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Abstract 
Detta examensarbete har utifrån individuella intervjuer med fem elever 
vilka gick sitt tredje år på gymnasiet, och sex gymnasielärare vilka undervi-
sade i ämnet religionskunskap undersökt fyra frågeställningar. Min första 
frågeställning rörde hur elever och lärare förhöll sig till, och reagerade på 
den våldsbejakande islamistiska propaganda terrorgrupper Daesh sprider 
på sociala medier. Frågeställning två och tre rörde hur lärare och elever 
upplevde att de inom ramen för skolans religionsundervisning fick möjlig-
heter att reflektera över, och behandla frågor rörande våldsbejakande 
islamistisk extremism, samt allmänna attityder till kulturell och religiös 
tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? Den fjärde frågeställ-
ningen behandlade hur elever och lärare inom ramen för skolans religions-
undervisning uppfattade att det gavs utrymme att differentiera mellan 
våldsbejakande islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa ut-
tryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och kultu-
rella uttryck?  
 
Svaren på dessa frågeställningar visade att det ur en elev och lärarperspek-
tiv fanns olikheter i hur man förhöll sig till medierade budskap på sociala 
medier. Här framträdde att det utifrån ett elevperspektiv fanns en avsak-
nad av behandlande av den våldsbejakande islamistiska extremismen inom 
religionsundervisningen. Ur ett lärarperspektiv sågs den våldsbejakande 
islamistiska extremismen som ett stickspår, och som ett område vilket på 
grund av tidsbrist, fick stå tillbaka för annat lärostoff. Begreppet extremism 
vidgades även utifrån ett lärarperspektiv. Och de anticivilisatoriska vålds-
handlingar Daesh utför blev en del av ett större terror - och extremistbe-
grepp. Bland lärarna fanns det även varierade attityder till vilka klasser 
som var mottagliga för diskussioner rörande den våldsbejakande islamist-
iska extremismen. Detta kunde kopplas till varierade studiekulturer, det 
upplevda behovet att diskutera islamistisk extremism inom religionsunder-
visningen, samt hur väl läraren kände elevgruppen i fråga. Möjligheterna 
till differentiering mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen, 
och en mer representativ och rättvisande bild av Islam uppfattades av både 
lärare och elever som att detta gavs utrymme för inom religionsundervis-
ningen. Detta skedde genom lärares positiva framställning av Islam som 
religion, och genom interkulturella möten där eleverna själva fick möjlig-
heter att möta och uppleva Islam, och därmed också få en positiv kontrast 
till medias ofta negativa framställning av Islam och muslimer.  
 

Nyckelord: Skola, sociala medier, våld, religion, kultur, extremism, 

islamofobi 
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1 Inledning 

Anledningen till att jag valt att inrikta mig på sociala mediers möjligheter att 
påverka och förändra individens attityder och värderingar vad gäller kulturell 
och religiös tillhörighet grundar sig i ett filmklipp som min dotter delade med 
sig av, och som hon fått sig tilldelat via sociala medier. Filmklippet bestod i en 
avrättning där en man ur terrorgruppen Daesh berövar en annan man livet 
genom att som med ett slaktdjur skära av honom huvudet med en kniv. Detta 
filmklipp berörde mig illa, och jag uppfattade klippet som en form av skräck-
propaganda där krigs - eller terroristhandlingar delats för allmän beskådan. 
Dessa filmklipp och bilder som florerar fick mig att ställa frågan, vad händer 
med synen på medmänniskan utifrån det vi ser på sociala medier? Jag såg 
också en risk med detta i ett mångkulturellt samhälls- och skolsystem som det 
vi har i Sverige. Denna risk består i formandet av stereotypiserade bilder. Där 
förståelsen av kulturer och religioner, skapas utifrån generaliseringar och 
förutfattade meningar. Dagens medielandskap ställer västerländska etiska 
och moraliska värderingar öga mot öga med krigs- och terrorhandlingar som 
får oss att reagera med avsky, och utifrån det vi ser frågar vi oss hur männi-
skor är kapabla till att med berått mod döda en annan människa, och sedan 
sprida detta på sociala medier och därmed också ut över världen. Kopplat till 
vår svenska värdegrund och de värden som svenska skolan är satt att ”för-
ankra och förmedla”1 inom ramen för den verksamhet som bedrivs, ser jag 
det därför som mycket angeläget att just förankra de värden som skrivs fram i 
vår svenska värdegrund hos eleverna i form av ”människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.”2 Valet av 
ordet förankra i detta sammanhang ser jag som tydligt talande sitt eget språk.  
 
Det handlar inte om att ytligt beröra frågor rörande ”respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.”3 Utan att på ett grundligt sätt se till att eleverna 
tar dessa värden och värderingar till sig och gör dessa till sina egna, för att 
dessa värden sedan skall kunna utgöra grunden, basen och utgångspunkten 
för deras fortsatta etiska, moraliska och mellanmänskliga värderingssystem. 
Vårt samhälles föreställningar av den västerländska humana människobilden 
ställs i mötet med dessa filmer och bilder förmedlade av våldsbejakande ex-
trema islamistiska grupper mot, en föreställning av barbari med anticivilisa-
toriska förtecken. Detta ses jag som en varningsklocka, då den bild jag skapar 
av mina medmänniskor riskerar att baseras på ett tänkande om att våra vär-
deringar är bättre än era, vi är bättre än ni, vi förstår det som ni inte förstår.  
 
De i mina ögon barbariska och anticivilisatoriska handlingar som visuellt 
förmedlas via sociala medier av våldsbejakande islamistiska extremister, ut-
gör ett uppenbart förnekande av de etiska och moraliska värden som vi inom 
svenskt samhälle och svensk skola är satta att förvalta. Hos terrorgruppen 
Daesh, och i de våldsbejakande filmer de förmedlar finns ingen kristen etik 

                                                           
1 Skolverket. Lgr 11 s 2 
2 Skolverket. Lgr 11 s 2 
3 Skolverket. Lgr 11 s 2 
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och västerländsk humanism, i Daesh våldsamma och fasaväckande brutala 
avrättningar och den propaganda de sprider finns inte heller någon grund i de 
mänskliga rättigheterna. Utan de handlingar terrorgruppen Daesh utför hotar 
istället de värden som framskrivs i den svenska värdegrunden, vilka vårt 
svenska samhälle, och vår svenska skola vilar på. Att se sociala medier som en 
opinionsapparat, och inte endast som en möjlighet för människor att sociali-
sera, ser jag därför som viktigt. De åsikter som förmedlas och som även kan 
backas upp med bilder och filmer kan bli en grund för uppfattningar, attityder 
och den förståelse som konstrueras hos mottagaren, och därmed också en del 
av hur individen ser på sin livsvärld. 
 
Inom skolan och skolverksamheten ser jag därför lärarens roll som viktig i 
förmedlandet av dessa ”mer beständiga kunskaper som utgör den gemen-
samma referensram alla i samhället behöver.”4  Här kan läraren fungera som 
en motpol mot dessa bilder av kulturer och religioner, som genom sociala 
mediers stereotypisering riskerar att övergå i generella, allmängiltiga bilder 
av kultur och religion. Att som lärare därför vara uppdaterad och aktiv inom 
sociala medier, våga diskutera svåra, och upplevt kontroversiella frågeställ-
ningar i undervisningen, och på detta sätt förmedla välgrundade och rättvi-
sande bilder av verkligheten till eleven ser jag som en förutsättning för att 
eleven formar kunskaper som hjälper honom eller henne att ”orientera sig i 
en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb föränd-
ringstakt.”5 Jag ser även lärarens medvetenhet och kunskaper om mediesam-
hällets funktioner, möjligheter och risker som en förutsättning för att kunna 
se och förstå attityder och tankar hos eleverna. Men även en som förutsätt-
ning för att med hjälp av ett vuxet och erfaret perspektiv hjälpa eleven att 
undvika formandet av generaliserade bilder, och stereotyper vilka kan bli 
grogrund för konflikter och avståndstagande gentemot andra människors 
kulturella eller religiösa tillhörighet. 
 
Det dilemma som lärare och elever står inför i dagens mångkulturella skolsy-
stem skulle jag vilja beskriva som det problem som uppstår då västerländska 
liberala, demokratiska värderingar ställs mot bilder av ett värderingssystem, 
vilket går tvärs emot de etiska och moraliska grunder vi i västerlandet base-
rar våra samhällsystem på. Den människobild, och det samhällsystem som 
byggts upp i väst baseras på humana, liberala och demokratiska värderingar, 
vilka utmanas och hotas av Daesh propagandafilmer i vilka det extrema och 
inhumant våldsamt förråade istället framställs och rättfärdigas i Islams namn. 
I detta multireligiösa och multikulturella landskap befinner sig läraren som 
en moderator för eleven, med uppgiften att i mötet med kulturella och reli-
giösa extremformer, skapa grunder till diskussion, och formulera förklaringar 
till hur och varför en viss religion eller kultur kan komma till uttryck på ett 
sätt, vilket utifrån ett västerländskt liberaldemokratiskt värderingssystem 
kan ses som förkastligt, absurt och obegripligt. I denna uppgift formas därför 
detta dilemma där läraren i sin roll som försvarare och förespråkare av en 
demokratisk värdegrund, samt försvarare av de etiska och moraliska värde-

                                                           
4 Skolverket. Lgr 11 s 4 
5 Skolverket. Lgr 11 s 4 
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ringar som den västerländska humanismen står för, vill stå upp för dessa då 
han eller hon ser dessa värderingar som de rätta att följa ”i överensstämmelse 
med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande.”6 Detta skapar en situation där läraren genom att peka på ett 
västerländskt humant, liberalt och demokratiskt fungerande värdesystem, på 
samma gång sätter fingret på de brister som finns i andra religiösa och kultu-
rella gruppers värderingssystem, och därmed riskerar att regenerera stereo-
typiserande och reproducera generaliserande bilder av kulturell och religiös 
tillhörighet. Bilder där väst och de värden som läraren anser vara de rätta och 
riktiga framställs som godare och mera eftersträvansvärda än de värden som 
våldsbejakande islamistiska extremistiska religiösa grupper ger uttryck och 
legitimitet för i religionens namn.   
 
1.1 Syfte 

Syftet i denna uppsats är att undersöka om och i så fall på vilket sätt 6 gymna-
sielärare i religionskunskap, och 5 tredjeklassgymnasister från två gotländska 
gymnasieskolor uppfattar att de inom ramen för sin religionsundervisning ges 
möjligheter att diskutera de våldsbejakande islamistiska propagandafilmer 
som sprids på sociala medier av den extremistiska terrorgruppen Daesh. 
Uppsatsen syftar även till att undersöka de intervjuade eleverna och lärarnas 
förhållningssätt till, och reaktioner på våldsbejakande islamistiska propagan-
dafilmer, samt hur dessa elever och lärare inom ramen för religionsundervis-
ningen uppfattar sina möjligheter att differentiera mellan medias stereoty-
piserande bild av islam och muslimer, och en mera representativ icke stereo-
typ bild av Islam som religion och kultur. 
 
1.2 Frågeställningar 

1.Vilka reaktioner och vilket förhållningssätt går att se hos de intervjuade lä-
rarna och eleverna gentemot de propagandafilmer som sprids på sociala medier 
av den våldsbejakande islamistiska terrorgruppen Daesh? 

 
2. Hur uppfattar de intervjuade eleverna att de inom ramen för skolans relig-
ionsundervisning får möjlighet att reflektera över, och behandla frågor rörande 
våldsbejakande extremistiska uttryck för islamism och allmänna attityder till 
kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? 
 
3. Hur uppfattar de intervjuade lärare att de inom ramen för skolans religions-
undervisning får möjlighet att reflektera över, och behandla frågor rörande 
våldsbejakande extremistiska uttryck för islamism och allmänna attityder till 
kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från sociala medier? 
 
4. Uppfattar de intervjuade lärarna och eleverna att de inom ramen för skolans 
religionsundervisning får utrymme att differentiera mellan våldsbejakande 
islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa uttryck, och mer generella 
och för Islam representativa religiösa och kulturella uttryck? 

 

                                                           
6 Skolverket. Lgr 11 s 2 
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1.3 Centrala begrepp 

 
1.3.1 Sociala medier  

I detta arbete har jag valt att utgå från främst två olika former av sociala me-
dier. Dessa består av den interaktiva formen av medium där personer kan 
med ord, ljud och bild kommunicera, och interagera dialogt över jordklotet 
och innefattar då Youtube vilket är ett öppet webbaserat forum eller en vi-
deogemenskap, där filmer och bilder förmedlas, vilka sedan kan ses och 
kommenteras av tittaren. I denna kategori har jag även valt att använda mig 
av Facebook, vilket är en personlig livsförmedlande community där individen 
väljer vad han eller hon skall förmedla i form av text, bild och ljudfiler. Den 
andra kategorin av media som jag valt är nyhetsmedia i form av dagspress, 
och nyhetsrapportering via internetbaserade plattformar, appar till 
smartphones, surfplattor, och handburna datorer.  
 
Tv och tidningar har länge haft en monolog karaktär, dessa mediers monologa 
karaktär kan beskrivas utifrån boken Medierna och moderniteten där en defi-
nition ges av sociologiprofessor John B Thomson, vilken beskriver dessa me-
dier som ”ett i huvudsak enkelriktat flöde av budskap från producenter till 
mottagare.”7 Detta flöde ser enligt mig annorlunda ut idag, och på dagens nät-
bundna nyhetsmedier finns möjligheter att interagera i form av kommentars-
fällt, och möjligheter att dela åsikter via olika former av sociala medier. Från 
dessa nätbundna nyhetsmedier kan den enskilde individens åsikter och tan-
kar spridas vidare till communitys, och öppna forum så som Facebook, och 
Youtube. På dessa forum kan bilder eller klipp tillsammans med egna kom-
mentarer publiceras, vilket knyter nyhetsmedia till internet, och till den form 
sociala medier som Facebook och Youtube utgör. Thomson skriver att ”samta-
lets innehåll i interaktion ansikte mot ansikte kan i stort bestämmas av re-
ceptionen, som när individer ägnar sig åt att kommentera de budskap eller 
bilder som tas emot.”8 Dessa nyhetsmedia har jag valt att avgränsa till att om-
fatta kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, samt nyhetssändningar 
från SVT Rapport och SVT Aktuellt. Samtliga dessa nyhetsrapporterande me-
dier finns att tillgå i form av applikationer, och hemsidor med möjligheter att 
dela och kommentera nyheter samt på sociala medier.  
 
1.3.2 Den liberaldemokratiska grundsynen  

När jag i min uppsats använder begreppet den liberaldemokrati syftar jag på 
en tolkning av skolans och samhällets värdegrund där demokratiska och libe-
rala värden, vilka värnar om medmänniskans bästa står som ledstjärnor, och 
eftersträvansvärda riktlinjer att hålla sig till i mötet mellan människor. Detta 
sätt att se på demokrati beskrivs av professor9 Hans Ingvar Roth i boken 
Mångkulturalismens utmaningar som ”hänvisningen till ett gemensamt grund-
läggande rättighetstänkande med vars hjälp olika grupper kan formulera och 
argumentera för sina kulturella särartskrav,”10 vilket i denna bemärkelse kan 
utgöra en grundsten i ett liberaldemokratiskt tänkesätt. Mänskliga grundläg-
                                                           
7 Thompson John B. Medierna och moderniteten, (2001) s 123 
8 Thompson John B. Medierna och moderniteten, (2001) s 117 
9 http://www.su.se/profiles/hanrot-1.195419 
10 Roth Hans Ingvar. Mångkulturalismens utmaningar, (2005) s 53, 54 
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gande rättigheter, där individens psykiska och fysiska integritet skyddas, 
samt individens möjligheter att få uttrycka den egna viljan och ge uttryck för 
de egna övertygelserna i ett samhällsystem baserat på individernas egna roll 
som ansvarstagande och fritt handlande delar i detta samhällsystem.11 Ola 
Sigurdson Professor i religionsvetenskap12 diskuterar i sin bok Den goda sko-
lan begreppet liberaldemokrati. Detta begrepp beskrivs av Sigurdson utifrån 
en grundtanke om att individen i samhället i första hand måste fostras ”till en 
moralisk agent.”13  
 
Sigurdson beskriver liberaldemokratin som ett sätt för individen att lära sig 
att leva med, och möta andra perspektiv än det egna, vilket kan ligga till grund 
för konflikt och som i ökande utsträckning aktualiseras i det mångkulturella 
samhället, och skolan. Sigurdsson skriver ”framför allt blir den demokratiska 
fostran ett sätt att lära sig leva med konflikter utan att ta till våld.”14 Ett annat 
begrepp som jag ser som viktigt att beakta i förhållande till en liberaldemo-
kratisk grundsyn är tolerans. Pia Nykänen, doktor i praktisk filosofi15 beskri-
ver i boken Värdegrund, demokrati och tolerans tankar om toleransbegreppet 
som en av de viktiga grundstenar den liberaldemokratiska grundsynen vilar 
på för att kunna fungera i ett multikulturells samhällsystem. Nykänen skriver 
att ”Det är också detta värde som kanske framför andra framhålls som viktigt 
i alla typer av liberal – demokratisk fostran i dagens västerländska sam-
hällen.”16 Nykänen tydliggör vikten av att framhålla toleransbegreppet som 
grundläggande då hon skriver, ”då dagens samhällen består av människor 
med olika bakgrunder, livsstilar, smak, seder, åsikter normer, värderingar och 
trosuppfattningar kan tolerans betraktas som en förutsättning – inte endast 
mellan olika samhällen utan också inom dem – för att långsiktigt kunna be-
vara samhällsstabilitet och fred.”17  
 
I detta vill jag även innefattar bilden av en grundsyn där etiska och moraliska 
värderingar så som ”grundläggande demokratiska värderingar och de mänsk-
liga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor,”18 också omfattas. Dessa värden vilka är förankrad i västerländsk 
etik och kristen tradition ser jag inom ramen för den liberaldemokratiska 
grundsynen också innefattar egenskaper och värderingar, vilka förvärvats 
genom möten med andra kulturer och religioner. Detta som ett resultat av 
förvärvad kunskap, ökad förståelse och insikt hos individen, samt en vilja att 
bevara, sträva efter och förvalta de värden som är formade och ständigt om-
formas i nuvarande och kommande skol - och samhällsstrukturer, om tole-
rans och stort utrymme för pluralism och människors olikheter.  
 
                                                           
11 Roth Hans Ingvar. Mångkulturalismens utmaningar, (2005) s 73 
12 http://lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xsigol 
13 Sigurdson Ola. Den goda skolan, (2002) s 110 
14 Sigurdson Ola. Den goda skolan, (2002) s 148 
15 http://ipkl.gu.se/om-ipkl/personal?userId=xnykpi  
 
16 Nykänen Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans, (2009) s 141 
17 Nykänen Pia. Värdegrund, demokrati och tolerans, (2009) s 141 
18 Skolverket. GY 11 s 11 
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1.3.3 Våldsbejakande islamistisk extremism, islamism och politisk 
islam 

Begreppet våldsbejakande islamistisk extremism beskrivs i en rapport från 
justitiedepartementet som ”den extrema miljö och de personer som ser våld 
som ett legitimt medel för att uppnå ideologins mål.”19 Denna benämning syf-
tar även genom ordet islamism mot religionen islam, vilket i ovan nämnda 
rapport  förklaras med att ”den aktuella extremistiska miljön hävdar att de 
agerar utifrån religionen islam.”20 Vidare beskrivs denna form av extremism 
av Civilförsvarsförbundet som ”ett hot mot hela demokratin och ett allvarligt 
hot mot medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter.”21 
Jag tolkar därför detta begrepp som ett sätt för olika terroristgrupper att med 
våld, och hot om våld driva sina ideologier i en riktning som inte överens-
stämmer med västerländska demokratiska värderingar, i syfte att skapa sam-
hällsförändringar i den för terrorgruppen ansett rätta ideologiska riktningen. 
Begreppet islamism och den koppling som finns mellan detta begrepp och 
begreppet politisk islam ser jag också som relevant att förtydliga i detta ar-
bete. Begreppet islamism beskrivs av professor22 Peter R Demant i boken 
Islam vs islamism som ”både en ideologi och en social rörelse. Den baseras 
enligt Demant på "en teokratisk samhällsmodell som postulerar sig som ett 
alternativ till västvärlden, och förkastar dess centrala värden och symboler: 
sekularism och individualism.”23  
 
Begreppet islamism beskrivs även av Mehdi Mozaffari professor i statsveten-
skap,24 i artikeln What is Islamism, som ett komplext fenomen bestående av 
olika sammanlänkande faktorer. Islamism är enligt Mozaffari  ”en religiös ide-
ologi med en helhets tolkning av islam, vars slutliga mål är att erövra världen 
med alla medel.”25 Den definition som ges av Mozaffari är sammansatt av fyra 
sammanhängande delar vilka består av för det första ”en religiös ideologi, den 
andra en helhets tolkning av islam, den tredje erövring av världen, och slutli-
gen den fjärde och sista delen är att använda alla medel i sökandet efter det 
slutliga målet.”26  Jan Hjärpe Professor i religionshistoria och religionsbeteen-
devetenskap,27 ger beskrivningen av begreppet politisk islam i boken med 
samma titel, vilket jag uppfattar som ideologiskt liknande islamismen enligt 
följande. ”Islam uppfattad som ett socialt, politiskt och ekonomiskt system, en 
ideologi, och beteckningen islamisk politik syftar på de politiska åtgärder som 
motiverats utifrån islam och den muslimska samhörigheten.” 28 Detta tolkar 

                                                           
19 Doris Högne Rydheim /Agnes Alm. Justitiedepartementet Ds 2014:4. Vålds-bejakande extremism i 
Sverige – nuläge och tendenser, (Elanders Sverige AB Stockholm 2014) s 22 
20 Doris Högne Rydheim /Agnes Alm. Justitiedepartementet Ds 2014:4. Vålds-bejakande extremism i 
Sverige – nuläge och tendenser, (Elanders Sverige AB Stockholm 2014) s 22 
21 Civilförsvarsförbundet och terrorismen. Kunskapsbilaga (1) s 1 
22 http://usp-br.academia.edu/PeterDemant/CurriculumVitae 
23 Demant Peter R. Islam vs islamism. The dilemma of the muslim world. (2006) s 177 
24 http://pure.au.dk/portal/en/persons/mehdi-mozaffari(e736c2ae-805f-46a0-9c9b-
03d92f9b956e)/cv.html?id=41901030 
25 Mehdi Mozaffari. What is Islamism? History and Definition of a Concept. Totalitarian Movements and Politi-
cal Religions, Vol. 8, No. 1, 17–33, March 2007 s 21 (Min översättning) 
26 Mehdi Mozaffari. What is Islamism? History and Definition of a Concept. Totalitarian Movements and Politi-
cal Religions, Vol. 8, No. 1, 17–33, March 2007 s 21 (Min översättning) 
27 http://www.ctr.lu.se/person/JanHjarpe/ 
28 Hjärpe Jan. Politisk Islam, (1984) s 25 
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jag som en uppfattning av islam som ett enhetligt politiskt samhälls – och 
idésystem, där våldshandlingar kan få legitimitet utifrån tanken om gud som 
den ende giltige lagstiftaren.  
 

