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ABSTRAKT 
Uppsatsen berör problemområdet med mångkulturella möten i gymnasieskolan. Det är ett 

lärarperspektiv där några yrkesverksamma lärare beskriver sin egen erfarenhet av mötet med 

muslimska elever. De positiva erfarenheterna dominerar lärarnas synsätt och beskrivning av 

de mångkulturella mötena.  

Men beskriver även islam i Sverige idag och hur religionen har anpassat sig till nya 

förhållanden de senaste 50 åren. Sverige har utvecklats från en enhetskultur till ett 

mångkulturellt samhälle vilket även påverkat skolan i samma utsträckning.  Den litteratur som 

använts i uppsatsen är religionshistorisk, religionssociologisk och pedagogisk.    

 

Nyckelord 

Gymnasieskolan, Lpf 94, lärare, islam, muslim, Sverige, mångkulturella möten, religion, 

interaktion, undervisning, värdegrund, religionssociologi, religionshistoria, didaktik, 

undervisningsmodell, skolutveckling. 
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KAPITEL 1 INLEDNING 
1.1 Inledning 
Som blivande gymnasielärare intresserar det mig att studera mångkulturella möten och hur 

skolan, lärare och elever upplever samt hanterar dessa möten. Mitt syfte med uppsatsen är att 

se både på fördelar och på nackdelar med den mångkulturella skolan. Det är lärarperspektivet 

som intresserar mig och där några lärare får beskriva detta med egna ord. Elevperspektivet är 

också intressant att ta upp men det skulle bli för omfattande att ta med i denna uppsats. 

Skolan är en plats där många människor möter varandra varje dag och där det händer 

mycket i dessa möten. Människorna i dessa möten har alla en bakgrund som ser olika ut från 

person till person men där man också kan finna olika grupper med likheter och olikheter 

sinsemellan. Mötena kan vara positiva och berikande för dem som deltar men kan också vara 

konfliktfyllda och skapa problem i skolans vardag.1 Frågan är hur lärare hanterar detta och ser 

på problematiken? 

I media får vi ofta ta del av de negativa mötena i form av en skola fylld av rasism, våld 

och trakasserier. Ibland förekommer inslag med positiva bilder av skolor som lyckats bryta, 

förändra och utveckla från problem till något positivt. Både media- och den skolpolitiska 

aspekten vill jag utelämna i uppsatsen, men hänvisar den intresserade till Århemis bok Media 

och identitet i gymnasieskolans mångkulturella vardag. 

En intressant aspekt i det mångkulturella mötet är om man kan finna något gemensamt i 

form av värderingar och identitet. Kan t.ex. muslimska eller hindusiska elever acceptera 

skolans värdegrund med skrivningen om kristen etik och västerländs humanism? Vilka är våra 

gemensamma värderingar och vem ska definiera den värdegrund samhället bygger på? 

Värdegrunden i skolan som kom i samband med läroplansreformen 1994 var 

omdiskuterad i sina formuleringar. Dokumentet är skrivet och fastställt av Sveriges riksdag 

och därmed ett politiskt skapat dokument influerat av de politiska partiernas värderingar. 

Redan här kan man diskutera huruvida Sverige är en enhetskultur med gemensamma 

värderingar då partierna har skilda ideologiska värderingar och synsätt. Denna spänning har 

ökat senaste 20-25 åren Främst beroende på mottagandet av invandrare med en helt annan 

kulturell bakgrund än den traditionellt protestantiskt-kristna och humanistiska som råder i 

Sverige.2  

                                                 
1 Ladhenperä, Pirjo. 
2 Hagström, Ulla-Britt. 
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Hur man löser dessa motsättningar i skolan är intressant att studera för lärare, skolpolitiker 

och andra som berörs på olika sätt. Sättet som dessa viktiga frågor behandlas påverkar vår 

gemensamma framtid i skolan och samhället. Hur vill vi ha morgondagens samhälle? 

 

1.2 Syfte 
Genom en enkätundersökning bland lärare på en gymnasieskola ska jag undersöka hur de 

upplever det mångkulturella mötet med muslimska elever. Med utgångspunkt från lärarnas 

egna beskrivningar ska jag analysera och diskutera det mångkulturella mötet. Uppsatsen ska 

beröra lärarnas egen beskrivning av mötet med muslimska elever och hur det kan relateras till 

skolans värdegrund. Vilka positiva och negativa erfarenheter ger lärarna uttryck för i relation 

till skolans värdegrund? Uppsatsen tar sin utgångspunkt i frågeställningarna och inte i någon 

specifik teori. 

 

1.3 Frågeställning 
- Vilken erfarenhet  har lärare i skolan av islam och muslimer? 

- På vilket sätt arbetar de tillfrågade lärarna med teorier om mångkulturella möten och 

värdegrunden i relation till muslimska elever? 

 

1.4 Källor och källkritik 
De källor som jag har använt är statistik från Samarbetsnämnden för stadsbidrag till 

trossamfund (SST), Svenska statistiska Centralbyrån  ( SCB) och Svenska kyrkan samt mina 

egna enkätsvar. De tre första källorna är offentliga och hämtade från Internet medan enkäterna 

är mitt eget material. Här presenterar jag källorna i korthet och diskuterar brister och 

förtjänster med olika källor. Specifik källkritik tar jag upp i samband med presentation av 

materialet i de avsnitt där de förekommer i kapitel 2 och 3. 

Internet som källa är tämligen ny och en osäker sådan då hemsidor kan redigeras och 

nyskapas regelbundet. Likaså finns en svårighet i att avgöra vem som står bakom sidan och att 

finna rätt sidor för det arbete man söker. Vid hanterandet av Internetkällor ska man för att 

kunna belägga sina uppgifter ta papperskopia på sidorna för att styrka sina uppgifter. De 

organisationer jag söker är dock välkända organisationer som finns i verkligheten och som går 

att kontakta för att kontrollera uppgifterna.  

