka främlingsfientligheten 
gentemot muslimer och islam i skolan?  

En studie om sex lärares metoder i undervisningen för 
att motverka främlingsfientlighet 

Abstract	  
Syftet med studien var att undersöka hur religionskunskapslärare i grundskolans senare år 

förhåller sig till främlingsfientlighet, samt hur religionskunskapslärare förhåller sig till ämnet 

religionskunskap som ett verktyg för att förebygga och motverka främlingsfientlighet och 

rasism. Dessutom syftade studien till att undersöka vilken roll en religionskunskapslärare har 

och hur de arbetar i klassrummet för att motverka och förebygga främlingsfientlighet och 

rasism. Undersökningsmetoden var kvalitativ och fullgjordes genom sex semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga att samma frågor ställdes till alla respondenter, där frågorna gav 

öppna svarsmöjligheter. Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och detta gav 

oss en större förståelse dels för intervjupersonerna och dels för resultaten. Våra intervjufrågor 

skrevs utifrån våra problemformuleringar och syftet med studien. Målet med intervjuerna var 

att komma åt lärarnas subjektiva uppfattning kring deras arbete. En hermeneutisk 

utgångspunkt valdes för att få en bild av respondenternas förhållningssätt och tolkning. 

Hermeneutiken utgår ifrån att det är människans förståelse eller förhållningssätt av 

verkligheten som styr deras handlingar Eftersom vi har valt hermeneutik som vår 

vetenskapsteoretiska metod så betyder det att respondenterna talar endast för sig själva och 

ingen annan, vilket också betyder att en jämförelse mellan de medverkande inte är aktuellt i 

studien. Forskningsbakgrunden presenterar begrepp som främlingsfientlighet, islamofobi och 

rasism, för att sedan gå in mer på djupet och redogöra för begreppen mer utförligt. 

Forskningsbakgrunden belyser även skolans och religionsämnets uppgifter när det rör sig om 

att förebygga och motverka främlingsfientlighet och intolerans. Resultatet visade att 

religionskunskapsämnet har en central roll tillsammans med ämnena historia och 

samhällskunskap, när det gäller att förebygga och motverkas främlingsfientlighet, lärarna 

anser dock rasism inte kan motverkas på samma sätt då de anser att en rasist är svårare att 

bemöta. Den viktigaste metoden som lärarna använde var diskussionerna i klassrummet. Att 

utgå från ett aktuellt problem och koppla fakta med vardagen är en annan strategi som lärarna 

använder för att motverka främlingsfientlighet. Resultatet visar också att lärarna inte planerar 

sina undervisningar med syfte att förebygga och motverka främlingsfientlighet eller rasism, 

dock anser lärarna att de arbetar med begreppen vid behov och då planerar de bland annat 

temaveckor.  

Ämnesord: grundskolans senare år, främlingsfientlighet, islamofobi, religionskunskap, 
islam, muslimer, rasism 
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1.	  Inledning	  
Vi är två högskolestudenter som läser vår sista termin på högskolan i Kristianstad. Under vår 

sista verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammade vi båda en främlingsfientlighet bland 

eleverna på skolorna. I och med att vår verksamhetsförlagda utbildning genomfördes under 

valen 2010 så var det mycket diskussioner om just politik. Vi upplevde att det var väldigt 

många elever som stödde Sverigedemokraterna. Därför valde vi att undersöka hur lärare på 

respektive skolor förhåller sig till främlingsfientlighet men också begrepp som islamofobi och 

rasism. Vad gör en lärare för att motverka dessa fenomen i religionsundervisningen och vilka 

svårigheter möter lärare när de undervisar om islam.   

De senaste åren har termen islamofobi uppmärksammats och debatterats, inte bara i Sverige 

och Europa utan i hela världen. Sedan elfte september-dådet, och andra terrorattacker som har 

begåtts av extrema islamister, har begreppet spridits drastiskt. En del icke-muslimer har en 

bild av muslimer som ociviliserade människor med ett syfte att terrorisera och döda icke-

muslimer. De senaste åren har högerextremistiska partiers inflytande ökat i Europa och i en 

del länder har de även lyckats etablera sig parlamentariskt. Sverigedemokraterna är ett 

exempel på ett sådant högerextremistiskt parti, som var ett av de största partierna utanför 

riksdagen år 2009. Idag är Sverigedemokraterna med i riksdagen och betraktas av många 

invånare som ett hot mot Sveriges muslimer men även mot Sveriges framtid. Enligt 

journalisten och författaren Andreas Malm, är Sverigedemokraterna den främsta organiserade 

bäraren av islamofobi i Sverige.1  

Studien handlar inte om islam som en religion, utan om hur främlingsfientlighet och 

islamofobi kan motverkas i skolan och hur lärarna på skolan arbetar och förhåller sig till dessa 

företeelser i klassrummet. Att skriva om muslimer i en tid då många konflikter i världen berör 

dessa människor är svårt, men för att undvika främlingsfientlighet och islamofobi är det 

viktigt att förtydliga bilden av muslimerna i vårt samhälle.  

Skolan och dess lärare spelar en stor roll för Sveriges framtid då lärarnas uppdrag är att 

uppfostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Dessutom ska skolan bilda sina 

elever till sociokulturella medmänniskor så att de i framtiden kan förändra Sverige till det 

bättre.     

                                                
1 Malm 2009:11 
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I skolan ser man hur barn har börjat få en uppfattning om muslimer som ett problem i Sverige. 

Enligt Elmeroth återspeglas det ojämlika samhälle vi lever i även i skolan och att personer 

med invandrarbakgrund riskerar att hamna i utanförskap på grund av den växande 

främlingsfientligheten. Skolan har ett stort ansvar att bemöta förutfattade meningar om 

invandrare. Skolan måste samarbeta med föräldrar för att forma socialiseringen av barn och 

ungdomar. Religionskunskapsämnets uppdrag är också att motverka främlingsfientlighet och 

intolerans.2 

Den kommande vuxengenerationen finns i skolan vilket kan vara en anledning till att skolans 

roll blir betydligt viktigare vad gäller att motverka rasism och främlingsfientlighet. I skolan 

vistas det vuxna personer som till viss del är förebilder för många elever och tillsammans med 

föräldrar kan man arbeta med ett antirasistiskt arbete. Nordmark menar att utan samarbete är 

det omöjligt att lösa detta problem.3  

1.1	  Syfte-	  och	  problempreciseringar	  	  
Syftet med studien är att undersöka hur religionskunskapslärare i grundskolans senare år 

förhåller sig till islamofobi och främlingsfientlighet, samt hur religionskunskapslärare 

förhåller sig till ämnet religionskunskap som ett verktyg för att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet och rasism. Dessutom syftar studien till att undersöka vilken roll en 

religionskunskapslärare har och hur de arbetar i klassrummet för att motverka och förebygga 

främlingsfientlighet och rasism gentemot muslimer och islam.  

• Hur förhåller sig religionskunskapslärare i grundskolans senare år till islamofobi och 

främlingsfientlighet? 

• Hur arbetar religionskunskapslärare i grundskolans senare år för att motverka och 

förebygga främlingsfientlighet och rasism?  

• Hur förhåller sig religionskunskapslärare till ämnet religionskunskap, det vill säga om 

de anser att en lärare har kompetensen eller makten att förebygga och motverka rasism 

och främlingsfientlighet i klassrummet?  

 

                                                
2 Elmeroth 2008:7 
3 Nordmark 1995:70 
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1.2	  Centrala	  begrepp	  
Följande del redogör för centrala begrepp som kommer att användas i studien. Detta är för att 

eventuella missförstånd eller feltolkningar ska undvikas. Samtliga begrepp kommer att 

beskrivas mer utförligt i forskningsbakgrunden.  

1.2.1	  Muslim	  	  
Enligt Roald kan det vara problematiskt att använda begreppet ”muslim” för att då innebär det 

att man riskerar att förse en miljard människor med en gemensam identitet. Muslimer 

förhåller sig till islam på olika sätt på samma sätt som kristna i Sverige förhåller sig till 

Kristendomen på olika sätt. Vissa muslimer är väldigt religiösa och vissa är mindre religiösa. 

Dessutom finns det många som inte har något förhållande alls till religionen, de tar avstånd 

från islam. Roald definierar begreppet muslim som en person som själv förklarar att han eller 

hon är anhängare av islam.4  

 

Islamologen Jan Hjärpe med flera skriver i sin bok 99 frågor om Islam att om en person säger 

sig vara muslim är det här ett sätt att uttrycka vilken etnisk och kulturell bakgrund eller 

grupptillhörighet man har. Man använder ordet muslim som en markör av en viss 

grupptillhörighet. De menar vidare att även om religionen spelar en stor roll för identiteten så 

behöver det inte betyda att man är religiös. Även om en muslim är medveten om sin kulturella 

bakgrund så kan han eller hon uppleva att det finns viktigare saker i livet än religion.5   

 

1.2.2	  Islamofobi	  
När man talar om islamofobi talar man om negativa attityder, så som hatkänslor, rädsla och 

om fördomar mot muslimer. Dessa negativa attityder beror antingen på religionen islam eller 

den ”muslimska kulturen” som av vissa anses utgöra hot mot samhället. En annan form av 

islamofobi är att man anser muslimerna vara mindre värda, vilket lyfts fram oftast vid 

arbetslöshet och andra kriser, då man utser muslimer som syndabock för det som pågår i 

samhället.6  

1.2.3	  Främlingsfientlighet	  
Enligt kulturrådets vetenskapliga expert Göran Nylöf innebär främlingsfientlighet en 

generaliserad ovilja eller misstro gentemot en annan grupp än den man tillhör. 

                                                
4 Roald 2005:20–21 
5 Hjärpe 2004:25 
6 Larsson 2006:10- 11 
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Främlingsfientlighet är vanligtvis mindre utbrett bland dem som har personliga erfarenheter 

av främlingar än dem som inte har någon kontakt alls, det vill säga de som avsiktligt eller 

oavsiktligt tar avstånd från det främmande. Främlingsfientlighet är när människor har en 

uppfattning om att vissa människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund 

är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. Vidare menar Nylöf att 

främlingsfientlighet inte behöver vara en företeelse som är knuten till enskilda individer. 

Vanligtvis brukar den vara ett gruppfenomen. 7 

1.2.4	  Rasism	  
Till skillnad från främlingsfientlighet är rasism en ideologi som utgår från att människor är 

indelade i olika raser. Högst upp i listan har vi den grupp som anser sig själva vara den ideala 

rasen och alla andra som inte är av samma ras anses som mindre värda.8  

Begreppet rasism definierades och skrevs in i regeringens proposition och antogs av riksdagen 

år 1990: 

Rasism kan beskrivas som en förställning om den egna folkgruppens överlägsenhet och en 

uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att 

dela in dessa i mer eller mindre värda. Vidare innebär det att en folkgrupp som betraktar sig som 

en mer-värdig ras anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera de andra eller tvinga dem 

att leva åtskilda från andra folkgrupper.9  

Ett exempel på detta är Hitler-Tyskland under 30- och 40-talet och förintelsen av judar. 10  

1.3	  Disposition	  
Efter inledningskapitlet följer en forskningsbakgrund som utgör den teoretiska delen av 

uppsatsen. Där diskuteras bland annat begreppen främlingsfientlighet och rasism mer utförligt 

utifrån vad olika forskare säger om dem. Därefter presenteras en bakgrund av 

islamundervisningen och begreppet islamofobi. Sist introduceras läroplanen och kursplanen. 

Efter forskningsbakgrunden preciseras studiens syfte och problemformuleringar. Kapitlet som 

kommer därefter är ett metodkapitel som med hjälp av relevant litteratur beskriver hur vi har 

gått till väga med vår undersökning och vilka etiska riktlinjer vi har utgått ifrån. Nästa kapitel 

presenterar undersökningens resultat- och analysdel, där det ges en kort beskrivning av 

respondenterna och därefter redovisas resultat- och analysdelen. Resultat- och analysdelen 

                                                
7 Nylöf 1995:152 
8 Raune 1993:6 
9 SOU 1989:13 
10 Nordmark 2009:23- 25 
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redovisar varje skola för sig själv, detta för att göra det tydligare för läsaren. Diskussionsdelen 

är sista kapitlet och där diskuteras studiens resultat tillsammans och kopplas med relevant 

litteratur och våra egna tankar och funderingar. I diskussionsdelen presenteras även våra 

slutsatser samt en diskussion kring de metoder som vi har använt oss av. Uppsatsen avslutas 

med en sammanfattning av uppsatsen.  
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2.	  Forskningsbakgrund 

Kapitlet inleds med en beskrivning av begreppen främlingsfientlighet och rasism, samt en 

beskrivning av vad islamofobi innebär. Vidare kopplas dem ovannämnda begreppen till 

dagens media där vi försöker få en bild av vilken roll massmedia har vid avbildningen av 

begreppen rasism, främlingsfientlighet och islamofobi. Därnäst följer en beskrivning av vad 

kultur och religion innebär och förhållandet mellan dessa två begrepp. Därefter redogörs för 

skolans och religionskunskapsämnets uppgifter för att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet och rasism. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

forskningsbakgrunden.  

 

2.1	  Främlingsfientlighet	  och	  rasism	  
Främlingsfientlighet är enligt sociologen Jonas Stier en naturlig reaktion för det som är 

ovanligt eller främmande. Man känner en rädsla och rädslan kan framträda eller visa sig på tre 

olika nivåer. Den första nivån kallas för främlingsrädslan, vilken är en reaktion mot det 

annorlunda eller det okända. Främlingsrädslan är väldigt vanlig och naturlig både för 

människor i allmänhet och för människor som inte möter eller har kontakt med folk från andra 

kulturer. I den andra nivån utvecklas rädslan för det främmande till att man upplever 

människor av andra kulturer som farliga och de upplevs som ett hot mot den egna gruppens 

eget välbefinnande och överlevnad. Denna nivå innebär en mer negativ inställning än den 

första nivån, och den riktar sig mer till en specifik grupp. Stier menar att zigenare och judar är 

exempel på hur en grupp kan utsättas för en sådan inställning. Negativa attityder gentemot 

muslimer tyder på att de upplevs som konstiga eller som ett hot mot den egna gruppen. 