2. Material och metod 
De avgränsningar jag gjort i detta arbete består av olika kriterier jag satt upp i 
frågor rörande de intervjuer som utgör undersökningens empiriska material. 
Här har jag valt att intervjua lärare som undervisar i ämnet religionskunskap. 
Dessa lärare undervisar samtliga på gymnasienivå, och har blandade klasser 
bestående av både studieförberedande och praktiskt förberedande program. 
Dessa val har jag gjort då denna variation möjliggör att läraren kan återge ett 
bredare perspektiv av erfarenheter från olika former av klassammansättning-
ar. Vidare så har jag avgränsat urvalet inför elevintervjuerna till att omfatta 
elever som går tredje klass på gymnasiet. Detta för att de är i slutet av sin ut-
bildning, och även för att det ur ett forskningsetiskt perspektiv blev lättare att 
använda elever som fyllt 18 år och därmed är myndiga. Jag har även valt att 
avgränsa omfattningen av respondenter till 6 lärare och 5 elever med tanke 
på tidsåtgång för intervjuernas genomförande, och det vidare arbetet med det 
empiriska materialet. Jag har även gjort avgränsningar gällande valet av soci-
ala medier.  
 
De olika sociala medierna har valts utifrån kriterierna att de alla är öppna för 
allmänheten, de distribuerar individers tankar och åsikter och de förmedlar 
olika former av nyheter och händelser. Jag kommer på detta sätt att använda 
mig av den del av sociala medier vilken tidigare bestod av det som i dag kan 
benämnas ”gammelmedia”, eller traditionell nyhetsmedia i form av dagspress 
och television där dessa är aktörer på sociala medier, och aktiva på internet 
via respektive tidnings och nyhetsprograms hemsidor. De nyhetsmedier jag 
valt består av de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen samt de två 
nyhetskanalerna SVT Rapport, SVT Aktuellt. De två sociala medierna Youtube 
och Facebook har jag valt då de i båda fallen förmedlar filmklipp med möjlig-
heter till kommentarer för tittaren. Dessa båda medier har även världsom-
spännande räckvidd, och förmedlingen av nyheter eller händelser är också 
direkt vilket gör att de medierade budskap som förmedlas inte är begränsade 
tidsmässigt. 

 
2.1 Disposition 
Denna uppsats består av 5 kapitel där jag börjar med en inledning kapitel 1 i 
vilket jag beskriver arbetets syfte, frågeställningar och centrala begrepp. Ka-
pitel 2 är ett metodkapitel där jag beskriver arbetets metod, ansats, och där 
jag behandlar forskningsetiska avvägningar samt tar upp tidigare forskning. 
Kapitel 3 bygger ett teoretiskt ramverk runt denna undersökning. Och vidare i 
kapitel 4 presenterar jag den empiri som undersökningen grundar sig på, i 
form av elev och lärarintervjuer, samt att jag kort ger svar på mina frågeställ-
ningar. Detta följs av en diskussionsdel i kapitel 5 där jag kopplar mina teorier 
till det empiriska materialet och diskuterar mina generella slutsatser. I detta 
femte kapitel diskuterar jag även undersökningens metod, dess validitet och 
generaliserbarhet samt att jag ger förslag på fortsatt forskning.  
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2.2 Kvalitativ intervju 

Den valda metoden för detta arbete består av kvalitativa intervjuer, ”ostruk-
turerad eller icke-standardiserad intervju.”29 Jag har med denna metod ge-
nomfört individuella intervjuer med 6 lärare, och 5 elever. Dessa lärare har 
jag tilldelat fingerade namn enligt följande Dennis, Eva, Erika, Gina, Moa och 
Lena. De elever jag intervjuat har jag tilldelat fingerade namn enligt följande. 
Elsa, Elara, Ellioth, Wille och Thilion. Denna metod har jag valt då jag varit in-
tresserad av elevers och lärares personliga ställningstaganden i frågor om 
islamistisk våldsbejakande propaganda där åsikter, känslor och den egna fö-
reställningen av verkligheten berörs, och kan ses som viktiga åsikter vilka kan 
bidra till ett mera djuplodande undersökningsresultat. Jag har därför valt bort 
andra metoder som enkät och observation där jag anser att jag inte i samma 
utsträckning skulle kunna fungera som lyssnare.30 Jag ville i förhållande till 
det valda ämnesområdet och frågornas karaktär istället söka mina svar i en 
aktiv och även kreativ ömsesidig process,31 där jag som intervjuare skapar ett 
dynamiskt förhållande till frågorna i undersökningen, och till respondenterna, 
vilket jag inte ser är möjligt i en enkätundersökning.   
 
För att skapa goda förutsättningar för intervjuernas genomförande, och för 
att öppna upp för bästa möjliga kunskapsproduktion kräver intervjun som 
metod enligt Kvale och Brinkmann att intervjuaren kan ”skapa en miljö där 
intervjupersonen känner sig fri och säker nog att prata om privata händelser 
som kommer att registreras för senare offentligt bruk.”32 Intervjuerna som jag 
gjort i detta arbete har genomförts med hjälp av en intervjuguide där sex dy-
namiska frågeställningar vävts in i diskussionerna med respektive respon-
dent, se bilaga 1. Kvale och Brinkmann skriver ”den kvalitativa forskningsin-
tervjun är fokuserad på bestämda teman; den är varken strängt strukturerad 
med standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv.”33 Dessa frågor har ställts 
under intervjuns gång, där jag även i vissa fall återkommit till samma fråga 
under intervjun, då intervjuerna vid vissa tillfällen tenderade att dra iväg åt 
en för ämnesområdet mindre relevant riktning. Detta har gjorts i de fall jag 
ansett detta nödvändigt för ett eventuellt förtydligande av respondentens 
åsikt, samtidigt har jag valt denna mer fria intervjumetod med tanke på att 
skapa vidd i undersökningen. Larsen skriver ”genom att informanterna tillåts 
att ta upp saker de själva betraktar som viktiga kan man finna fler förkla-
ringssätt.”34 Intervjun blir när frågeställningarna formas eller anpassas till det 
tankeutbyte som sker mellan respondent och intervjuare, men fortfarande 
behåller fokus på ett för undersökningen viktigt tema i mitt tycke mer flexibel 
och får en dynamik som kan resultera i att nya kunskaper och ny förståelse 
skapas i intervjuprocessen. 
 

                                                           
29 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 32 
30 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 19 
31 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 34, 35 
32 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 33 
33 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 48 
34 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 81 
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De valda respondenterna fick vid ett första möte i helklass mina kon-
taktuppgifter, en kort presentation av mig och det arbete jag stod i begrepp 
att genomföra, samt en beskrivning av de forskningsetiska principer som 
gällde arbetet. I detta sammanhang ställdes även frågan om huruvida de var 
intresserade att delta, och om så var fallet då skicka mig ett meddelande om 
detta via sms eller mejl. Då dessa första kontakter gjorts inväntade jag svar, 
och när sådant kom återkopplade jag till respektive respondent i ett person-
ligt sms eller mejl där vi kom överens om tid och plats för den kommande in-
tervjun. Vid intervjutillfällena valde vi sedan gemensamt eller efter förslag 
från mig en passande plats där intervjun kunde genomföras ostört. Vid dessa 
intervjutillfällen valdes för elevernas del olika former av avskilda samtalsrum, 
och för lärarnas del deras respektive kontor. Rörande mina tankar om den 
kunskap som skulle kunna komma som resultat av dessa intervjuer försökte 
jag i möjligaste mån skapa en viss personlig relation till de respondenter som 
var villiga att ställa upp. Detta då jag vid ett första möte pratade med eleverna 
i helklass och de då fick reda på vem jag var och att jag studerade till lärare 
inom områdena religion och historia, samt vilket lärosäte jag tillhörde.  
 
Detta gjorde jag som ett medvetet moment då jag ansåg att det som re-
spondent skulle kännas bättre att ha dessa om än knappa förhandskunskaper, 
samt ett ansikte att sätta namn på istället för att vara helt omedvetna om vem 
som han eller hon som respondent kom att träffa vid intervjutillfället. Till 
detta hörde även hur intervjuerna genomfördes, och vilken atmosfär som var 
rådande vid intervjutillfället, och att denna atmosfär därför inte skulle präglas 
av ovetskap, eller osäkerhet om min identitet. I detta sammanhang försökte 
jag även i möjligaste mån hitta platser att genomföra intervjuerna på som 
kunde bidra till en lugn stämning, och en känsla av ostördhet med tanke på 
intervjun som en aktiv och dynamisk process, vilken jag ser kräver spelrum 
och möjlighet till reflektion från både intervjuarens och respondentens sida 
 
2.3 Utskrift och transkribering av det empiriska materialet 

Efter att ha samlat in de rådata som intervjuerna resulterade i så startade jag 
transkriberingen. Jag har också med tanke på transkriberingen, och för möj-
ligheterna att återgå till intervjumaterialet valt att beakta Kvale och Brink-
manns råd att spela in dessa intervjuer, ”vilket ger intervjuaren frihet att kon-
centrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun”35 Intervjuerna spelades in 
på två olika enheter, där jag efter fyra intervjuer övergick från en mediaplatta 
till en Windowstelefon då denna enhet hade större kapacitet för medialagring, 
återgav intervjuerna tydligare vilket underlättade transkriberingsarbetet 
samt att denna enhet är av behändigare format. Under transkriberingsarbetet 
började jag att ordagrant föra över tal till text, där även tankeord, och försök 
att återge överlappande meningar gjorts. Detta ordagranna sätt att återge in-
tervjumaterialet kom jag sedermera att i viss mån frångå, då jag ansåg att det i 
det transkriberade materialet blev fullt av fyllnads eller tankeord, och över-
lappningar som ofta sluttade i ofullständiga meningar. Jag valde även bort 
upprepningar av ord som jag inte ansåg nödvändiga att återge i text, då de 
inte har någon egentlig betydelse för meningsbyggnaderna och deras inne-

                                                           
35 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 218 
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börder. Angående detta skriver Kvale och Brinkmann att ”Publicering av 
osammanhängande och repetitiva ordagranna intervjuutskrifter kan leda till 
oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor.”36 
Dessa ord, och ljud störde även läsningen och möjligheten att se sammanhang 
i respondenternas svar vid genomgången av det transkriberade materialet. 
Exempel på detta är sådant som ööö, eeh, och upprepningar så som och, och, 
och eller men, men, men osv. Det som däremot kan tänkas bli ett resultat av 
att i det transkriberade materialet återge dessa tankeord och upprepningar 
kan vara att respondenterna framstår som tröga, sega eller osäkra i sina svar 
och funderingar vilket inte varit fallet under intervjuerna. Jag ansåg det som 
ett sätt att framställa dessa respondenter i en felaktig dager om dessa ljud och 
upprepningar återges, varvid dessa tagits bort i det transkriberade materialet, 
och därmed också i det material jag använt i denna uppsats. 
 
2.4 Fenomenografisk ansats 

Då denna undersökning strävar efter att hitta åsikter om hur elever och lärare 
förstår och tolkar de intryck av våldsbejakande islamistisk extremism som 
förmedlas via sociala medier, samt hur tankar och åsikter för detta får eller 
inte får spelrum inom ramarna för skolans religionsundervisning så ser jag 
fenomenografin som ett bra redskap att använda under tolkningsarbetet av 
det empiriska materialet. Fejes och Thornberg skriver att ”Helt avgörande för 
en framgångsrik analys är naturligtvis att forskaren efterfrågar försöksperso-
nernas sätt att uppfatta något fenomen.”37 Detta material består av intervjuer 
där jag som intervjuare och undersökare av fenomenet våldsbejakande islam-
istisk extremism och sociala medier söker efter den enskilde individens åsik-
ter, känslor och uttryckssätt för detta fenomen. Fejes och Thornberg skriver 
vidare att ”fenomenografin är inriktad på att beskriva människors sätt att för-
stå fenomen i sin omvärld.”38  
 
Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade och tematiska. Detta inne-
bär enligt Fejes och Thornberg att ”intervjuguiden som vägleder intervjuaren 
endast innehåller ett mindre antal frågor,”39 dessa frågor som jag valt berör 
alla sociala medier utifrån en given kategorisering, samt fem frågor knutna till 
ett större tema. Fejes och Thornberg beskriver vidare att ”Dialogen mellan 
intervjuaren och informanten – den intervjuade – utvecklas därför i hög grad 
beroende på de svar som ges.”40 Jag har under dessa intervjuer använt mig av 
det som av Fejes och Thornberg benämns – verbal probing, vilket är en form 
av förstående tystnad som delges respondenten genom att jag som intervju-
are nickar medhållande eller på annat sätt delger respondenten att jag förstår 
och lyssnar intresserat på vad han eller hon har att delge rörande en fråga 
eller ett tema.41 Utgångspunkten för den metod fenomenografin utgör är en-
ligt Fejes och Thornberg ”för det första att människor uppfattar företeelser i 
den omgivande världen på olika sätt och för det andra att det finns ett be-

                                                           
36 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 228 
37 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 125 
38 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 122 
39 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 126 
40 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 126 
41 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 126 



 

15 
 

gränsat antal sätt på vilka dessa företeelser kan uppfattas.”42 Med detta som 
grund ansåg jag denna metod därför vara passande för min undersökning. 
 
2.5 Urval av skolor, lärare och elever 

De urval jag gjort inom ramen för denna undersökning kan ses som en kom-
bination av ett kvoturval, och självselektion. Vad gäller valet av skolor så 
handlar detta val om tillgång och närhet och metoden för detta val kan kate-
goriseras som ett godtyckligt urval, denna urvalsmetod beskrivs av Fejes och 
Thornberg som en metod där ”enheterna väljs ut efter kriterier som till ex-
empel kön, ålder, utbildning, geografisk belägenhet osv.”43 Jag ville också ha 
gymnasieskolor som bestod av både studie - och yrkesförberedande program. 
Med dessa kriterier uppsatta så är utbudet ganska begränsat på Gotland var-
vid jag valt en gymnasieskola bestående av en norra och en södra del, vilka i 
nuläget ligger på var sin sida av Visby, och därför utgör två separerade skolor. 
I det kvoturval jag använt mig av satte jag upp vissa kriterier för begränsning-
en av detta urval. För elevernas del bestod då dessa kriterier av att de skulle 
vara 18 år och därmed gå sitt tredje år på gymnasiet samt att jag ville ha re-
presentation från båda könen utifrån olika program. För lärarnas del bestod 
kriterierna av att de skulle arbete på gymnasienivå, och vara aktiva inom re-
ligionsundervisningen samt att det även där fanns representation av både 
manliga och kvinnliga lärare.44  
 
Jag kontaktade dessa lärare med hjälp av skolornas respektive rektorer som 
sedan satte mig i kontakt med respektive lärare via mejl. Därvid bestämdes 
tid och plats för en första träff, och också tid för kommande intervju.  Den del 
av urvalsmetoden som består av självselektion är kopplad till hur jag fått till-
gång till de intervjuade eleverna. I denna del av urvalsarbetet har större 
grupper av elever tillfrågats om de var villiga att delta i undersökningen ge-
nom att bli intervjuade, Larsen skriver att ”i detta fall bestämmer de blivande 
informanterna själva om de vill vara med i undersökningen.”45 Detta urval 
genomfördes efter att jag pratat med religionsläraren i respektive klasser för 
att vid ett möte med klassen berätta om min undersökning, dess syfte och 
göra en förfrågan om deltagande i en intervju. Vid detta tillfälle fick eleverna 
även min mejladress och mitt telefonnummer så att de, om de såg sig villiga 
att delta då kontaktade mig antingen via mejl eller sms. 

 
2.6 Forskningsetiska avvägningar: Konfidentialitet, frivillighet och 
frihet att avbryta 

Då jag i detta arbete valt att samla mitt empiriska material med hjälp av inter-
vjuer så kom flera etiska överväganden att aktualiseras. Informerat samtycke 
är en av dessa. Här ålåg det mig att tillse att som Kvale och Brinkmann skriver 
informera deltagarna ”om syftet med och procedurerna i forskningsprojektet 
genom briefing och debriefing.”46 Den information som jag delgav mina re-
spondenter bestod dels i att jag inför de valda klasserna där de tänkta re-
                                                           
42 Fejes Andreas och Thornberg Robert (red). Handbok i kvalitativ analys, (2009) s 122 
43 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 77 
44 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 78 
45 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 77 
46 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s107 
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spondenterna gick, först delge syftet för undersökningen, och då förklarade 
hur jag tänkt att just deras åsikter skulle kunna bidra till att skapa ökad för-
ståelse för undersökningens problemställningar. Vid detta möte förklarade 
jag även att deltagandet i undersökningen, och de därtill hörande intervjuerna 
var frivilligt, och om det på något sätt kändes obekvämt då var fritt att avsluta 
intervjun, samt att intervjuerna var tänkta att ta cirka 25 till 30 minuter. Det 
intervjumaterial som jag sedan skulle handha skulle behandlas konfidentiellt, 
inte delas vidare eller slarvas med på ett sätt som kom att äventyra detta för-
troende. Vetenskapsrådet skriver i sina forskningsetiska rekommendationer 
att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”47   
 
Jag informerade även vid detta första möte med de valda klasserna om att 
namnen på respondenterna inte skulle finnas med i den kommande uppsat-
sen, och uttalanden därför inte skulle kunna spåras till en specifik person. 
Kvale Brinkmann skriver att ”i en kvalitativ intervjuundersökning, där delta-
garnas uttalanden i en enskild intervju kan förekomma i offentliga rapporter, 
måste man se till att skydda intervjupersonens privata integritet.”48 Här tog 
jag även upp att den eventuella intervjun kommer att spelas in. Detta infor-
merade jag om redan vid denna första träff då jag ansåg att detta kanske 
kunde uppfattas som obehagligt av vissa respondenter, och att de därför ge-
nom den information jag gav blev medvetna om detta. Jag motiverade också 
samtidigt dessa inspelningar med att jag på detta sätt fick möjligheter att på 
ett mer rättvisande sätt återge intervjun vid transkriberingstillfället, samt att 
på detta sätt även reducera risken för feltolkning vid denna återgivning. Ve-
tenskapsrådet rekommenderar att ”sådan information skall ges muntligt eller 
skriftligt. Den skall ges senast i samband med att enkät skickas ut, respektive 
innan försök, testningar, intervjuer, etc. påbörjas.”49  
 
Därför valde jag att vid de följande intervjutillfällena åter delge elever och 
lärare uppsatsens syfte, samt att jag åter gick igenom de forskningsetiska 
principerna om frivillighet, konfidentialitet och möjligheten att avbryta inter-
vjun. Konsekvensfrågan är ett område av de etiska övervägningarna som en-
ligt Kvale och Brinkmann påvisar att ”man måste bedöma konsekvenserna av 
en kvalitativ studie både efter den skada som deltagarna kan lida och efter de 
vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger.”50 Negativa Kon-
sekvenser i form av skada eller lidande för respondenterna som ett resultat av 
denna undersökning, och de resultat jag i denna undersökning kan komma 
fram till ser jag som obefintliga. Detta då respondenterna är konfidentiellt 
behandlade gällande identitet, och att de variationer gällande språkkunskaper 
och religiösa åsikter inte går att utläsa i det transkriberade material som lig-
ger som grund för resultatredovisningen i undersökningen. 
 

                                                           
47 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s 12 
48 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 109 
49 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning s 7 
50 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forsknings-intervjun, (2014) s 110 
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3 Tidigare forskning 
I mitt tidigare examensarbete Medierna, individen och svenska skolans värde-
grund, diskuterar jag utifrån tidigare forskning hur medierade budskap för-
medlade via spelfilm och tv kan påverka individens värdeformerande proces-
ser i en förstärkande eller undergrävande riktning i förhållande till de värden 
som framskrivs i skolans värdegrund.  I arbetet tar jag upp tidigare forskning 
som berör denna fråga ur två övergripande perspektiv. Här framträder dels 
en sida av medier, och medierade budskap vilken tillskriver dessa olika posi-
tiva, eller möjlighetsskapande egenskaper, där individen ges möjligheter att 
med hjälp av spelfilm och tv reflektera över både värdefrågor och olika exi-
stentiella frågor. Men även en sida av medierna där det medierade våldet be-
handlas, och där detta medierade våld förstås som grund till att värdemässigt 
destruktiva processer startas hos individen. Tomas Axelson, beskriver i sin 
doktorsavhandling Film och mening, att spelfilm kan bidra till att hos indivi-
den starta ”kognitiva – och känslo-mässiga – processer på meningsnivåer av 
omfattande personlig betydelse.”51 Detta ser jag som en relevant koppling 
mellan filmmediets möjligheter att påverka individen, och de intryck som kan 
komma till individen från sociala medier i form av bilder och filmklipp, och 
därför relevanta tidigare resultat att beakta i detta arbete.  
 