När det gäller statistik angående invadrarreligioner och samfund i Sverige finns en rad 

olika källor. Svårigheten ligger i att Sverige har ett grundlagsskydd emot registrering av 
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religiös tillhörighet. För det andra så bygger olika organisationers egen statistik på olika 

definitioner av vem som är medlem, etnisk tillhörighet och presenterar materialet på skilda 

sätt. Därför använder jag mig av tre olika källor i kapitel 2 där jag redogör för olika 

invandrarsamfund. Källornas material har efter genomgång ändå bedömts vara så tillförlitliga 

och seriösa att de kan ingå i detta arbete. Detta förhållande belyser vikten av källkritik i 

vetenskapligt arbete och användandet av flera källor för att på ett allsidigt sätt besvara en 

frågeställning. Mer om källorna tas upp i samband med presentationen av materialet i stycke 

2.2 Invandrarreligioner i Sverige. 

Statistik som vetenskap tillhör ämnet matematik och har visa regler för hur kvantitativt 

material ska hanteras. I denna uppsats är det inget större problem med hanteringen av 

kvantitativt material. För att ändå vara tydlig belyser jag i uppsatsen både faktiska tal och i 

procent av, där så är nödvändigt. Kvantitativa uppgifter behöver dessutom en förklarande text 

som sätter in materialet i ett sammanhang så det blir begripligt. Fördelen med kvantitativa 

uppgifter och diagram är att de kan skildra hur stora eller små olika fenomen i t.ex. samhället 

är.  Använder man sig av andras material, så som SCB:s rika material, ska detta anges 

självfallet. Det egna materialet ska man som regel alltid låta någon kontrollera förre 

publiceringen för att minska risken för felkällor och otydligheter.   

Min egen enkätundersökning är byggd på en skola med 18 lärare och 268 elever i en 

mellansvensk stad. Endast lärarna tillfrågades och inte skolledning och övrig personal. 

Enkäterna delades ut i slutet av oktober och togs in i början av november med en 

svarsfrekvens på över 50 %. En felkälla var att en lärare avstod att svara på två frågor vilket 

motsvarar ett bortfall på 10 %. I övrigt finns det inget som har påverkat undersökningen på 

sådant sätt att det påverkar undersökningens tillförlitlighet.   

18 lärare är ett litet antal och de statistiska avvikelserna blir större vid användandet av ett 

litet material. I denna undersökning rör det sig mer om kvalitativt riktad enkät vilket uppväger 

denna felkälla. I undersökningen och efterföljande diskussion använder jag mig även av mina 

erfarenheter och observationer från praktikperioder vt 2003 och vt 2005. 

Antalet kända muslimska elever är inte undersök vilket är en felkälla, vi vet alltså inte om 

hur många elever lärarna uttalar sig. Men med tanke på lärarnas samlade erfarenhet från flera 

skolor och många tjänstgöringsår uppväger detta. Användandet av främst Anders Hägers3 

utvärdering bidrar också till att få ett bredare material att bygga analys samt diskussion på. 

                                                 
3 Anders Häger är redaktör till utvärderingen om skolan och värdegrunden vilket var ett projekt i skolverkets 
regi. Se litteraturlistan. 
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Skulle förutsättningarna i form av tid ha funnits hade undersökningen kompletterats med 

ytterliggare enkäter på två andra gymnasieskolor.  

En felkälla är författarens sätt att planera, genomföra och presentera kvantitativt material. 

Min erfarenhet av att göra enkäter4 i vetenskapliga sammanhang är god då jag i ämnet 

pedagogiskt arbete5 gjort både enkäter och intervjuer6.  I dessa arbeten har jag använt mig 

främst av Bengt-Erik Anderssons bok Som man frågar får man svar – en introduktion i 

intervju- och enkätteknik. Det finns ändå en möjlighet att fel eller brister kan förekomma i 

mitt material och är då helt mina tillkortakommanden.  

Svårigheterna med denna typ av källor som statistik och enkäter är avskräcker mig inte att 

använda det som metod. Användandet av flera källor och öppet redovisande av alla källor gör 

det möjligt att kontrollera samt värdera de uppgifter som ingår i arbetet. Det är en av 

grunderna i vetenskapligt att just använda flera källor och öppet redovisa varifrån man hämtat 

sina uppgifter.  

 

1.5 Forskningsöversikt 
Ulla Hagströms bok, Läroplanens värdegrund – kristen etik och västerländs humanism – 

kommer den att förändra skolan?, ger en överblick över hur läroplanen togs fram och hur 

diskussionen då gick. Det ger ett historiskt perspektiv och en förståelse av tankarna om 

läroplanens formulering kring kristen etik och västerländsk humanism samt vad man kan 

tänka sig mena med begreppen. Hagströms bok är skriven inom ramen för 

skolledarutbildningen vid Örebro universitet. 

Elisabeth Gerles bok, Mångkulturalism för vem?:debatten om muslimska och kristna 

friskolor blottläger värdekonflikter i det svenska samhället, diskuterar det problematiska med 

olika kulturer, värderingar och skolformer. Boken framför argument för och emot friskolor 

och det integrering av invandrare i samhället. Gerle ger en bra bild av debatten och bidrar med 

stoff till uppsatsens diskussion. 

Jonas Otterbeck är forskare och bidrar med boken Islam, muslimer och den svenska skolan 

med att förklara samt förstå mötet mellan muslimer och lärare i den svenska skolan. I boken 

ger Otterbeck en förklaring på begrepp som kultur och religion samt beskriver islams plats i 

                                                 
4 Rooth, pedagogiskt arbete B och C, elevenkäter ingående i examinerande seminarieuppgifter i samband med 
praktikperioder vt 2003 & 2004. 
5 Pedagogik är ett eget akademiskt ämne vilket inte pedagogiskt arbete är idag. Pedagogiskt arbete är det 
lärarstudenter läser i lärarprogrammet och omfattar pedagogik, skolhistoria, didaktik och praktik.   
6 Rooth & Dingsjö-Åberg, Målstyrd undervisning i skolan. Tolkning och omsättning av målstyrd undervisning 
enligt några gymnasielärare., examensarbete i pedagogiskt arbete C, vt 2005, Högskolan Dalarna.  
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det svenska samhället de senaste 50 åren. Även integrationsprocessen som invandrare går 

igenom när de kommer till Sverige och socialiseras in i samhället berörs. 

Jan Samuelsson är religionshistorisk forskare. Med boken Muslimers möte med svensk 

sjukvård och skola beskrivs den problematik som finns när människor med olika bakgrund 

möter det svenska samhället. Islams och muslimernas historia i Sverige får en bra och 

överskådlig genomgång där det framgår hur muslimer har på olika sätt anpassat sig till ett nytt 

liv i Sverige.  