Främlingsrädslan har nu övergått från att vara endast en naturlig känsla eller reaktion till att 

bli ett fientligt beteende gentemot andra, det vill säga främlingsfientlighet.  På den sista nivån 

uppstår rasism. Här drar främlingsrädslan och främlingsfientligheten nytta av politiska 

argument för att försvara den främlingsfientliga inställningen. Judeutrotningen är ett exempel 

på hur främlingsfientligheten kan gå från rädsla för det främmande till ett kollektivt och 

gemensamt handlande mot en grupp.11  

Vår moderna värld började med den industriella revolutionen som är ett av skälen till att vår 

moderna historia blev grym och omänsklig. Under andra hälften av 1800-talet dominerade de 

europeiska stormakterna över världen. Denna epok brukar kallas för imperialismen. I 

skolorna, litteraturen, konsten och nyheterna fick människor lära sig att deras eget folk var 
                                                
11 Stier 2004:128- 129 
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överlägsna. I Europa hade man en föreställning om att den vita mannen var överlägsen alla 

andra människor och att denna överlägsenhet var naturlig. Därför var det också naturligt att 

den vita mannen skulle styra över andra människor. Begreppet rasism användes av bland 

annat av franska nationalister mot slutet av 1800-talet som en term om den franska rasens 

överlägsenhet.12  

Främlingsfientlighet har funnits i alla tider och i alla samhällen, men det kristna Europa kom 

tidigt att präglas av en rasistisk inställning till andra folk. Från början var rasismen religiöst 

präglad och riktad främst emot judar och muslimer, men från och med upplysningstiden fick 

rasismen en vetenskaplig grund.13 Naturforskaren Carl von Linné (1707-1778) delade in 

mänskligheten i fyra raser och hävdade att de hade olika egenskaper. Indianer var röda, enkla, 

ivriga och stridslystna. Afrikaner var svarta, långsamma, avslappnade och slarviga. Asiater 

var gula, stela, allvarliga och giriga. Européerna var bleka, muskulösa, snabba, smarta och 

uppfinningsrika.14 

Invandrarläraren och psykologen Seija Wellros förklarar rasismen som en ideologi som låter 

känslorna styra människans mentalitet och verklighetsuppfattning. Hon menar att ett särskilt 

förhållningssätt till människor från andra kulturer är att se dem som representanter för en 

annan ras. De som brukar klassificera människor efter ras brukar också se rasen som mindre 

värd än de själva. Dessa människor är så övertygade att det är nästan omöjligt att argumentera 

emot dem eller diskutera bort deras rasistiska åsikter. Wellros anser också att 

främlingsfientlighet och avståndstagande människor inte heller går att argumentera mot. 

Endast de själva kan förändra sina uppfattningar om det främmande, och detta genom att 

bestämma sig för att våga närma sig det som är annorlunda. Genom umgänge med det 

främmande kan man träna bort rädslan och främlingsfientligheten. Med tiden försvinner 

rädslan och därefter avtar främlingsfientligheten. Wellros menar att främlingsfientligheten 

inte kan ”informeras”, det vill säga att läraren inte kan informera bort elevernas rädsla och 

främlingsfientlighet. Eleverna får själva arbeta med sin rädsla genom medveten träning 

genom umgänge och samarbete med det främmande.15 

Andreas Malm är en svensk journalist, författare och politisk aktivist som i sin bok Hatet mot 

muslimer (2009) hävdar att rasister bedömer människan utifrån sitt ursprung eller från någon 

                                                
12 Gardell 2010:14 
13 Wikipedia 
14 Wikipedia 
15 Wellros 2002:142- 143 
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egenskap redan från födseln. Vilken egenskap det handlar om varierar i rasismens historia, 

men de ska utgöra särmärken, tecken eller symboliska ärr som skiljer ut en grupp kroppar från 

en annan. Människorna som rasismen riktar sig mot ska kännas igen, pekas ut och ringas in på 

grund av sina medfödda drag. Vidare menar Malm att idag riktas det moderna, västerländska 

samhällets rasism mot muslimer. Det handlar inte bara om fördomar längre, utan fördomarna 

har utvecklats till något fastare, nämligen en ideologi som finns ute i samhället bland 

människor.16  

Även Christer Nordmark anser att arbetet med rasism och främlingsfientlighet är ett 

personligt ställningstagande. Han menar att man inte kan förvänta sig att någon annan ska ta 

tag i detta. Personen måste analysera olika händelser i det förflutna som kan vara orsaken till 

främlingsfientligheten och på så sätt finna en lösning ur den rasistiska ideologin.17  

Nordmark talar också om olika villkor för att man ska fastställa vad som är genuin rasism. 

Det första stadiet är att dela upp olika människogrupper beroende på biologiska särdrag, och 

ett exempel på detta är hudfärgen på människor.  Personer bedöms efter sitt ursprung från 

födseln. Om personen har muslimska föräldrar, så spelar det ingen roll om den är utövande 

muslim eller inte, den är ändå ”född muslim”. Personen har den muslimska ”genen” i sig, det 

spelar ingen roll om personen blir en imam eller ateist i vuxen ålder. Det biologiska arvet är 

betydelsefullt eftersom rasismen riktar sig mot människor som kan pekas ut som annorlunda 

på grund av deras utseende.18  

Rasism handlar också om att bevara sin makt. Främmande får inte komma och ta över något 

som egentligen inte tillhör dem från början. Därför gäller det att bevara eller erövra sin makt, 

och detta gör man genom våld, trakasserier och diskriminering etc.19 Sverigedemokraternas 

propaganda, ”Ge oss Sverige tillbaka”, är ett exempel på ”den förlorade makten” som man 

vill återta från alla invandrare som, enligt dem, hotar Sverige och den svenska nationaliteten. 

Enligt Stier bygger rasismen på fyra antagande. Det första är att det är moraliskt att dela in 

människor i olika raser eller grupper utifrån fysiska skillnader som till exempel utseende. 

Andra antagandet är att det finns en anknytning mellan fysiska egenskaper och ärftliga 

mentala förmågor, moralisk karaktär och beteendemönster. Det tredje antagandet är att 

medlemmarna i gruppen delar det karakteristiska, det vill säga det utmärkande i gruppen.  Det 
                                                
16 Malm 2009:108–109 
17 Nordmark 2009:20 
18 Nordmark 2009:23- 25  
19 Nordmark 2009:9 
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sista antagandet är att man delar in raser i en hierarki utifrån de ärftliga egenskaperna som 

finns i de olika grupperna.20 

2.2	  Islamofobi	  
Uppfattningar och antaganden om muslimerna fanns långt innan muslimer kom till Sverige. 

Antimuslimska attityder växte så småningom, men inte på grund av invandringen utan på 

grund av fyra viktiga händelser: De medeltida korstågen i Jerusalem, turkskräcken under den 

tid då Osmanska riket var en europeisk stormakt, turkföraktet när maktförhållandena ändrats 

och den europeiska expansionen då europeiska stormakter ockuperade en stor del av den 

muslimska världen. Dessa historiska händelser är grunden till hur man har tänkt om islam och 

muslimer. Därför anser religionshistorikern och professorn Matthias Gardell att kunskaperna 

som man har om islam och muslimer inte är neutral eller objektiv, utan den är inlärd av 

politiska perspektiv.21 Gardell menar att termen islamofobi är så ny att Microsoft Word 

markerar den som felstavad. Den definition han föreslår och som han använder i sin bok lyder 

så här: 

Islamofobi är socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt 

handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av att de 

är eller antas vara muslimer och associeras till islam. 22 

Gardell menar att en person som har fördomar och upplever en motvilja mot islam och 

muslimer är islamofob. Dessutom menar han att handlingar som diskriminering eller 

avlägsnande också klassificeras som islamofobi.  

På 1900-talet började man använda termen för att benämna de antimuslimska attityder som 

hade startat efter kalla kriget. Suffixet ”fobi” kommer ifrån grekiskans ”pho`bos och betyder 

skräck eller fruktan. Inom medicin och psykologi betecknar fobi en irrationell rädsla för olika 

situationer som till exempel att befinna sig ensam i ett slutet rum. Gardell menar att ordet 

irrationell syftar på att rädslan är överdriven i förhållande till situationens faktiska farlighet. 

Man kan få panikångest eller bli aggressiv på grund av fobin, och man undviker gärna den 

situation som man har fobi mot. Vidare menar Gardell att om man till exempel har fobi mot 

ormar så kan man bota fobin genom kognitiv beteendeterapi, men islamofobin är tyvärr inte 

en fobi av denna art och kan därför inte botas. Islamofober måste bota sig själva genom att 

umgås med muslimer. WikiIslam är en islamkritisk encyklopedi som drivs av antimuslimska 

                                                
20 Stier 2004:129- 130 
21 Gardell 2010:45 
22 Gardell 2010:17 
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cyberaktivister. De menar att begreppet islamofobi inte klassificeras som en fobi. Fobi är när 

man är rädd för höjder, eller att vara ensam och så vidare. De menar att islam är en ideologi 

och att man förkastar eller avvisar en ideologi klassificeras inte som en fobi.23 

Enligt Gardell visar attitydundersökningar att islamofobiska åsikter är starkare bland dem som 

inte har kontakt med muslimer medans de som umgås med muslimer inte delar samma 

islamofobiska åsikter. Vidare menar Gardell att dessa islamofobiska åsikter är inlärda 

föreställningar som är irrationell, det vill säga överdriven. Dock finns det många människor 

som inte anser att fobin mot muslimer är en överdriven skräck. Sverigedemokraternas 

internationelle sekreterare Ted Ekeroth anser inte att rädslan är överdriven för att han menar 

att islam är farligt. 24 Ekeroth menar att muslimer som föds i Sverige är inte svenskar, utan 

muslimer. Muslimer präglas inte av sin uppväxt i Sverige, inte av sin klass eller individuella 

erfarenheter, utan av sin innersta natur och muslimskhet som bärs av alla muslimer. Ekeroth 

anser att det inte finns någon skillnad mellan goda eller onda muslimer för att alla muslimer är 

våldsamma kvinnoförtryckare som vill förslava världen, precis som sin förebild 

Muhammad.25   

Islamologen Jan Hjärpe skriver i sin bok 99 frågor om Islam att islamofobiska idéer utgör en 

parallell till antisemitismen. När man tror på och sprider stereotypa föreställningar om islam 

och muslimer är man islamofob. En islamofobisk idévärld bygger på en rad felaktiga 

påståenden. Det första påståendet är föreställningen om att det är religionstillhörigheten som 

bestämmer hur människor tänker, tycker och handlar. Det andra påståendet är föreställningen 

om att en religion är ett enhetligt fenomen och att den är oföränderlig. Det tredje påståendet är 

föreställningen om att människor skulle göra som religiösa ledare säger.26  

Enligt Malm riktas dagens rasism i Europa för det mesta mot muslimer. Med andra ord talar 

man om begreppet islamofobi. Malm hävdar att det finns en växande islamofobi i Europa och 

att denna blir allt mer etablerad även i Sverige. Vidare diskuterar Malm skillnaden mellan 

islamofobi och rasism. Rasismen delar in människorna i olika raser, där den egna rasen är 

upphöjd jämfört med alla andra raser till skillnad från islamofobin som riktar sig mot alla 

muslimer och inte bygger sina antaganden på rasåtskillnad. Islam är en religion som 

                                                
23 WikiIslam 
24 Gardell 2010:12- 15 
25 Gardell 2010:233 
26 Hjärpe 2004:159- 160 
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sammankopplar människor från världens alla håll. De har alltså endast religionen 

gemensamt.27  

Nedan förklarar Malm synen på muslimer som ryms i begreppet islamofobi: 

Om en kvinna föder åtta barn gör hon det för att hon är muslim, om en fader mördar sin dotter gör 

han det för att han är muslim, om förortsungdomar rasar ut i kravaller gör de det för att de är 

muslimer; om muslimer lever på bidrag, saknar arbete, om de söker uppehållstillstånd, får dåliga 

betyg eller hatar judar, våldtar kvinnor, könsstympar flickor, protesterar mot skämtteckningar, gör 

motstånd mot ockupanter eller spränger sig själva i luften eller bara visar tänderna i ett flin gör de 

det för att de är muslimer.28  

Ovanstående citat är utgångspunkt för Malms påstående, att muslimer klassificeras som en ras 

på grund av att dem alla har islam gemensamt. De kulturella skillnaderna och att de kommer 

från helt olika länder är något som inte spelar någon roll, alla muslimer är identiska eftersom 

de tillhör religionen islam. En muslim från Turkiet är, enligt islamofobiska tankegångar exakt 

likadan som en muslim från Afghanistan, en muslim som är född och uppvuxen i Sverige, 

som aldrig har varit utanför Europa, är identisk med en muslim i Iran. Eftersom dessa 

muslimer klassas som identiska just på grund av islam som sammankopplar dem, menar 

Malm att hatet mot muslimer, det vill säga islamofobin, speglar sig även som en slags 

rasism.29 

Enligt massmedieforskaren Ylva Brune är det egentligen inte något fel med begreppet 

invandrare, utan det är massmedias återkommande nyheter om invandrare i samband med 

problematiska situationer. Medierna sätter upp gränser mellan vi och dem vilket skapar en 

svensk nationell gemenskap där invandrare inte får ingå. Vidare menar Brune att medierna 

rapporterar om invandrare främst i samband med brott och andra negativa händelser. 

Massmedia framställer invandrare antingen som offer för orättvisa som behöver hjälp av det 

svenska samhället eller som ett hot.30  

Andreas Malm håller med Brune att media sprider nyheter om invandrare i samband med 

problematiska situationer, men dessa nyheter handlar mer specifikt om islam och muslimer. 

Malm skriver en artikel i aftonbladet där han uttrycker sig om media: 

Ingen svensk kultursida har på senare år gjort mer för att sprida negativa uppfattningar om 

                                                
27 Malm 2009:108- 111 
28 Malm 2009:112 
29 Malm  2009:112 
30 Brune 2000:7- 9 



 16 

muslimer än Expressens. I flera år har den öst ur sig en följetong av artiklar om islam och 

muslimer som problem, som fara, som hot.31  

Islamofobi handlar inte om religionskritik enligt Gardell. Man kan betvivla Koranens 

autencitet utan att vara islamofob, men att identifiera islamtolkningar med islam eller att 

använda dessa texter för att uttrycka hur muslimerna är, är islamofobi. I vissa islamofobiska 

diskurser gör man en skillnad mellan god och ond islam. God islam anses vara moderat och 

ond islam anses vara radikal. Goda muslimer är ”som oss” medan de onda muslimerna är 

radikala och är inte som oss. Ond islam benämns som en – ism, det vill säga islamism. 

Islamism betraktas som en enhetlig ideologi som inte är föränderlig.  

Härenstam menar att bilden av muslimen har varit bilden av motståndaren. Han ställer en 

intressant fråga om motståndaren, nämligen; Vilka drag ser man lättast hos en motståndare? 