Film som medium ger enligt Axelson möjligheter att forma, och skapa idéer 
hos individen, och även fungera som reflektionskälla för olika former av mo-
raliska och etiska frågor. Detta är tankar som återkommer i Malin Idelands 
forskning, vilken jag använt mig av i detta tidigare arbete. Ideland samstäm-
mer med Axelson i att filmmediet kan fungera som källa för etiska och mora-
liska frågor, och på detta sätt även fungera som en meningsskapande källa till 
formande av de egna ideal, och riktlinjer vilka individen sedan kommer att 
bära med sig framåt i livet.52  De processer som startas hos individen där etik 
och moralfrågor blir föremål för reflektion, och skapare till den egna indivi-
dens värdeformering ser jag därför som relevanta resultat att beakta i detta 
arbete. Detta då intryck i form av bilder, filmer, och föreställningar om verk-
ligheten kan vara förvrängda, och eller kraftigt missvisande, där exempelvis 
Islam kan framställas som en våldsam, eller våldsbejakande religion, och där 
bilder och intryck av våldsbejakande islamistisk extremism, och islamistisk 
propaganda kan komma att ligga till grund för att felaktiga stereotypa före-
ställningar av religiös och kulturell tillhörighet formas och internaliseras hos 
individen.  
 
Den del av mitt tidigare arbete som undersöker de effekter medierat våld kan 
ha på individens värdeformering, tas upp utifrån bland annat Cecilia Von 
Feilitzens bidrag till antologin Children and youth in the digital media culture 
from a Nordic horizon, samt Ellen Wartella, Adriana Olivarez & Nancy Jennings 
bidrag till antologin Children and Television violence in the united states. Här 
framträder en bild av mediernas påverkan på individens värdeformerande 
processer vilken jag tolkar som en beskrivning av hur medierat fiktivt, och 
icke fiktivt våld kan resultera i att individen förutom att utveckla olika former 

                                                           
51 Axelson Tomas. Film och mening, (Edita, Västerås 2008) s 226 
52 Sjögren Johan. Medierna, individen och svenska skolans värdegrund, s 20, 21 
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av tillvänjning, där individen avtrubbas av medierat våld, även utvecklar olika 
former av rädslor. Här kan det medierade icke fiktiva våldet, enligt Feilitzen 
ge en bild av en skrämmande reell verklighet, vilket sedan kan påverka hur 
individen formar den egna bilden av verkligheten, detta i en riktning där verk-
ligheten förstås som våldsammare än den i realiteten är.53  
 
Samtidigt diskuterar Feilitzen det icke fiktiva våldet, som en orsak till att indi-
viden tappar sin grundläggande trygghet i tillvaron,54 vilket jag ser som rele-
vanta resultat att i detta arbete koppla till terrorgruppen Daesh, och den anti-
civilisatoriska propaganda de förmedlar via olika sociala medier.  Till detta 
lägger Wartella, Olivarez och Jennings ytterligare en aspekt av denna medie-
påverkan, där det hos individen uppstår en rädsla för att våldet som beskrivs i 
den fiktiva filmens värld även kan komma att drabba honom eller henne. 
Wartella, Olivarez och Jennings hävdar även att exponering för medierat våld 
kan leda till att det hos individen skapas en misstro, och formas ett försvars-
beteend mot det omgivande samhället och individerna i detta samhälle, samt 
leda till föreställningar om samhället, och omvärlden som en våldsam plats,55 
vilket jag ser som aktuellt för detta arbete då den våldsbejakande islamistiska 
propaganda som sprids av den extremistiska terrorgruppen Daesh på olika 
former av sociala medier, kan ses spela på skapandet av just dessa känslor av 
rädsla, och misstro hos individen.  
 
Den tillkommande tidigare forskning jag sökt, och som jag ser som relevant 
att koppla till denna undersöknings syfte och frågeställningar berör inte ex-
plicit bilder och filmer från sociala medier, och hur bilden av våldsbejakande 
extremistisk islamism behandlas, och differentieras från en mera representa-
tiv bild av islam och muslimer inom ramen för skolans religionsundervisning. 
Men bidrar med relevanta teorier och perspektiv som jag anser användbara 
för att bygga en teoretisk ram runt denna undersökning, och för att placera 
denna undersökning i ett vetenskapligt förankrat sammanhang. Nedan kom-
mer jag att beskriva hur dessa teorier och perspektiv kan ses som relevanta 
för min undersökning. Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi 
har skrivit boken Etnicitet och nationalism vilken jag valt att använda i denna 
undersökning. Detta då begreppen Etnicitet och nationalism kan ses fungera  
som viktiga faktorer för hur människan agerar och förhåller sig till sin om-
värld, och till sina medmänniskor i ett framväxande multikulturellt samhäll-
system,56 vilket jag vill koppla till skolan och skolans verksamhet som en form 
av avspegling av det samhälle som existerar utanför skolans värld.  
 
Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap behandlar frågor 
kring begreppet islamofobi i boken med samma titel. Islamofobibegreppet 
beskrivs av Gardell, som ett allt mer märkbart och aktuellt fenomen att beakta 
i det multikulturella samhället57. Detta vill jag koppla till elever, och lärare 

                                                           
53 Sjögren Johan. Medierna, individen och svenska skolans värdegrund, s 27, 28 
54 Sjögren Johan. Medierna, individen och svenska skolans värdegrund, s 29 
55 Sjögren Johan. Medierna, individen och svenska skolans värdegrund, s 28 
56 Hylland Eriksen Thomas. Etnicitet och nationalism, (2000) 
57 Gardell Mattias. Islamofobi, (Leopard förlag 2010) 
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samt till skolverksamheten, och till hur de bilder av islam och muslimer som 
förmedlas via sociala medier, som jag idag uppfattar som en verksam faktor 
där en global kontext förmedlas till en lokal sådan, kan påverkar hur bilder 
samt elevers och lärares förförståelse av andra kulturer och religioner formas 
och skapas. Jag har även valt att använda mig av en rapport från försvarshög-
skolan med titeln Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier, 
vilken är författad av Linus Gustafsson, statsvetare och forskare inom områ-
dena politiskt våld och terrorism. Detta då min undersökning rör sig runt be-
greppet våldsbejakande islamistisk extremism, och hur detta fenomen kan 
behandlas inom skola och religionsundervisning, samt hur elever och lärare 
förhåller sig till, och får möjligheter att bearbeta sociala mediers bild av 
våldsbejakande islamistisk extremism. 
 
Att behandla området våldsbejakande islamistisk extremism inom ramarna 
för skolans religionsundervisning kan ses som en grund för motsättningar, 
och som något problematiskt. Detta ur ett perspektiv där läraren står i be-
grepp att behandla ett ämnesområde som kopplar en specifik religiös tillhö-
righet, i detta fall Islam till frågor som rör uppfattningar om etik, moral, mel-
lanmänskliga värden och normer, vilka ur ett västerländskt värdeperspektiv 
inte ses som förenlig med ett demokratiskt tänkande, och mänskliga rättig-
heter. I antologin Kontroversiella frågor tar lektor Erik Andersson upp möjlig-
heterna att inom undervisningen skapa ett offentligt rum eller nätforum, där 
olika former av kontroversiella politiska frågor kan diskuteras, där jag ser att 
den våldsbejakande islamistiska extremismen kan införlivas och lyftas till 
diskussion. Andersson skriver att ”detta är en ämnesdidaktisk utmaning som 
kräver förmåga att balansera mellan ämnesmässig fokusering och de stu-
derandes behov av meningsfullhet och konkretion.”58  
 
Andersson påvisar vikten av att i ett allt mer föränderligt, och i ökande ut-
sträckning multikulturellt samhällsystem behandla olika former av politiskt 
kontroversiella frågor, samt att göra detta kopplat till olika former av sociala 
medier, då i form av forumdiskussioner, där Andersson beskriver hur ”detta 
kan ses som ett skifte från att ensidigt lära om demokrati till att också lära i 
demokrati,”59 kunskaper om ett ämne övergår här i ett praktiserande av kun-
skaper. Detta användande av nätbaserade forum för politiska diskussioner ser 
Andersson som en väg att skapa förståelse för ”vad de två utbildningsrummen 
- sociala medier och skolan – har gemensamt och vad som är möjligt att lära 
av de komnunikationsvanor som de studerande grundlägger i andra utbild-
ningsrum än just skolan.”60 I detta forumbaserade sätt att hantera politiskt 
kontroversiella frågor skapas möjligheter för eleverna att hantera konfliktfrå-
gor på ett öppet sätt med demokratiska förtecken, i dialog med individer som 
företräder andra synsätt på en fråga än den egna. Kontroversiella politiska 
samtal är enligt Andersson ”helt enkelt vitalt för utvecklingen av gemenskap 
och sammanhållning av det vi kallar samhälle – en central komponent i sam-
hällsundervisningen och det digitala mediesamhället.”61  
                                                           
58 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 77 
59 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 78 
60 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 80 
61 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 92 
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Vidare tar lektor62 Johan Liljestrand i antologin kontroversiella frågor upp 
frågor som berör lärarens roll som didaktiker, och utformare av metoder att 
inom ramen för skolundervisningen använda sig av samtal rörande kontro-
versiella frågor som grund för skapandet av demokratiskt tänkande, undersö-
kande och lyssnande elever.  Liljestrand skriver att ”diskussioner om kontro-
versiella ämnen prioriteras ofta inte i skolan, men kan också förstå varför lä-
rare tenderar att välja bort dem och varför det saknas en tradition av didak-
tiskt tänkande kring hur de skall utvecklas systematiskt.” Detta förklaras av 
Liljestrand ha sin orsak i att målet för diskussionerna i sig inte har ett specifi-
cerat hur, och vad syfte.63 Att använda sig av diskussioner rörande kontrover-
siella frågor inom skolans undervisning skall här förstås som att dessa frågor i 
sig har ett deliberativt syfte, där eleverna får möjligheter att pröva de egna 
ställningstagande i olika kontroversiella frågor utifrån de egna övervägan-
dena och utifrån ett demokratiskt grundat tänkande, vilket beskrivs av Lil-
jestrand som ett sätt att praktisera demokrati genom aktivt deltagande, att 
”lära sig demokrati genom att delta i demokratiska processer.”64 För detta sätt 
att praktiskt behandla kontroversiella politiska frågor med hjälp av klass-
rumsdiskussioner ställer Liljestrand upp tre pedagogiska/didaktiska kriterier 
av vikt för läraren att beakta vilka består av ”val av diskussionens innehåll, 
hur läraren kan stödja elevers utveckling av argumentation samt hur lärarens 
auktoritet får utrymme i klassrummet.”65 Detta syftar till att för lärarens del 
hos eleven utveckla dennes egna kritiska tänkande, och till att lär sig vad ett 
demokratiskt förhållningssätt samt demokratiskt deltagande innebär inom 
ramarna för skola och samhälle. 66 
 
I ett avslutande kapitel i antologin Kontroversiella frågor tar professor Tomas 
Englund upp behandlingen av kontroversiella frågor som ett ställningsta-
gande vilket Englund benämner som ”en didaktisk lämplighetsfråga.”67 Här 
har läraren enligt Englund att avgöra vad som kan ses som lämplig att be-
handla under de förhandenvarande klassförutsättningarna, ”vilka kontrover-
siella frågor är rimliga och möjliga att ta upp till behandling i olika skolklasser 
med hänsyn till ålder, social och etnisk sammansättning, klassrumsklimat et-
cetera.”68 Englund menar att läraren för att kunna beröra kontroversiella frå-
gor på ett konstruktivt och för elevernas del givande förståelsefördjupande 
sätt måste ta tillvara, och skapa en diskursiv situation. Detta för att möjliggöra 
deltagande hos eleverna ”genom skapandet av den diskursiva situationen 
etableras en första utgångspunkt för en fortsatt och systematisk kunskaps-
fördjupning samt av argument för och emot.”69 Genom att ta tillvara och ut-
nyttja de möjligheter som ges inom undervisningen, där olika uppfattningar 
rörande kontroversiella frågor uppstår, och ställs mot varandra skapas sam-

                                                           
62 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 5 
63 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 136 
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67 Ljunggren, Unemar Öst & Englund. Kontroversiella frågor. (2015) s 194 
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tidigt en grund för eleverna att på ett konstruktivt sätt får möjlighet att delta 
och argumentera i det Englund kallar ”dilemmabetonade situationer.”70 Detta 
sätt att behandla, och uppleva demokrati i praktiken beskrivs av Englund som 
meningsskapande, ”ett sådant meningsskapande är, såväl när det tar form i en 
deltagares muntliga språksätting (argumentation, gillande/ogillande) som 
när det skapar förutsättningar för andra deltagare att tyst överväga mellan 
olika alternativ, ett ofta kvalificerat meningsskapande.”71 I förhållande till 
detta arbete ser jag dessa valda kapitel i antologin Kontroversiella frågor som 
relevanta. Detta då de behandlar, och rör sig runt frågor som jag ser knyter till 
de intervjuade lärarnas tankar om varför frågor rörande våldsbejakande ex-
tremistisk islamism bör, eller inte bör behandlas inom ramen för skolans re-
ligionsundervisning.   
 
Då den våldsbejakande islamistiska extremismen kan ses som ett socialt, poli-
tiskt och värdemässigt svårhanterligt ämnesområde, har jag även valt att an-
vända mig av skolverkets resursmaterial Undervisa om kontroversiella frågor. 
Att verka i spänningsfält Undervisa om kontroversiella frågor genom utbildning 
i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter. I detta material be-
handlas den utmaning det kan innebära för läraren då olika former av kon-
troversiella frågor står i begrepp att behandlas inom ramarna för skolans 
undervisning. Begreppet kontroversiella frågor definieras här som frågor 
vilka ”sätter fingret på konflikter mellan grupper som har olika värderingar 
och intressen. Ofta är grupperna inte överens om bakomliggande fakta.”72 
Materialet tar upp pedagogiska utmaningar som läraren ställs inför, och 
kommer även med förslag på hur kontroversiella frågor kan ges spelrum 
inom undervisningen genom att våga ta upp, och involvera eleverna i diskuss-
ioner som rör för elever och lärare känsliga ämnesområden. 
  
I boken Främlingskapets anatomi tar Gunilla Hallerstedt, docent i psykologi, 
och Thomas Johansson professor i socialpsykologi upp frågor som rör hur 
människor ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan fungera, och agera i mötet 
med det som ses som nytt och främmande. Detta vill jag i denna undersökning 
koppla till Hallerstedts och Johanssons tankar om bilden av främlingen, och 
hur fascination och rädslor kan påverka individens förhållande till det som 
anses som avvikande eller främmande,73 vilket jag ser som aktuellt i dagens 
multikulturella skolkontext, där etiska och moraliska frågor i dessa möten blir 
aktuella för att religiös och kulturell interaktion skall möjliggöras med demo-
kratiska förtecken. Kirsten Hastrup, professor i antropologi tar i boken Kultur 
den flexibla gemenskapen, upp teoretiska och psykologiska perspektiv på hur 
en globaliserad värld med ett världsomspännande kommunikationssystem 
påverkar bilden av begreppet kultur, och hur denna globalisering påverkar 
individen i den lokala kontexten att forma och förstå sin samtid och sin om-
värld utifrån de intryck han eller hon får från den globala kontexten.74 Synen 
på ett multikulturellt samhälle samt olika modeller för att konstruera eller 
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forma ett samhällsystem som kan ses sträva mot ett liberalt och demokratiskt 
tankesystem tas även upp i denna valda tidigare forskning. Hans Ingvar Roth, 
Professor i mänskliga rättigheter behandlar i böckerna Mångkulturalismens 
utmaningar och Mångfaldens gränser hur ett pluralistiskt samhällsystems 
framväxt väcker och aktualiserar nya frågor och problemområden som berör 
identitet, och olika kulturella olikheter där samhälleliga spänningsfält skap-
as.75 Detta vill jag koppla till multikulturaliseringen av skolan och de utma-
ningar som följer med detta för både lärare och elever, då de formar sina för-
hållningssätt till de nya element andra kulturer och religioner kan komma att 
utgöra. 
 

 
4 Bakgrund, och didaktisk koppling  
Då samhället i ökad utsträckning formas och växer utifrån mångkulturella 
förutsättningar, och vi kommer att bli tvungna att hantera en ökande in-
strömning av kulturella och religiösa influenser, och en ständigt ökande et-
nisk mångfald, så kommer såväl skolan som samhället utanför skolan ställas 
inför olika förhållningsfrågor. Hastrup skriver att ”den stora utmaningen för 
flera västeuropeiska länder är också att forma en ny gemenskap i det mång-
kulturella samhället.”76 Här ställs majoritet mot minoritet, och känt ställs mot 
okänt. Ett vi mot en dom. Att lösa detta interkulturella och interpersonella 
dilemma kräver flera av de egenskaper som den svenska värdegrunden ställer 
upp som representativa inom ramen för demokratibegreppet. Uttryck för 
våldsbejakande islamistisk extremism ser jag i detta demokratisammanhang 
och utifrån kursplanen i religionskunskap 1, viktigt ämnesområde att be-
handla. Detta då det i den propaganda som sprids ut över världen av terror-
gruppen Daesh, finns ett budskap som rättfärdigar handlingar av anticivilisa-
torisk karaktär, ett budskap som strävar i en diametralt motsatt riktning i 
förhållande till de värden som skolan är satt att förvalta och förmedla till ele-
verna.  
 
De värden som beskrivs i skolans värdegrund innefattar ”Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor,”77 
vilka är värden som inte återfinns i Daesh propaganda. I denna propaganda 
motarbetas, kränks och osynliggörs istället dessa värden, och man rättfärdi-
gar istället, våld, mord och brutalitet i Islams namn. Ämnesbeskrivningen som 
ges för religionskunskap 1 säger att religionskunskapsämnet skall behandla 
”hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling 
samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella 
frågor.”78 Denna del som rör uttrycken för en religion, kan jag se syftar till att 
beskriva olika gestaltningsformer, och på vilket sätt individen uppfattar de 
uttryck för religion han eller hon möts av. I den propaganda som sprids av 
terrorgruppen Daesh gestaltas religionen Islam som just våldsbejakande, och 
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som ett medel för att i religionens namn legitimera och utföra anticivilisato-
riska handlingar. Syftesbeskrivningen av religionskunskap 1 säger vidare att 
”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur männi-
skors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livså-
skådningar,”79 samt att ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta 
till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, 
livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller 
dessa.”80  
  
Dessa utdrag ur ämnesplanen för religionskunskap 1 tolkar jag därför som att 
frågor, och ämnesområden vilka i sig kan ses som kontroversiella, och krä-
vande att behandla inom religionsundervisningen, samtidigt är av stor vikt att 
föra fram i ljuset, samt att inte se på frågor exempelvis rörande våldsbeja-
kande islamistisk extremism som något sekundärt, och något som sätts åt si-
dan till förmån för annat lärostoff. Detta ämnesområde ser jag istället borde 
integreras, och göras till en del av undervisningen inom området Islam, då det 
om det inte tas upp till behandling, diskussion och granskas ur ett kritiskt 
perspektiv kan bli en grund för att denna gestaltning av religionen Islam fort-
sätter att spridas som allmängiltig. I ett förlängt perspektiv ser jag då riskerna 
för att missvisande generaliseringar görs, och att man utifrån dessa generali-
seringar succesivt formar och förankrar en missvisande stereotyp bild av re-
ligionen Islam. Inom ramarna för ämnesområdet våldsbejakande islamistisk 
extremism ser jag att ämnet i sig öppnar upp för frågor, och grunder för dis-
kussioner där områden som etik, moral, samt olika existentiella frågor ges 
möjlighet till reflektion och behandling. 
 
De grundläggande värden som beskrivs i skolans värdegrund säger vidare att 
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättighet-
erna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska sam-
hället vilar på.”81Skall då detta värdeförmedlande, och förankrandet av dessa 
värden ses baserade på en världssyn där religiösa och kulturella gränser är 
rivna? Eller faller frågan tillbaka på vad vi ser som acceptabelt? Då ett land 
öppnar dörrarna för andra folk, religioner och kulturer så öppnar det också 
upp för ett medbestämmande i frågor som rör samhället, och de olika kul-
turernas livskrav, Roth skriver att ”därigenom skall de väl också tillerkännas 
rättigheter att kunna påverka samhällssituationerna och samhällslivet i 
stort.”82   
 
Den mångkulturella parken är i detta sammanhang en metafor som jag ser 
beskriver ett eftersträvansvärt förhållande till multikulturella samhällsystem, 
där skolan och samhället kan ses som en plats för multikulturell aktivitet 
”Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och 
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.”83 I denna 
park skolan utgör formas gemensamma värden, vilka värnas av alla samt ger 
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tillgång till det Roth beskriver som ”arenor för dialog och ett befrämjande av 
en gruppöverskridande värdegemenskap.”84 En form av gränsöverskridande 
medvetandestruktur där var och en drar sitt strå till den gemensamma stack-
en, och som Roth beskriver att individen samtidigt ges de rättigheter den egna 
kulturella religiösa friheten kräver.85 Utifrån ett didaktiskt perspektiv där vad, 
hur - och varförfrågorna aktualiseras kan jag därför se det som viktigt att som 
lärare rikta blicken mot vad eleven kan tänkas få del av i form av medierade 
budskap från en global kontext, och vad dessa budskap gör med elevens verk-
lighetsbild. I det medierade samhällsklimat vi idag lever i, så blir bilder och 
intryck från en global arena tillgängligt för individen i en allt ökande takt, och 
i och med detta skapas frågor och funderingar hos eleverna.  
 