Svanberg och Westerlund är redaktörer för boken Blågul islam? Muslimer i Sverige. Olika 

artikelförfattare beskriver islams och muslimernas historia och situation i Sverige idag vilket 

ger en historisk och sociologisk vinkel som är viktig för uppsatsen. Bidragen i boken är 

skrivna av svenska forskare inom religionsvetenskap och deras aktuella resultat utifrån egna 

studier. 

Christina Jester-Linberg är student från Luleå Tekniska universitet. C-uppsats Möte med 

invandrarbarn. En studie av klasslärares erfarenheter av mångkulturella arbetssituationer 

berör still stora delar det problemområde som gäller för denna uppsats. Det som lyfts fram är 

identitet, kulturtillhörighet och språk i skolan och dess betydelse. Läraren, dess roll och mötet 

med eleverna undersöks genom kvalitativa intervjuer vilket är intressant för denna uppsats att 

jämföra med. Det blir även en möjlighet i att jämföra hur två lärarstuderande försöker i två 

olika ämnen inom ramen för lärarutbildningen studera sin kommande profession och 

skolutveckling. 

Pernilla Ouis och Sofia Roald bidrar i sin bok Muslim i Sverige med egen forskning byggd 

på enkäter samt intervjuer med muslimer i Sverige. Författarna är religionsforskare och 

konvertiter till islam. Boken tar upp en vardagsnära beskrivning och problematik så som 

författarna själva vill framföra den idag om hur det är att vara muslim i Sverige. Det boken 

bidrar med är att ge muslimerna en röst i diskussionen av resultatet i uppsatsen samt en 

motsats till övrig forskning som är skriven av icke-troende muslimer.  

Pirjo Lahdenperäs bok, Invandrarbakgrund eller skolsvårighet? En textanalytisk studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund, är resultatet av forskning kring det 

mångkulturella i skolan. Lahdenperä studerar utifrån åtgärdsprogram huruvida en 

invandrarbakgrund är en svårighet för inlärning i skolan eller om det beror på 

integrationssvårigheter eller kulturella faktorer. Flera av Lahdenperäs begrepp är intressanta 

för uppsatsen samt huruvida man ska se elevernas bakgrund som en svårighet eller inte. 

Henry Egidius är forskare pedagogik och boken Pedagogik för 2000-talet bidrar med 

teorier om lärande samt beskrivningar om hur man kan undervisa som lärare. Bokens bidrag 
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ger en teoretisk bakgrund till lärarnas svar om hur undervisning och lärande sker i praktiken. 

Om denna skillnad diskuterar inte Egidius vilket är en svaghet, men som uppväx av övrig 

litteratur. 

Andreas Häger har haft huvudansvaret för en utvärdering av projektet Gemensamhet i 

mångfalden som är ett av flera utvecklingsområden som skolverket har följt i två år. 

Sammantaget har ca 270 skolor ingått och i detta delområde är det 32 skolor. Boken bidrar 

med viktiga beskrivningar om hur skolutveckling och värdegrundsarbete förekommer i 

skolan. Likaså hur lärare själva reflekterar och beskriver arbetet med utveckling samt 

värdegrund i arbetslag och undervisning. Dessa svar från lärare blir ett referensmaterial till 

svaren i resultatdelen i denna uppsats.  

Göran Gustavsson är religionssociolog och bidrar med boken Tro, samfund och samhälle. 

Sociologiska perspektiv. Boken sätter in uppsatsens ämne i ett sociologiskt och samhälleligt 

perspektiv där det framgår hur religionen har en betydelse i samhället. I boken belyses även 

olika invandrargruppers storlek och agerande utifrån ett religiöst sammanhang i samhället. 

Det sociologiska perspektivet kan hjälpa till att förstå det mångkulturella mötet i skolan och 

samhället då möten mellan människor är en social aktivitet. 

 

1.6 Avgränsning och validitet 
Uppsatsen är avgränsad till en gymnasieskola och dess lärare i en mellansvensk stad. 

Äldre litteratur än från 1995 har jag valt bort då jag finner den allt för inaktuellt. Valet av 

enbart en skola och den mest aktuella litteraturen påverkar validiteten av resultatet. Skulle 

förutsättningarna ha varit den att mer tid fanns till en större undersökning på fler skolor skulle 

så ha gjorts. Tiden är alltså en begränsande faktor för hur stor uppsatsen rimligtvis kan vara. 

Uppsatsen ska ses som mitt bidrag i studiet om skolans mångkulturella möte mellan lärare och 

muslimska elever. Detta är mitt bidrag till den religionshistoriska och didaktiska forskningen. 

Min förhoppning är den att andra går vidare med de frågor som finns i avsnittet 5.3 Förslag 

till vidare forskning. 

 

1.7 Metod 
Mitt tillvägagångssätt bygger på religionsvetenskapliga metoder för hur man vetenskapigt 

genomför en undersökning samt redovisar resultatet. I forskningssammanhang är det viktigt 

att vara metodiskt medveten när man väljer arbetsmetod. Två viktiga regler i samband med 

skrivande av vetenskapliga uppsatser är tydlighet och konsekvens. Utifrån egen erfarenhet 
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skiljer sig formalia och synsätt åt för uppsatsskrivande mellan ämnen som historia, religion 

och pedagogiskt arbete åt beroende på ämnestraditioner. Även lärares olika anvisningar i 

samband med metodundervisningen skiljer sig åt beroende på olika traditioner vid olika 

lärosäten där respektive lärare är utbildad. Denna uppsats är alltså präglad av flera 

vetenskapliga traditioner av hur man ska skriva vetenskapliga uppsatser 

För undersökningens planering och genomförande använde jag främst Patel och 

Davidssons bok Forskningsmetodikens grunder. Att planera och genomföra rapportera en 

undersökning vilken ger en god vägledning i planering, genomförande och redovisning av 

vetenskapliga undersökningar. Den liksom Tiller och Egerbladhs Forskning i skolans vardag 

lämpar sig bra för undersökningar som berör lärares yrkesutövande och skolans vardag. 