Svaret är uppenbart och därför väljer han att inte svara på frågan.32 Ett exempel på detta är 

Sverigedemokraterna och deras motståndare, muslimerna. Sverigedemokraterna går till 

angrepp mot islam och muslimer på grund av att de väljer att se det negativa och blunda för 

det positiva hos muslimerna. Kent Ekeroth sade i ett tal att islam måste bekämpas och att 

Koranen hetsar till våld mot icke-muslimer. Ekeroth refererar till bränderna i Rosengård 2009 

och menar att dessa muslimer förstör i Guds namn. Jan Hjärpe, professor i islamologi, säger 

att man inte kan skuldbelägga alla Sveriges muslimer när det gäller endast en liten del som 

förstör. Hjärpe menar vidare att Sverigedemokraterna resonerar som nazisterna gjorde på 

1930-talet.33  

Något typiskt för islamofobisk propaganda är att den väljer vissa fristående och ofullständiga 

citat från Koranen att sätta fokus på utan att fråga de troende hur de uppfattar eller förhåller 

sig till texterna i Koranen. Islamofobisk propaganda sprids av vissa politiska grupper så som 

till exempel Sverigedemokraterna. De skapar en ”vi och dem” teori och glömmer att muslimer 

tillhör olika kulturer, traditioner och etniska grupper.34 Även Gardell menar att antimuslimska 

texter kryddas med valda texter ur Koranen för att visa hur onda muslimerna verkligen är.35  

En typisk medierapportering som också påverkar omgivningen är det man skriver om 

invandrartjejer. Brune menar att invandrartjejen i medierna oftast framstår som offer för 

rasism, religion, våld eller kulturkrockar. Om hon inte beskrivs på detta sätt så beskrivs hon 
                                                
31 Malm, 2009 
32 Härenstam 1993:41 
33 SD-kuriren, 19 oktober 2009 
34 Hjärpe 2004:161 
35 Gardell 2010:18 
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som framgångsrik genom att ha lyckats med att fly från förtrycket, hon har frigjort sig och 

anpassat sig till den svenska kulturen. Dessa olika framställningar visar två ”idealtyper”, dels 

den vanliga invandrarkvinnan som är ett offer som kopplas samman med den muslimska 

kulturen dels en aktiv och stark kvinna som ofta är en känd person som tagit sig ur den 

förtryckande miljön och blivit modern och integrerad i det svenska samhället.36 

2.3	  Att	  undervisa	  om	  Islam	  	  
Samhället förändras och allting däri. Skola och undervisning ser inte ut som det gjorde för 

fyrtio år sedan och dagens mångfald i skolorna har mycket med saken att göra. Svenska 

skolor har elever med olika etnicitet och kulturell- och religiös tillhörighet och som talar 

hundratals olika språk. Dessa elever har olika kunskaper i svenska språket och i det svenska 

skolsystemet, därför är det viktigt som lärare att jobba utifrån dagens mångkulturella 

samhälle, för att inte skapa problem med elever och föräldrar som härstammar från något 

annat land.37  

 

Enligt religionsvetaren Kjell Härenstam är det väldigt svårt att ge en bild av en annan kultur. 

Skolan och läromedlen har mycket begränsade möjligheter att ge eleverna en rättvis bild som 

är en av förutsättningarna för att förstå en annan kultur. Vidare menar Härenstam att eleven 

får sin kunskap om islam från olika håll, och den kunskapen är beroende av fyra faktorer: 

Religionen islam, massmedia, läromedel och skolans verksamhet.  

• Religionen islam 

Att studera och känna till religionen islam är bara en faktor som bidrar till att få kunskap om 

islam. 

• Massmedias roll 

En annan faktor är massmedia och propaganda. Många människor tar del och tror på vad som 

skrivs, visas och sägs av massmedia. Massmedian ger en slags förförståelse eller förberedelse 

för vad man ska se och vad man ska blunda för. Massmedia kan då orsaka förutfattade 

meningar hos dessa människor som i sin tur skapar fördomar.  

 

 

                                                
36 Brune 2004:218 
37 Lahdenperä & Lorentz  2010:7,15 
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• Läromedel 

Läromedel är en annan väldigt viktig faktor som Härenstam skriver mycket om. Han menar 

att läromedlen spelar en stor roll för bilden av islam, för att det är också där eleverna får sin 

bild av islam. Denna bild är i sin tur beroende av forskning och forskningstraditioner som 

skriver om islam. Härenstam menar vidare att forskningen inte är helt fri från 

massmediebilden.  

• Skolans verksamhet 

Den sista faktorn är hur svenska skolan fungerar, vilka kunskapsförväntningar man har på 

eleverna, vilka mål som ska uppnås etcetera.38   

Härenstam menar att som västerlänning närmar man sig inte islam som ett neutralt fenomen. 

Med detta menar han att det finns historiska faktorer som ligger bakom dagens bild av islam 

och muslimer.  Han delar in bilden av islam som ges av läroböckerna i tre delar eller perioder.  

Fram till år 1962 har man en bild av den fanatiske muslimen. Andra perioden som börjar år 

1962 fram till 1969 har man en bild av muslimen som den exotiske varelsen. Sist men inte 

minst startar en period där man har en kvinnoförtryckande bild av islam. Enligt Härenstam 

slutar den perioden år 1980.39 Därför menar Härenstam att det är viktigt att man i skolan 

uppmärksammar och granskar massmedia och skolans läromedel kritiskt så att eleverna kan 

förhålla sig kritiskt till dagens informationssamhälle.40 Här är det viktigt att poängtera att 

Härenstams bok är skriven långt innan den 11:e september. Bilden av islam har förändrats 

radikalt de senaste tio åren, och detta på grund av incidenter som till exempel 11:e september 

och terrordåden i London etcetera. 

Enligt Gardell är mångfalden hos muslimerna inte endast nationell och etnisk, utan även 

språklig, kulturell, religiös, ekonomisk, social, politisk och utbildningsmässig. Trots att araber 

utgör endast 20 procent av världens muslimer och trots att många araber är kristna eller judar, 

så generaliserar man och drar alla över en kant när man till exempel skriver antimuslimska 

texter eller producerar filmer eller karikatyrer.41 Svanberg och Westerlund menar att i och 

med muslimernas olika bakgrunder så blir det svårt att generalisera eller dra dem allihop över 

en kant när man studerar dem. I och med mångfalden bland eleverna i skolan blir det extra 

viktigt för läraren att inhämta kunskap om elevernas bakgrunder. Otterbeck menar att de flesta 

                                                
38 Härenstam 1993:6 
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lärare i Sverige inte har fått någon utbildning för det som de möter på arbetsplatsen, det vill 

säga det mångkulturella klassrummet.42  

Enligt Härenstam spelar läromedlen en stor roll när det gäller att inhämta kunskap om Islam 

och tyvärr hittar han brister på läroböcker som handlar om islam. Härenstam menar att fakta 

och information inte behöver vara felaktiga i läroböckerna, utan författarna till läroböckerna 

väljer att sätta fokus på det negativa och bortser från det positiva med islam.43  

Skolan har en mycket viktig uppgift, och det är att förmedla värdegrunden till eleverna. 

Skolan ska förmedla demokratiska värderingar men även träna eleverna till ett kritiskt 

tänkande. Att undervisa om islam och även om andra religioner i skolan är en väldigt viktig 

faktor för att skolan är en mötesplats för olika kulturer och religioner. Larsson menar att 

skolan inte bara är en mötesplats för elever, utan även för föräldrar. Föräldrarna kanske inte 

har någon samhällskontakt och därför blir det viktigt att ha kontakt med den svenska skolan. 

Larsson har en åsikt om att undervisningen i religionskunskap kan förhindra 

främlingsfientlighet och islamofobiska tendenser och minska motsättningarna i samhället. 

Han menar att muslimer framställs som robotar, och Islam förknippas ofta med 

kvinnoförtryck. Därför anser Larsson att skolans uppgift här blir att arbeta med frågor som 

ligger bakom fördomar och främlingsfientlighet. Ett vanligt problem när det gäller 

diskussioner om fördomar är att dessa frågor diskuteras enbart i relation till islam och 

muslimer. Kvinnoförtryck diskuteras ofta i samband med islam och det är inte en rätt 

arbetsmetod, då eleverna lär sig att kvinnoförtryck förknippas endast till muslimer och ingen 

annan folkgrupp. 44  

Larsson har en lösning till en bättre undervisning om islam, nämligen att råda bot på ensidiga 

framställningar och ge eleverna en fördjupad och mer utförlig beskrivning av islam och 

muslimska traditioner. Läraren måste visa eleverna att det finns olika slags muslimer och att 

dessa diskussioner måste göras på det lokala planet så att eleverna kan koppla teorin med 

verkligheten. Vidare menar Larsson att många lärare upplever det som väldigt svårt att 

undervisa om islam för att förmedla en rättvis bild till sina elever. Larsson anser att det finns 

ett stort behov av en ökad kunskap om Islam och muslimer men att det inte finns en 

universallösning på främlingsfientliga yttringar bland ungdomarna. Läraren kan inte radera 

bort elevernas fördomar och de islamofobiska yttringarna med en specifik metod men med ett 
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öppet klassrumsklimat där man fördjupar diskussionerna och talar öppet om de fördomar man 

har, så kan man med tiden förebygga och motverka främlingsfientligheten. 45  

En annan viktig punkt är att läraren ständigt måste påpeka för eleverna att kulturer inte är 

enhetliga och en religion inte nödvändigtvis behöver praktiseras på samma sätt av individerna 

i gruppen. Otterbeck menar att många tror att kulturer är enhetliga och detta är fullständigt fel 

eftersom de muslimer som bor i Sverige kommer ifrån olika håll i världen, vilket också 

betyder att de har olika bakgrunder, olika kulturer, olika etniska och sociala erfarenheter. Man 

kan inte bemöta en irakisk muslim på samma sätt som en muslim från Turkiet. Muslimer har 

olika uppfattningar om vad islam innebär och vad det går ut på att vara muslim.46  

2.4	  Läroplanen	  
Den elfte oktober presenterade biträdande utbildningsministern Nyamko Ana Sabuni den nya 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Följande citat 

beskriver hur främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller för en annan 

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.47  

 

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro, men 

även att skapa en nyfikenhet för religionsämnet. I och med det svenska samhällets 

internationalisering och den växande mångfalden så ställs högre krav på människors förmåga 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Alla som arbetar i skolan ska aktivt 

motverka all form av trakasserier och förtryck av individer eller grupper som exempelvis 

mobbing och rasistiska beteenden. Dessutom ska läraren öppet redovisa och diskutera 

skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem i klassrummet. Varje skola ska samarbeta 

så att alla elever ska få en chans att uppleva en trygghet och utveckla en förmåga att visa 

respekt, hänsyn och förståelse gentemot andra människor och kulturer. En medvetenhet om 

den egna identiteten blir då viktig för att få en förståelse för andras tänkande och handlande. 

Ämnet bidrar också till att förstå andra traditioner och kulturer än den egna.48 
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2.5	  Kursplan	  för	  religionskunskap	  	  
Kursplanernas uppgift är att uttrycka läroplanen klart och tydligt samt presentera målen för 

vilka kunskaper som undervisningen ska utveckla hos varje elev inom respektive ämne. 

Läroplan och kursplan bildar tillsammans en helhet som ska prägla hela undervisningen. 

Lärarens uppgift blir att tolka kursplanerna och välja arbetsmetoder utifrån elevernas 

erfarenheter, förutsättningar och behov. I följande citat kan man läsa om vad religionskunskap 

bidrar med: 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner 

lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa 

vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja 

social sammanhållning och som orsak till segregation.49 

Undervisningen ska alltså erbjuda eleverna förutsättningar att kunna tolka och förstå olika 

kulturella religiösa traditioner.  Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar en 

förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner, samt ge en 

beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Eleverna ska 

också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor 

med koppling till religioner och andra livsåskådningar.50 

Kursplanen för religionskunskap i grundskolans senare år understryker alltså vikten av att lära 

eleverna att kritiskt granska i skolan. De måste lära sig att möta verkligheten och ta ställning 

till olika texter, fakta och information som de får från alla möjliga håll.  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  
                                                
49 Lgr, 11 
50 Lgr, 11 
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3.	  Metod	   

Metoddelen beskriver vilka metoder som har tillämpats i denna studie och val av 

respondenter. Därefter ges en beskrivning av hur studien har genomförts och sedan kommer 

en beskrivning av uppsatsens etiska överväganden.  

3.1	  Val	  av	  metod	  
Valet av kvalitativ metod var det lämpligaste eftersom vi vill beskriva hur lärare arbetar för att 

motverka och förebygga främlingsfientlighet i undervisningen. Kvale menar att kvalitativ 

eller kvantitativ metod väljs beroende på vilka frågor som ställs, i detta fall talar vi om 

intervjufrågorna. Vårt material samlades in genom kvalitativa intervjuer och detta har gett oss 

en större förståelse för dels intervjupersonerna och dels för resultaten. Genom kvalitativa 

intervjuer kan man skaffa sig en bild av hur människor tänker och förstå det de säger bättre 

genom deras kroppsspråk. Med tanke på detta tänkte vi att personliga intervjuer skulle ge oss 

mer tillförlitliga svar på vår undersökning.51   

Den kvalitativa undersökningsmetoden i form av intervjuer ger oss också möjlighet att ställa 

följdfrågor när något inte uppfattas korrekt eller om någon ny fråga dyker upp beroende på 

respondenternas svar. Metoden valdes också för att vi ville försöka förstå respondenterna och 

hur de tänker och resonerar när de arbetar med sina elever. Intervjutekniken tillåter en öppen 

diskussion samtidigt som diskussionen ska vara styrd av intervjuaren. Vidare menar Patel & 

Daviddson att en kvalitativ intervju är en öppen diskussion där både intervjupersonen och 

intervjuaren är medskapare i ett samtal. Vi anser att detta är en fördel eftersom vi ville få ut så 

mycket av som möjligt av intervjun. Den tidigare forskningen och litteraturgenomgången 

hjälpte oss att skaffa oss en bra grund inför intervjuerna.52 

Våra intervjufrågor skrevs utifrån våra problemformuleringar och syftet med studien. 

Frågorna är gjorda så att respondenterna skall ha möjlighet att svara fritt, vilket också 

underlättar för oss att upptäcka eventuella försvarsattityder hos intervjupersonerna. 

Intervjufrågorna vi använde oss av under intervjun finns att se i bilaga 1. 

Målet med intervjuerna är att komma åt lärarnas subjektiva uppfattning kring deras arbete. En 

hermeneutisk utgångspunkt har därför valts för att få en bild av respondenternas livsvärld och 

förhållningssätt. Enligt Hartman är det omöjligt att presentera respondenternas livsvärld eller 

förhållningssätt som en objektiv sanning. Vårt syfte är inte att ta reda på en objektiv sanning, 
                                                
51 Kvale 1997:72 
52 Patel & Davidsson 2003:69- 77 
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utan vi vill ta reda på respondenternas subjektiva förhållningssätt. Hartman menar att 

hermeneutiken utgår ifrån att det är människans förståelse eller förhållningssätt av 

verkligheten som styr deras handlingar. Alltså är det inte verkligheten i sig som styr 

människan. Resultatet kan därför inte representera någon annan än de valda respondenterna.53  

 

Nackdelen med intervjuer är att tillförlitlighetsgraden är låg. Det är omöjligt att veta om 

respondenterna svarar 100 procent ärligt på frågorna som ställs. Personerna som tar del i 

undersökningen kan känna press på sig att ha bra svar på frågorna istället för att säga det 

riktiga. I denna undersökning har vi ett exempel på sådana känslor som i detta fall uttrycktes 

av en av respondenterna. En av lärarna uttryckte obehagliga känslor så som ”nu kommer jag 

att framstå som den dåliga läraren”. Sådana känslor kan kanske ge otillförlitliga svar, men vi 

tror inte att denna lärare gav oss oärliga svar, på grund av tidigare bekantskap. En fördel med 

intervjuer är att vi får del av de intervjuade individernas egna tankar, det blir en subjektiv 

undersökning. 