Detta beskrivs i skolverkets resursmaterial med titeln Undervisa om kontro-
versiella frågor, där för skola och undervisning kontroversiella frågor behand-
las, så som frågor vilka kan beröra ”oro för religiös och politisk extremism, 
terrorism, radikalisering, hat på nätet och identitetsstölder på internet.”86 I 
detta material framkommer att ”Ungdomar som inte kan ge uttryck för sin 
oro, som inte vet vad andra tycker och som får all information från vänner och 
sociala medier kan känna sig frustrerade och förvirrade inför frågor som är 
viktiga för dem och för hela det europeiska samhället.”87 Till dessa intryck hör 
även många former att stereotyper, och olika generaliserade konstruktioner 
av religion och kulturer, vilka enligt Hallerstedt kan beskrivas som ”avvikelser 
från den egna kulturens mönster utgör ett hot mot en redan osäker identi-
tet”88   
 
Att som elev i detta informationskaos därför få hjälp att orientera sig, sortera 
och få intryck förklarade som förmedlats från en global kontext blir därför en 
viktig uppgift för läraren att hantera, ”utan hjälp av skolan lämnas eleverna 
utan verktyg att hantera frågorna, och har ingen som vägleder dem.”89 Inom 
ramarna för skolans religionsundervisning ser jag dessa möjligheter att ge 
eleverna verktyg till förståelse av det som kan uppfattas som främmande och 
obegripligt finns och kan möjliggöras. Jag ser det också som ett viktigt område 
att behandla inom skolverksamheten då den propaganda Daesh förmedlar 
spelar på känslor som berör, tar tag i, och väcker frågor hos individen som tar 
del av den propaganda Daesh förmedlar. I skolverkets resursmaterial skriver 
man att ”frågorna är ofta komplicerade och har inga enkla svar. De väcker 
starka känslor, och konflikterna leder till misstänksamhet och misstro.”90 
 
Denna undersökning riktar in sig på Islam och våldsbejakande islamistisk 
extremism, och intryck av detta från sociala medier vilket jag uppfattar som 
ett av dessa kontroversiella ämnesområden. Våldsbejakande islamistisk extr-
emismser jag därför som viktigt att i ett multikulturellt samhälls – och 
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skolklimat aktualisera och ta upp till diskussion där religionsämnet kan 
komma in som hjälp, och som en förståelseskapande resurs för eleverna. Gus-
tafsson skriver ”Att studera sociala medier kan öka kunskapen om sociala 
medier som verktyg samt om hur personer och grupper producerar och re-
producerar information i dess forum.”91 Varför jag ser detta som ett viktigt 
område att behandla inom skolans religionsundervisning har sin grund i att 
de uttryck för våld och de antidemokratiska handlingar den våldsbejakande 
islamistiska extremismen, och i detta fall Daesh står för, hittar vägar till global 
budskapsförmedling via de kanaler sociala medier erbjuder och som ungdo-
mar idag nyttjar frekvent. I och med detta förmedlas bilder, och grunder för 
förståelse av religion och kultur där Islam beskrivs som odemokra-
tiskt/primitivt och förespråkare av våld.  
 
Då bilder och filmer beskrivande våldsbejakande islamistisk extremism för-
medlas ut i olika former av sociala medier riskera dessa filmer och bilder även 
att beskriva ett Islam där, stereotypiserande och generaliserande föreställ-
ningar om Islam som religion och kultur ges giltighet, vilket jag ser kan ligga 
som grund för ökade klyftor mellan religiösa och kulturella tillhörigheter. 
Dessa intryck av Islam som anticivilisatoriskt, och våldsbejakande ser jag 
också kan förstärka det Hallerstedt och Johansson beskriver som en ”dikoto-
misering mellan det ”vilda” och ”civiliserade” som varit en del av den väster-
ländskt etno-centriska diskurs där allt icke-europeiskt betraktas som primi-
tivt.”92 Skolans roll i detta ser jag därför blir att fånga vikten av att inte endast 
se på sina medmänniskor utifrån ett kulturellt acceptansperspektiv, där vi ser 
oss själva, och den egna kulturen som ett moraliskt och etiskt unikum. Utan 
istället aktivt verka inom skolans ramar för att forma bilden av den andre som 
individ, och som en person som verkar på en för mänskligheten gemensam 
jord, och att som skolverket i Gy 11 beskriver ”inse de värden som ligger i en 
kulturell mångfald.”93  
 

5 Teoretiskt ramverk 

 
5.1 Stereotypisering  

Den generella bild som finns då man inom ett samhällsystem tala om stereo-
typer och stereotypa bilder av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet ten-
derar enligt Hylland Eriksen att ofta referera till någonting negativt exempel-
vis inom ramen för rasistiska eller diskriminerande diskurser där religiös el-
ler kulturell tillhörighet blir markörer på detta.94 Utifrån detta perspektiv blir 
begreppet stereotyper användbart i denna undersökning, detta i förhållandet 
mellan medias bilder av Islam, och hur muslimer gestaltas, samt hur dessa 
bilder förstås, och kommer till uttryck i skolan och samhället. Ur ett socialan-
tropologiskt perspektiv kan begreppet stereotyp få en mera neutral och 
mindre nedsättande klang då det av Hylland Eriksen beskrivs som ”som ett 
analytiskt begrepp inom socialantropologin betecknar ”stereotypisering” 
skapandet och den konsekventa tillämpningen av standardiserade föreställ-
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ningar om vad som kulturellt utmärker en grupp.”95 Sett utifrån ett maktper-
spektiv kan begreppet stereotyper förstås utifrån två distinkta positioner. Här 
kan det finnas en stereotyp bild av en dominerade form, och en stereotypbild 
av en dominerad form, vilka i olika samhällsstrukturer samexisterar med 
olika förhållningssätt till varandra. I det fall det i ett samhällsystem finns före-
ställningar om stereotypa etniska grupper så finns det samtidigt oftast även 
undantag från de stereotypa modeller som existerar inom detta samhällsy-
stem. Stereotyper behöver enligt Hylland Eriksen ”inte vara sanna, och de ger 
inte nödvändigtvis en rättvisande bild av vad människor faktiskt gör.”96 Ste-
reotypen som begrepp har också enligt Hylland Eriksen en egenskap som 
hjälper individen att sortera, gruppera, kartlägga och skapa förståelse av om-
världen, och den sociala verklighet individen vistas och verkar i, vilket även 
ger begreppet stereotyp positiva och användbara egenskaper.97 
 
5.2 Det globalas påverkan på det lokala 

Den påverkan som globala händelser kan få på lokala kontexter har i dagens 
samhällsystem sitt ursprung i framväxten av ett globaliserat och expanderat 
kommunikations - och informationssystem, i vilket medierade budskap för-
flyttar sig oberoende av tid - och rumsaspekter. Global Information och kom-
munikation är idag både intensiv och extensiv, exempel på detta kan vara hur 
direktsända nyheter från Australien sekundsnabbt kan tas emot på Nya Zea-
land, där det sedan sker en tillägnelseprocess på ett lokalt plan. Thomson 
skriver ”tillägnelsen av medieprodukter är alltid ett lokalt fenomen i den me-
ningen att den alltid inbegriper specifika individer som befinner sig i sär-
skilda sociohistoriska sammanhang.”98 Mottagandet av denna information, 
och kommunikation kvarstår då i form av den lokala kontexten, där medie-
rade budskap och symboler mottas i en för individen, och samhället unik re-
ceptionskontext vilken existerar i en specifik tid och ett specifikt rum. Skolan 
är en av dessa kontexter vilket gör detta begrepp intressant för min under-
sökning, då skolan kan tillhandahålla redskap för tolkning av medierade bud-
skap och symboler. Thomson beskriver att beroende av vad samhället och 
individen i samhället har för tillgängliga medel att bearbeta, förstå och an-
vända sig av de medierade budskap och symboler som kommer till dem från 
en global kontext, så sker utifrån dessa förutsättningar olika receptionspro-
cesser där individen tillägnar sig de symboler och budskap som den globala 
informationen och kommunikationen förmedlar.99    
 
5.2.1 Mediernas makt över tanken 

Symbolisk makt eller det som enligt Nord och Strömbäck kallas för maktens 
tredje dimension är ett begrepp som jag vill inbegripa i den makt medier kan 
ha på människors tankar. Detta är en form av makt som utövas för att påverka 
individens medvetande, där individens föreställningar och hans eller hennes 
uppfattningar om en företeelse kan påverkas, Nord och Strömbäck skriver att 
”ständigt är vi målet för diverse ansträngningar att påverka vårt tänkande i 
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stora och små frågor.”100 Rörande medierna och den makt dessa kan ha över 
människors tankar och åsikter finns en teoretisk modell som jag valt att an-
vända i detta arbete. Denna modell benämns av Nord och Strömbäck som kul-
tivationsteorin, och beskriver hur den påverkan som media och medierade 
budskap kan ses ur ett längre perspektiv, och hur de budskap medierna för-
medlar kan forma individens grundläggande föreställningar om det samhälle 
han eller hon lever och verkar i.101 I denna teoribildning är tv mediet föremål 
för undersökningen, och hur tv skulle kunna ses som ett medium vilket kom-
mer att dominera individers symboliska miljö. Detta vill jag i denna under-
sökning koppla till dagens internetbaserade medierade nyhets och åsiktsför-
medlande forum, där sociala medier utgör en av dessa former. För denna 
undersökning har kultivationsteorin relevans då skolan kan ses ha en kultive-
rande effekt på eleven, och då i vilken utsträckning han eller hon medvetan-
degörs om demokratiska värden vilka inom ramen för skolverksamheten då 
kan ligga som motpol till andra medierade och mindre goda budskap förmed-
lade av nyhetsmediernas framställningar av verkligheten, vilka enligt Nord 
och Strömbäck kan komma att ligga till grund för, bli påverkande faktorer 
eller får en kultiverande effekt i hur den enskilde individen formar sin bild av 
den egna verkligheten.102  
 
5.2.2 Fascinationen, och rädslan inför det främmande 

Den relation som människor har till varandra består enligt Hallerstedt och 
Johansson av både fascination och rädslor vilka i har sin grund i olika former 
av kulturella föreställningar, och därför inte ett uttryck för de olika genetiska 
olikheter som går att se i jordens varierade individfauna. Då två individer 
möts riskerar den ena individen därför att representera en upplevd skillnad 
gentemot den andre, och enligt Hallerstedt och Johansson kan det i detta möte 
därför skapas en upplevd fientlighet och rädslor, vilka kan komma att resul-
tera i att olika stereotypa och rasistiska bilder av den andre skapas. Detta per-
spektiv ser jag som relevant i min undersökning då det multikulturella sam-
hället och skolan dagligen blir en plats där individer ur olika kulturella och 
religiösa traditioner möts, och där det därför är ständigt aktuellt att hålla dis-
kussionen om etiska och moraliska värderingar levande i en strävan efter ett 
demokratiskt formande av eleven. Fenomenen stereotyper och rasism kan 
även ses ur ett perspektiv som sveper bakåt i tiden till upplysningstidens syn 
på ett överlägset västerland. Hallerstedt och Johansson skriver att ”upplys-
ningens kult av framsteg och utveckling legitimerade denna ordning och 
skapade en världsbild där en absolut demarkationslinje mellan oss och den 
andre upprättades.”103  
 
De tankar om västerlandets överlägsenhet vilka formades under upplysnings-
tiden har enligt Hallerstedt och Johansson fortfarande relevans idag i hur en 
västerländsk kultur formas, skapas och upprätthålls, samt utifrån ett väster-
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ländskt självförståelseperspektiv.104 Först när jag som individ konstruerar en 
bild av den andre ger jag min egen identitet mening, vilket också detta går att 
koppla till en tanke om den västerländska identitetskonstruktionen. Här finns 
det ett beroendeförhållande mellan vi och dom andra, utan vilket väst inte 
hade fått möjligheter att konstruera en identitet som baseras på tankar om 
överlägsenhet över den andre. Denna identitetskonstruktionen kopplar åter 
till en postkolonial epok bestående av ett överlägset västland i kontrast till en 
i relevans för denna undersökning då jag ser att detta begrepp kan spela roll i 
tolkandet av dilemmat i att inom skolverksamheten hantera islamistisk extr-
emism å ena sidan, och att bekämpa en islamistisk diskurs och andra sidan. 
 
5.2.3 Negativ distans och positiv närhet 

Negativ distans är ett begrepp som kan beskrivas utifrån olika grader av kraft 
denna distans har, och hur den kan ses och identifieras i ett samhällsystem. 
Den kraftigaste graden av negativ distans beskrivs av Roth som när det i ett 
multietniskt samhälle exempelvis sker systematiska utrensningar med et-
niska förtecken .105  Ett mindre kraftfullt uttryck för den negativa distansen 
kan enligt Roth beskrivas då majoriteten av ett samhälle utifrån ett etnisk, 
religiös eller moralisk perspektiv väljer att utestänga eller sålla bort individer 
från minoritetsgrupper från olika former av samhällsgemenskap, och sam-
hällsfunktioner såsom exempelvis arbetsplatser eller liknande. Det sker i 
denna form av negativ distans enligt Roth en segregering där individer från 
minoritetsgrupper hamnar i distanserade positioner i förhållande till det 
samhälle de lever i, och därmed också i ett utanförskap i förhållande till sam-
hällsystemet.106   
 
Inom ramen för begreppet negativ distans finns även underbegreppet kultu-
rell isolering vilket är ett begrepp som Roth beskriver som den konflikt som 
kan uppstå då det i ett liberal demokratiskt samhällsystem präglat av religiös 
pluralism, och som till sin struktur är multireligiöst, finns grupper som genom 
olika uttryck för religiösa eller kulturella seder går emot det gängse etiska och 
moraliska värderingsmönstret. I dessa fall utmanas de för samhället gällande 
värderingssystemen.107 I motsatsförhållande till begreppet negativ distans 
finns begreppet positiv närhet i former av det Roth benämner som gruppö-
verskridande värdegemenskaper. Här samlas individer i ett samhällsystem 
runt en gemensam moralisk, kulturell, och värderingsmässig strävan efter att 
hitta gemensamma nämnare.108 Dessa gemensamma nämnare kan utgöras av 
att man respekterar, litar på och ömsesidigt erkänner varandra, och kan också 
enligt Roth bestå av ”principer i deklarationer och konventioner om mänsk-
liga rättigheter,”109 som centrala delar i den gruppöverskridande värdege-
menskap som den positiva närheten beskriver.110 Dessa båda begrepp blir 
aktuella i min undersökning då de pekar mot kontrasterande förhållningssätt 
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till mångkulturalism, och hur detta ges möjligheter till diskussion för lärare 
och elever inom skolundervisningen. 
 
5.3 Vi och dem  

I detta arbete har jag valt att använda mig av begreppet vi och dem utifrån 
Hylander Eriksens tankar om vi och dem som markör för differentiering vil-
ket jag ser som viktigt att behandla i skolsammanhang, och med koppling till 
skolans demokratiarbete. Detta då olika karaktärsegenskaper eller särpräg-
lande egenskaper kan tillskrivas en specifik etnisk, och kulturell tillhörighet i 
ett samhällsystem. Begreppet vi och dem är dock till sin natur dubbelbottnat, 
och syftar inte endast till att beskriva negativa särskiljande aspekter i ett mul-
tikulturellt samhällsystem. I detta begrepp ingår även olika former av sam-
manhållande egenskaper där etnisk tillhörighet enligt Hylander Eriksen kan 
vara en bidragande möjlighet för individen att få en upplevelse av mening i 
livet, och samtidigt möjliggöra att olika former av kulturella intressen tillgo-
doses.111 Jag tolkar Hylander Eriksens begrepp vi och dem som olika former 
av etniska relationer, vilka står att finna i ett multietniskt samhälls - och skol-
system kan därför ses som orsak till att spänningar uppstår mellan grupperna 
där det invanda och för individen naturliga sociala mönstret hotas av något 
främmande. Men kan samtidigt ses som en motor i samhället, där de olika 
etniska grupperna får en mer flytande karaktär, och på detta sätt påverkar 
varandra, blandas och går in i varandra i en för samhället positiv samman-
smältande process.112  
 
5.4 Huvudsakliga teoretiska drag  

Det jag ovan beskrivit i former av utredningar av teoretiska bidrag, och teore-
tiska begrepp handlar således om att skaffa mig teoretiska redskap för att 
tolka respondenternas utsagor. Jag kommer således att titta efter dessa olika 
teoretiska komponenter i det föreliggande empiriska materialet, där de kan 
fungera som stöd i tolkningsarbetet av detsamma. Medier i olika former exi-
sterar i den svenska skol – och samhällskontexten, och utgör där en ständigt 
närvarande åsikts - och intrycksförmedlare, vilken kan ses som skapare av 
positiva och eller negativa perspektiv på kulturell och religiös tillhörighet. 
Dessa medier formar också bilder av den andre som sedan landar i sinnet på 
elever och lärare, för att där resultera i förståelse, uttryck och åsikter. De 
valda teoretiska perspektiven syftar därför till att på olika sätt identifiera, om 
och i så fall på vilket sätt elever och lärare förhåller sig till, och inom ramen 
för skolverksamheten behandlar frågor rörande våldsbejakande islamistisk 
extremism, utifrån intryck från sociala medier i former som berör och kan 
tolkas med hjälp av ovan nämnda teoretiska begrepp. 

  

                                                           
111 Hylander Eriksen Thomas. Etnicitet och nationalism, (2000) s 28, 29 
112 Hylander Eriksen Thomas. Etnicitet och nationalism, (2000) s 30, 31 



 

30 
 

6 Resultatbearbetning  
I detta avsnitt kommer jag att redovisa det empiriska material som blivit re-
sultat av de enskilda elevintervjuer jag genomfört på de valda gymnasiesko-
lorna. De fingerade namn jag tilldelat eleverna lyder enligt följande. Elsa, 
Elara, Wille, Ellioth och Thilion. Jag kommer här att repetera mina frågeställ-
ningar i tur och ordning, och därefter söka svaren på ställda frågor i det empi-
riska materialet. Svaren på frågeställningarna kommer jag att presentera te-
matiskt, och kommer därför att låta flera elever komma till tals samtidigt i de 
fall de har gett uttryck för samma eller liknande åsikter under intervjuerna, 
och på detta sätt kan förstärka varandras tankegångar  
 

6.1 Vilka reaktioner och vilket förhållningssätt går att se 
hos de intervjuade lärarna och eleverna gentemot de pro-
pagandafilmer som sprids på sociala medier av den vålds-
bejakande islamistiska terrorgruppen Daesh? 
 
6.1.1 Lärares förhållande till och reaktioner på uttryck för vålds-
bejakande islamistisk extremism på sociala medier  

Av de lärare jag intervjuat så är attityden till de olika formerna av sociala me-
dier jag valt att behandla i denna uppsats differentierad. De former av gam-
melmedia som tidigare, innan internet fått den etablerade roll det har i da-
gens samhälle, och som då funnits i form av kvällspress och television är de 
medium som i högre utsträckning än Youtube och Facebook används av lärare 
som källor för information om händelser i en global kontext. Bland flera av de 
intervjuade lärarna finns det även en attityd gentemot det extremistiska våld 
som visas i form av propagandafilmer och bilder, där man som individ avstår 
från att ta del av detta. 
  

Jag vet att dom lägger ut klipp, och jag vet att dom liksom aktivt försöker värva, 
och jag vet att dom gärna bidrar till den här negativa bilden av muslimer och Islam. 
Att det liksom är en del av deras agenda att göra det för att, ja få mera folk till sin 
grupp. 113 

 
Eva ser att de nyheter som kommer ut i samhället och som kan kopplas till 
Islam då de behandlar områden som terrorism och extremism påverkar på ett 
negativt sätt ut i samhället. Hon benämner det som en skada, vilken orsakas 
av nyhetsmedia då deras sensationsnyheter når fram till individen i sam-
hället.  De eventuella fördomar som kan finnas hos individen kan enligt Eva 
tillsammans med en antagen okunskap, eller en ytlig generell förståelse av 
religion blåsas under av medias bild av islam. Det som saknas i denna fram-
ställning av Islam är enligt Eva vardagen, hur man inom Islam lever sin relig-
ion och vad detta får för uttryck i det vardagliga livet. Detta perspektiv finns 
enligt Eva inte i nyhetsmediernas gestaltning av Islam och muslimer. Då det 
har föga nyhetsvärde, till skillnad mot händelser av extremistisk karaktär. 
 

Om man bara går på det man får se så får man ju inte se det här vanliga människor 
som lever med sin tro och som är fredliga, den största delen så att säga, vardagen i 
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det.  Och jag ser ju det som att det oftare blir en koppling till terrordåden som IS 
och Bucaram, då kopplar man ju det till religionen. 114 
 

Det finns bland lärarna en medvetenhet om att Daesh finns, och verkar på 
olika sociala medier i form av videoklipp och bildkollage av ofta mycket gro-
tesk och våldsam karaktär. Det finns även bland några av de intervjuade lä-
rarna en vilja att förstå mer av hur sociala medier fungerar och används uti-
från ett elevperspektiv. Det finns alltså en medvetenhet om att inte vara upp-
daterad vad gäller både tekniken och vilka medierade budskap som når ele-
verna via internet. Men samtidigt finns det en tanke som jag skulle vilja 
koppla till ett generationsskifte. Denna tanke ger Gina uttryck för då hon sä-
ger att hon anser att det handlar om att vara eller inte vara uppväxt i en data-
styrd värld, och hur man på detta sätt får olika möjligheter att hantera det 
generella informationsflöde som internet förmedlar. Eva faller in i samma 
tankegång då vi diskuterar hur hon förhåller sig till våldsbejakande islamist-
iska budskap på sociala medier. Hon uttrycker att hon saknar kunskap om 
elevernas vanor på sociala medier, och samtidigt uppfattar att hon själv blir 
begränsad av denna okunskap. Att medvetet söka efter och ta del av våld-
samma medierade islamistiska budskap på sociala medier är något som lä-
rarna i de genomförda intervjuerna undviker, och hänvisar då till att de för 
egen del inte har utbyte av detta eller att de ser det som obehagligt att ta del 
av. Lena är den av de intervjuade lärarna som sticker ut vad gäller att själv 
aktivt söka efter hur sociala medier och internet fungerar vad gäller våld-
samma medierade budskap.  
 