Vid vetenskapliga undersökningar finns etiska regler framtagna och för Högskolan 

Dalarna i form av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.7 Dessa har jag följt för att på 

ett etiskt riktigt sätt genomföra undersökning. Det handlar om att säkerställa att personer som 

deltar i en undersökning ska kunna känna sig trygga i att medverka. Materialet och resultatet 

ska t.ex. behandlas på ett sätt så att deltagare inte kommer till skada eller att 

överskottsmaterial inte hanteras på ett olämpligt sätt. Skulle det ändå ske, så kan det skada 

seriös forskningen i framtiden då människor inte vill delta längre pga. tidigare dåliga 

erfarenheter. Tilltron till vetenskapliga resultat som helhet minskar även den med oönskade 

effekter. 

För att finna lämplig litteratur har jag via Libris katalog gjort sökningar på nyckelbegrepp 

med en avgränsning mot gymnasieskolan. Litteraturen jag sökt efter ska i första hand vara 

akademisk litteratur, rapporter och studentuppsatser skrivet på svenska. De sökord som 

använts är mångkulturella skolan, kulturmöten i skolan och muslimers möten med skolan. Av 

alla träffar som framkommit har jag utifrån ämnesorden i Libris katalog, tryckår och titel valt 

ut den litteratur som var mest lämplig för uppsatsens syfte. Med litteraturens hjälp ska jag 

analysera resultatet och sedan diskuterar litteratur och undersökning i kapitel 5. 

Den gymnasieskola som jag valde ut att göra min undersökning på finns i en svensk 

mellanstor stad. Kontakten med skolan fanns sedan tidigare då jag gjort praktik och tidigare 

undersökningar på skolan vilket underlättade genomförandet. Den aktuella gymnasieskolan 

ser ett positivt utbyte med att ta emot studenter som gör undersökningar i utbyte mot 

färdigskrivet arbete. Skolledningen ser det som ett led i arbetet med skolutveckling. 

                                                 
7 Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Finns på Högskolan Dalarnas hemsida under rubriken Forskning på 
startsidan där även forskningsetiska rådet presenteras.  
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Först hade jag planerat en kvalitativ undersökning med intervjuer. Men av olika skäl gick 

det inte att genomföra undersökningen som planerat utan undersökningen omarbetades något 

till en enkätundersökning byggd på intervjufrågorna. Det blir således en kombination av 

kvalitativt och kvantitativt metodiskt tillvägagångssätt. Enkäterna och frågorna är riktade till 

lärare, då jag vill ha ett lärarperspektiv i uppsatsen.  

I samband med enkäter som metod finns en rad metodiska moment som man måste ta 

hänsyn till, t.ex. frågekonstruktion och redovisningsform, liksom etiska aspekter. Andersson8 

är en forskare som skrivit intervjuer och enkäter ur ett kvalitativt perspektiv som metod, 

vilken jag tidigare använde mig av i mitt examensarbete. För enkätundersökningar är det 

främst antalet tillfrågade och svarsfrekvensen som utgör två problematiska källor som man 

behöver vara medveten om vid olika undersökningar.9 Vilka storhetstal man ska använda sig 

av i enkät- och statistikundersökningar finns det olika rekommendationer för inom den 

kvantitativa forskningen.10  

Bearbetningen av enkätsvaren görs tematiskt med utgångspunkt från uppsatsens syfte och 

de fyra frågorna som lärarna besvarade. På detta sätt kan jämförelser mellan lärarna lättare 

göras och analyseras samt underlättar läsningen. Samtliga svar finns utskrivna i resultatdelen. 

Det material som på något sätt blir över eller intressanta frågor som inte ska tas upp i 

uppsatsen, men som berör ämnet i stort, har jag sammanställt i stycket 5.4 Förslag på vidare 

forskning. 

 

1.8 Emiska och etiska begrepp 
Hur vi tänker kring språket och dess användning kallas språkfilosofi.11  Fel använt så blir 

språket nämligen mångtydigt samt oprecist vilket orsakar missförstånd hos dem som läser en 

uppsats. Detta avsnitt syftar till att i någon mån klargöra vilket språkbruk jag använder mig av 

i uppsatsen. I uppsatsen kommer jag att använda mig av en rad olika begrepp som är viktiga 

att klargöra. Olika religioner har olika benämningar på t.ex. sina andliga ledare, religiösa 

byggnader, heliga skrifter. Därför anser jag att man ska vara så korrekt som möjligt och 

använda rätt begrepp för rätt sak eller innebörd. D.v.s. de olika religionernas egna begrep för 

olika föremål eller företeelser. I uppsatsen ämnar jag att så långt som möjligt använda 

muslimska ord/begrepp för muslimska företeelser och svenska för svenska företeelser.  När 

                                                 
8 Andersson, Bengt-Erik, s. 169-170. 
8Ibid., kap. 2. 
9 Ibid., kap. 2 ff. 
10 Ibid., kap. 2 & 3. 
11 Peterson, Ulf, s. 154-187. 
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det gäller viktiga begrepp som kultur, möte, mångkulturella o.s.v. använder jag i första hand 

Svenska Akademins Ordlista och i de få fall som ord inte finns där används Bonniers eller 

Nordstedts lexikon.  
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KAPITEL 2 BAKGRUND 
2.1 Islam i Europa  
Islam och muslimer har funnits i Europa sedan det Ottomanska riket sträckte sig upp på 

Balkan. Kontakterna med islam har i historisk tid alltså varit många och ofta beskrivits som 

en motsats till Europa i övrigt som kristet. Islam har en lång historia och med tiden fått en 

spridning över hela världen men hela tiden med Mecka och Medina som geografiskt centrum. 