3.2	  Val	  av	  respondenter	  
Enligt Denscombe finns det både för- och nackdelar med intervjuer. Nackdelen med 

intervjuer som metod är att bearbetningen av analysen är väldigt tidskrävande. Med tanke på 

tidsbristen valdes endast sex respondenter.54Respondenterna valdes inte slumpmässigt, utan 

en bekantskap ligger till grund sen tidigare.  

Respondenterna i studien jobbar på två olika skolor. Syftet var inte att jämföra dessa två 

skolor, valet av två olika skolor berodde endast på bristen av SO-lärare på en och samma 

skola. Vi har inte fokuserat på skolorna utan endast på de enskilda lärarna.  

De sex lärare som har intervjuats är alla etniska svenskar. Lärarnas etniska bakgrund har inte 

varit av intresse för vår undersökning. Eftersom syftet med uppsatsen inte är att dra allmänna 

slutsatser eller att generalisera skolsystemet eller elever så finner vi att tre respondenter för 

varje skola passade utmärkt för att få en bild av hur två olika skolor i två olika kommuner 

förhåller sig till främlingsfientlighet.  

 

                                                
53 Hartman 2004:106 
54 Denscombe 2000:162 
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3.3	  Genomförande	  
Några veckor innan intervjuerna genomfördes kontaktade vi respondenterna via telefon och 

mail. Respondenterna tillfrågades om de vill delta i undersökningen. Samtliga lärare ville 

medverka och därför bestämdes datum och tid för intervjuerna. Innan intervjutillfällena 

frågade vi respondenterna om de godkände att vi använde bandspelare. Vissa gav sitt 

samtycke och vissa inte. Varje intervjutillfälle hade sitt eget personliga möte där varje intervju 

tog cirka 30 minuter.55   

Inför varje intervju utformades ett muntligt samtycke, där studiens syfte beskrevs. 

Information om uppsatsens etiska överväganden gavs samtidigt och därefter kunde respektive 

intervju börja. Intervjuerna genomfördes med hjälp av våra intervjufrågor, som samtliga lärare 

fick till sitt förfogande innan intervjutillfället. En del av intervjuerna spelades in på band för 

att kunna citera i uppsatsen. Andra intervjuer spelades inte in på band på grund av 

respondenternas icke samtyckande, därför fick vi anteckna ned respondenternas svar på 

papper. Denscombe menar att ljudupptagningar erbjuder en permanent och fullständig 

dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun.56Intervjuerna transkriberades och 

bearbetades för att sedan bilda kategorier utifrån respondenternas återkommande och 

gemensamma svar, men även utifrån uppsatsens syfte- och problempreciseringar.  

3.4	  Etiska	  överväganden	  
Vi har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som Martyn Denscombe skriver om i sin bok 

Forskningshandboken. Av etiska skäl är det viktigt att man pratar om informerat samtycke, 

vilket innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens syfte och om 

hur undersökningen är upplagd. Dessutom är det viktigt att personer som intervjuas vet att 

deras deltagande i studien är frivilligt.57  

Våra respondenter har avidentifierats i sammanställningen och materialet behandlas 

konfidentiellt. Informationen som de har givit är anonym och deras identitet förs inte vidare. 

Detta betyder att varje lärare har tilldelats ett fingerat namn. Vi har dessutom informerat 

respondenterna om att vi ville spela in intervjuerna på bandspelare för att använda det i 

studien. Vissa av respondenterna gav sitt samtycke och vissa inte, och det respekterade vi 

självfallet. 

                                                
55 Denscombe 2000:136 
56 Denscombe 2000:145 
57 Denscombe 2000:130 
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4.	  Resultat	  och	  analys 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av skolan och respondenterna som har deltagit i 

studien, därefter redovisas resultat och analys av undersökningen. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av respektive resultat. Eftersom vår undersökning grundar sig på två olika 

skolor, har vi valt att kalla dem för skola X och skola Y. Resultatet för varje skola presenteras 

för sig, och det för att förtydliga resultaten för läsaren. På grund av att samtliga respondenter 

har ett gemensamt förhållningssätt till intervjufrågorna och inga större skiljaktigheter, så har 

resultat- och analysdel bakats in i varandra. Detta för att upprepningar inte ska förekomma 

under resultat- och analysdelen. 

4.1	  Skola	  X	  
Skolan ligger i en liten by utanför en medelstor stad där man har 1104 elever registrerade. 

Skolan har klasser från årskurs 5 till årskurs 9 där lärare arbetar i arbetslag.  Eftersom byn inte 

är ett invandrartätt område så har man inte så många elever med en invandrarbakgrund. 

Antalet invandrarelever rör sig om ett par stycken. 

4.1.1	  Anna	  
Intervjun med Anna tog cirka 30 minuter. Anna har arbetat som religionslärare i tio år. Hon är 

utbildad som SO-lärare sen tio år tillbaka.  

4.1.2	  Lisa	  
Intervjun med Lisa tog 30 minuter. Lisa har arbetat tolv år som lärare. Även hon är utbildad 

som SO-lärare.  

4.1.3	  Sara	  
Sara tog sin lärarexamen 1992 och har arbetat som SO lärare sen dess. Hennes intervju tog 

också ungefär 30 minuter. Även hon har en lärarexamen med inriktning mot SO-ämnen. 

4.2	  Förhållningssätt	  till	  främlingsfientlighet	  och	  rasism	  
Undersökningen visar att respondenternas förhållningsätt till främlingsfientlighet och rasism 

överensstämmer med varandra. Begreppen beskrivs av samtliga lärare ungefär på samma sätt. 

Främlingsfientlighet beskrivs av samtliga lärare som en rädsla för det okända eller annorlunda 

än en själv. Rädslan är en känsla som skapar främlingsfientliga åsikter mot det som man inte 

har kunskap om.  
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Främlingsfientlighet är för mig rädslan för det främmande och okända, ofta riktat mot människor 

från andra kulturer men det kan även omfatta fientlighet mot annat som kan vara ”främmande” t ex 

homosexuella, utövande kristna, muslimer osv.58  

 
Vidare visar undersökningen att samtliga lärare tolkar begreppet rasism som en ideologi där 

man pekar ut valda grupper. Man riktar sig medvetet mot valda grupper och strukturerar sig i 

”vi och dem” för att känna igen sig själv. Rasism ses som en starkare övertygelse och där man 

dessutom har bevis för sina åsikter. Samtliga lärare nämnde dessutom att de elever som har 

rasistiska åsikter om muslimer har ingen kunskap om vad begreppet innebär eller hur rasism 

resonerar. Sara menar att de flesta elever som har främlingsfientliga eller rasistiska åsikter vet 

egentligen inte varför de hyser dessa känslor eller tankar. De menar att åsikterna som eleverna 

har, har de fått från sina respektive hem. 

Rasism ser jag som en starkare övertygelse. Främlingsfientlighet kan övergå i rasism. 

Främlingsfientlighet grundar sig på okunskap medan rasister ser sig ha bevis för sina åsikter, 

åberopar statistik osv. Okunskap blandat med föräldrars främlingsfientliga åsikter, detta måste vi 

bemöta i skolan, men på ett sådant sätt att vi inte skriver på näsan, inte gör det till ett ”Vi” 

mot ”dem”, där elever känner att bara sådant som är politiskt korrekt får uttryckas, målet måste var 

att eleverna blir medveten om och provar sina fördomar.59 

 

När man är främlingsfientlig så pekar man inte på en grupp, men om man är rasist så pekar man på 

en vald grupp av människor. Man delar in människor i ”vi och dem” för att känna en trygghet. 60 

Samtliga lärare menar att man inte föds som ett tomt blad men att om man föds in i en familj 

med rasistiska åsikter så blir man med tiden rasist själv. Lisa tror att man kan mildra 

främlingsfientliga åsikter men man kan aldrig påverka en rasist för att få henne att tänka 

annorlunda. Anna har svårt för att definiera begreppet rasism för att hon inte ser människor 

utifrån ras, utan hon ser individen. Rasism enligt Anna och Sara behöver inte vara riktat mot 

just människor som har en invandrarbakgrund, utan rasism kan rikta sig mot till exempel 

homosexuella och handikappade. 

Jag tror att det är svårare att angripa rasism än främlingsfientlighet, för att rasismen sitter i en. Man 

kan inte vara rasist om man inte är främlingsfientlig först. Jag tror inte att man kan födas som en 

rasist.  61 

                                                
58 Ur intervju med Sara, den 13 december 2010 
59 Ur intervju med Sara, den 13 december 2010 
60 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
61 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
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Jag tror att om man föds in i en rasistisk familj, då blir man rasist själv för att man vet inget bättre 

själv. Man får dessa åsikter från omgivningen och gör dem till sina egna.62 

4.3	  Religionskunskapens	  roll	  	  
Samtliga lärare i undersökningen anser att religionskunskapsämnet spelar en stor roll när det 

gäller att förebygga och motverka främlingsfientlighet hos eleverna. Samtidigt tror lärarna att 

det kan vara farligt att använda religionskunskapsämnet för att motverka främlingsfientlighet, 

för det blir då lätt att framställa det egna som normalt och andra religioner som konstiga. 

Samtliga lärare anser att de inte kan påverka elever med rasistiska åsikter. Lärarna tror att det 

är viktigt att man som lärare förklarar bakomliggande syften och orsaker till ”det konstiga” 

som läraren tar upp i klassrummet så att det inte upplevs som konstigt eller annorlunda. Lisa 

menar att man till exempel kan koppla en hinduisk rit till en svensk rit, på det sättet kan 

eleverna ha förståelse för det som de ser. Sara menar att det är viktigt att läraren visar en 

neutral inställning som lärare, dels för att undervisningen ska vara konfessionell och dels för 

att Sverige är ett sekulariserat samhälle där man hela tiden ställs till svars för ens tro. Hon 

menar också att det är viktigt att undervisningen bygger på respekt och förståelse för alla 

religioner och kulturer och att man ska koppla religionens betydelse för den troende 

människan.    

Religionsundervisning har en central roll, okunskap föder främlingsfientlighet. Viktigt att läraren 

har en värdeneutral hållning. I vårt sekulariserade land kan det vara svårt att ha en tro, var sig man 

är muslim eller kristen, ofta ifrågasatt och ställd till svars för det som gjorts i religionens namn. 

Religionsundervisning som bygger på förståelse och respekt för de olika livsåskådningar som finns 

är viktig, religionsundervisning får inte bara bli ett inlärande av Jeopardy-kunskaper ”Vad är en 

minaret?” ”Vad är en synagoga” – den motverkar sitt syfte. När man kan koppla religionens 

betydelse för människan till hur kulturer utvecklats, det är då det blir intressant.63 

 

Jag tror absolut att religionskunskapen spelar en stor roll när det gäller att motverka 

främlingsfientlighet, men jag tror inte att ämnet på något sätt kan påverka en elev som har 

rasistiska åsikter. Samtidigt tror jag att det kan vara farligt att använda religionsämnet för att 

motverka främlingsfientlighet. Det blir lätt att göra andra religioner konstiga och det egna som det 

normala.  64 

Om man lånar en film av AV-centralen som handlar om konstiga riter i Indien, då visar man något 

konstigt, något som vi i Sverige inte känner till och då upplever eleverna Hinduismen som en 

                                                
62 Ur intervju med Anna, den 6 december 2010 
63 Ur intervju med Sara, den 13 december 2010 
64 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
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konstig religion. Då måste läraren försöka knyta och koppla det konstiga till det som ligger nära 

dem. 65  

 
Både Anna och Lisa är överens om att skolans läroböcker utgör ett problem för 

undervisningen då de upplever att böckerna inte ger en fördjupning eller inlevelse för 

eleverna. Lärarna anser då att det blir lärarens ansvar att utifrån en diskussion fördjupa sig 

mer och koppla religionens betydelse för de troende individerna.  

Bara läroböckerna är ett problem. De ger ingen fördjupning, ingen inlevelse för eleverna. De 

beskriver bara fakta, att en muslim ska be och fasta, men de går inte djupare in på 

diskussionsfrågor. Eleverna på skolan tror att alla muslimer går runt med en bönematta i handen.66 

Läroböckerna visar konstiga bilder, konstiga texter. Läromedlen tar upp det som är konstigt, inte 

det som är normalt eller positivt. Böckerna tar inte upp vad en muslim egentligen tror eller vad det 

egentligen innebär att vara muslim. Man tar upp konstiga ritualer som eleverna inte förstår sig på. 

Jag tror att det är mycket viktigt att få ner religionen på ett mänskligt plan. 67 

4.4	  Lärarnas	  hantering	  av	  främlingsfientliga	  åsikter	  	  
Samtliga lärare uppger i undersökningen olika metoder, och arbetssätt som de använder sig av 

och som de tror kan påverka eleverna när det gäller att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet. Lisa menar att planeringar är viktiga för strukturen men att man ibland 

måste vara kreativ och flexibel. ”Ett öppet klimat där man bryter och diskuterar är mycket viktigt i 

ett klassrum. Man ska inte fixera sig på planeringar utan man ska våga tänka outside the box”. 68 

Att diskutera med eleverna är en metod som lärarna använder i sin undervisning och den 

metoden påverkar eleverna på ett positivt sätt. Samarbete med andra kollegor är en annan 

strategi som lärarna använder. De menar att man kan få hjälp av en annan kollega om man 

tycker att det är jobbigt att diskutera ett sådant ämne med sina elever.  

Jag hanterar främlingsfientlighet beroende på kontexten. Jag kommenterar främlingsfientliga 

åsikter beroende på vad för slags situation vi befinner oss i. För några år sedan hade jag elever som 

klottrade och ristade rasistiska åsikter på olika platser i skolan. Jag fick då avbryta alla mina 

planerade lektioner under två veckor och prata bara om främlingsfientlighet med den klassen.69 

Jag bryter alltid mina lektioner för att prata om främlingsfientlighet. Sen beror det också på 

situationen. Händer det på korridorerna blir det svårt att ta en diskussion men hör jag dessa åsikter 

                                                
65 Ur intervju med Anna, den 6 december 2010 
66 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
67 Ur intervju med Anna, den 6 december 2010 
68 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
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i klassrummet tar jag en diskussion med klassen direkt. Vi lärare tar alltid hjälp av varandra. 

Känner en lärare att hon inte kan ta den diskussionen med klassen så kan en annan kollega gå in 

och ta diskussionen istället. 70  

I mina klasser diskuterar vi mycket, och basen i alla våra diskussioner är att vi måste lyssna på 

varandra och respektera att vi tycker olika men också att det man säger inte står oemotsagt. Vi 

diskuterar utifrån böcker vi läser, med mina högstadieelever läser jag t ex Svenne, där blir många 

bra diskussioner. Vi diskuterar utifrån sådant som händer omkring oss, utifrån nyheter, har alltid 

nyhetsrapportering i någon form i mina klasser.71  

 
Lärarna tror också att religionsämnets huvudsakliga syfte och mål inte är att förebygga och 

motverka främlingsfientlighet men att det är en del av ämnets styrdokument. Samtliga lärare 

tänker inte på främlingsfientlighet när de planerar undervisningarna, därför utgår lektionerna 

inte från att motverka främlingsfientlighet. Samtidigt tycker lärarna att man ändå som lärare 

måste våga tänka utanför ramarna, det vill säga styrdokumenten. Man måste kunna avbryta 

planerade undervisningar och ägna sig åt främlingsfientlighet om det finns behov av detta. 