Jag har sett allt, jag har sett halshuggningar och det är liksom dom står och håller 
huven, dom halshugger folk i rondeller och jo jag har sett det mesta. 115 

 
I detta fall finns det en aktiv vilja att söka för att skaffa egen kunskap om vad 
eleverna kan tänkas få del av för sorts medierat material, och hur detta kan 
tänkas påverka elevernas attityder och förhållande till kulturer och religioner, 
vilket Lena ser som viktig kunskap för henne som lärare. Hon anser det viktigt 
att som lärare skapa en medvetenhet om vilka strömningar och tankar som 
kan florera bland eleverna på en skola, och då ser Lena kunskap om vad som 
går att hitta på internet och på sociala medier som ett bra sätt att skaffa sig 
uppfattningar och vetskap om influenser som annars kan förbli fördolda. 
 
6.1.2 Elevers förhållande till och reaktion på våldsbejakande islamist-
iska budskap på sociala medier 

De elever jag intervjuat inom ramen för denna undersökning är samtliga i 
olika omfattning aktiva på de sociala medierna Youtube och Facebook vilka 
jag valt att titta närmare på i denna undersökning. Dessa elever har med ett 
undantag vid något tillfälle sett ett eller flera av de propagandaklipp Daesh 
förmedlar, antingen på Youtube, Facebook eller på någon av de internetbase-
rade nyhetsförmedlande sajter jag valt för denna undersökning. Det förhål-
lande till dessa klipp som eleverna ger uttryck för är känslor av avsky, att det 
är jobbigt att se och att det har en avtrubbande verkan på den som ser dessa 
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klipp och bilder Daesh förmedlar. Elsa beskriver att hon vid flera tillfällen 
ofrivilligt stött på dessa filmklipp, och bilder på Facebook. Dessa budskap in-
nehållande våldsbejakande islamistisk extremism dyker som Elsa uttrycker 
det upp plötsligt, hon uttrycker därför en känsla av ofrivilligt deltagande, då 
dessa medierade budskap dykt upp på sociala medier. Till detta beskriver hon 
även att de kommentarsfält, där man som användare kan ge kommentarer till 
det som publiceras i form av film och bilder känns som en stor provokation 
och utmaning för henne att hantera.   
 

Det är ju nästan det som det är ju ingenting som finns värre än att någon berövar 
någon annans liv helt obegrundat, men man kan inte riktigt förstå att det skulle 
kunna va personen bredvid som sitter och skriver dom där hatkommentarerna lik-
som (…) Och det kan jag nog tycka att var svårast att förstå liksom.116 

 
Andra känslor och reaktioner som de intervjuade eleverna visar då de kon-
fronteras med bilder och filmer som innehåller våldsbejakande islamistisk 
extremism på sociala medier, eller webbaserade nyhetsmedier förklaras av 
Wille som svårbeskrivliga. Thilion ser det som obegripligt att människor som 
deltar i dessa våldsamma och brutala filmer och bildsekvenser kan utföra 
dessa handlingar, och till detta visa en glädje i det blodiga värvet. Elara säger 
också att då hon tagit del av något av dessa våldsamma klipp uppfattat hur 
skickligt filmade de är vilket bidrar till en känsla av spelfilm. På grund av 
denna icke dokumentära filmkaraktär skapas en känsla av att detta är någon-
ting arrangerat, eller riggat, och inte något som sker i verkligheten. Eleverna 
beskriver samtidigt en känsla av overklighet då de konfronteras med Daesh 
propagandafilmer. Elara beskriver detta ur ett perspektiv där hon tecknar en 
bild av de verkningar Daesh förödande dåd åstadkommer i människors liv. 
Hennes reflektioner utgår från aspekten av Sverige som ett land som under en 
längre tid varit förskonat från krig och krigshandlingar, och på grund av detta 
också blivit ett land där man skjuter krigs och terrorhandlingar ifrån sig för 
att behålla greppet om en till synes väl fungerande vardag. Och som ett stö-
tande problem andra människor får ta hand om.  

 
När man kollar på såna här klipp, man får typ en chock. När man har levt i sin 
värld, och inte tänker på dom, sen när man verkligen ser dom här klippen så tänker 
man alltså, oj dom här är alltså mina, alltså våran jordglob, vi bor på samma jord. 
(…) Så det är väldigt hemskt så.117  

 
Att dela filmklipp och bilder på sociala medier som uttrycker våldsbejakande 
islamistisk extremism är något som hos de intervjuade eleverna ser lite olika 
ut. Vissa av de intervjuade eleverna delar inte medan andra gör detta i större 
utsträckning. Detta motiveras av Elsa med att de handlingar Daesh gör ger 
uttryck för en sådan total orättvisa mot de drabbade människorna, de andra 
elever som inte delat klipp besvarar min fråga med ett enkelt nej. I de fall man 
som elev delar våldsamma islamistiska klipp görs detta i syfte att förmedla 
den skada det Daesh utför har på de människor som drabbas. I detta fall hand-
lar det inte om att dela för att det är spännande eller för att det finns ett hat 
mot Islam, utan för att det finns en känsla av att dessa klipp bör synas då de är 
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reella beskrivningar av en verklighet som annars undviks eller tas avstånd 
ifrån av många människor i vårt samhälle idag. 
 
6.1.3 Elevernas förståelse av våldsbejakande islamistisk extremism 
som avart och ytterlighet 

Hos de intervjuade eleverna finns en förståelse av att den propaganda som 
förmedlas ut i samhället av Daesh via olika former av sociala medier, och nät-
bundna nyhetsmedier uppvisar en bild av Islam som inte är representativ för 
religionen som helhet. Ellioths beskrivning av Daesh, och de handlingar de 
utför är som något förkastligt. Han upplever också den våldsbejakande islam-
istiska extremismen som något som inte stämmer överens med den lära han 
uppfattar att Islam står för. Det finns hos eleverna en uppfattning av Daesh 
som en avart av Islam och som en terrorgrupp med en agenda att smutskasta 
Islam, och muslimer genom att själva hävda att det Daes står för är den sanna 
tolkning Islam, och på detta sätt också skapa splittring och hat.  
 

Det känns som att IS lyckas med att sprida, att dom lyckas skapa splittring i sam-
hället verkligen. Vi spelar dom ju mer eller mindre rakt i händerna känns det som, 
deras agenda.118 

 

Wille ger också uttryck för tankar om de bilder av Islam som Daesh förmedlar, 
och hur detta kan uppfattas som en giltig bild av Islam och muslimer, då detta 
område inte problematiseras vidare eller tas upp till diskussion. Då dessa bil-
der av islam och muslimer landar hos en individ som inte anser att han eller 
hon har orken eller lusten att ta reda på mera ingående fakta, och samla på sig 
kunskaper inom området Islam, riskerar detta enligt Wille att resultera i ge-
neraliserade och felaktiga uppfattningar av Islam. Wille ger dock uttryck för 
att den allmänna hållningen bland elever gentemot denna form av våldsbeja-
kande islamistisk extremism Daesh står för är att på något sätt försöka pro-
blematisera detta. Sker detta inte inom ramen för skolundervisningen så ser 
han möjligheter att kunna diskutera detta med sina kamrater eller i hemmet. 
Elsa säger att hon uppfattar en målsättning hos Daesh att framställa sig själva 
som en majoritet inom Islam, i detta är också Elara och Wille är av samma 
åsikt, och drar detta ytterligare ett steg då de beskriver Daesh som någonting 
annat än en del av Islam. Elara ser det som en del i ett större projekt där flera 
länder är inblandade i ett försök att måla upp en bild av muslimer och islam 
som brutaliserade och våldsamma. Wille diskuterar förståelsen utav Daesh i 
liknande termer, och beskriver hur han uppfattar Daesh som en grupp med 
extrema värderingar, och någonting annat än Islam. 
 

Man måste ju på nått sätt göra det liksom klart att det handlar om extrema värde-
ringar dragna till sin spets, att det liksom är nånting annat maskerat med islam lik-
som. 119 

 

Elara ger ytterligare uttryck för sin uppfattning om Daesh och hur hon uppfat-
tar förhållandet mellan Daesh och Islam. Hon drar i detta sammanhang en 
parallell mellan sin egen uppfattning av Islam ur ett personligt perspektiv, och 
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kopplar detta till de handlingar som utförs av Daesh. Hon beskriver tydliga 
skillnader mellan ett fredssträvande Islam, där man helgar livet som något att 
skydda och bevara, och beskriver som kontrast till detta en bild av det Daesh 
utför i Islams namn, då de mördar barn och kvinnor, våldtar, och bedriver 
handel med människor. Elara ser detta som förkastligt, och som bortvänt från 
den lära hon anser Islam står för.   
 

Och Islam säger att en blomma den växer ju, och dom säger att det här är ett liv, 
det är liv i en blomma för att den växer, så man skall helst inte, ja det är ju inte så 
här dåligt, man kommer ju inte till helvetet, men man skall inte plocka upp en 
blomma för att det är fortfarande ett liv i den. (…) Och sen kommer ISIS där och 
mördar ett liv, ett människoliv. Det är extremt verkligen, dom är verkligen extre-
mister och inte islam, dom är inte muslimer. 120 
 

6.1.4 Summering frågeställning 1 

Det förhållningssätt, och de reaktioner på den propaganda som sprids av 
terrorgruppen Daesh via olika former av sociala medier som går att se bland 
de intervjuade eleverna och lärarna kan sammanfattas enligt följande. Bland 
de intervjuade lärarna går det att se en tydlig medvetenhet gentemot de ut-
tryck för våldsbejakande islamistisk extremism som media förmedlar, och en 
medvetenhet om de negativa effekter medierade bilder och filmer kan komma 
att resultera i då de sprids ut i samhället. Vissa av de intervjuade lärarna tar 
aktivt avstånd från att ta del av den propaganda som förmedlas av Daesh, me-
dan det hos andra av de intervjuade lärarna går att se en vilja att veta mer, 
och lära mer gällande sociala medier och den tekniska utveckling som fort-
skrider, för att skaffa sig kunskaper och insikt om vad skolans elever kan tän-
kas ta del av på sociala medier. Bland eleverna uppfattar jag ett mera aktivt 
förhållningssätt till sociala medier och olika medierade budskap som där för-
medlas. Eleverna beskriver sina reaktioner på den propaganda Daesh förmed-
lar i termer av avsky, och något som är jobbigt att ta del av. De ger även ut-
tryck för att den våldsbejakande islamistiska extremismen inte kan eller skall 
förknippas med religionen Islam, utan skall ses som någonting avvikande, och 
ett uttryck för en avart eller ytterlighet. 
 
6.2. Hur uppfattar de intervjuade eleverna att de inom ramen för sko-
lans religionsundervisning får möjlighet att reflektera över, och be-
handla frågor rörande våldsbejakande extremistiska uttryck för 
islamism och allmänna attityder till kulturell och religiös tillhörighet 
kopplat till intryck från sociala medier? 

 
6.2.1 Elevernas uppfattade reflektionsmöjligheter rörande  
våldsbejakande islamistisk extremism inom ramen för skolans  
religionsundervisning  

De intervjuade eleverna upplever möjligheterna att ta upp frågan om våldsbe-
jakande islamistisk extremism inom ramen för skolans religionsundervisning 
som knapp. Då extremism och terrorism aktualiseras inom undervisningen så 
sker detta enligt flera av eleverna i samband med att det skett större terrorat-
tacker någonstans i Europa, där exempelvis terrorattackerna i Paris och Brys-
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sel tas som exempel. De diskussioner som berör Daesh, och denna form av 
brutaliserad islamism tas enligt flera av de intervjuade eleverna oftare upp i 
hemmet än inom ramen för skolundervisningen. Elsa beskriver det som att 
detta område som behandlar våldsbejakande islamistisk extremism inte tas 
upp av lärarna, och att detta kan bero på att det finns en rädsla för detta om-
råde. Hon berättar också att hon upplever en avsaknad av kunskaper om 
detta område hos sig själv och sina klasskamrater. Elsa känner att det saknas 
kunskaper om de konflikter som pågår runt om i världen.  
  

Jag skulle inte kunna rada upp varför is har, vad det grundar sig på riktigt det är lik-
som mycket av det här konfliktspelet som jag tycker att jag saknar.121 

 

Några av de intervjuade eleverna säger att de vid något tillfälle diskuterat 
extremism och terrorism under lektionstid, detta då man haft terrorismen 
som tema för undervisningen under en viss period. Wille ger uttryck för detta 
då han säger att de under en samhällslektion hade tagit upp området 
terrorism, men att de i detta fall inte problematiserat detta område i någon 
högre utsträckning. Thilion svarar när han får frågan om den våldsbejakande 
islamistiska extremismen tagits upp inom ramen för skolans religionsunder-
visning att det inte finns tid för detta område inom religionsundervisningen, 
och att de istället talar om andra saker. I detta sätt att tänka om en rådande 
tidsbrist inom skolans olika ämnen får Thilion medhåll av Ellioth då han säger 
att det inte finns plats för utvikningar, och att det finns annat stoff som går 
före i undervisningen. Thilion minns dock ett tillfälle då terrorism hade varit 
tema för undervisningen och att detta då hade diskuterats på ett allmänt plan. 
På frågan om vad han tror det beror på att Daesh inte aktualiseras och disku-
teras inom skolundervisningen svarar han att det inte finns i lärarnas plane-
ring.  
 

Idag är temat bara islam, och om det är islam då fokuserar vi om det är religions-
lektion, och vi fokuserar på islam då blir det mer deras traditioner, ursprung, 
historia lite sådär. Man skall veta att dom har heliga dagar att dom har fyra grund-
lagar att man skall ge Zakat pengar till fattiga och sånt. (…) Det finns inget djupare 
fokus på just det som händer nu. Vi går djupt in i historian men inte i det som är 
nu.122 

 
När Elara får frågan om de tagit upp frågor rörande Daesh och de dåd de utför 
i klassen så svarar hon nej. När jag sedan frågar vad hon tror att detta kan 
bero på så hänvisar hon till hur dessa frågor aktualiseras i nyhetsmedia, och 
drar då paralleller mellan svensk nyhetsrapportering, och den nyhetsrappor-
tering som finns i mellanöstern som en anledning till att området våldsbeja-
kande islamistisk extremism inte upplevs som lika aktuell, och därför inte tas 
upp i skolundervisningen. Elara ger även uttryck för en kritik mot hur väst-
världen censurerar sina nyhetsmedia för att undvika att en brutal och våld-
sam bild av verkligheten visas upp, det finns en tankegång hos Elara om att 
nyhetsmedierna medvetet vill framhäva det som kan uppfattas som positivt 
och samtidigt mörkar det som kan uppfattas som obehagligt och brutaliserat.  
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Dom visar verkligen så mycket mer. Du vet vad heter det, västvärldens media, dom 
visar ju inte lika mycket ISIS och sån där, och dom vill ju bara visa den bra sidan, 
dom goda sidorna om dom…förstår du. Ja eller inte av ISIS, jag vet inte men dom 
försöker så här gömma det.123 

 
Elara säger också att det som dagligen pågår i mellanöstern där människor 
dödas och skadas i krig, undviks av västvärldens nyhetsmedia. Först när väst-
världen själv drabbas av terrorismen kommer det reaktioner i nyhetsmedia, 
och på sociala medier. Här tar Elara upp terrorattackerna i Paris och Bryssel 
som exempel, och att det när dessa skedde blev nyheter som uppmärksam-
mades världen över.  
 

Och då liksom, då var hela världen, plötsligt bara bytte profilbilder på Facebook 
och, Facebook gjorde till och med franska flaggan du vet massa sånt där, och hela 
världen uppmärksammades. Jag tycker det är så synd för där (i mellanöstern)124 
händer det varje dag, nonstop verkligen.125 

 
6.2.2 Summering frågeställning 2 

Jag har ovan sökt svar på min andra frågeställning, med hjälp av det empi-
riska material som blivit resultatet av de fem individuellt genomförda elevin-
tervjuerna. Detta kan jag summera enligt följande. Utifrån frågeställning 1 ser 
jag ett svar framträda där eleverna inte uppfattar möjligheterna att behandla 
och reflektera över medias bilder av våldsbejakande islamistisk extremism 
som stora inom ramen för skolans religionsundervisning. I kommande avsnitt 
kommer jag att redovisa det empiriska material som blivit resultat av de en-
skilda lärarintervjuer jag genomfört på de valda gymnasieskolorna. De finge-
rade namn jag tilldelat lärarna lyder enligt följande. Dennis, Eva, Erika, Gina, 
Moa och Lena. Jag kommer här att repetera min frågeställning nummer 2, och 
därefter söka svaren på ställda frågor i det empiriska materialet. Svaren på 
frågeställningarna kommer jag att presentera tematiskt, och kommer därför 
att låta flera lärare komma till tals samtidigt i de fall de har gett uttryck för 
samma, eller liknande åsikter under intervjuerna, och på detta sätt kan för-
stärka varandras tankegångar.  
 

6.3 Hur uppfattar de intervjuade lärare att de inom ramen 
för skolans religionsundervisning får möjlighet att reflek-
tera över, och behandla frågor rörande våldsbejakande ex-
tremistiska uttryck för islamism och allmänna attityder till 
kulturell och religiös tillhörighet kopplat till intryck från so-
ciala medier? 
 
6.3.1 Lärares uppfattade reflektionsmöjligheter rörande våldsbeja-
kande islamistisk extremism inom ramen för skolans religionsunder-
visning 

Bland lärarna uppfattar jag att möjligheterna finns inom religionsundervis-
ningen att diskutera våldsbejakande islamistiska uttryck från sociala medier, 
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och att motverka en generaliserad bild av Islam. Ett av de områden som flera 
av lärarna tar upp som viktigt är att då man talar om Islam, peka på den vari-
ation som finns inom Islam vad gäller tolkningar, och de olika sätt som finns 
att leva inom Islam. Det blir även viktigt att som lärare lyssna för att förstå 
eleverna och vad de förknippar med ordet Islam, och sedan utifrån detta ar-
beta med att motverka en av media generaliserad bild av Islam. Erika ger ut-
tryck för att islam i viss mån skiljer sig från de övriga världsreligionerna. För-
utom att behandla de större och mera övergripande frågorna om hur man 
inom Islam ser på gudsbegreppet, och vilken människosyn som går att hitta i 
urkunderna, så tydliggör Erika att det är en religion full av tolkningsmöjlig-
heter, och att Islam är en religion fylld av mångfasetterade perspektiv. I detta 
ser Erika det också som viktigt att hjälpa eleverna att problematisera, och 
skapa förståelse om att Islam inte är simultant med den som Erika uttrycker 
det hårda tolkningen av Islam vilken Daesh representerar. Samtidigt så går 
det att se ett problem vilket berör religionskursens omfattning bland lärarna, 
vilket gör att de drar sig för att gå in på frågor rörande extremism inom de 
olika religioner som skall avhandlas.  
 
Daesh och annan form av extremism, ses därför som stickspår vilka visserli-
gen är intressanta och kan ses som viktiga delar inom religionsundervisning-
en, men som faller mellan stolarna i konkurrensen med annat stoff vilket an-
ses som viktigare att behandla. Gina berättar att hon anser fokus på Islam som 
viktigt inom religionsundervisningen med tanke på de fördomar som kan flo-
rera bland eleverna. Och hon vill därför förmedla andra sätt att se på Islam, 
för att motverka den bild av Islam som målas upp i media genom att lyssna in 
elevernas uppfattningar. Erika ger också uttryck för ett perspektiv som strä-
var efter att motarbeta stereotypa bilder av Islam, vilket fokuserar på att be-
skriva bredden av Islam, och påvisa likheterna med andra religioner, samt 
försöka ta fram de goda sidorna av religionen, men tvekar när det gäller att gå 
djupare in på området extremism. 
 