Beskrivningen av islam och muslimer kan därmed inte göras hur generell som helst, då islam 

som andra religioner har en tidsbundenhet och kulturell kontext att ta hänsyn till.12     

Islam är en av de tre monoteistiska världsreligionerna med ursprung i Mellanöstern och 

som bygger på Koranens uppenbarelse för profeten Mohammed på 600-talet. Muslimer tror 

på Allah som den enda sanna guden och att Koranen är den slutgiltiga uppenbarelsen för 

människorna om vad som är Allas vilja. Islam som religion bygger på fem centrala pelare, 

nämligen shahada/vittnesbörd, salat/bönerna, saum/fastan, zakat/allmosan och 

haddj/vallfärden.13       

Muslim är, i vid definition, en person som tror på Allah och att Mohammed är hans profet 

samt att Koranen är den sanna och slutgiltiga uppenbarelsen för människorna. En muslim 

försöker tillämpa de fem pelarna i sitt liv och leva efter Koranens budskap. Förutom Koranen 

tar en muslim hänsyn till sunna, sharia och vad olika imamer har sagt.14  

I Europa har länder som Frankrike, Tyskland och Storbritannien länge haft en befolkning 

som är muslimsk. Den muslimska befolkningen i dessa länder uppgår till några miljoner i 

varje land och är av skiftande bakgrund. Tyskland har t.ex. flera gästarbetare med ursprung i 

Turkiet och f.d. Jugoslavien. Frankrike och Storbritannien har medborgare ifrån sina f.d. 

kolonier.15 I dessa länder har man idag en andra och tredje generationens muslimer, vilka är 

födda och uppväxta i respektive land. De saknar en naturlig koppling till ursprungslandet. I 

dessa länder talar man om en inhemsk form av islam som är omtolkad till de nya 

förhållandena i respektive land.16  

 

 

 

 
                                                 
12 Samuelsson, Jan,, s. 8-10. 
13 Ibid., s. 9 & 13-14. 
14 Ibid., s. 9. 
15 Samuelsson, s. 18. 
16 Ibid., kap. 1.  
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2.2 Islam i Sverige 

Sverige hade kontakter med muslimer och islam redan med vikingarnas färder i österled. 

Det finns uppgifter att muslimer senare har besökt Sverige och ska ha blivit döpta i 

Stockholm.17 Men det är främst de senaste 50 åren som islam har etablerat sig i Sverige på ett 

tydligt sätt. Till en början som invandrarreligion och med tiden mer anpassad till en svensk 

kontext.18 Hur många muslimer och muslimska föreningar eller organisationer som finns idag 

är svårbesvarat då olika statistiska källor är uppbyggda olika. Som lägst nämner en källa ca 

68.000 medan en annan 300.000 vilket är en stor skillnad. Svårigheten i att uppskatta ligger 

bl.a. i folkräkningen i Sverige som inte registrerar religiös tillhörighet, då lagstiftningen inte 

tillåter denna form av registrering.19       

En tydlig anpassning till det Svenska samhället är att muslimerna har gått samman i olika 

föreningar och samfund för att kunna få del av olika förenings- och statsbidrag. Men det är 

inte alltid man är villig att registrera sina sammanslutningar då man traditionellt inte vill ta 

emot bidrag från icke-muslimer.20 Indelningen i olika organisationer beror på olika skäl. Då 

muslimerna själva känner starka band till sin etniska, kulturella, språkliga och/eller religiösa 

hemvist. Därför finns det flera organisationer som representerar en skiftande grupp muslimer i 

Sverige idag.21

Jämför man de beskrivna processerna i Europa och Sverige finner man stöd för en 

förändring inom islam. Förändringen är en anpassning till europeiska förhållanden och som 

studeras inom religionshistorian och religionssociologin. I dagens forskning har man lanserat 

två begrepp för denna nya form av islam, nämligen euro-sufism och blågul islam.22 Dessa 

begrepp ska alltså förstås som islam omtolkat och anpassat till en ny kontext i en ny tid, vilket 

är vad jag själv menar med dessa begrepp. 

Generaliserar man kan man beskriva tre förhållningssätt som aktivt troende muslimer valt 

i förhållande till det svenska samhället. Det första strategin att återvända till sitt hemland eller 

åtminstånde annat land än Sverige, vilket kännetecknar den första perioden av invandrare. 

Den andra strategin går ut på att stanna och bygga upp egna institutioner av olika slag, t.ex. 

daghem och friskolor. Institutioner som tar sin grund i etnisk, kulturell eller religiös grund. 

Här ser man det som viktigt att sluta sig samman för att bevara sin muslimska identitet och 

                                                 
17 Svanberg & Westerlund, s. 12-13.  
18 Ibid., s. 9-30. 
19 Samuelson, s. 17-20. 
20 Ibid., s. 17. 
21 Ibid., s. 18-24.  
22 Svanberg & Westerlund, blågul islam s. 9-11,23,24 m.fl. & euro-sufism s. 79, 85-100. 

  15 



  

föra den vidare till nästa generation. Den tredje strategin uttrycker en önskan att anpassa sig 

och integreras i majoritetssamhället så långt islam tillåter. Anpassningen är en strategi för att 

överleva i en situation, där man inte vill lämna Sverige men ändå behålla en muslimsk 

identitet.23  I den andra och tredje strategin sker en interaktion med övriga samhället. Vilket är 

en del av det mångkulturella mötet. Resultatet av denna interaktion menar Svanberg och 

Westerholm är blågul islam.24  

 

2.3 Invandrarreligioner i Sverige 
Islam är inte den enda invandrarreligionen i Sverige idag. Samtliga stora världsreligioner 

finns representerade med utövare, föreningar, egna lokaler och andliga ledare. Enligt SST: s25 

statistik över bidragsberättigade invandrarsamfund framgår det att Islamiska församlingar är 

störst med 100000 medlemmar. Bland kristna församlingar och kyrkor är det Svenska 

Missionskyrkan som är störst med 129196 medlemmar följt av pingströrelsen med 126579 

medlemmar och Romersk-katolska kyrkan med 100000 medlemmar. SST uppger själva att 

samfundens statistisk har olika karaktär och är osäkra i i en del fall, t.ex. Islamiska 

församlingarna. Med utgångspunkt ifrån SST:s siffror så är medlemsantalet i de olika 

samfunden sammantaget 778036 medlemmar år 2003.26  

Enligt Gustavsson är medlemsantalet i de kristna invandrarsamfunden på 1990-talet annat 

än SST:s. Gustavssons uppgifter redovisas nedan 

 

Tabell 1. Medlemmar i invandrarkyrkor i Sverige mellan 1985-1995 

År Katolska kyrkan ortodoxa/österländska kyrkor 

1985 116100 97100 

1990 140200 97100 

1995 154700 97200 

(Källa: Gustavsson, Tro, samfund, och samhälle. Sociologiska perspektiv, s. 90.) 