Vidare anser lärarna att det är viktigt att utgå från elevernas nyfikenhet och funderingar kring 

olika frågor. Lärarens uppgift här blir att visa att det finns en gråskala, att man inte ska se 

antingen svart eller vitt.   

Man vill ju ge eleverna olika perspektiv så att de inte bara ser svart eller vitt. Att låta eleverna 

tänka genom frågor. Jag brukar visa filmen ”flyga drake” och diskutera frågor utifrån filmen. Jag 

vill visa eleverna att islam handlar inte bara om Al-Qaida. 72 

Jag känner att det är viktigt att lyfta eleverna så att de kan se över horisonten. De ska kunna se 

förbi 50 skyltarna. Allt är inte svart eller vitt. Att jobba med egen historia visar att alla är individer. 

Elevernas tankar och åsikter är viktiga. Få eleverna att förstå att istället för att vara rädd ska man 

vara stark. Sen vet man ju inte om man lyckas. 73 

Samtliga lärare anser att det är bra med resurser. De menar att det är till exempel bra att de 

kan bjuda in överlevande från förintelsen, så att gästerna kan berätta om den tiden. Anna 

menar att en sådan händelse kan inträffa någon annan stans, inte bara i Tyskland. Genom att 

bjuda in överlevande från förintelsen kan man påverka främlingsfientliga åsikter bland 

eleverna men man kan aldrig ändra, bara mildra vissa åsikter. Vidare menar lärarna att om 

man ska påverka en rasist så måste man göra mer och det har lärarna varken tid eller resursen 

till sitt förfogande.  
                                                
70 Ur intervju med Lisa, den 6 december 2010 
71 Ur intervju med Sara, den 13 december 2010 
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En metod som lärarna fick lära sig av matematikläraren Stavros Louca från programmet 9A- 

serien om den svenska skolan som gick på kanal 1 var att man skulle tvinga eleverna att arbeta 

med muslimska elever. Att ge dem en arbetsuppgift så att de skulle vara tvungna att gå hem 

till varandra. På så sätt kommer de i kontakt med det okända och det annorlunda. Med tiden 

blir det inte annorlunda längre. Anna menar att eleverna inte exponeras för det som är 

främmande för dem. ”De exponeras inte för det som de är rädda för och därför skulle det vara 

en bra idé att tvinga eleverna att arbeta med muslimska elever”. 74 

Förra veckan var Stavros från programmet 9A här och föreläste. Han sa att man måste tvinga 

eleverna att samarbeta med muslimer. Tvinga dem att gå hem till muslimer för att arbeta 

tillsammans på en uppgift. Tyvärr så har vi ju inte så många muslimska elever på skolan. 75 

Sara menar att i korridorerna sägs det mycket som eleverna inte tror att vuxna hör, sådant 

lyfter hon i klassrummet vid ett senare tillfälle. 

 
En dag råkade jag höra hur några tjejer i min 7:a som jag har i svenska, fällde kommentarer om 

”påskkärringar” när en muslimsk mamma besökte skolan och fick en rundvandring. Dagen efter 

hade jag svenska med klassen. Jag hängde inte ut tjejerna utan jag berättade på lektionen efter vad 

jag fått höra i korridoren, utan att nämna några namn eller ens att det var någon i klassen som sagt 

detta. 76 

Efter incidenten diskuterade Sara med klassen om att man ska visa respekt mot alla oavsett 

vad, hur och vem personer är. Tjejerna pratade senare med läraren och berättade för henne att 

de inte hade reflekterat över det som de sa. De förstod nu att det var kränkande och att det 

sårade kvinnan.   

4.5	  Att	  undervisa	  om	  Islam	  
Eftersom eleverna inte har en korrekt bild av islam anser samtliga lärare att det är viktigt att 

ge dem grundläggande faktakunskaper om religionen. Eleverna på skolan har fördomar av 

muslimer, de har en uppfattning om att islam kopplas till våld. Därför försöker lärarna 

förklara att det förekommer våld inom alla religioner. Lisa tycker att det är svårt att förklara 

hur till exempel en mamma kan skicka ut sina söner för att begå självmordsattentat. Hon 

menar att det inte finns en förklaring kring våld som sker i Islams namn.  
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Jag har svårt att förklara för eleverna om vissa saker som handlar om Islam. Jag har svårt att 

förklara hur en mamma kan skicka iväg sina söner för att bomba sig själva. Om jag inte förstår det 

själv, hur ska jag då kunna förklara det för mina elever. 77 

Anna menar att orsaken bakom främlingsfientlighet bland eleverna beror även på media. 

Därför anser lärarna att det är viktigt att förklara det som media visar. Att få eleverna att tänka 

kritiskt tycks vara en generell uppfattning bland lärarna.   

Elever vågar inte åka till Malmö på grund av Rosengård, de tror att i Malmö förekommer det bara 

våld och kriminalitet. De påverkas av media. Media visar fundamentalister som går runt och 

mördar folk, inte till exempel din man som står och opererar. 78 

Anna förklarar att hon brukar rita en skala som visar hur en muslim kan te sig. Från att vara 

sekulariserad till att vara en fundamentalist. På så sätt kan eleverna förstå att alla muslimer 

inte uppfattar Islam på samma sätt. Sara försöker att sätta fokus på att människor ser olika ut i 

olika delar av världen. Hon försöker få eleverna att förstå att muslimer i Sverige inte utövar 

sin tro på samma sätt som i till exempel Saudiarabien. Hon menar också att det är viktigt att 

poängtera för eleverna att religiöst våld brukas inte bara av muslimer utan även av kristna. 

Sara försöker också låta eleverna se det religiösa våldet ur ett annat perspektiv, att det är lätt 

att lockas till våldet i ett samhälle där omgivningen ser det religiösa våldet som ideal. 

Jag försöker att inte ge stereotyper utan är noga med att poängtera att det ser olika ut för olika 

människor. Jag försöker också visa på paralleller, att religiöst våld är lika obegripligt som t ex 

huliganism, där någonting positivt används som något man samlas kring och brukar våld, vilket får 

efterverkningar för alla. Alla djurgårdare drabbas om klacken och beter sig illa. Att man kan dras 

med av det som omgivningen utsöndrar och till och med lockas för att våldet glorifieras.79 

 

En annan metod som lärarna brukar använda för att förklara Islam är att titta på ett program 

som heter ”världens konflikter”. Programmet tar upp olika konflikter på olika håll i världen. 

Lärarna anser att den hjälper till att få bort fördomar om Islam och muslimer.  

Vidare diskuteras lärarens roll som en förebild för eleverna. Samtliga lärare tycker att en 

lärare ska vara en förebild för sina elever, men samtidigt får inte eleverna tro att lärare är utan 

fördomar. De är alla överens om att alla människor har fördomar om olika folkgrupper, 

händelser och så vidare. Trots att lärarna har fördomar om olika saker så försöker de inte visa 

dem för eleverna. ”Man måste visa en annan person som en lärare, man måste spela lite. Det 
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är hemskt att behöva stå framför klassen och säga saker som jag inte håller med om 

egentligen”. 80 De menar att de måste lära eleverna att respektera och älska sin näste.  

Även om en lärare inte håller med om allt hon undervisar om så måste hon lära ut om ”den gyllene 

regeln”, att älska din näste och behandla din näste som du vill bli behandlad. Man ska ha respekt 

för alla och det ska alla skolor arbeta efter. 81 

4.6	  Sammanfattning	  av	  resultat	  och	  analys	  av	  skola	  X	  	  
Resultatet visar att samtliga lärare upplever att det finns ett behov av att förebygga och 

motverka främlingsfientlighet och rasism på skolan. Främlingsfientlighet och rasism bland 

eleverna beror till en stor del av samhället utanför skolan, som till exempel media. Två lärare 

menar att undervisning om främlingsfientlighet och rasism sker vid behov. En lärare menar att 

man har haft en period då elever uttryckte främlingsfientliga åsikter så pass mycket att hon 

var tvungen att avbryta sina planerade lektioner under två veckor för att prata 

främlingsfientlighet.  

Respondenterna uppfattar begreppet främlingsfientlighet på ett liknande sätt. De beskriver 

begreppet med ord som rädsla, främmande, okänt och annorlunda. Samtliga lärare höll också 

med om att främlingsfientliga delar in människor i ”vi och dem” för att känna igen sig själv 

och för att känna en trygghet i samhället.  

Samtliga lärare var överens om att skolan har som uppgift att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet och att man faktiskt kan förebygga och motverka dessa tendenser med 

användbara resurser och tillämpliga metoder.  Rasism däremot hade samtliga lärare svårt för 

att hantera, de menade att man inte kan ändra en elev som har rasistiska idéer. Vidare 

uppfattas begreppet rasism olika hos de medverkande lärarna. Majoriteten av respondenterna 

uppfattar begreppet som en rasindelning, mellan folkgrupper, där vissa folkgrupper är mer 

värda än andra folkgrupper. En lärare hade svårt för att definiera begreppet då hon inte ser 

människor som raser, utan som individer.  

Resultatet tyder också på att religionskunskapsämnet har en viktig roll när det gäller att 

förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism bland eleverna.  Två av lärarna 

menade att det kan vara farligt att använda religionskunskapsämnet för att motverka 

främlingsfientlighet, för det blir då lätt att framställa det egna som normalt och andra 

religioner som konstiga. Samtliga lärare var överens om att det är viktigt att man som lärare 
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förklarar bakomliggande syften och orsaker till ”det konstiga” som läraren tar upp i 

klassrummet så att det inte upplevs som konstigt eller annorlunda. En lärare menade att man 

kan koppla en hinduisk rit till en svensk rit så att eleverna får en förståelse för det som ser 

eller låter konstigt för dem.  

Resultatet visade också att lärarna använder olika strategier för att förebygga och motverka 

främlingsfientliga tendenser.  Den viktigaste strategin som samtliga lärare var överens som är 

diskussionerna i klassrummet. Att fånga upp elevernas nyfikenhet och starta en diskussion 

kring olika ämnen tycker lärarna är en bra metod för att motverka främlingsfientlighet. En 

annan strategi är att bjuda in olika personer som kan dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. En lärare tyckte att det är viktigt att utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna så 

att de inte får en vana att generalisera eller dra en hel folkgrupp över en kam, och detta med 

hjälp och diskussioner, filmsnuttar, inbjudan av olika människor och så vidare.  

En annan sak som resultatet visade var att de flesta lärarna ansåg att man inte ska fixera sig så 

mycket på planeringar, utan man ska våga tänka utanför ramarna. Samtliga lärare har inte som 

mål att förebygga eller motverka främlingsfientlighet när de planerar sina lektioner, utan de 

tar upp diskussionen vid behov. Dock arbetar samtliga lärare med främlingsfientlighet och 

rasism mer eller mindre medvetet under sina lektioner eftersom ämnet mer eller mindre 

kopplas till skolans uppdrag.  

4.7	  Skola	  Y	  	  
Skola Y är en relativt liten skola som är lokaliserad i en stor stad. Cirka 350 elever går på 

skolan, från årskurs 6 till 9. Skolan är lokaliserad i en stad som är invandrartätt men skolan 

har inte många elever med invandrarbakgrund. 

4.7.1	  Tim	  
Tim är en utbildad SO-lärare och har jobbat som lärare i åtta år. Intervjun med Tim tog cirka 

35 minuter. Tim är mycket insatt inom religionsämnet och inom mänskliga rättigheter och 

tycker att han arbetar så gott han kan för att motverka fördomar, främlingsfientlighet bland 

eleverna. 

4.7.2	  Johanna	  
Johanna började jobba som SO-lärare hösten 2010. Hon har läst statsvetenskap och de andra 

So-ämnena samt svenska, men har inte undervisat i religion förrän hösten 2010. Tidigare har 

Johanna enbart undervisat i svenska. Intervjun med Johanna tog cirka 20 minuter. 
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4.7.3	  Hannah	  
Hannah är utbildad svensk- och SO-lärare och har undervisat i SO i fyra och ett halvt år. Hon 

har läst alla So-ämnena förutom religion men tycker att hon behärskar ämnet tillräckligt 

mycket för att kunna undervisa men medger att hon hade säkert blivit bättre på det om hon 

hade läst religion på högskolenivå också. Intervjun med Hannah tog cirka 30 minuter. 

4.8	  Lärarnas	  tolkningar	  av	  främlingsfientlighet	  och	  rasism	  
Samtliga lärare anser att främlingsfientlighet och rasism är begrepp som är likartade, som 

bygger på fördomar och handlar för det mesta om okunskap. 

Rasism är när man uttryckligen menar att människor har olika egenskaper och karaktärsdrag 

beroende på vilken kultur eller vilket land de kommer ifrån. Främlingsfientlighet är mer vagt och 

kan handla om en allmän rädsla för det som är annorlunda. I Sverige idag är islamofobi nära 

sammankopplat med både rasism och främlingsfientlighet dels eftersom de stora 

invandrargrupperna i Sverige kommer från muslimska länder, dels eftersom muslimer ofta 

porträtteras i media som terrorister och kvinnoförtryckare. Muslimer och Islam finns nära oss och 

upplevs som ett hot på ett annat sätt än andra religioner och kulturer gör. Det är enkelt att projicera 

rädsla där.82 

Majoriteten av respondenterna är överens om att främlingsfientlighet och rasism handlar om 

nedvärderande tankar om andra samt rädsla och fördomar. Johanna menar att 

främlingsfientlighet är uttryck för rädsla och okunskap. Att dessa tankar baseras ofta på 

otillräcklig kunskap om andra kulturer, nationer och religioner.83 Hannah anser att både 

främlingsfientlighet och rasism handlar om att särskilja folk, att vissa är bättre än andra och därför 

betraktar hon dessa två fenomen som nära relaterade.84 

4.9	  Religionskunskapens	  roll	  	  
Respondenterna i undersökningen har liknande tankar kring religionskunskapens roll för att 

motverka främlingsfientlighet. De anser att religionskunskap, samhällskunskap och historia 

har den centrala rollen, tillsammans. På så sätt kan man tala om etik och moral, människors 

lika värde och demokrati samt väva in historien och visa att de abrahamitiska religionerna 

judendom, kristendom och islam är väldigt lika, anser lärarna. 

Alla vuxna i skolan har en stor roll. Enbart religionskunskap har inte en central roll, 

samhällskunskapen är också mycket viktig, dessa två ämnen har en central roll tillsammans. Jag 
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förstår inte varför de andra ämnena inte skulle kunna ha en roll för att motverka 

främlingsfientlighet. Man borde arbeta mot främlingsfientlighet inom varje ämne.85 

Hannah tycker att alla i skolan, och varje ämne bör arbeta för att motverka fördomar och 

främlingsfientlighet.  