Det är där jag kan bli lite kluven. Skall vi ägna jättemycket tid åt det i religionen, 
när jag också samtidigt vill säga att det här är så, det är en lite grupp och jag vill 
inte låta dom ta över bilden att dom skall få representera islam. (…) Och då vill jag 
ju heller inte ägna jättemycket tid åt det.126 

 
6.3.2 Försiktighet i behandlandet av områden som anses känsliga 

Det finns områden inom Islam där lärarna anser att det i högre grad behövs 
förklaringar av företeelser och tankesätt, än i de andra religioner. Detta kan 
röra sådant som företeelser vilka skiljer sig från den svenska liberala, kristna 
traditionen idag, ämnen som patriarkala strukturer, slöjan, och att ta kål på 
myter om exempelvis kvinnlig omskärelse, och tvång för kvinnor att skyla sig. 
Eva ser det som att när hon står inför att undervisa om just Islam så är det lite 
som att passera gränsen in i ett minfält. Detta beror på att det hos eleverna 
utifrån Evas uppfattning finns stora skillnader i förståelse rörande Islam som 
religion och kultur, samt hur den kommer till uttryck i det vardagliga livet. 
Medias roll i detta spelar enligt Eva en viktig roll, då det ur media perspektiv 
saknas bilder av en Muslimsk vardag.  
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Men när det är dåd som andra människor gör så kanske man inte kopplar det till 
någon religion på samma sätt, där står det kanske inte, kristna gjorde det och det 
eller hinduister (sic), där finns det ju inte den kopplingen (…) och då blir det ju di-
rekt att man tror att islam är någon slags våldsammare religion. Och det märker 
jag att den attityden är ganska stark hos elever.127 

 
Detta resulterar i som Eva uttrycker det, att man stöter på områden som inte 
direkt väljs bort eller undviks, men som kräver en ökad försiktighet från lära-
rens sida då de behandlas. På grund av detta ser hon det som viktigt att ele-
verna inte skall inte vara låsta till endast någon form av religiös glosläsning, 
utan att eleverna istället får möjligheter att ge uttryck för sina tankar, och 
som lärare peka på alternativa perspektiv utifrån de funderingar eleverna har 
om Islam som religion. Erika ger uttryck för en annan aspekt av denna försik-
tiga inställning till Islam då vi diskuterar hur man i olika klasser kan lyfta frå-
gor rörande extrema brott mot mänskliga rättigheter. Erika ser det som ett 
problematiskt ämne att ta upp, och att det är mycket viktigt om ämnet skulle 
aktualiseras att ha gedigna kunskaper för att kunna krossa dåliga argument i 
frågor rörande Islam och förhållandet till våldsbejakande islamistisk extrem-
ism.  
 
Dennis anser att bilden av Islam i media har varit negativ under en längre pe-
riod, fokuset har enligt honom förskjutits från diskussionen om sharialagstift-
ningar, till nya frågor där Daesh är en av dessa, men medias bild av Islam för-
blir negativ. Då han tar upp Islam inom religionsundervisningen så gör han 
det tillsammans med exempelvis kristendomen, och judendomen för att 
kunna peka likheter som går att hitta mellan dessa tre religioner. Istället för 
att fokusera på negativa aspekter av Islam, och kopplingen till extremism, så 
sätts fokuset på religionernas positiva aspekter där det handlar om att bry sig 
om sin nästa, visa ödmjukhet, peka på den jämlikhet som finns, och på detta 
sätt skapa en neutraliserande bild av Islam. Dennis ser också frågor som rör 
våldsbejakande extremistisk islamism som något behovs - och kontextbundet. 
Om det bland eleverna inte finns en negativ attityd till Islam, eller att eleverna 
misstänkliggör Islam så kan dessa tendenser bli svåra att upptäcka.  I in-
vandrartäta områden där det finns elever som upplevt flykt från krig och ter-
ror, och där det i klasserna finns tydligare konflikter kopplat till religion och 
kultur, aktualiseras enligt Dennis därför frågor rörande extremismen i en 
ökad utsträckning.  
 
6.3.3 Olika klasser, olika möjligheter 

En av de orsaker som lärarna pekar på som en påverkande faktor i vad som 
behandlas inom ramen för religionsundervisningen är från vilka program de 
olika klasserna kommer. Här kan jag utläsa en differentiering mellan de studi-
eförberedande linjerna och de yrkesförberedande linjerna, där lärarna upp-
fattar att klassklimaten och studiekulturerna skiljer sig åt. Här finns olika för-
väntningar både på kursens innehåll och på lärarens roll i gruppen. Hos de 
yrkesförberedande programmen uppfattas det av vissa lärare som lättare att 
gå in i explorativa diskussioner, där läraren fungerar mindre som en kun-
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skapsbank och mer som en medundersökande inom religionsämnet. Det mot-
satta uttrycker Eva då hon i sina klasser med teoretisk inriktning känner sig 
mer som en föreläsare som delger kunskap, och med förväntningar på sig att 
kunna allt om det område religionsundervisningen för tillfället behandlar.  
 

Där kan jag vara mer den som är tillsammans med dom och inte vet allt, jag vet 
mer än dom, men jag har ingen lösning, och vi kan diskutera saker mera öppet, det 
är inte samma prestige på det sättet.128 

 
Här skapas olika möjligheter att ta som hon uttrycker det stickspår som ex-
empelvis den våldsbejakande islamistiska extremismen inom området Islam. 
Inom de yrkesförberedande programmen upplever hon att det finns en i 
högre grad tillåtande spontanitet vilken möjliggör att som lärare på ett mera 
icke förberett gå in i diskussioner som medundersökare, där det tydliga sva-
ret på en fråga inte är uppenbart för varken lärare eller elever. Motsatsen till 
detta upplever Eva då hon undervisar i de klasser som går ett studieförbere-
dande program. De olika studiekulturerna ger enligt Eva olika möjligheter att 
behandla ämnen som går utanför den ordinarie studieplanen.  
  

Det blir mer låst tycker jag i en grupp som förväntar sig att man skall va lärare, och 
man skall tala om hur det och man skall liksom bara ge dom kunskaper såhär, man 
får kanske inte säga vad som helst eller så måste vara lite mer korrekt.129 
 

Under intervjun med Lena dras kopplingen mellan möjliga områden för dis-
kussion, och studiekulturer istället till elevernas förmåga att reflektera, och 
sätta sig in i en annan människas kontext. Här ger Lena uttryck för att det 
inom de yrkesförberedande programmen finns en större avsaknad av bild-
ning, bristfälligare kunskaper rörande religion och kultur, samt att deras tän-
kande som Lena uttrycker det är mer svart eller vitt, där det saknas möjlig-
heter att nyansera och differentiera mellan ett antingen eller. Flera av lärarna 
instämmer i detta sätt att uppfatta elevernas förmågor till kritiska resone-
mang, och elevernas förutsättningar att förstå abstrakta tankegångar vilket 
kopplas till skillnader mellan programmens yrkes - och studieförberedande 
inriktning. Rörande de yrkesförberedande programmen ger Lena uttryck för 
att kunskaper hos eleverna saknas, att eleverna saknar medmänsklighet och 
förståelse, och att de inte ger uttryck för ett reflekterat tänkande i mer ab-
strakta frågor. En annan faktor som kan påverka vad som tas upp inom ra-
men för religionsundervisningen är hur väl läraren känner de klasser han 
eller hon står i begrepp att undervisa. Moa ger uttryck för detta när vi disku-
terar om och isåfall på vilket sätt hon skulle kunna diskuterar medias bild av 
våldsbejakande Islamistiska extremismen. Moa ser kunskaperna om eleverna 
som en viktig del i undervisningens utformning, och en avgörande faktor för 
vad som behandlas, eller inte behandlas. 
 

Är det mycket konflikter i klassen redan, vill jag spä på dom. (skratt). Det finns fak-
tiskt lite sådana faktorer, alltså hur skall jag angripa ämnet utan att det blir fler 
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konflikter i klassen. (…) och då kan det vara så att… har jag en klass där det är kon-
flikter, då har jag kanske inte dom här öppna diskussionerna.130 

 
Att möjliggöra diskussion i olika klasskonstellationer, och då gå in på områ-
den som kan ses som svåra att behandla exempelvis våldsbejakande islamist-
isk extremism, och de uttryck detta kan få, kan även ha att göra med att det 
hos några av lärarna finns en upplevelse av en religiös analfabetism hos ele-
verna. Eva och Erika uttrycker detta och anser att kunskaperna hos eleverna 
rörande religion är mycket bristfällig. Erika upplever att de elever som kom-
mer från grundskolan till gymnasiet är ett resultat av en form av religiös glos-
läsning, och att kunskaperna i vissa fall är obefintliga. Erika ser det som pro-
blematiskt både ur ett kunskapsperspektiv, och ur ett tidsperspektiv, då hon 
får återuppta kunskapstrådar hos eleverna där det mesta av den kunskap som 
är nödvändig för att klara skolans kunskapskrav saknas. Detta innebär för 
henne som lärare att börja från om grunderna inom de fem världsreligioner-
na, och sedan succesivt skapa en fungerande kunskapsbas. Detta gör i sin tur 
att hon upplever möjligheterna till att diskutera mera komplexa områden 
kopplat till religionsundervisningen, och ta upp frågor om extremism och 
Islamism som mycket begränsade av tidsramen. Även Eva ger uttryck på bris-
ten av kunskaper hos eleverna, och upplever precis som Erika att hon måste 
börja med att bygga upp en ny kunskapsbas hos eleverna, för att det skall se-
dan skall finnas möjligheter att beröra sådant som går utanför styrdokumen-
tens enklaste kunskapskrav.  
 

Dom kan ju så otroligt lite upplever jag det som, av den typen av faktakunskap 
också (…) så att det är svårt att…bara gå vidare alltså börja diskutera saker, eller gå 
in på större helhetsperspektiv. När dom inte kan nånting om 
det här baskunskaperna så blir det lite svårt upplever jag.131 

 
6.3.4 Summering frågeställning 3 

Denna del av undersökningen kan utifrån frågeställningen summeras enligt 
följande. Inom ramen för skolans religionsundervisning förstår jag lärarnas 
uppfattade möjligheter att behandla våldsbejakande islamistisk extremism 
som begränsad, men befintlig. Extremism behandlas, men får en sekundär roll 
då ramarna för religionsundervisningen är snävt tidsbegränsade, samt att det 
råder stoffträngsel inom ämnet, varvid den islamistiska extremismen får stå 
tillbaka för annat och viktigare lärostoff.  
 

6.4 Uppfattar de intervjuade lärarna och eleverna att de inom ramen 

för skolans religionsundervisning får utrymme att differentiera mellan 
våldsbejakande islamistiska extremgruppers kulturella och religiösa 
uttryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och 
kulturella uttryck? 

 

                                                           
130 Intervju Moa 
131 Intervju Eva 



 

41 
 

6.4.1 Hur differentierar lärare och elever mellan våldsbejakande ex-
tremistisk islamism och en mera representativ bild av Islam  

Möten med det främmande tas av lärarna upp som viktiga delar i elevernas 
lärprocess, detta berörs även av vissa av eleverna under intervjuerna. Elsa 
talar till exempel om möten som skett under planerade former, med elever 
som nyligen kommit till Sverige. Dessa möten upplever hon som positiva och 
ett sätt att riva eventuella murar mellan det kända och det främmande. I detta 
ser hon fördelar i att möta människor som är av annan kulturell och religiös 
bakgrund än den egna. Efter mötet med invandrade elever beskriver hon det 
som att det öppnades upp dörrar som tidigare varit stängda. 
 

Vi humanister har haft ett arbete med dom som går på språkintroduktionen (…) 
och det är ju jättebra sätt att, inte för att man nödvändigtvis diskuterar religion då, 
men det får ju en definitivt att förstå bara en sån sak som att vi ser saker lika.132 

 
Ellioth berättar att han och några klasskamrater genomfört intervjuer med 
muslimska ungdomar, och där diskuterat extremism vilket gett en differentie-
rad bild av Islam och extremism. Under dessa intervjuer beskrev en av de in-
tervjuade muslimska ungdomarna hur bilden av extremismen kunde se ut 
från ett inifrånperspektiv, och att extremismen är resultat av feltolkningar av 
koranen. De människor som begår extremistiska brott i Islams namn beskrevs 
som något som inte tillhör Islam, och den muslimska gemenskapen. Det fram-
kom också under denna intervjun att det ingen stans i koranen fanns stöd för 
bruket av våld, för att som Ellioth säger övertyga andra människor om att den 
tro man har själv är den rätta. De lärare jag intervjuat gör i samtliga fall tyd-
liga distinktioner mellan den våldsbejakande islamistiska extremismen där 
Daesh är en del, och ett mainstream Islam. Detta görs med det gemensamma 
målet, att ge eleverna insikt om att det Daesh står för i sina anticivilisatoriska 
och våldsförhärligande propagandaklipp inte skall kopplas till en generell bild 
av Islam. Moa säger att hon försöker ge eleverna ett motperspektiv till medias 
generaliserade bild av Islam, och beskriva Daesh som ett resultat av en sträng 
tolkning, just för att kunna komma åt och bryta ner eventuella fördomar som 
kan finnas om Islam och muslimer.  
 

Det kanske blir tydligast när det gäller Islam att man verkligen vill trycka på det att 
det finns så många olika tolkningar, och många olika sätt att se på saker och ting 
inom Islam. Man kan inte säga att en muslim är så här och så här för det finns så 
väldigt många olika sätt att tolka.133 

 
Den differentiering lärarna ger eleverna baseras även på en jämn bild av 
världsreligionerna, där Islam jämställs och jämförs med framförallt kristen-
domen och judendomen. Dennis ger uttryck för detta då han i religionsunder-
visningen vill trycka på de egenskaper inom Islam som påvisar vikten av att 
bry sig om, och vara måna om sina medmänniskor, och nämner då Zakaten, 
samt den ödmjukhet och jämlikhet som i likhet med andra religioner även 
innefattas inom Islam. I likhet med de andra lärarna i studien så fokuserar 
Dennis på en positiv attityd, likheter och goda egenskaper som kan framhävas 
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som representativa för Islam, och påpekar även vikten av att beskriva Islam 
som en religion där vardagslivet integreras i religionen. Lena anser även att 
en positiv attityd till alla världsreligionerna skapar ett större utrymme att gå 
in på extremism, och uttryck för ytterligheter inom de religioner som behand-
las.  

 
De flesta. Majoriteten alla utom de här är ju inte extrema, och att det finns extre-
mister inom alla religioner också. (…) Jo jag är positiv till att alla har nått gott inom 
sig, då kan du även lyfta fram vad som är dåligt.134 

 
Det är också viktig för lärarna att ge eleverna uttrycksmöjligheter och att det 
skall finnas en öppenhet i elevgruppen när Islam står på schemat. Eva säger 
att det är viktigt att vara tillåtande, låta eleverna tala om tankar och känslor, 
för att sedan få möjlighet att diskutera alternativa perspektiv på Islam, och på 
detta sätt fungera som en guide genom religionsundervisningen. Det blir för 
Eva viktigt att få eleverna att se en helhetsbild, och förstå grunderna och or-
sakerna till att religion kan yttra sig som extremism. Låta eleverna tänka 
själva i termer av demokrati etiska och moraliska värden. Eva ser det också 
som viktigt för att möjliggöra en differentiering mellan extremism och en ge-
nerell mera rättvisande bild av islam, att få eleven att förstå att dom inte alltid 
vet hur andra människor tänker och fungerar, att man som medmänniska inte 
kan bygga sådana antaganden på en generaliserad förståelse eller bild av 
Islam som religion.  
 

Det jag försöker jobba med kanske är den här att, det är en väldigt extremt liten del 
av den här religionen som på nått vis, att det inte ens kan kalla dom är muslimer 
egentligen (…) Och det tror jag man måste konstatera. Det är inget man kan, såhär 
hymla med utan så är det. 135 

 
6.4.2 Det multikulturella mötet som redskap i skolans demokratiarbete 

Att möta den andre, och att få träffa individen som finns bakom de handlingar, 
eller de kulturella och religiösa uttryck som går att hitta i skolan i ett mång-
kulturellt samhällsystem kom under intervjuerna upp som en nyckel att låsa 
upp orsaker till fördomar, och förutfattade meningar med. Lena är en av de 
lärare som använt sig av denna sorts undervisning, och anser att möten är en 
av nycklarna till att skapa förståelse hos eleven rörande religion och kultur, 
och att få konfrontera sina fördomar i det verkliga livet. Dessa mötena mellan 
eleverna och det för dem upplevt annorlunda bryter enligt Lena ner flera av 
de fördomar som hon som lärare mötts av inom religionsundervisningen. 
Lena berättar om flera multikulturella möten hon har arrangerat i skolans 
regi, där hon som hon uttrycker det låter eleverna möta en fördom. Dessa mö-
ten har resulterat i att eleverna enligt Lena kommit till insikten att den andre 
inte alls är som han eller hon föreställt sig. Resultaten av dessa möten har en-
ligt Lena varit positiva och givande för eleverna, och har i vissa fall resulterat i 
att elever gått från att har varit öppet rasistiska, och som Lena uttrycker det 
livrädda att möta andra kulturer och religioner, till att hos eleven skapa posi-
tiva erfarenheter, och en förändrad attityd i en mera demokratisk riktning.    
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Jag hämtade en kvinna, och jag tog ut henne till skolan, och jag ville att hon skulle 
berätta om religionen i sin vardag (…) Dom fem pelarna kanske, berätta hur hon 
levde efter dom, och hon berättade oftast, hur hon kom till Sverige och vad har fört 
dig hit. Intervjuaren: Vad sade eleverna om det då. Dom va livrädda. Ska du släpa 
ut en muslim hit. Men sen efter, det var mysigt, oftast läste hon en liten bit ur kora-
nen. (…) Och eleverna var jätteglada. Hon var glad, hon kände att hon kunde be-
rätta om sin religion som hon var stolt över, och liksom få andra att tycka att det va 
trevligt.136 

 
Positiva möten beskrivs av flera av lärarna under intervjuerna där exempelvis 
studiebesök och religionsresor nämns, och hur det med okomplicerade meto-
der går att delge eleverna ett annat perspektiv på det som annars kan ses som 
avvikande eller någonting som svårligen kan kopplas till elevens vardagskon-
text. Moa tar även under våran intervju upp vikten av att ge eleverna möjlig-
heter att se olika perspektiv i frågor rörande kultur och religion, och har valt 
att i sin undervisning använda sig av en dokumentär med titeln Jag är muslim 
vilken ger ett inifrånperspektiv, och beskriver muslimens vardagsliv, till skill-
nad från den gängse mediabilden där muslimer och krig enligt Moa ofta för-
knippas med varandra.  

 
Det är jätteviktigt att det inte bara kommer från läraren utan, det är så viktigt att 
det kommer från dom själva. (…) Där kan man få se bredden av muslimer tänker 
jag. Inte bara den här nyhetsrapporteringen. Att låta muslimer själva komma till 
tals.137 

 
6.4.3 Summering frågeställning 4 

Utifrån frågan om elevers och lärares möjligheter att differentiera mellan 
våldsbejakande extrema islamistiska gruppers religiösa och kulturella ut-
tryck, och mer generella representativa uttryck för Islam så ser jag att svaret 
pekar mot att dessa möjligheter är goda inom ramen för skolans religionsun-
dervisning. Detta sker genom elevernas möjligheter till, och goda erfarenheter 
av interkulturella möten, möjligheterna för eleverna att ta del av ett inifrån-
perspektiv av Islam, samt genom lärarnas positiva, och neutrala hållning 
gentemot Islam. 
 
6.5 Kortfattat svar på mina frågeställningar 

 
Frågeställning 1 
Det förhållningssätt och de reaktioner som utifrån intervjumaterialet går att 
urskönja hos elever och lärare, gentemot den våldsbejakande extremistiska 
islamismen, och den propaganda som sprids via sociala medier av terror-
gruppen Daesh ges olika uttryck för. Bland eleverna är förhållningssättet och 
reaktionerna en uppfattning om dessa klipp och bilder som något förkastligt, 
provocerande och svårt att förstå. Eleverna visar en förståelse för att propa-
gandafilmer som uppvisar våld och avrättningar i religionen islams namn 
måste diskuteras, och förklaras eller skapas förståelse för i syfte att undvika 
spridningen av generaliseringar och stereotyper. Bland lärarna finns det en 
medvetenhet om existensen av den propagandan av våldsbejakande islamist-
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isk extremistisk karaktär på sociala medier, och hur den kan påverka bilderna 
av Islam och muslimer på ett negativt sätt. Det finns även bland vissa av lä-
rarna ett förhållningssätt till denna våldsförhärligande propaganda där den 
medvetet väljs bort, och undviks, då den inte ses tillföra annat än obehag. Det 
går även att se en uppfattning bland lärarna av att vara begränsad, och en vilja 
att lära mer, skapa sig ökad medvetenhet om sociala mediers funktioner, och 
hur sociala medier kan påverka elevers attityder och förståelse av religioner 
och kulturer.  
 
Frågeställning 2  
Utifrån de genomförda elevintervjuerna så ser jag att elevernas möjligheter 
att behandla frågor rörande den våldsbejakande islamistiska extremismen 
som liten eller i vissa fall obefintlig, i de fall detta ämnesområde tagits upp 
uppfattar eleverna att området inte problematiserats i någon högre utsträck-
ning. Rörande frågor om allmänna attityder till kulturell och religiös tillhörig-
het kopplat till intryck från sociala medier, ser jag möjligheterna för eleverna 
för reflektion som större.  
 
Frågeställning 3  
Gällande hur lärarna ser på sina möjligheter att inom ramen för skolans relig-
ionsundervisning ta upp frågor som berör våldsbejakande islamistisk extrem-
ism, ser jag att möjligheterna finns, men att området sällan berörs utifrån just 
perspektivet våldsbejakande islamistisk extremism. Detta har flera orsaker 
där kursens tidsramar, stoffträngsel, det uppfattade behovet av att ta upp om-
rådet islamistisk extremism, och elevgruppernas bristande förkunskaper lig-
ger till grund för att området inte berörs i högre utsträckning. Islam behand-
las istället ur ett mera övergripande perspektiv, och utifrån föresatser där 
lärarna strävar efter att motarbeta stereotypiseringar av Islam och muslimer, 
samt arbetar för att motarbeta generella antaganden och åsikter som kan fin-
nas i de olika elevgrupperna. 
 
Frågeställning 4  
Vad gäller elevers och lärares upplevda möjligheter att kunna differentiera 
mellan våldsbejakande islamistiska extremistgruppers kulturella och religiösa 
uttryck, och mer generella och för Islam representativa religiösa och kultu-
rella uttryck så ser jag dessa möjligheter som goda. Detta görs genom att in-
terkulturella möten arrangeras, där eleverna får ta del av ett inifrånperspek-
tiv av islam, och även genom att de intervjuade lärarna förhåller sig neutrala i 
sitt förhållande till Islam, och samtidigt förmedlar en positiv bild av vilken 
jämställer Islam den de andra Abrahamitiska religionerna, där extremism i 
olika former framhålls som icke representativt, och tydligt skiljs från en gene-
rell och mera övergripande bild av Islam.  
 