 

 Detta visar på två svårigheten med att exakt kunna kategorisera människor i 

religionstillhörighet. Det andra är att statistisk som metod kan fel använt presentera material 

på ett missvisande sätt, vilket kan bero på det material man valt, samt vilken 

                                                 
23 Svanberg & Westerlund , s. 23. 
24 Ibid., förordet.  
25 Samarbetsnämnden för stadsbidrag till trossamfund. 
26 http//:www.sst.a.se/statistik.htm, uppsatsförfattaren har papperskopia. 
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presentationsform man väljer. Rätt använt bidrar statistik med att presentera stora kvantiteter 

på ett överskådligt sätt där man kan jämföra kvantiteter med varandra i olika studier. 

Enligt SCB:s siffror för år 2005 så uppgår den Svenska befolkningen till över 9 miljoner 

människor idag.27 Enligt Svenska Kyrkans statistik år 2004 är 78,3 % av Sveriges befolkning 

medlemmar i kyrkan. Som medlem anses man vara en lutherskt protestantiskt bekännande 

kristen.28 Frikyrkomedlemmar kan vara dubbelräknade, då man kan ha medlemskap i en eller 

flera samfund, s.k. dubbelanslutning. Dessa finns alltså även omnämnda som medlemmar i 

någon av SST:s redovisade samfund. Hur många som är invandrare av den Svenska 

befolkningen framgår inte av SCB:s statistik, men en uppgiftslämnare i radio nämner ca 1 

miljon.29 Invandrarnas religonstillhörighet registreras inte mer än frivilligt vid ankomsten till 

Sverige. Alltså kan vi inte säkert veta hur många invandrarna är med i något samfund eller om 

en dubbelanslutning förekommer i flera samfund utifrån den statistik som ingår i denna 

uppsats. 

Varken SST eller Gustavsson anger någon uppgift om buddister eller hinduer i Sverige. 

Dessa två grupper finns representerade och verkar i Sverige och då främst bland invandrare i 

våra storstäder. I Dalarna finns buddismen representerad bland en thailändsk minoritet som är 

aktiva, t.ex. öppnade man ett buddistiskt tempel i Ulvshyttans gamla skola i höstas.30  

Däremot så beskriver Gustavsson att invandrarreligionerna har en geografisk spridning i 

landet vilket innebär att grupperna är små på orterna där de finns. Grupperna har även 

problem, enligt Gustavsson, att ibland hitta andliga ledare som är integrerade i det Svenska 

samhället. Andliga ledare som inte är integrerade har en svårighet att möta sina medlemmar i 

de problemställningar som medlemmarna vill ha hjälp med.31

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 http://www.scb.se/templates/Standard____101564.asp, uppsatsförfattaren har papperskopia. 
28 http://www.svenskakyrkan.se/statistik/pdf/medlemmar.pdf, uppsatsförfattaren har papperskopia. 
29 Radioprogrammet Vetenskapens värld , P 1, diskuterade invandring vid okänt tillfälle hösten 2005. 
30 Inslag i Gävle-Dalanyheterna vecka 46 från invigningsceremonin.  
31 Gustavsson,  s. 101-102. 
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KAPITEL 3 RESULTATDELEN 
I detta kapitel presenteras Lpf 94, lärarnas yrkesetik samt enkätsvaren tematisk med 

tillhörande analyser. 

 

3.1Läroplanen, Lpf 94 
Sverige är en kulturell och religiös mångfald, ett pluralistiskt samhälle som Otterbeck 

kallar det, där medborgare och personer i Sverige har en grundlagskyddad rätt att inte bli 

förtryckta eller behöva dölja sin särart.32  

I Lpf 94 1.1 och 1.2 står det inskrivet att gymnasieskolan som mötesplats ska understödja 

elevens rätt till en egen identitet byggd på en mångfald av faktorer. Skolan ska aktivt verka 

främjande för en förståelse och förmedla kunskap om andra människor samtidigt, på en rad 

olika sätt, motverkar trakasserier, mobbning och liknande på en rad olika sätt. 

Gymnasieskolan ska följa skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, detta är de s.k. styrdokumenten.33 I skollagens målparagraf anges de 

grundläggande bestämmelserna för all offentlig skolverksamhet, vilka som omfattas av lagen, 

vad utbildningen går ut på, verksamhetsformer och grundläggande mål samt värderingar.34   

Det intressanta i detta sammanhang för det mångkulturella mötet är Lpf 94 och stycket 1.1 

som anger de grundläggande värdena. Stycket var omdiskuterat när det togs fram för beslut 

och skulle omsättas i praktiken, vilket Hagström visar på i Läroplanens värdegrund – kristen 

etik och västerländsk humanism – kommer den att förändra skolan? Idag har det gått 10 år 

sedan läroplanen infördes och man kan fråga sig hur läroplanen har mottagits, tolkats och 

omsatts i praktiken. I denna uppsats är formuleringarna om kristen etik och tradition samt 

västerländsk humanism det som främst är intressant och utmärkande. Andra begrepp av 

intresse är demokrati, jämställdhet och icke-konfessionell i mötet med det mångkulturella.35  
 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 

samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla, I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker 

detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 

    LPF 94, 1.1 Grundläggande värden. 
                                                 
32 Otterbeck, Jonas, s. 35. 
33 Eridis, Marie, s. 17. 
34 Ibid., s. 17-19. 
35 LPF 94, 1.1 Grundläggande värden.  
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Erfarenheten säger oss att det är svårt att finna en gemensam tolkning och tillämpning i 

praktiken. Detta visar Hagström i sin undersökning om debatten och argumentationen kring 

läroplanen 1993/94 i riksdag och media.36 I Lpf 94 står det att skolan ska bygga på bl.a. 

demokratins principer och mångfald i syfte att återspegla det samhälle som vi lever i. Skolan 

kan tolkas som en arena för träning i demokratins tillämpande, plats för olika möten, respekt 

och förståelse av olika kulturer.37 Läraren får alltså en nyckelroll för att omsätta läroplanens 

uppdrag, riktlinjer och mål.38

Den slutsats man kan dra redan här är att skolan inte är värdeneutral eller helt objektiv. 

Skolan ska ta, med stöd av styrdokumenten, ställning för demokrati, mångfald, förståelse och 

tolerans. Det man ska motverka är främlingsfientlighet, intolerans, trakasserier och fördomar 

med öppen diskussion, kunskap och aktiva insatser.39 I Lpf 94 står det följande av betydelse i 

stycke 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna: 

 

Skolan har till uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för 

att arbeta och verka i samhället. 