Om man är matematik lärare och man hör en elev uttrycka främlingsfientliga tankar bör man 

absolut inte undvika diskussionen på grund av att man undervisar i matematik. Alla lärare har en 

viktig roll. 86 

Tim anser att ämnet historia är också mycket viktigt och tillsammans med religionskunskap 

och samhällskunskap kan man lyfta religionernas likheter och skillnader. 87  

4.10	  Lärarnas	  hantering	  av	  främlingsfientliga	  åsikter	  	  
Respondenterna i skola Y fastställer att de medvetet inte har några fasta metoder som de 

använder sig för att motverka främlingsfientlighet bland elever. Lärarna menar att de alltid 

diskuterar om saken. Diskussioner i helklass är viktigt anser lärarna, de tycker inte att läraren 

ska sköta snacket hela tiden utan att eleverna ska debattera med varandra.  

Jag har tur som har elever med kloka tankar, som kan debattera mot de elever som kommer med 

mindre kloka åsikter. Det blir en verbal fight mellan dessa elever.88 

Det var senast aktuellt vid valet i september 2010 eftersom några elever i diskussioner på 

samlingar och raster uttalat stödde Sverigedemokraterna och motiverade detta med 

främlingsfientliga åsikter. Då gick vi igenom noga vad Sverigedemokraterna står för och vill och 

diskuterade vad deras förslag leder till och varifrån de kommer. Jag pratade även enskilt om detta 

med eleverna.89 

På skola Y tittar varje klass på nyheterna varje morgon, och lärarna menar att diskussioner 

kring detta ämne dyker alltid upp efter nyheterna, beroende på vad nyheterna handlar om. 

Värderingsövningar är också ett sätt att diskutera om främlingsfientlighet, menar lärarna. 

Efter nyheterna diskuterar vi ofta människors levnadsvillkor i olika delar av världen. Vi jobbar 

med värderingsövningar. Om någon säger något nedsättande om någon annan bryter vi direkt 

annat vi håller på med och tar diskussionen om det istället.90 
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Tim förklarar också att i hans arbetslag samarbetar och gör värderingsövningar, han anger 

också att de har haft temadagar i skolan, då han har fokuserat enbart på detta.91 

Respondenterna påpekar att temadagar arrangeras endast vid behov, när de anser att det har 

blivit för mycket främlingsfientliga åsikter så bestämmer sig lärarna för att diskutera 

situationen i hela skolan och inte enbart i de enskilda klasserna. Johanna berättar att de har 

likabehandlingsplan i skolan och att de kontinuerligt ska jobba med värderingsövningar enligt 

deras verksamhetsplan.92 Samtidigt menar Tim att han inte har en metod men att hans 

undervisning genomsyras av mänskliga rättigheter. Han poängterar att han alltid tänker på 

människors lika värde när han undervisar och menar att jorden är vår gemensamma planet. 

Öppna frågor kring mänskliga rättigheter och relationer runt om i världen pratar jag jättemycket 

om med mina elever. Fattigdom, vilket ofta leder till fördomar, pratar jag väldigt ofta med mina 

elever om.93 

Respondenterna talar om att främlingsfientliga åsikter inte accepteras i deras klassrum och de 

alltid, vid varje tillfälle pratar med eleverna om detta. Mänskliga rättigheter anser majoriteten 

är viktigt i undervisningen att prata om i undervisningen. Lärarna menar att de inte har 

konkreta metoder som de använder sig av i undervisningen men att det alltid diskuteras i 

klassen. De påpekar vikten av diskussion i helklass, speciellt i form av debatter mellan elever 

som yttrar främlingsfientliga åsikter och de som är emot dessa åsikter. Lärarna framhäver att 

de inte tänker på hur de ska undervisa för att motverka främlingsfientliga tankar, det är 

någonting de strävar efter hela tiden utan att tänka på det, de menar att det kommer rent 

spontant. Vidare berättar lärarna att de visar filmer om Förintelsen för att eleverna ska se vad 

som har hänt i historien just på grund av rasism. 

Lärarna är eniga om att alla lärare på skolan ska vara förebilder och tydligt ta ställning för alla 

människors lika värde och att man ska ta tag i diskussion direkt när någon säger något 

kränkande. Johanna menar att man inte ska vara rädd för att använda normbrytande exempel i 

undervisningen. Hon menar att man ska våga säga ”Alex och Ahmed” istället för ”Alex och 

Erik”. Lärarna menar att det inte finns sådana normbrytande exempel i läroböckerna, och 

tycker att man borde ändra på detta. 

Respondenterna tycker även att det kan vara svårt att hantera diskussioner om 

främlingsfientlighet och rasism. Lärarna tror att sådana tankar oftast kommer hemifrån, från 
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föräldrarna och det är svårt att konkurrera med föräldrarna. Lärarna hävdar att vuxna är 

förebilder, inte minst föräldrarna därför blir barnen starkt påverkade av vad som sägs i 

hemmet. Hannah berättar om en elev som hon en gång hade haft vars styvpappa var aktiv 

inom en nazistgrupp och berättar att hon hade hört eleven vid ett tillfälle säga ”min styvpappa 

säger att jag inte behöver vara orolig eftersom jag är ett ariskt praktexempel”. Hannah menar 

att det kan vara svårt för lärare att hantera sådana uttryck som egentligen kommer från 

hemmet, från föräldrarna. Johanna framhäver att man måste tänka på att det inte är säkert att 

elever som ger uttryck för rasistiska åsikter verkligen tycker så själva. Hon menar att det kan 

bero på att eleverna kanske uttrycker sådana åsikter på grund av att de vill tillhöra en grupp 

som har de åsikterna.94 

4.11	  Att	  undervisa	  om	  islam	  
Hannah som inte har läst religionskunskap på högskolenivå fick frågan, om hon tyckte att det 

var svårt att undervisa om islam. Läraren menar att hon säkert hade varit bättre på det, men 

hon tycker att hon har tillräckligt med kunskap om islam för att undervisa och att hon inte har 

stött på några svårigheter under de åren som hon har varit lärare.  

Respondenterna är ense om att de alltid försöker väva in historisk fakta när de undervisar om 

islam och även politik. Tim menar att dagens rasism mot muslimer handlar en hel del om 

politik, och att den politiska konflikten mellan västvärlden och den muslimska världen 

orsakar islamofobiska åsikter hos vissa människor som inte har tillräckligt med kunskap om 

religionen utan endast känner till det som förmedlas av media.95 

Jag poängterar kring det som är viktigt inom islam, grunden, till exempel de fem pelarna och de tio 

budorden och låter eleverna jämföra om och om igen. Jag passar på och visar en film om profeten 

Muhammed. 96 

Tim menar att när han undervisar om islam, ger han exempel från kristendomen för att 

eleverna ska se likheterna mellan religioner. Respondenterna använder sig av historiska fakta 

för att visa hur det var förr och hur det är nu, så att eleverna kan se utvecklingen och varför 

det har blivit som det är nu. Lärarna tycker att det är bra att låta eleverna jämföra de olika 

religionerna för att de ska se att islam och kristendomen inte är så annorlunda som vissa 

elever tror. 
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Vidare framhäver lärarna att många elever har fördomar om islam. Hannah berättar att hon 

har hört vissa elever, när hon undervisar om islam, kommentera ”det är väl bara att bomba 

något”. Respondenterna menar att det är svårt att undervisa om islam när många elever har en 

negativ bild av islam. ”Om man ska endast pratar om grunden, kan religionen framstå som 

ännu konstigare än eleverna hade trott från början”97, menar Hannah.  

 
Eleverna har inte så mycket kunskap om religioner nu för tiden. Framförallt de elever vars 

föräldrar inte alls är religiösa. De tar avstånd från religion och har en attityd redan från början. Det 

ända vissa eleverna har kunskap om är det de hör från media, och framförallt i deras hem.98 

 

 
Respondenterna upplever detta som ett problem och att det är därför de har en så negativ bild 

av islam, och de tycker att det är svårt att ändra på den bilden av islam som vissa elever har 

och håller fast vid.  

 

Lärarna menar också att de riskerar att exotisera islam genom att de förstärker skillnader 

mellan islam och kristendom i Sverige. Samtidigt som de tycker att jämförelse mellan de 

abrahamitiska religionerna är viktigt, tycker de att det kan göra så att islam framstår 

annorlunda. Hannah menar att vissa elever tror att kristendomen så som den ser ut i Sverige 

ser ut på samma sätt i resten av världen. Hon hävdar att det är därför hon alltid ger exempel på 

hur kristendomen ser ut i olika delar av världen, och hur det har varit förr. Tim berättar att de 

har ett bra upplägg på skolan, när de strukturerar religionsundervisningen. Han menar att de 

fokuserar mycket på likheterna mellan de olika religionerna så att de inte ska framstå som allt 

för annorlunda. 

 

Tim tycker att det är svårt att prata om de muslimska traditionerna med eleverna.  Han menar 

att muslimska traditioner är olika i olika länder. Han tycker att det är lätt att prata om grunden, 

till exempel slöjan, koranen och de fem pelarna men de muslimska traditionerna tycker han att 

det är svårt att prata om. Lärarna tycker också att det är svårt att prata om islam eftersom vissa 

elever har förutfattade meningar om islam, att det är en religion baserad på våld. ”Det finns 

många murar att försöka riva ner i deras föreställningsvärld” säger Hannah.99  

                                                
97 Ur intervju med Hannah den 9 december 2010 
98 Ur intervju med Hannah den 9 december 2010 
99 Ur intervju med Hanna den 9 december 2010 



 39 

4.12	  Sammanfattning:	  resultat	  och	  analys	  av	  skola	  Y	  
Respondenterna i undersökningen anser att främlingsfientlighet och rasism är uttryck för 

negativa känslor. Enligt lärarna handlar det om fördomar och okunskap. En av lärarna hävdar 

att främlingsfientlighet och rasism uppstår på grund av att man inte har tillräckligt med 

kunskap om olika kulturer och religioner. De intervjuade lärarna anser att dessa två begrepp 

hänger ihop. Enligt dem handlar det om nedvärderande känslor mot folk med invandrar 

bakgrund.  

 

Resultatet visar att lärarna inte ser religionskunskap som ett självständigt redskap för att 

motverka främlingsfientlighet. De tycker att religionskunskap tillsammans med historia och 

samhällskunskap har den centrala rollen, men inte självständigt. Lärarna menar att man måste 

väva in etik och moral, människors lika värde och demokrati i undervisningen för att 

förebygga främlingsfientliga tankar bland elever. En av respondenterna anser att alla vuxna i 

skolan har ett ansvar och en lika viktig roll som undervisningen för att motverka 

främlingsfientlighet. En av lärarna tycker att man borde sträva efter detta i alla ämnen inte 

bara inom SO- ämnena. 

 

Respondenterna framhäver att de medvetet inte har några metoder som de använder sig av. De 

hävdar att de alltid diskuterar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. De 

menar att det kommer spontant. Diskussioner i helklass är det vanligaste sättet de pratar om 

främlingsfientlighet och rasism i undervisningen. Respondenterna medger att de vid ett par 

tillfällen haft temadagar i skolan då man enbart pratade om främlingsfientlighet och 

mänskliga rättigheter med eleverna. Lärarna menar att detta görs endast vid vissa tillfällen, 

när man har märkt att det sprids allt för mycket främlingsfientliga åsikter i skolan. Filmer om 

Förintelsen visas också för eleverna, så att de ska se vad som har hänt i historien på grund av 

rasism. 

 

En av lärarna tycker ibland att det är svårt att undervisa om religion rent allmänt, just på 

grund av att vissa elever har en negativ inställning till religion redan från början. Det är inte 

lättare med islam, eftersom vissa tror att religionen bygger på våld menar läraren. En annan 

lärare tycker att det kan vara svårt att prata om de muslimska traditionerna, eftersom 

traditionerna är olika beroende på kultur och nation. Lärarna hävdar att de i undervisningen 

om islam jämför religionen med kristendomen och låter eleverna jämföra så att de ska se 



 40 

likheterna mellan religionerna. Men samtidigt menar lärarna att det finns en risk att man 

förstärker skillnaderna mellan religionerna istället för att förstärka likheterna.  

 

Resultatet visar att samtliga lärare upplever att det finns ett behov av att förebygga och 

motverka främlingsfientlighet och rasism på skolan. Främlingsfientlighet och rasism bland 

eleverna beror till en stor del av samhället utanför skolan, som till exempel media. Två lärare 

menar att undervisning om främlingsfientlighet och rasism sker vid behov. En lärare menar att 

man har haft en period då elever uttryckte främlingsfientliga åsikter så pass mycket att hon 

var tvungen att avbryta sina planerade lektioner under två veckor för att prata om 

främlingsfientlighet.  
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5.	  Resultat-	  och	  metoddiskussion 

En resultatdiskussion kommer att presenteras, där några av undersökningens resultat 

diskuteras med hjälp av kopplingar till uppsatsens forskningsbakgrund samt till egna tankar 

och funderingar. Därefter dras eventuella slutsatser med hjälp av tidigare forskningsbakgrund, 

undersökningens resultat och våra egna tankar och funderingar. Slutligen förs en 

metoddiskussion, där vi diskuterar eventuella tillgångar och brister för undersökningen.  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av respondenterna beskriver begreppet 

främlingsfientlighet med ord som rädsla, fördomar, nedvärderande känslor mot det som anses 

vara annorlunda och okänt. Dessutom delar man in människor i ”vi och dem”. Stier förklarar 

begreppet som ett fientligt beteende mot andra som anses vara främmande och farliga.100 

Nationalencyklopedins definiering av begreppet är fientlighet och avståndstagande från 

invandrare.101 Respondenterna uppfattar främlingsfientlighet som en rädsla och okunskap för 

det som uppfattas som annorlunda eller främmande. Begreppet rasism uppfattar 

respondenterna som en ideologi eller som en individ som delar in människor i olika grupper, 

där vissa grupper är mer värda än andra. Då lärarna menade att en rasist pekar på en viss 

grupp av människor så överensstämmer det med Wellros förklaring om rasism, det vill säga 

att rasism är ett synsätt där människor delas in i olika raser beroende på den kulturella 

bakgrunden.102 Wellros definiering av rasism kan således likställas med lärarnas uppfattning 

av begreppen, då lärarna menar att begreppet handlar om nedvärderande känslor och fientligt 

beteende mot folk med invandrarbakgrund. Majoriteten av lärarna anser att 

främlingsfientlighet och rasism är två fenomen som är nära besläktade, vilket kan likställas 

med Nationalencyklopedins definiering av begreppet främlingsfientlighet som en synonym 

för rasism.103Främlingsfientlighet föder rasism och det höll respondenterna med om. 

Majoriteten av respondenterna menade att man som lärare har lättare för att nå en 

främlingsfientlig än en rasist.  