 

7 Diskussion 
Jihadism är ett begrepp som idag aktualiseras i allt högre utsträckning, och 
som riktar världens blickar mot mellanöstern, där fokus landar i områden 
som Irak och Syrien. Det som utspelas i dessa länder, vilka kan ses som ett 
epicentrum för våldsbejakande islamistisk extremism förmedlas utan märk-
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bar tidsfördröjning ut i etern och in i människors hem via olika former av so-
ciala medier. Gustafsson beskriver detta som ”hyllningar till våldsbejakande 
islamistiska ideologer och terroristorganisationers ledare sprids genom tex-
ter, bilder, fotografier och videos,”138 vilket genom ett globaliserat och inter-
netbaserat kommunikationsnät idag når en världsomspännande publik med 
ljusets hastighet. Detta gör att människan, den enskilde individen i ett lokalt 
samhälle idag kan få bilder, filmer och föreställningar om hur omvärlden är 
beskaffad sig tilldelad från direkta källor där censurerande mellanhänder inte 
hunnit granska, och förändra de medierade budskap som förmedlas. Kommu-
nikationen är därför direkt, och omedelbar.  
 
Gardell talar i sin bok om en form av eskalerande islamofobiskt tänkande 
bland befolkningen i Sverige och i väst, vilket jag ser kan knytas samman med 
ett globaliserat kommunikationsnät som många gånger ger vinklade, och i 
fallet med Daesh och dess propaganda, missvisande och felaktiga intryck av 
Islam som religion och kultur.  Detta innebär enligt Gardell att islam och mus-
limer i ökad utsträckning kommer att exkluderas, och ses som en stigmatise-
rad minoritetsgrupp, där kontrollen av och agerandet mot islam och musli-
mer kommer att i en ökande utsträckning ses som normaliserat. ”Allt tyder på 
att Islamofobiska attityder, hatbrott, politiska utspel och exkluderingsprakti-
ker kommer att öka under de närmaste åren.”139 Trots att detta utgör en tänkt 
bild av en kommande framtid, så ser jag det som av stor vikt att ta dessa tan-
kar på allvar, och inom ramen för skolans undervisning i en ökad utsträckning 
skapa en medvetenhet om att extremismen existerar, och att den påverkar 
hur bilden av Islam och muslimer formas och förstås ut i en större kontext då 
jag uppfattar att detta behov finns. Eleverna i denna undersökning påvisar i 
sina svar rörande hur de inom ramen för skolans religionsundervisning ser 
möjligheter att behandla frågor rörande våldsbejakande islamistisk extrem-
ism som bristfälliga, eller obefintliga. Denna uppfattning ligger i linje med de 
tankar som framkommer i skolverkets resursmaterial rörande behandlandet 
av kontroversiella frågor inom undervisningen då man skriver. ”Ungdomar i 
Europa har ofta ingen möjlighet att diskutera kontroversiella frågor i skolan 
eftersom många lärare anser att frågorna är alltför utmanande. Det kan till 
exempel handla om extremism, könsrelaterat våld, barnmisshandel eller sex-
uell läggning.”140 
 
En av de faktorer som fått mig att fundera i dessa termer är hur flera av ele-
verna beskriver att de upplever de videoklipp, och bilder de tagit del av på 
sociala medier, i termer av något overkligt, och som något som upplevs som 
arrangerat. Gustavsson skriver att det ”i den officiella propagandan finns gra-
fiskt mycket skickliga produktioner med attraktiva bilder som påminner om 
actionfyllda dataspelsomslag eller sekvenser ur Hollywoodfilmer.”141 Jag ser 
därför behandlandet av den våldsbejakande islamistiska extremismen som en 
saknad komponent inom ramarna för skolans religionsundervisning, och ett 

                                                           
138 Gustafsson Linus. Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier, (2015) s 6 
139 Gardell Mattias. Islamofobi, (2010) s 257 
140 Skolverket. Undervisa om kontroversiella frågor, (2016) s 7 
141 Gustafsson Linus. Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier (2015) s 20 
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behov som inte tillgodoses. I det valda resursmaterialet från skolverket står 
det att ”det finns inte några snabba lösningar och alla frågor lämpar sig inte 
för alla åldersgrupper. Men det finns inget bra skäl att undvika kontroversi-
ella frågor i skolan. Tvärtom talar allt för att vi i högre utsträckning måste ta 
upp dem i undervisningen.”142 Att därför som lärare aktivt arbeta med ett 
medvetandegörande av hur den allmänna opinionen, i kombination med olika 
former av medierade budskap kan forma den enskilde individens åsikter om 
islam och muslimer, och hur detta i sin tur kan påverka en större helhetsbild 
av Islam och muslimer där negativa distansyttringar kan skapas och förstär-
kas ser jag därför som viktigt. 
  
Gustavsson skriver vidare att ”Sociala medier möjliggör för personer att end-
ast få en mycket begränsad del av verkligheten presenterad för sig – en verk-
lighet som också bekräftar deras våldsbejakande ideologiska hållning.”143 Lä-
raren i detta sammanhang blir för mig en medvetandegörande resurs, som 
utifrån ett påläst och objektivt perspektiv kan forma motbilder och förkla-
ringsmodeller vilka redogör för hur extremism och anticivilisatoriska yttring-
ar inom en religion kan förklaras, och beskrivas för eleverna på ett begriplig-
görande sätt.  Detta kräver att han eller hon i rollen av lärare håller sig uppda-
terad, vilket av skolverket framskrivs som en av de faktorer som kan göra ak-
tuella och kontroversiella frågor ses som bekymmersamma, ”utmaningarna 
med att undervisa om kontroversiella frågor försvåras av att de är komplice-
rade och hela tiden förändras. Detta ställer krav på specialkunskaper hos lä-
rarna som de ofta inte har, eftersom många frågor ligger utanför läroplaner, 
kursplaner och ämnesplaner.”144 Skolans roll, funktion och den utbildning 
som där förmedlas beskrivs i skolverkets resursmaterial om kontroversiella 
frågor som ett ”bålverk mot onda samhällskrafter som extremism och radika-
lisering, främlingsfientlighet och diskriminering, våld och hatbrott, bristande 
förtroende för politik och politiker samt nedskärningarnas negativa effek-
ter.”145  
 
Att genom en analogi ge skolan rollen av ett bålverk ser jag som passande, och 
en bra beskrivning av skolans roll som skydd mot krafter vilka kan påverka 
elevernas tänkande i en för demokratin, och det liberaldemokratiska sam-
hället nedbrytande riktning. I ett samhälle där global information förmedlas 
till lokala kontexter, och där stigmatiserande beskrivningar av Islam och mus-
limer som kvinnoförtryckande våldsverkare med onda avsikter ges, ser jag 
risken att bilderna vilka lätt kan formas utifrån medias generaliseringar av 
islam och muslimer ges legitimitet. ”Massmedias utveckling har lett till att 
barn i allt högre grad utsätts för känsliga frågor, som vi behöver avmystifiera 
och diskutera.”146 Detta då människan i många avseenden kan ses som fångar 
i olika former av tal om – och kunskaper rörande etablerade generella san-
ningar vilka formats i samhällsstrukturen under lång tid. Gardell skriver att 
”medieforskning visar att nio av tio nyheter relaterade till islam och muslimer 
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kännetecknas av negativ tematisering: terrordåd, krig, fanatism och kvinno-
förtryck.”147 Detta väcker tankar hos mig som bottnar i en attityd till extrem-
ismen som jag ser finns bland vissa av de intervjuade lärarna, men även i den 
avsaknad av kunskaper om extremismen som går att utläsa i vissa av elevin-
tervjuerna. Inom ramen för skolans religionsundervisning benämner vissa av 
lärarna extremismen som ett stickspår, och som en del av undervisningen 
vilken får stå tillbaka för annat lärostoff. Samtidigt så ger vissa av eleverna 
uttryck för en form av kunskapsbrist, då de säger att detta ämnesområde ta-
gits upp sporadiskt, och endast i samband med att det någonstans i världen 
aktualiserats i form av terrordåd.  
 
Mot detta kan frågan om hur bilder av den våldsbejakande islamistiska extr-
emismen påverkar elevens bild av islam och muslimer ställas. Skolverket 
skriver rörande kontroversiella frågor att de kan tas upp och behandlas som 
viktiga, då de baseras på en saklig framställningsgrund,148 samtidigt beskrivs 
avståndstagandet från behandlandet av dessa kontroversiella frågor som 
skapandet av en brist, ”låter man bli att informera om och diskutera dem 
lämnar man en stor lucka i unga människors utbildning.”149 Faktum kvarstår 
dock att den islamistiska extremismen är en del av det medielandskap där 
både elever och lärare rör sig i olika utsträckning. Gustafsson beskriver även 
att ”Religiösa motiv används i propaganda för att legitimera våldshandling-
ar.”150 Den våldsbejakande islamistiska extremismen ser jag därför som en del 
av religionsundervisningen och behandling av Islam vilken skulle behöva ak-
tualiseras i högre utsträckning utifrån den av media givna bilden av islam och 
muslimer, då detta berör ett för skola och samhälle aktuellt ämnesområde. I 
resursmaterialet från skolverket skriver man att ”media presenterar ofta kon-
troversiella frågor på ett vinklat och vilseledande sätt. I brist på hjälp från 
annat håll, är det skolans skyldighet att se till att unga människor får en nyan-
serad bild i frågor som i hög grad påverkar deras liv.”151  
 
Den Internetexplosion som tagit fart sedan början av 2000 talet har också fått 
märkbara verkningar ut i samhället, och inom ramen för skolundervisningen. 
Webben används idag både som källa för information, läromedel och exempel 
för källkritiskt tänkande. Webben kan i mina ögon ses som en enorm källa till 
kunskap om det används på ett just källkritiskt sätt. En annan aspekt av in-
ternets intåg i den moderna människans vardag är ökad tillgänglighet. Ett ex-
empel på detta är den krigsrapportering som tidigare visats i olika former av 
”gammelmedia”, så som dagspress och nyhetssändningar via television, vilken 
idag med internets hjälp antagit en förändrad och mer direkt karaktär. Mirza 
Mesic professor i islams historia,152 beskriver denna utveckling som “in the 
era of communication, wars begin, continue and end with media war. The Me-
dia shapes public opinion and covers realities by their censorship. The mass 
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media are used as the most important weapon.”153  Docent Anja Hirdman 
skriver i antologin Döden I medierna,  hur filmer och bilder som visar krigs 
och terrorhandlingar kan idag på ett fullständigt ocensurerat sätt delas, och 
tas del av i global skala.154 Denna internetexplosion, och de tekniska möjlig-
heter detta medfört gör att alla med tillgång till internet, med ett par knappt-
ryck kan ta del av ett direkt, och ocensurerat medielandskap i vilket gammal 
som ung fritt kan botanisera, och där våldsamma medierade budskap hunnit 
ikapp, och förbi censurmaskineriet. Exempel på detta ges av Gustafsson där 
han beskriver hur Daesh eller ”Islamiska staten (IS) och dess anhängare har 
kommit att utnyttja internet och sociala medier till fullo för att rekrytera 
människor och sätta skräck i de som inte är beredda att acceptera dess vålds-
bejakande ideologi och praktik”155  
 
Andersson skriver i antologin Kontroversiella frågor att ”om unga människor 
förväntas bli och vara engagerade i samtliga delar av samhället och dess poli-
tiska dimensioner är en förändring i undervisningen nödvändig.”156 Dessa 
ovan nämnda citat vill jag koppla till den våldsbejakande islamistiska extrem-
ismen, och det hot denna ideologiska terrorrörelse utgör mot det väster-
ländska demokratiska samhällsystemet. Att inom religionsundervisningen 
välja att använda sig av frågor av kontroversiell karaktär så som exempelvis 
hur bilden av den våldsbejakande islamistiska extremismens på sociala me-
dier påverkar bilden av Islam och muslimer, och utifrån detta tema låta ele-
verna ge luft åt åsikter, tankar och funderingar inom ramarna för digitali-
serade medieformer, så som diskussionsforum mm, ser jag därför som möj-
lighetsskapande. Detta ser jag öppnar upp en ny dimension för diskussion och 
reflektion av frågor rörande etik, moral och existentiellt upplevt kontroversi-
ella frågeställningar.  
 
Andersson skriver att ”Genom att låta de studerandes röster bli relevanta i 
undervisningen kan också undervisningens innehåll behandlas mer mångdi-
mensionellt, vilket gör att undervisningen som hanterar kontroversiella frå-
gor kan upplevas som meningsfull.”157 Till detta kommer också ett krav om 
förändring, där läraren för att i ökad utsträckning använda sig av sociala me-
dier inom undervisningen måste tillmötesgå nya utmaningar för att skapa sig 
förståelse för den digitaliserade, och mediedränkta värld eleverna orienterar 
sig i. Andersson skriver att ”en förändrad samhällssituation innebär också en 
förändrad utbildningssituation,”158 denna förändring skulle idag kunna besk-
rivas av samhällets ökade digitalisering, ökat mediaflöde, snabbare kommu-
nikationer, och att individen står inför att forma sitt liv till att fungera i ett 
multikulturellt samhällsystem. Sociala medier kan också idag förstås som ett i 
ökad utsträckning använt kommunikationsmedium för frågor av vad jag anser 
vara existentiellt viktig karaktär. Detta vill jag återknyta till mitt tidigare ar-
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bete och där beakta Axelsson m.fl. som ser möjligheter i användandet av olika 
former av medier som plats för reflektion, och som värdeskapare i individens 
liv. Vilket i sig gör sociala medier relevanta att diskutera, och använda sig av 
som både källa och utgångspunkt för diskussion av frågor av både existentiell 
och kontroversiell karaktär inom ramarna för skolans religionsundervisning.  
 
Vidare berör Andersson den mediamassa som dagligen tillgängliggörs i medi-
erna, där globala kontexter i audiovisuell bemärkelse smälts ihop med lokala 
kontexter. Andersson skriver att ”den ökade användningen av digitala medier 
bland unga, tillsammans med det politiska samtalets relevans, aktualiserar 
nödvändigheten att i undervisningen hantera komplexiteten i en mediedränkt 
värld och de erfarenheter som de unga bär med sig in i skolan.”159 Detta krä-
ver därför av läraren att hålla sig uppdaterad, och medveten om hur sociala 
medier kan användas som kommunikationsform för olika kontroversiella frå-
gor. Och ställer samtidigt läraren inför den didaktiska utmaningen att tillgo-
dose det Andersson beskriver som, kravet på ”förmåga att balansera mellan 
ämnesmässig fokusering och de studerandes behov av meningsfullhet och 
konkretion – att se och skapa utrymme för de studerandes handlingar och 
erfarenheter i ämnet.”160 Att därför inom ramen för skolans undervisning, 
som lärare utnyttja de kunskaper, och de erfarenheter eleverna besitter rö-
rande sociala medier, samt de möjligheter som skapas genom att inom under-
visningen dra nytta av den sociala diskursiva potential jag uppfattar att soci-
ala medier besitter kan skapandet av  digitala forum för reflektion och dis-
kussion möjliggöras. Forum där olika former av kontroversiella frågor så som 
exempelvis våldsbejakande islamistisk extremism kan beröras, och behand-
las.  
 
Andersson säger att läraren kan ”genom nogsam didaktisk design av samtals-
rummet tillvarata aktiviteter som främjar olika former av deltagande, att sam-
tala om aktuella händelser, att ta utgångspunkt i de studerandes frågor och 
skapa ett öppet samtalsklimat i klassrummet.”161 Till detta kommer även en 
möjlighetsskapande faktor i det att de digitala kommunikationsmedierna 
inom undervisningen, ger elever och lärare möjligheten att kombinera två 
kommunikationsformer. Dessa formerna är medierad kommunikation i fo-
rum, och interpersonell kommunikation ansikte mot ansikte i klassrummet, 
vilket enligt Andersson kan bidra till att ”de studerande aktivt involveras i 
samtal där samtliga ges möjlighet och förväntas delta, samtal som bygger på 
genuina frågor som ger tid för ett utvecklat resonemang och fördjupad förstå-
else inom överenskomna kommunikativa normer för samtal. ”162  
 
Vi har i dagens samhälls- och skolsystem att hantera ett mediaflöde där glo-
bala kontexter i hög utsträckning förmedlas till lokala sådana, och där elever i 
dagens skola behöver vägar att forma förståelse av det de tar del av i form av 
filmer och bilder mm.  Hur jag som lärare därför kan skapa möjligheter att på 
ett berikande sätt behandla frågor som rör den våldsbejakande islamistiska 
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extremismen, och den propaganda som förmedlas av Daesh via sociala medier 
ser jag därför som relevanta frågor att begrunda för en kommande lärarpro-
fession.  Religionsämnets roll i detta ser jag därför också som viktig, då frågan 
om mediernas bild av Islam och muslimer på ett direkt sätt kopplar samman 
religionsämnet med viktiga och aktuella frågeställningar av etisk, moralisk 
och existentiell karaktär. I syftesbeskrivningen till religionskunskap 1 står det 
att ”alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som 
anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som stri-
der mot dem,”163 samt att ”alla tendenser till diskriminering eller kränkande 
behandling ska aktivt motverkas.”164  
 
Detta ser jag är två aktuella skäl till varför frågor som rör den våldsbejakande 
islamistiska extremismen, och den propaganda som Daesh sprider via sociala 
medier bör aktualiseras, inom ramen för skolans religionsundervisning.  Roth 
skriver ”Det går således inte längre för den moderna människan att bara in-
rikta sig på lokala och nationella frågeställningar – om detta någonsin varit 
möjligt. De regionala och globala problemställningarna ger sig nämligen stän-
digt till känna och då inte sällan på ett ytterst dramatiskt sätt.”165 Muslimer 
och islam porträtteras ofta, och med få undantag, på ett mycket stereoty-
piserande och enkelspårigt sätt i olika former av media, Mesic skriver att “the 
media have tried to represent Muslims as ’terrorists’ posing a threat to the 
western security. By doing so, they try to justify the wars in Afghanistan and 
Iraq.”166 En negativ bild som eleven och läraren får till sig i hemmet, via ny-
heter, internet, tidningar mm, och som aktualiserar vikten av att behandla 
dessa frågor inom ramen för skola och religionsundervisning. Skolan kan här 
utgöra det jag vill framhålla som en motpol till denna mediebild, vilket flera av 
de intervjuade lärarna också ger uttryck för, då de i sin undervisning försöker 
skapa en neutraliserande, och mera rättvisande bild av Islam och muslimer.  
 
Lärarna strävar även efter att forma bilden av Islam inte endast utifrån ny-
heter och en mediabild, utan på ett medvetet sätt forma denna bild genom att 
delge eleverna ett inifrånperspektiv, exempelvis genom studiebesök, eller 
genom möten med andra kulturer och religioner inom ramen för religionsun-
dervisningen. I skolverkets resursmaterial rörande kontroversiella frågor står 
det ”När eleverna får diskutera med personer som har andra åsikter än de 
själva förbereder de sig för att delta aktivt i samhället. En viktig lärarkompe-
tens är att utveckla elevernas diskussionsförmåga, särskilt i känsliga och kon-
troversiella frågor.”167 I arbetet med detta medvetandegörande, och med att 
skapa differentierade bilder mellan extremismen, den anticivilisatoriska och 
våldsbejakande propaganda Daesh förmedlar via sociala medier, och ett 
mainstream Islam, talar de intervjuade lärarna om att framhäva bilden av ett 
vardagsislam som viktigt. Detta är en del av den rapportering vi i väst, och i 
Sverige inte ser mycket av i form av nyheter och reportagen. Mesic skriver 
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“Images of common day life and ordinary Muslims in their countries are al-
most non-existent or distorted in the western media.”168  
 
Att som lärare därför även förmedla just denna vardagsbild av islam och mus-
limer ser jag som en bra inkörsport för elever att forma just en motviktsbild 
av islam, vilken bidrar med kunskaper som går emot en stereotypiserande 
och enkelspårig mediabild. En mediabild som aktualiserar Islam och musli-
mer i samband med våld, krig och ond bråd död. Men även som ett sätt för 
eleverna att få hjälp ”att förstå och hantera informationen,”169 som media 
förmedlar, för att kunna differentiera mellan extremismen och en mer rättvi-
sande bild av Islam. Ett annat sätt att ge eleverna en bild av Islam som diffe-
rentierar extremismen från en mera generell och representativ bild av Islam 
är genom att låta Muslimer själva berätta om sin tro och sin vardag. Detta 
återkommer bland några av lärarna då de inom undervisningen använder sig 
av inspelat intervjumaterial i form av dokumentärer. I detta material tas olika 
kontroversiella frågeställningar upp till diskussion, och eleverna ges även ett 
vardagsperspektiv på Islam och muslimer, som kan ses som en del arbetet 
med att motverka mediernas förmedlande av en stereotyp bild av Islam.  
 