 

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktig för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett 

samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. 

 

Lärarna ska, enligt 2.1 kunskaper, följande riktlinjer följas:  

tydliggöra  vilka  värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleverna ta 

ställning till hur kunskaperna ska användas. 

 

Se till att undervisningen till uppläggningen speglar både manligt och kvinnligt 

perspektiv. 

 

I 2.2 Normer och värden står flera mål och riktlinjer som lärarna ska sträva emot och vilka 

riktlinjer som skall följas. De handlar om att skolan ska sträva emot att förmedla en rad saker 

till alla elever. T.ex. kan det vara att man inte acceptera kränkningar eller förtryck utan istället 

                                                 
36 Hagström, kap. 7 & 8.  
37 Lpf 94, 1.1 Grundläggande värden, stycket om förståelse och medmänsklighet.  
38 Ibid., 2.1,2.2, 2.3 & rubriken riktlinjer för lärare. 
39 Lpf  94, stycket 1.1 Grundläggande värden. 
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känna solidaritet samt förståelse med människor från andra kulturer. Empati för sina 

medkamrater är en annan viktig förmåga som omnämns i samma stycke.  

Lpf 94 är öppen för olika tolkningar och stämmer väl överens med den målstyrning som 

gäller i dagens gymnasieskola.40 Läraren är den som tolkar och omsätter läroplanen 

tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Det är viktigt att involvera eleverna med tanke 

på avsnittet om elevinflytande och elevdemokrati i Lpf 94. Inflytande och demokrati ses som 

färdigheter som ska både läras om och tränas upp under lärarens ledning.41  

Skolledaren är den som har det yttersta ansvaret som representant för skolans huvudman 

att tolkningen och omsättning av Lpf 94 lokalt vid en tolkningstvist.42 Kvarstår problematiken 

om hur styrdokumenten ska tolkas i samband med diskussion om t.ex. friskolors undervisning 

eller deltagande i religionsundervisning, så ska skolförvaltning eller skolverket tillfrågas.43

 

3.2 Lärarens yrkesetik 
De yrkesetiska reglerna är framtagna av lärarnas fackförbund i likhet med andra 

yrkesgruppers etiska regelverk. Syfte är att definiera vad en professionell lärare är, vilket 

uppdrag lärare har och vilka principer som gäller för god yrkesutövning.44  

Reglerna är inte bindande eller kopplade till någon form av auktorisering på samma sätt 

som för läkare eller advokater. Syftet är att få en måttstock att använda i skolutvärdering och 

utveckling av läraryrket. Då yrkesetiken är framtagen av de fackliga organisationerna är det 

något som ger uttryck för vad lärare själva beskriver som viktiga principer för sitt eget 

yrkesutövande.   

 

De 15 principerna kan sammanfattas enligt följande. 

- Ansvara för elevernas kunskapstillväxt och vad de lär sig. 

- Visa elever respekt och tillit. 

- Inte diskriminera. 

- Stödja elevinflyttande och elevdemokrati. 

- Rättvist och likvärdigt bemötande i betygssättning och undervisning. 

- Skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar. 

- Hantera information om elever eller verksamhet korrekt. 

                                                 
40 Rooth & Dingsjö-Åsberg, kap. 2. 
41 Lpf 94, stycke 1 & 2. 
42 Skollagen, kap. 1, 4§. 
43 Erdis, s. 17. 
44 www.lararforbundet.se & www.lr.se.  
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- Arbeta utifrån vetenskaplig fakta, yrkeserfarenhet och stödja skolutveckling. 

- Påtala fel och brister i skolan. 

- Respektera kollegers och annan skolpersonals kompetens och ansvar. 

- Ta hjälp och vidta åtgärder för att hjälpa eleverna. 

 

3.3 Resultat och tolkning av enkätundersökningen 
Skolan som är med i undersökningen är en mindre skola med endast tre gymnasieprogram 

och sammanlagt 268 elever. Upptagningsområdet är det aktuella länet där skolan ligger och i 

länet finns en etablerad invandrargrupp med muslimer som har möjlighet att söka till skolan. 

Skolans profil är etik, fysisk aktivitet och kultur utan något konfetionellt inslag. Lärarna är 

alla utbildade lärare och har mer än 3 års erfarenhet var, samt erfarenheter från andra skolor. 

På den undersökta skolan finns inga hemspråkslärare och det bedrivs för tillfället ingen 

hemspråksundervisning. Ingen av lärarna nämner hemspråksläraren eller att man haft någon 

form av konflikt med föräldrar, t.ex. beroende på språksvårigheter.  Det kan tänkas att lärarna 

inte nämner elevfall där problem förekommit med tanke på sekretess i elevvårdsärenden.45  

Enkäten bestod av fyra frågor som besvarades i korthet för att få in flera svar för en 

sammanställning och tolkning.  Presentation av och utdelning av enkäten till lärarna gjordes 

tisdagen den 24 oktober med en uppföljning för att få in de sista enkäterna torsdagen den 10 

november.  

 

Frågorna i undersökningen är: 

- Vilken erfarenhet har Ni av islam och muslimer i en skolsituation? 

- På vilket sätt arbetar Ni med det mångkulturella mötet med invandrarelever och 

värdegrunden i Lpf 94? 

- Beskriv Din lärarroll i det mångkulturella mötet med egna ord? 

- Spelar en lärares egen bakgrund in och i såfall hur i mötet med muslimska elever?  

 

Av lärarna är det 1 som inte besvarade fråga 3 och 4 och motsvarar ett bortfall på 10 %. 

Procentuellt räknat är det en stor andel med tanke på antalet tillfrågade och insamlade svar. 

Jag har valt att inte följa upp för en komplettering då jag finner de övriga svaren 

tillfredsställande.  Intressantare är då att få in resterande 8 lärares svar för att minska detta 

                                                 
45 Erdis s.5, kap. 3 & 4. 
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frånfall från 10 % ner till 5 % vilket innebär en halvering. Detta visar på vikten av att få in 

många svar när antalet tillfrågade är så få. 

Lärarna har mellan 3 och 20 års erfarenhet av undervisning med ett snitt på 10,9 år. Alla 

lärarna utom 1 har dessutom varit på 2 eller flera skolor och därmed fått erfarenhet från 

undervisningsmiljöer/situationer.  