 

Resultatet tyder på att religionskunskapsämnet har en stor roll när det gäller att förebygga och 

motverka främlingsfientlighet bland eleverna.  Dock ansåg majoriteten av lärarna att rasism är 

                                                
100 Stier 2004:128- 129 	  
101 Nationalencyklopedin, 
102 Wellros 2002:142- 143 
103 Nationalencyklopedin 
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svårare att bota eller påverka. Wellros menar att rasister är så övertygade att det är nästan 

omöjligt att argumentera emot dem eller diskutera bort deras rasistiska åsikter. Wellros anser 

också att avståndstagande människor inte heller går att argumentera mot. Endast de själva kan 

förändra sina uppfattningar om det främmande, och detta genom att bestämma sig för att våga 

närma sig det som är annorlunda. Wellros anser att läraren inte kan informera bort 

främlingsfientligheten från eleverna. Vi lärare anser att man som lärare alltid måste göra sitt 

bästa för att förebygga främlingsfientlighet i klassen. Vi är till en viss del förebilder för våra 

elever och många elever tar till sig det läraren säger, men det beror på hur det ser ut där 

hemma också. Om en elev med främlingsfientliga åsikter får inflytande från föräldrarna, 

vilket många av lärarna i undersökningen tror är vanligast, kommer man troligtvis inte 

påverka eleven. Det är i första hand föräldrarna som har inflytande, tycker vi. Som lärare är 

det omöjligt att nå alla elever, men det betyder inte att man inte ska försöka. Eleverna får 

själva arbeta med sin rädsla genom umgänge med det främmande.104 Vi håller med Wellros 

när hon säger att den främlingsfientlige ska ta kontakt med det som den är rädd för, dock är 

det inte hans uppgift ensam, utan även skolans och personalens uppgift. Skolan kan ordna ett 

tillfälligt projekt där man till exempel byter ett par elever med elever från en invandrartät 

skola, för att en kontakt ska skapas. Skolan kan också samarbeta med invandrartäta skolor 

genom att arrangera olika aktiviteter så att elever från båda skolorna kan umgås och skapa en 

kontakt med varandra. Det är på så sätt som man kan bota främlingsfientlighet. Lärarna menar 

att religionsundervisning är ytterst angeläget vad gäller att forma framtidens vuxna till sociala 

individer som respekterar andra kulturer och religioner. Larsson menar också att 

undervisningen i religionskunskap kan förhindra främlingsfientlighet och islamofobiska 

tendenser och att detta på så sätt minskar motsättningarna i samhället.105  

Enligt Lgr 11 är syftet med religionskunskap att främja en öppen diskussion om frågor som 

rör tro, men även att skapa en nyfikenhet för religionsämnet.106 Med en öppen diskussion 

kring de frågor som eleverna hyser fördomar mot, kan man motverka att dessa fördomar 

utvecklas till främlingsfientlighet. Fördomar har vi alla människor, vare sig vi vill eller inte 

men det gäller att förhindra att dessa fördomar utvecklas till rädsla och främlingsfientlighet. 

Detta anser vi är inte bara lärarens eller skolans uppgift, utan det är en angelägenhet för både 

föräldrar, skola, personal och även muslimerna själva. Muslimer måste också på något sätt 

närma sig det svenska samhället och människorna som känner en rädsla för det annorlunda. 

                                                
104 Wellros 2002:142- 143 
105 Larsson 2006:35- 36 
106 Lgr 11 
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Det gäller att muslimer själva visar att de inte är så konstiga som folk tror, att de också strävar 

efter ett bra liv där det råder fred och demokrati. Samtidigt känner vi att en viss grupp av 

människor inte ständigt ska behöva bevisa att de inte är mer annorlunda än andra människor. 

Man ska kunna behålla en del av sina traditioner utan att behöva klassificeras som underlig 

eller utomstående.  

En viktig faktor i undervisningen är att ge eleverna chansen att tänka kritiskt, att lära sig att 

allt de ser och hör inte behöver stämma med verkligheten. Kursplanen för religionskunskap i 

grundskolans senare år understryker vikten av att lära eleverna att kritiskt granska i skolan. De 

måste lära sig att möta verkligheten och ta ställning till olika texter, fakta och information 

som de får från alla möjliga håll.107 Majoriteten av respondenterna menade att de har som 

utgångspunkt att utveckla elevernas kritiska tänkande och ha i åtanke att media inte alltid 

säger sanningen. Enligt Hjärpe bygger en islamofobisk medievärld på en rad felaktiga 

påståenden som till exempel föreställningen om att det är religionstillhörigheten som 

bestämmer hur människor tänker eller att en religion är enhetlig.108 Detta anser vi är en av 

lärarens viktigaste uppdrag, att utveckla elevens kritiska tänkande och förståelse, men också 

att lära eleven att se på saker och ting från olika perspektiv. Enligt Brune är det massmedias 

återkommande nyheter om invandrare i samband med problematiska situationer som förstör 

bilden av invandrarna. Hon menar att medierna sätter upp gränser mellan vi och dem vilket 

skapar en svensk nationell gemenskap där invandrare inte får ingå.109 Malm håller med Brune 

att media sprider nyheter om invandrare i samband med problematiska situationer, men dessa 

nyheter handlar mer specifikt om islam och muslimer. Han menar att massmedia sprider 

negativa uppfattningar om muslimer och på detta sätt upplever folk islam och muslimer som 

en fara eller som ett hot.110 En respondent i undersökningen berättar om elevernas 

kommentarer under undervisningen om islam, ”det är väl bara att bomba något”, vilket tyder 

på bilden vissa elever har fått av islam och förknippar religionen med våld. Det är inte så 

konstigt att vissa ungdomar, som inte har tillräckligt med kunskap om själva religionen, tar till 

sig informationen som sprids genom media. Att bomba någon/någonting har således blivit en 

utmärkande egenskap, som vissa elever förknippar religionen islam med.  

Resultatet visar också att bristen på kunskap är det som orsakar främlingsfientliga tankar 

bland eleverna, men genom religionsundervisningen kan man mer eller mindre motverka 

                                                
107 Lgr 11 
108 Hjärpe 2004:159- 160 
109 Brune 2000:7- 9 
110 Malm 2009:109 
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dessa åsikter bland elever. Samtidigt ser hälften av respondenterna inte 

religionskunskapsämnet som ett självständigt redskap för att motverka främlingsfientlighet. 

De tycker att religionskunskap tillsammans med historia och samhällskunskap har den 

centrala rollen, men inte självständigt. Lärarna menar att man måste väva in etik och moral, 

människor lika värde och demokrati i undervisningen för att förebygga främlingsfientliga 

tankar bland elever. Dessutom anser respondenterna att alla vuxna i skolan har ett ansvar, lika 

viktig roll som undervisningen för att motverka främlingsfientlighet. Enligt kursplanen och 

enligt hur rasism ter sig idag tycker vi att religionskunskapsämnet har eller borde ha en mer 

specifik uppgift eller uppdrag när det gäller att förebygga och motverka främlingsfientlighet 

och rasism, dock innebär inte detta att religionskunskapsämnet ska stå alldeles själv, utan 

andra ämnen som till exempel samhällskunskap och historia ska också ha som uppgift att 

motverka dessa tendenser.   

Majoriteten av respondenterna framhävde att de inte har som mål att förebygga eller motverka 

främlingsfientlighet när de planerar sina lektioner. De planerar inte in lektioner som handlar 

om främlingsfientlighet medvetet och de har inga konkreta eller universala metoder som de 

använder sig av när de planerar sina lektioner. Vissa av lärarna ansåg att man inte ska fixera 

sig så mycket på planeringar, utan man ska våga tänka utanför ramarna. De hävdar att de 

alltid diskuterar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Samtidigt menar de 

att diskussioner i helklass är det vanligaste sättet de pratar om främlingsfientlighet och rasism 

i undervisningen. Enligt Lgr 11 ska främlingsfientlighet mötas med öppen diskussion.111  

 

Respondenterna medger också att de vid ett par tillfällen haft temadagar i skolan då man 

enbart pratade om främlingsfientlighet och mänskliga rättigheter med eleverna. Lärarna menar 

att detta görs endast vid behov, när man har märkt att det sprids allt för mycket 

främlingsfientliga åsikter i skolan. Filmer om Förintelsen visas också för eleverna, så att de 

ska se vad som har hänt i historien på grund av rasism. Andra lärare använder mer eller 

mindre medvetna strategier för att förebygga och motverka främlingsfientliga tendenser. Den 

viktigaste strategin som samtliga lärare var överens om är diskussionerna i klassrummet. Att 

fånga upp elevernas nyfikenhet och starta en diskussion kring olika ämnen tycker lärarna är 

en bra metod för att motverka främlingsfientlighet. Lärarna tyckte att det är viktigt att 

utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna så att de inte får en vana att generalisera eller dra 

                                                
111 Lgr 11 
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en hel folkgrupp över en kam, och detta med hjälp och diskussioner, filmsnuttar, inbjudan av 

olika människor och så vidare.  

 

Brist på kunskap när det gäller islam och muslimer är ganska vanligt bland elever och även 

bland religionskunskapslärare. Enligt Härenstam har skolan och läromedlen begränsade 

möjligheter att ge eleverna en bild för att förstå en annan kultur. Vidare menar Härenstam att 

eleven får sin kunskap om islam från olika håll, och den kunskapen är beroende av fyra 

faktorer: religionen islam, massmedia, läromedel och skolans verksamhet. Han menar också 

att det finns historiska faktorer som ligger bakom dagens bild av islam och muslimer.112 

Gardell åsyftar att de medeltida korstågen i Jerusalem, turkskräcken under Osmanska riket, 

turkföraktet när maktförhållandena ändrats och den europeiska expansionen är historiska 

händelser som bildar grunden till hur man har tänkt om islam och muslimer. Därför anser 

Gardell att kunskaperna som man har om islam och muslimer inte är neutral eller objektiv, 

utan den är inlärd på grund av politiska perspektiv.113 Vidare menar Larsson att det är vanligt 

att man i undervisningen diskuterar frågor endast i relation till islam och muslimer. 

Kvinnoförtryck diskuteras ofta i samband med islam och det är inte en rätt arbetsmetod enligt 

Larsson. Eleverna lär sig då att kvinnoförtryck förknippas endast till muslimer och ingen 

annan folkgrupp.114 Här blir skolans uppgift att arbeta med frågor som ligger bakom fördomar 

och främlingsfientlighet, fördjupa diskussionerna och studera frågorna ur flera synvinklar.  

 

Resultatet visar att lärarna alltid försöker att undvika skapandet av stereotypa förställningar 

bland eleverna. Lärarna ger eleverna en fördjupa beskrivning om islam och muslimer genom 

diskussioner. Dock menar respondenterna att det är svårt att undervisa om religion rent 

allmänt, just på grund av att vissa elever har en negativ inställning till religion redan från 

början. Det är inte lättare med islam, eftersom vissa tror att religionen bygger på våld menar 

läraren. Det kan också vara svårt att prata om de muslimska traditionerna, eftersom 

traditionerna är olika beroende på kultur och nation.  

 

Larsson har en lösning till en bättre undervisning om islam, nämligen att råda bot på ensidiga 

framställningar och ge eleverna en fördjupad och mer utförlig beskrivning av islam och 

muslimska traditioner. Läraren måste visa eleverna att det finns olika slags muslimer och att 
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113 Gardell 2010:45 
114 Larsson 2006:35- 36 
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dessa diskussioner måste göras på det lokala planet så att eleverna kan koppla teorin med 

verkligheten.115 Lärarna hävdar att de i undervisningen om islam jämför religionen med 

kristendomen, låter eleverna jämföra så att de ska se likheterna mellan religionerna. Men 

samtidigt menar lärarna att det finns en risk att man förstärker skillnaderna mellan 

religionerna istället för att förstärka likheterna. Detta håller vi med om då det finns en risk att 

eleverna kan uppleva det svårt att acceptera skillnaderna som finns mellan religioner och 

kulturer. Som lärare ska man öka förståelsen för olika religioner och det är förståeligt att 

många lärare väljer att fokusera på likheter snarare än skillnader för att inte framställa folk 

alltför annorlunda för eleverna. Dock kan detta vara farligt eftersom han eller hon då låtsas att 

alla människor är lika och detta medför att eleverna med tiden chockas av skillnaderna och får 

det svårt att acceptera andra människor.  

 

Samtliga lärare var överens om att det är viktigt att man som lärare förklarar bakomliggande 

syften och orsaker till ”det konstiga” som läraren tar upp i klassrummet så att det inte upplevs 

som konstigt eller annorlunda. En lärare menade att man kan koppla en hinduisk rit till en 

svensk rit så att eleverna får en förståelse för det som ser eller låter konstigt för dem. Enligt 

Lgr 11 ska läraren öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och 

problem i klassrummet. Dessutom ska läraren erbjuda eleverna förutsättningar att kunna tolka 

och förstå olika kulturella och religiösa traditioner, samt bidra till att eleverna utvecklar en 

förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner. Läraren ska även ge 

en beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. 116  

 

Larsson menar att många lärare upplever det som väldigt svårt att undervisa om Islam för att 

ge en rättvis bild till sina elever. Detta betyder att det finns ett stort behov av en ökad kunskap 

om Islam och muslimer men att det inte finns en konkret lösning på främlingsfientliga 

yttringar bland ungdomarna. Läraren kan inte radera bort elevernas islamofobiska yttringar 

men läraren kan skapa ett öppet klassrumsklimat som inte accepterar kränkningar eller 

islamofobiska yttringar i klassrummet.117 Detta bekräftades av respondenterna när de hävdade 

att de inte kan påverka eller bota elevernas främlingsfientliga åsikter. Det kräver möjligtvis att 

läraren har rätt kunskap om Islam för att kunna förhålla sig och diskutera med eleverna om 

fördomar och för att sedan kunna motverka främlingsfientligheten i klassrummet. I detta 
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sammanhang är det viktigt att nämna lärarens roll när det gäller islams mångfald. Läraren 

måste ständigt påpeka för eleverna att kulturer inte är enhetliga och en religion behöver inte 

nödvändigtvis praktiseras på samma sätt av individerna i gruppen.  

Otterbeck menar att många tror att kulturer är enhetliga och detta är fel för att de muslimer 

som bor i Sverige kommer ifrån olika håll i världen, vilket också betyder att de har olika 

bakgrunder, olika kulturer, olika etniska och sociala erfarenheter.118 Man kan inte bemöta en 

irakisk muslim på samma sätt som en muslim från Turkiet och inte heller två muslimer från 

ett och samma land för den delen.  Muslimer har olika uppfattningar om vad islam innebär 

och vad det går ut på att vara muslim. Respondenterna menar att de alltid försöker påpeka att 

alla muslimer inte praktiserar sin religion på samma sätt och att deras förhållande till islam ser 

olika ut beroende på individen. En annan viktig faktor för läraren är att varje lektion måste 

vara väl genomtänkt för att undvika missuppfattningar bland eleverna. Dessutom måste 

läraren vara beredd på att kunna förklara vissa brister och fel i läroböckerna och även kunna 

utveckla och diskutera elevernas funderingar och argument. Resultatet visade att 

respondenterna känner att läroböckerna inte förklarar och går in på djupet om islam och 

muslimer och därför tycker de att det är viktigt att de i undervisningen fördjupar elevernas 

kunskaper om islam och muslimer. Detta bekräftar Härenstam då han menar att läroböckerna 

spelar en stor roll när det gäller att inhämta kunskap om islam och tyvärr hittar han också 

brister på läroböcker som handlar om islam. Härenstam menar att fakta och information inte 

behöver vara felaktiga i läroböckerna, utan författarna till läroböckerna väljer att sätta fokus 

på det negativa och bortser från det positiva hos islam.119 Det är viktigt att läraren förklarar 

för eleverna vem som egentligen är muslim och förklara den stora mångfalden i den 

muslimska världen. Dessutom är det angeläget att som lärare koppla informationen i 

läroböckerna till elevernas vardag. Utan inlevelse får eleverna ingen förståelse för den 

kunskap som de får av skolan.  