Detta i sin tur bidrar med kunskaper. Professor170 Olof Petersson skriver i 
boken Demokratins motståndare att ”Demokratin har ett stort försteg genom 
förmågan att fritt kunna samla och analysera fakta och att öppet diskutera 
slutsatser och handlingsalternativ.”171 Kunskaper som ifrågasätter en generell 
och allmängiltig föreställning av den andre i detta fall rörande Islam och mus-
limer, och möjliggör ett problematiserande perspektiv på det som kan ses 
som annorlunda och obegripligt ur ett lutheranskt kristet, och demokratiskt 
skolat elevperspektiv. I elevintervjuerna beskriver ungdomarna sina intryck i 
mötet med bilder och filmer med våldsbejakande islamistiskt extremistiskt 
innehåll som svårbeskrivliga, obegripliga, känslor av avsky, en känsla av 
overklighet, att det är jobbigt att se, och att det har en avtrubbande verkan på 
den som ser dessa klipp. Den kunskapsbildning som de intervjuade lärare 
strävar efter att forma hos eleverna för att motarbeta mediernas bild av Islam 
och muslimer, får då ett syfte i sig, då just kunskaper ger eleven ett övertag 
över de generella föreställningar som samhället och medierna förmedlar. Pet-
tersson skriver att ”den fria kunskapsbildningen är det största hotet mot de-
mokratins motståndare. Demokratins värdegrund bygger på tankefrihet, ytt-
randefrihet och rätten att själv söka sanningen.”172 Att förmedla rättvisande 
bilder, och skapa ett tolerant förhållningssätt till kultur och religion blir där-
för också ett steg i riktning mot att från lärarnas sida skapa ett incitament hos 
eleverna att undersöka och skapa egen förståelse av hur andra människors 
olika föreställningsvärldar är konstruerade och konstituerade.  
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De olika perspektiv de intervjuade lärarna ger uttryck för rörande skolans och 
undervisningens roll i det mångkulturella samhället, aktualiserar frågor om 
vad som är acceptabelt, vad kan jag som individ tänka mig att acceptera i mö-
tet med religioner och kulturer. Roth skriver att ”för en del människor repre-
senterar ett mångkulturellt samhälle något dynamiskt och berikande, medan 
andra sammankopplar mångkulturalism med konflikter och samhällsupplös-
ning.”173 Det aktualiserar även frågor om förändringsfaktorer, och hur dessa 
ger positiva respektive negativa nya egenskaper till skol – och samhällsstruk-
turen. Inom ramen för dessa frågor ställs lärare och elever inför ett dilemma. 
Stänger man som lärare dörren för medierna, och frågor som kan uppstå i 
mötet med bilder av islam, och våldsam islamistisk extremism som förmedlas 
där? Eller öppnar man upp för diskussioner och berör svåra områden som 
exempelvis den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör, och då frågar 
sig hur medias bild av detta påverkar individens/elevens syn på islam och 
muslimer? Samt funderar över hur detta på ett bra sätt kan behandlas i olika 
klassrumskontexter? Svaren på dessa frågor varierar.  
 
Den övergripande uppfattning jag har utifrån mitt empiriska material är att 
området våldsbejakande islamistisk extremism inte behandlas specifikt inom 
ramarna för religionsundervisningen. Islam berörs istället utifrån mer över-
gripande perspektiv, där övergripande kunskaper om Islam förmedlas till ele-
verna. Lärarna pekar på likheter istället för att fokusera på olikheter, och upp-
fattat negativa aspekter av Islam, samt sätter fokuset på religionernas positiva 
aspekter. Aspekter där det handlar om att bry sig om sin nästa, visa ödmjuk-
het, peka på den jämlikhet som finns, och skapa förståelse för att Islam inte är 
simultant med den som Erika uttrycker det hårda tolkningen av Islam vilken 
Daesh representerar. Roth skriver att ”i fler fall handlar det framför allt om att 
motverka och eliminera en stigmatisering.”174 De stickspår som görs inom 
undervisningen, och som problematiserar Islam behandlar områden som pat-
riarkala strukturer, slöjan, i vissa fall tas extremismen upp, samt att lärarna 
arbetar med att bryta ner myter om exempelvis kvinnlig omskärelse, eller att 
det finns ett tvång för kvinnor att skyla sig, använda, burka eller nicab.  
 
Jag uppfatta att elever och lärare försöker skapa verktyg att använda för att 
minska ett upplevt avstånd mellan ett vi, och ett dom. Begreppet vi och dom 
anser jag ofta konstitueras av språkliga skillnader, där invandrade elever un-
dervisas separat, och på detta sätt avskiljs från majoriteten av skolans elever, 
vilket kan resultera i att grunderna för en negativ distansering och ökat oför-
stående läggs. En svårighet med mellankulturella normkonflikter är enligt 
Roth ”att individer från olika etniska och religiösa grupper har begränsade 
erfarenheter av varandra.”175 Men begreppet vi och dom kan även utgöras av 
bilder av den andre som eleverna får till sig vilket är en av de strategier Daesh 
använder sig av för att skapa splittring, och öka klyftan mellan vi och dom. 
Gardell menar att ”den islamofobiska kunskapsregimens konstruktion av en 
ontologisk skillnad mellan väst och öst, kristendomen och Islam, vi och dem, 
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förstärks genom vår användning av språk och bilder.”176 Flera av de intervju-
ade eleverna ser och märker denna uppdelning, och ger uttryck för att de i 
den propaganda Daesh förmedlar via sociala medier finns en agenda som syf-
tar just till splittring.  
 
Samtidigt så ger flera av eleverna uttryck för att det ur ett förståelseperspek-
tiv finns fördelar i interkulturella möten mellan det trygga och invanda, och 
det okända. I förhållande till de bilder av våldsbejakande islamistisk extrem-
ism som florerar på sociala medier, där Islam och muslimer ofta får en be-
stämd karaktär vilken representeras av våld, brutalitet och extremistiskt 
handlande, ser jag dessa elevmöten som viktiga. Möten med det för det egna 
kulturmönstret avvikande, får enligt både elever och lärare en förklarande 
funktion, vilken kan vara nödvändig då vi fortfarande idag i mångt och mycket 
enligt Gardell rör oss i ett offentligt rum, konstruerat och utformat utifrån en 
kristen, lutheransk kodning.177 Interkulturella möten som metod för skap-
ande av  förståelse hos eleven förespråkas av de intervjuade lärarna, då dessa 
möten tar ett kliv framåt till en nivå där interaktionen frångår det faktakun-
skaper eleven kan lära sig genom att läsa en lärobok. Detta då det direkta mö-
tet blir interpersonellt dynamiskt, och enligt Hallerstedt och Johansson kräver 
engagemang, det kastar om perspektiven och kräver samtidigt nyfikenhet och 
samarbetsvilja för att fungera.178 Istället för att det inom skolverksamheten 
skapas ytterligare gränser mellan ett vi och ett dom, där olika elevgrupper 
positioneras mot varandra, förstår jag det som att lärarna arbetar med att 
motverka detta vi och dom förhållande genom möten. Möten där eleverna 
själva får uppleva individen, eller individerna bakom den främmande kul-
turen eller religionen genom att intrycksbilderna från verkligheten ges vid-
gade perspektiv.  

 
7.1 Generella slutsatser 

I detta arbete har jag fokuserat på frågan om elevers och lärares förhållnings-
sätt till och reaktioner på våldsbejakande islamistisk extremism, hur den 
våldsamma islamistiska extremismen och den propaganda som förmedlas av 
terrorgruppen Daesh på sociala medier uppfattas, reflekteras över och ges 
uttryck för inom ramen för skolans religionsundervisning, samt hur elever 
och lärare ser möjligheter att differentiera mellan denna våldsbejakande 
islamistiska extremism och en mer representativ bild av islam, inom ramen 
för skolans religionsundervisning. Det förhållningssätt, och de reaktioner på 
våldsbejakande islamistiska propagandafilmer som jag ser i de svar jag fått av 
lärare och elever kan summeras enligt följande. Eleverna som tagit del av 
filmklipp eller bilder som visar våld och avrättningar utförda av Daesh svarar 
med känslor av avsky, och en känsla att bli provocerade av dessa bilder och 
filmer. Detta beskrivs som förkastligt, jobbigt att ta del av, något obegripligt 
eller svårbeskrivligt, och något som kan verka overkligt, samt att dessa klipp 
och bilder av vissa av eleverna upplevs som något som inte kan sker i verklig-
heten.  
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Eleverna uppvisar samtidigt en förståelse för att dessa bilder av våldsbeja-
kande islamistisk extremism måste problematiseras och diskuteras för att 
kunna förklaras, att de som utför dessa våldshandlingar inte kan ses repre-
sentera Islam som religion, och att dessa klipp och bilder också kan fungera 
avtrubbande på den som tar del av dessa. Bland lärarna beskrivs en inställ-
ning där man i olika utsträckning avstår från att ta del av dessa filmer och bil-
der, det finns en medvetenhet om att den våldsbejakande islamistiska extrem-
ismen finns och sprids på olika sociala medier, och att denna propaganda kan 
bidra till att bilden av Islam och muslimer påverkas i en negativ riktning. Sam-
tidigt framkommer en känsla av begränsning bland vissa av lärarna, där de 
beskriver ett behov av att skaffa ökad kunskap om sociala medier, hur dessa 
fungerar, och att i utökad utsträckning hålla sig uppdaterad och medveten om 
vad för medierade budskap elever kan ta del av. 
 
Utifrån ett elevperspektiv kan jag uppfatta en avsaknad av behandlandet av 
ämnesområdet våldsbejakande islamistisk extremism inom religionsunder-
visningen, och även en avsaknad av kunskaper om den våldsbejakande islam-
istiska extremismen, dess grund och dess historia, samt hur den idag kan för-
stås utifrån ett nutida religionsperspektiv. Jag tolkar de intervjuade eleverna 
som att de uppfattar religionsundervisningen som ett ämne där läraren följer 
en ganska strikt hållen tids – och innehållsplan, där fakta och religionshistoria 
ger litet eller inget utrymme för få utvikningar eller stickspår, och att området 
våldsbejakande islamistisk extremism därför får stå tillbaka för annat under-
visningsstoff.  Utifrån ett lärarperspektiv ser jag att det finns en medvetenhet 
om den problematik som skapas utifrån medias bild av islam och muslimer 
som negativ, och ofta kopplad till en våldskontext, det finns även en medve-
tenhet om en existerande elevattityd, där Islam och muslimer kopplas till våld 
och terrorism, vilket riskerar att skapa och upprätthålla stereotypa bilder av 
islam och muslimer.   
 
Några av lärarna ser Islam som ett jobbigt område att behandla där det krävs 
försiktighet, och goda förkunskaper om religionen och kulturen, för att kunna 
konfrontera eventuella elevargument rörande Islam. Då religionsundervis-
ningen står i begrepp att behandla Islam, och den muslimska kulturen besk-
rivs detta av en av lärarna som att passera gränsen in i ett Minfält. Detta vill 
jag tolka som att det finns delar av Islam vilka för på tal religiösa och kultu-
rella uttryck vilka blir jobbiga att behandla, då de på ett markant sätt skiljer 
sig, eller avviker från ett liberalt och demokratiskt tankesystem som det 
svenska samhälls - och skolsystemet strävar efter att upprätthålla och regene-
rera. Och därmed bryter ett invant tankemönster, vilket leder in undervis-
ningen på något främmande och annorlunda. Detta skiljer sig från den 
svenska liberaldemokratiska traditionen idag, ämnen som patriarkala struk-
turer, slöjan, samt myter om exempelvis kvinnlig omskärelse, och tvång för 
kvinnor att skyla sig. 
 
Då det gäller elevers och lärares möjligheter att differentiera mellan extrema 
våldsbejakande islamistiska gruppers kulturella och religiösa uttryck, och 
mer generella och för Islam representativa religiösa och kulturella uttryck så 
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uppfattar jag det som att dessa möjligheter ges utrymme inom religionsun-
dervisningen då Islam diskuteras. Ur ett elevperspektiv står denna differenti-
erande del av olika former av möten med muslimer, och de egna erfarenheter 
dessa möten ger. Utifrån ett lärarperspektiv vidgas begreppshorisonten och 
Daesh och de anticivilisatoriska våldshandlingar denna terrorgrupp utför blir 
en del av ett större terror och extremistbegrepp, och tas därför inte upp expli-
cit. Denna terrororganisation lindas in i en större och mer övergripande kon-
text där terrorhandlingar, och andra för Islam icke representativa uttryck för-
klaras med att detta är resultat av stränga religiösa tolkningar, avvikelser från 
det normala, och i vissa fall icke tillhörande religionen Islam. Lärarna skapar 
ett differentierat perspektiv genom att lyssna på eleverna, arbetar på ett mer 
övergripande plan och utifrån ett bredare perspektiv med fördomar, och med 
att ta kål på myter för att motverka den negativa bild av islam och muslimer 
som media många gånger förmedlar. Lärarna ger även eleverna möjlighet till 
egna erfarenheter genom möten, samt att islam beskrivs av muslimer och inte 
endast av läraren. Jag ser dock att behovet av att diskutera de filmklipp och 
bilder Daesh förmedlar, och det hot mot ett demokratiskt tänkande som de på 
detta sätt utgör via olika former av sociala medier som ytterst viktigt i en 
skolkontext. Utifrån elev/skola/samhällsperspektiv är området idag aktuellt, 
och en del av elevers och lärares verklighet som inte går att blunda för i ett 
längre perspektiv.  
 
7.2 Metoddiskussion  

Den metod eller det ”verktyg eller redskap”179 jag valt för detta arbete har 
valts utifrån en tanke om att på ett bra sätt och med möjligheter till fördjup-
ning föra diskussioner om elevers och lärares personliga åsikter rörande ett 
enskilt fenomen180 vilket utgörs av den islamistiska extremismen, och hur de 
uppfattar att detta område kan ges möjligheter att diskuteras inom ramen för 
skolans religionsundervisning. Att därför välja en kvalitativ metod och att 
genomföra intervjuer ansåg jag som lämpligt då jag ville ta reda på personer-
nas egna och unika åsikter, och samt samla in ett material utan tankebort-
fall,181 där så mycket som möjligt rörande åsikter, och förhållningssätt till 
detta fenomen kunde återges vid transkribering och analys. Ett alternativ till 
detta hade kunnat vara att använda enkät som metod, vilket jag dock anser 
hade gjort det svårare att hitta dynamiken i en samtalssituation, och hitta frå-
gorna som spontant kan komma i en intervjusituation, och som utifrån de 
formulerade frågeställningarna i detta arbete kunnat möjliggöra att ytterli-
gare aspekter och perspektiv på ställda frågor belysts under intervjuerna. 
Nackdelen med att välja intervju som metod är dels den tidsåtgång organise-
randet av tid och plats för intervjuerna tog i anspråk, och även själva genom-
förandet av intervjuerna, transkriberingen och den efterföljande analysen av 
intervjumaterialet, ”det innebär att det kan vara ett omfattande arbete att 
klassificera materialet.”182 En annan av de nackdelar jag kan se med denna 
form av empirisk undersökning är det som kan kallas ”intervjueffekten, eller 
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kontroll effekten,”183 vilket kan utgöra en felkälla där jag som intervjuare ris-
kerar att påverka intervjusituationen, de svar som ges av respondenten och 
hur jag väljer att formulera mina frågeställningar på ett neutralt eller syftande 
till ett specifikt svar. 
 
7.2.1 Generaliserbarhet  

Ur ett generaliserbarhetsperspektiv begränsas denna undersöknings giltighet 
till att omfatta de intervjuade individerna, och de individuella kontexterna, 
vilket även begränsar slutsatsernas giltighet till att endast med rätta kunna 
appliceras på ett individuellt och lokalt plan. Den metod jag använt mig av ser 
jag som ett fungerande sätt att i de olika intervjusituationerna fånga respon-
denternas tankar och åsikter rörande den för undersökningen aktuella pro-
blemställningen. Jag har även försökt att göra urvalet av respondenter på ett 
sätt som möjliggör att frågorna får relevans genom den kontext dessa respon-
denter lever och verkar i, och därvidlag även försökt att utforma både valet av 
respondenter och formulerandet av frågeställningar på ett sådant sätt att 
dessa skulle kunna generera relevanta svar på mina frågeställningar. De svar 
och antydningar till svar som ges av både elever och lärare i denna undersök-
ning ser jag även skulle kunna ha relevans som utgångspunkt i en större 
undersökning, vilket skulle kunna öppna upp för giltighet i ett större samhäl-
leligt, skol - och undervisningsfokuserat perspektiv. 

  
7.2.2 Validitet  
I detta arbete har jag i möjligaste mån försökt att konstruera en fungerande 
modell för att leta efter svar på frågor som rör våldsbejakande extremistisk 
islamism, och hur elever och lärare hanterar konfrontationen med detta fe-
nomen på sociala medier, samt hur känslor och uppfattningar om extremism 
och islamism kan få möjlighet att behandlas inom ramen för skolans relig-
ionsundervisning. Mina insamlade data ger till viss del svar på dessa frågor, 
och min metod, valet att använda mig av relativt öppna och ostrukturerade 
individuella intervjuer ser jag har givit möjligheter att hitta antydningar till 
svar på undersökningens frågeställningar. Vid tolkningen av insamlade data 
går detta att se då informanterna, ”tillåts att ta upp saker de själva betraktar 
som viktiga kan man finna flera förklaringssätt,”184 Vilket gett bredd och djup 
åt de på förhand konstruerade frågor jag ställt till respondenterna. Den data 
jag samlat in med hjälp av de intervjuer jag gjort har jag även transkriberat på 
ett plan som ligger mycket nära en ordagrann återgivning, där jag endast kor-
rigerat för att få en tydlig struktur och läs/förståbarhet, samt inte framställa 
mina respondenter i en dager där upprepade och eller tankeljud förlänger och 
försvårar läsningen och förståelsen av vad mina respondenter vill ha sagt i en 
viss fråga i det färdigtranskriberade materialet.  
 
Detta är dock ingen garant för att min tolkning av det förhandenvarande in-
tervjumaterialet är korrekt, utan detta är istället min konstruktion och åter-
givning av mina respondenters muntliga förlagor.185  Under konstruerandet 

                                                           
183 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 27 
184 Larsen Ann Kristin. Metod helt enkelt en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2009) s 81 
185 Kvale Steinar, Brinkmann Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, (2014) s 227 
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av denna undersökning, och även under genomförandet av intervjuerna och 
bearbetningen av det insamlade materialet funderade jag mycket över hur jag 
skulle kunna formulera ett frågebatteri som om möjligt kunde ringa in svar på 
undersökningens tre frågeställningar. Jag återkom då till frågorna om vad jag 
skulle undersöka, och hur detta skulle kunna göras på bästa sätt. Intern och 
extern validitet är också två begrepp jag haft med mig under arbetets gång. 
Den interna validiteten som jag skulle vilja beskriva som undersökningens 
koppling till verkligheten, ser jag som fungerande. Detta då fenomenet islam-
istisk extremism existerar som en realitet i dagens samhälle, det är också ett 
relativt nytt fenomen som i ökande utsträckning blir allt mer synligt och till-
gängligt i media för samhällets individer, och som både lärare och elever i de 
genomförda intervjuerna på något sätt varit tvungna att förhålla sig till, vilket 
jag ser ger relevans åt denna undersökning och de svar jag kommit fram till.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning som utifrån detta arbete skulle kunna aktualiseras är frå-
gor som berör hur bilder av den våldsbejakande Islamistiska extremismen 
kan påverka attityder i en större samhällelig kontext. Hur och i så fall på vilket 
sätt dessa bilder påverkar formandet och upprätthållandet av stereotypa och 
generaliserade bilder av kulturer och religioner inom ramen för skola och 
samhälle. Till detta så ser jag att relevant fortsatt forskning skulle kunna ut-
göras av undersökningar som syftar till att ringa in en bild av hur skolan, och 
lärare i religionskunskap agerar i frågor som rör den islamistiska extremism-
ens hot mot demokratibegreppet, och vårt svenska samhälles etiska och mo-
raliska värderingar. I vilken mån behandlas detta ämnesområde, och vilka 
faktorer kan bromsa kontra uppmuntra att detta relevanta område tas upp till 
diskussion, reflektion och om möjligt får en konsensus inom ramen för den 
religionsundervisning som pågår på gymnasienivå i svenska skolor. Då jag i 
denna undersökning även förstått att det finns hämmande faktorer då Islam 
behandlas inom religionsundervisningen, och att den våldsbejakande islam-
istiska extremismen ses som en avstickare, eller ett stickspår i undervisning-
en, skulle denna fortsatta forskning även kunna beröra vilka faktorer som gör 
att dessa uttryck för Islam som religion och kultur ses som problematiskt. 
Detta skulle kunna göras på ett sätt där svensk värdegrund, och ett väster-
ländskt liberaldemokratiskt tankesystem som förespråkas av svensk skola, 
och som ligger till grund demokratibegreppet i det svenska samhället får ut-
göra basen och utgångspunkt för denna fortsatta forskning. 
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Bilaga Intervjuguide  
Dynamiska frågor som ställts till respondenter 
1 Har du tagit del av filmer eller bilder som visar våldsam islamistisk extremism 
via någon form av sociala medier? 
2 Har du i något fall delat filmer eller bilder som visar våldsam islamistisk extrem-
ism via någon form av sociala medier? 
3 Har du tagit upp den våldsamma extremistiska islamismen i någon skolsituat-
ion? 
4 Hur togs detta upp? 
5 Har du inte delgivit detta och i så fall varför? 
6 vilka orsaker tror du ligger bakom att extremismen inte tas upp inom religions-
undervisningen? 
 
Problematiserande frågor till det insamlade empiriska materialet 
1 Går det att se ambivalenser hos elever och lärare då området islam, islamistisk 
extremism behandlas inom ramen för religionsundervisningen.  
2 Går det att se någon form av dilemman hos elever och lärare då området islam, 
islamistisk extremism behandlas inom ramen för religionsundervisningen.  
3 Vilka dilemman eller problemområden formuleras hos elever och lärare  
4 Upplever elever och lärare att delade filmer på sociala medier är attitydsskap-
ande på något problematiskt sätt, i så fall på vilket sätt 
5 Vilka uppfattningar går att se rörande de bilder sociala medier ger om kultur 
och religion 
6 hur hanteras bilden av extremistiska uttryck för Islam i förhållande till en mer 
rättvisande bild av denna religion och kultur inom ramen för skolans religionsun-
dervisning 
  