Självklart kan läraren inte svara på allt som eleverna ifrågasätter och då gäller det att be 

eleverna att få återkomma med svaren eller använda andra resurser från skolan som till 

exempel personal på skolan som har mer kunskap och erfarenhet inom respektive fråga. Ett 

par respondenter menade att de brukar använda varandra som resurser i undervisningen och 

ibland brukar de bjuda in folk till undervisningen för att föreläsa om olika saker. 
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5.2	  Metoddiskussion	  	  
Att vara objektiv när man genomför kvalitativa undersökningar är inte det lättaste då man 

alltid har subjektiva uppfattningar. Intervjuaren påverkas av sina förkunskaper och sitt 

förhållningssätt under hela studien och det går inte att komma ifrån det. Därför kan resultatet 

mer eller mindre påverkas. När en undersökning genomförs kan omständigheterna runt 

omkring påverka metoden som man har använt, därför kan resultatets tillförlitlighet påverkas. 

En av respondenterna i skola X var sjuk den dagen intervjun skulle genomföras därför 

bokades en ny tid för intervjun för just den läraren. Att denna lärare var sjuk och intervjun 

med denne inte ägde rum samma dag som med de andra respondenterna, anser vi inte har en 

betydelse för resultatet. Den här läraren kanske fick en syn på hur frågorna ser av sina 

kollegor och var kanske mer förbered, men detta tror vi inte påverkade resultatet.  En annan 

respondent hade tappat rösten och ville inte prata mycket för att inte överanstränga sig. Ett 

annat kritiskt påpekande gäller respondenternas ärlighet, det vill säga om de svarar utifrån hur 

de verkligen förhåller sig till frågorna eller om de svarar utifrån vad de tror är det bästa svaret. 

Denscombe menar att det alltid finns en risk att respondenterna inte svarar helt ärligt och att 

respondenternas svar inte alltid överensstämmer med deras erfarenhet eller uppfattning.120 Vi 

kan inte vara säkra på att respondenterna har svarat ärligt på intervjufrågorna, vi kan bara 

hoppas på detta eftersom det finns en bekantskap sedan tidigare med respondenterna. En 

annan lärare var lite osäker på sig själv och uttryckte känslor så som ”nu kommer jag att 

framstå som den dåliga läraren”. Sådana känslor kan få respondenter att svara oärligt, men 

svaren som gavs av denna respondent visar inte tecken på oärlighet eftersom svaren 

överensstämmer med de andra respondenternas svar.  

 

Under bearbetningen av materialet var det ibland svårt att tolka det respondenterna hade sagt, 

då ingen av oss hade diskuterat oklara påståenden från respondenternas sida. Därför fick vi 

korrigera och ”omtolka” vissa delar av texten för att underlätta läsningen och resultatet. Enligt 

Denscombe är det nästan omöjligt att inte rätta till eller korrigera vissa delar av texten för att 

få det att se snyggt ut och för att förtydliga för läsaren.121 Korrigeringen orsakade inte någon 

större misstolkning eller brister i respondenternas svar.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare samtidigt som anteckningar fördes på 

papper. De enstaka intervjuerna som inte spelades in fördes endast anteckningar på papper. 

                                                
120 Denscombe 2000:163 
121 Denscombe  2000:156 
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Respondenterna informerades om bandspelaren innan intervjun och i och med samtliga lärares 

samtycke utgjorde inspelningen inte någon distraktion eller besvär för själva 

intervjutillfällena. Enligt Denscombe upptar ljudinspelningar endast det talande ordet vilket 

innebär att kroppsspråk eller liknande inte fångas in på band.122Att kroppsspråk eller 

eventuella miner inte fördes på papper anser vi utgör inte några problem eller brister för 

bearbetningen av resultatet. 

 

Eftersom vi har valt hermeneutik som vår vetenskapsteoretiska metod så betyder det att 

respondenterna talar endast för sig själva och ingen annan. Detta innebär att resultaten inte 

kan eller bör generaliseras på något sätt. Våra slutsatser baserar sig endast på de svaren som 

gavs av respondenterna i undersökningen, däri är det irrelevant att generalisera resultatet av 

undersökning. 

 

Skolornas karaktärer har inte påverkat skillnader i resultatet på grund av att båda skolorna har 

väldigt få muslimer. Dessutom är alla sex respondenter utbildade SO-lärare och har undervisat 

i religionskunskap och har erfarenhet inom ämnet. Att varken skolorna eller lärarna har 

påverkat större skillnader i resultatet syns på själva resultat- och analysdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  
                                                
122 Denscombe 2000:145 
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6.	  Slutsatser 

Med utgångspunkt i resultatet drar vi slutsatsen att främlingsfientlighet enligt 

religionslärarnas uppfattning är rädsla och fientlighet mot personer som anses vara annorlunda 

och farliga. De beskriver begreppet med ord som rädsla, främmande, okänt och annorlunda. 

Samtliga lärare höll också med om att främlingsfientliga delar in människor i ”vi och dem” 

för att känna igen sig själv och för att känna en trygghet i samhället. Hälften av lärarna anser 

att främlingsfientlighet och rasism har samma innebörd, det vill säga att man särskiljer folk. 

Den andra hälften definierar rasism som den gamla tolkningen, där människor delas in i olika 

raser och vissa grupper anser vara överlägsna än andra specifika grupper som anses vara 

mindre värda. En anledning till varför den första hälften tolkar de två begreppen på samma 

sätt kan vara att begreppet främlingsfientlighet numera används som synonym till rasism.  

Syftet med undersökningen var även att ta reda på vilka metoder religionslärare använder sig 

av i undervisningen för att motverka främlingsfientlighet bland elever. Utifrån resultatet drar 

vi slutsatsen att lärarna i undersökningen mestadels använder sig av diskussioner i helklass. 

Värderingsövningar ingår också i deras metoder, och vid sällsynta fall även temadagar. 

Lärarna framförde att detta endast framkommer vid behov, när de anser att det har blivit för 

mycket främlingsfientlighet i skolan etcetera. En annan sak som resultatet visade var att de 

flesta lärarna ansåg att man inte ska fixera sig så mycket på planeringar, utan man ska våga 

tänka utanför ramarna. Lärarna menade att de inte har som mål att förebygga eller motverka 

främlingsfientlighet när de planerar sina lektioner, utan de tar upp diskussionen vid behov. 

Dock arbetar samtliga lärare med främlingsfientlighet och rasism mer eller mindre medvetet 

under sina lektioner eftersom de menar att ämnet mer eller mindre kopplas till skolans 

uppdrag.  

Vi ville även ta reda på vad religionslärarna anser religionsundervisningens roll vara, för att 

motverka främlingsfientlighet. Slutsatsen är att respondenterna anser religionskunskapen har 

en viktig roll för att motverka främlingsfientlighet. Lärarna som jobbar på skola Y anser att 

alla SO ämnena är viktig för att motverka främlingsfientlighet, inte enbart 

religionskunskapen. Detta kan bero på att man kopplar religion till olika historiska händelser, 

därför behövs ämnet historia. Ämnet samhällskunskap behövs då man pratar om mänskliga 

rättigheter, demokrati och alla människors lika värde. Geografi behövs, för att visa för 

eleverna varifrån de olika religionerna härstammar och på så sätt förklara skillnader och 

likheter mellan religioner, kulturer och så vidare.  
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7.	  Sammanfattning 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, där folkgrupper med olika religiösa och kulturella 

bakgrunder lever tillsammans. De senaste åren har högerextremistiska partiers makt ökat i 

Europa och även lyckats etablera sig parlamentariskt.  Sverigedemokraterna är idag med i 

riksdagen och betraktas av många människor som ett hot mot Sveriges demokratisamhälle.  

 

Orsaken till att vi diskuterar begrepp som främlingsfientlighet och rasism överhuvudtaget är 

på grund av rädslan som människor kan känna när de möter något främmande eller 

annorlunda. På grund av främlingsrädsla, skapas ett förhållningssätt eller en reaktion som 

delar in människor i ”vi och dem” för att den egna gruppen ska känna igen sig själv och för att 

skapa en trygghet. Begreppet rasism brukar diskuteras som en synonym till 

främlingsfientlighet men till skillnad från främlingsfientlighet är rasism en ideologi som utgår 

från att människor är indelade i olika raser beroende på biologiska skillnader mellan 

folkgrupper. Dessa skillnader rättfärdigar då att dela in dessa folkgrupper i mer eller mindre 

värda. 

 

Begreppet islamofobi däremot riktas endast mot muslimer. Och att islamofobiska idéer utgör 

en parallell till antisemitismen. När man tror på och sprider stereotypa föreställningar om 

islam och muslimer är man islamofob. En islamofob kan ha uppfattningen om att det är 

religionstillhörigheten som bestämmer hur människor tänker, tycker och handlar och att islam 

är en enhetlig religion som är oföränderlig.  

 

I den nya läroplanen Lgr 11 betonas det bland annat att alla som arbetar i skolan ska aktivt 

motverka all form av förtryck av individer eller grupper som exempelvis rasistiska beteenden. 

Dessutom ska läraren öppet diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem i 

klassrummet. Vidare ska alla elever få en chans att uppleva en trygghet och utveckla en 

förmåga att visa respekt, hänsyn och förståelse gentemot andra människor och kulturer.  

 

Olika strategier och metoder används av lärare för att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet bland elever. Att diskutera aktuella frågor som eleverna funderar över är 

en metod som lärarna använder sig av. En annan metod är att försöka ge eleverna olika 

perspektiv så att de inte bara ser svart eller vitt.  
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Utifrån bakgrunden har syftet med studien varit att undersöka hur religionskunskapslärare i 

grundskolans senare år förhåller sig till begrepp som islamofobi och främlingsfientlighet, 

samt hur samtliga lärare förhåller sig till ämnet religionskunskap som ett verktyg för att 

förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism. Dessutom syftade studien till att 

undersöka vilken roll en religionskunskapslärare har och hur de arbetar i klassrummet för att 

motverka och förebygga främlingsfientlighet och rasism.  

 

Undersökningsmetoden var kvalitativ och fullgjordes av sex semistruktruerade intervjuer med 

sex religionslärare i grundskolans senare år. De sex respondenter som deltog i undersökningen 

har lärarexamen med inriktning mot SO-ämnen. Respondenterna jobbar på två olika skolor. 

Den ena skolan är placerad på en invandrartätort men elever med invandrarbakgrund i denna 

skola är ändå få. Den andra skolan är placerad på en by som i sig är ett invandrarfattigt 

område. Även denna skola har fåtal elever med invandrarbakgrund. Båda skolorna är 

placerade i Skåne. 

Resultatet för intervjuerna visade att samtliga lärare uppfattar begreppet främlingsfientlighet 

som en rädsla för det som är annorlunda eller det som är främmande för en. Främlingsrädslan 

leder till att man delar in människor i ”vi och dem” för att skapa en trygghet enligt lärarna i 

undersökningen. Rasism anses vara en ideologi som delar in folkgrupper i raser, där vissa 

raser är mer värda än andra.  

Lärarna anser att religionskunskapsämnet har en central roll vad gäller att förebygga och 

motverka främlingsfientlighet men religionskunskap är ett självständigt redskap. De 

restvarande SO- ämnena, det vill säga historia, samhällskunskap samt geografi har en stor 

betydelse. Respondenterna menar att alla SO- ämnena är viktiga vad gäller att förebygga 

främlingsfientlighet bland elever. Dock menade lärarna att varken skolan eller utbildade lärare 

har makten att påverka en elev som har rasistiska åsikter. Respondenterna tror att elever (som 

har främlingsfientliga åsikter) blir påverkade av föräldrar, då är det svårt att ändra på dessa 

elevers åsikter eftersom de har föräldrarna som förebilder. 

Strategierna som lärarna använder för att motverka främlingsfientlighet är öppna diskussioner 

där lärarna fångar upp elevernas nyfikenhet och funderingar, för att sedan spinna vidare på 

deras eventuella fördomar gentemot andra människor. Arrangerade temadagar var också en 

metod som användes av lärarna, men denna metod är inte den vanligaste, då det endast 

arrangeras när lärarna upptäcker att främlingsfientligheten har ökat bland elever. I 
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religionsundervisningen brukar lärarna jämföra de olika religionerna, framförallt ta upp 

likheterna för att eleverna ska få en annan bild av religionerna.  

Slutsatsen var att den mest effektiva strategin som lärarna använder sig av för att förebygga 

och motverka främlingsfientlighet var diskussionerna i klassrummet. Dock ansåg några av de 

lärare som deltog i undersökningen att det kan vara farligt att ta upp likheter mellan religioner 

då eleverna kan uppfatta det som att alla människor är lika och att vi inte skiljer oss. De menar 

att elever kan ha svårigheter med att acceptera skillnaderna mellan människor senare i livet. 

Studien visade också att lärarna inte planerar sina lektioner utifrån att förebygga och motverka 

främlingsfientlighet och rasism. Planeringen av lektionerna sker endast vid behov, det vill 

säga då lärarna anser att de har sett och hört för många rasistiska/främlingsfientliga uttryck 

från eleverna. 
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Intervjufrågor 

1. Hur länge har du jobbat som religionslärare? 

2. a) Vad betyder främlingsfientlighet och rasism för dig? 

b) Tolkar du dessa två begrepp som två olika fenomen? I så fall, vad är skillnaden mellan 

dessa två begrepp? 

c) Om du anser att ovannämnda begrepp är nära relaterade, hur och varför är de det? 

3. a) Har du upplevt att elever i din skola har/haft främlingsfientliga åsikter? 

b) Hur har du diskuterat sådana frågor med dina elever? 

4. Hur/vad gör du när du upplever att någon elev har främlingsfientliga/rasistiska tankar och 

åsikter? 

5. a)Gör du något särskilt för att motverka fördomar, främlingsfientlighet i din undervisning? 

I så fall vad? Ge alla exempel på metoder i undervisningen som kan motverka 

främlingsfientlighet i din undervisning? 

b) Hur ofta använder du dig av dessa metoder? 

c) Tror du att eleverna blir påverkade av de metoder du använder dig av? Hur, varför? 

Motivera! 

6. Gör skolan något för att motverka främlingsfientlighet bland skolan elever? I så fall vad? 

7. Har någon annan lärare i skolan särskilda strategier för att motverka främlingsfientlighet?  

8. Varför tror du att elever har främlingsfientliga åsikter? Vad kan dessa tankar bero på, enligt 

dig? 

9. Vad bör man göra för att motverka främlingsfientlighet/rasism i skolan? 

10. Tycker du att religionsundervisning har en central roll vad gäller att motverka 

främlingsfientlighet? Motivera ditt svar! 

11. Finns det för- och nackdelar med religionsundervisning som ett redskap för att motverka 

främlingsfientlighet? Motivera ditt svar? 

12. Möter du svårigheter när du undervisar om islam? Hur förklarar du islamofobin och det 

religiösa våldet för dina elever?  

	  

 