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga lärare var 3 manliga och 7 kvinnliga. Det 

visade sig att efter genomgång av enkäterna, framkom inte att kön var en relevant faktor i 

denna undersökning. Det är snarare ämnestillhörigheten till naturvetenskapliga eller 

samhällsvetenskapliga ämnen vid en granskning av respektive svar i denna undersökning.  

Lärarna i denna undersökning undervisar i 2-5 ämnen vardera och har tjänstegrader som 

överstiger 50 %. Ämnes fördelning beskrivs i följande tabell.  

 

Tabell 1 Ämnesfördelning för lärarna ingående i enkätundersökningen  

Bild 1 Svenska 2 Engelska 2 Religion 2 Historia 3 Geografi 

1 

Företags 

ekonomi 3 

Samhällskunskap 

3 

Karaktärsämnen 

2 

Rättskunskap 

1 

Naturkunskap 

2 

OP 1 

Psykologi 

1 

Matte 2 Fysik 2 

 

   

(Källa: enkätsvaren som finns hos uppsatsförfattaren.) 
 

Av svaren i enkätundersökningen framkommer att 1 av de 10 undersökta lärarna själv 

nämner sin utländska bakgrund. Något som inte direkt efterfrågades men som självfallet har 

en betydelse och borde ha efterfrågats.  Frågorna är annars tillfredställande besvarade och 

användbara utan extra uppföljning och förtydligande från respektive lärare. 

Citaten är direkta avskrivningar vari språkform och stavning är så som lärarna själva har 

skrivit i enkäterna. Varje citat motsvarar lärarens fullständiga svar på frågan som ställts i 

enkäten i syfte presentera materialet för läsaren.  
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Fråga 1  Vilken erfarenhet har ni av islam och muslimer i en 

skolsituation? 
Enkäterna fördelade sig på två grupper med sex enkäter i ena kategorin och fyra i den 

andra kategorin.  I den första kategorin säger sig lärarna ha liten eller ingen erfarenhet av 

islam eller muslimska elever i en skolsituation. Dessa lärare besvarar ändå de följande 

frågorna. I den andra kategorin säger lärarna att man har en stor erfarenhet av muslimska 

elever.  

Det går inte att fastställa hur många elever som är muslimer i realiteten på den aktuella 

skolan då en registrering av religiös tillhörighet inte görs. Det som framkommer utifrån 

elevkatalogen är att en majoritet av eleverna är födda i Sverige och uppvuxna i en svensk 

kulturell kontext där islam förekommer men som en minoritet.  

Skillnaden som framkommer vid en jämförelse är att i kategori 1 har alla utom 2 jobbat i 

max 5 år medan i kategori 2 har alla arbetat i mer än 5 år. Kategori 1 har 2 lärare som arbetar 

med enbart språk, 2 lärare med naturvetenskapliga ämnen och 1 lärare med 

samhällsvetenskapliga ämnen. I kategori 2 är det 1 lärare med kombinationen bild/engelska 

medan 2 undervisar i karaktärsämnen samt 2 lärare med samhällsvetenskapliga ämnen. 

 
Ingen alls. 

Lärare 1 

 

Liten, några få elever som är muslimer.   

Lärare 2 

 

Ingen alls, vet att några elever som jag inte undervisar har specialkost pga. religion.  

Lärare 3 

 

Väldigt liten, har endast haft 1 elev som jag vet är muslim. 

Lärare 4 

 

Väldigt begränsad. Några elever jag haft är muslimer, men jag kan inte säga att det påverkat mitt arbete på 

något sätt. 

Lärare 5 

 

I religionskunskapen finns en med muslimsk bakgrund. 

Lärare 6  
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Det generella jag kan säga är att de flesta elever börjar mina kurser i Re med att en rätt svart och vit bild av 

islam och muslimer, ofta vill de skriva/arbeta om ”problem” (kvinnor, Iran, hedersmord) inom islam. Så en 

slags inledning brukar behövas i ämnet där vi måste börja bearbeta fördomar, islam i Sverige, Europa, världen, 

begrepp som fundamentalism m.m.   

Lärare 7 

 

Muslimer, många studenter från komvux i Uppsala. Islam som del i undervisningen i kost och livets 

slutskede. 

Lärare 8 

 

Relativt hög. 

Lärare 9 

 

Har haft och har flera elever som är muslimer. 

Lärare 10 

 

Analys  

Slutsatsen man kan dra är att lärare på samhällsvetarprogrammet (SP) och 

omvårdnadsprogrammet (OP) på den aktuella skolan mer medvetet kan säga sig ha erfarenhet 

av islam och muslimer i skolsituationer. Lärarnas egna kommentarer i svaren följer detta 

mönster. Men som det kommer att visa sig i kommande frågor att lärarna med liten eller ingen 

erfarenhet ändå har uppfattningar värda att analysera. 

Undersökningen har inte till syfte att ta reda på antalet muslimer på skolan men det 

framgår ändå att några är muslimer. Lärarnas definition av islam och muslim är inte känd, 

men när de nämner elever som muslim så är det i en vidare mening. Något som är 

problematiskt då vi inte vet om eleven själv sagt sig vara muslim till läraren eller om det är 

lärarens egen slutsats.  

En av lärarna nämner erfarenhet från komvux och möten med vuxna elever. I denna 

undersökning är det främst mötet med ungdomselever som efterfrågas. Det går att anta att 

problematiken och erfarenheterna är lika oberoende ålder. Men åldersskillnaden borde 

undersökas innan man drar några säkra slutsatser i frågan. En slutsats man kan dra ifrån andra 

studier visar annars på att genus och ålder är faktorer att ta hänsyn till i analyser av material 

som ingår i denna undersökning. 

En svårighet som framträder i svaren är vad lärarna menar med flera/många muslimska 

elever samt få/liten kontakt med muslimska elever. Här borde en följdfråga varit kvantitativ 
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för att få en uppfattning om antalet elever. Utifrån min kontakt med eleverna vid 

praktikperioder vet jag att antalet elever med invandrarbakgrund uppgår till ca 25 st totalt. En 

grupp på 25 elever motsvarar 9,3 % av antalet elever på skolan. Slutsatsen blir att antalet 

muslimska elever maximalt kan uppgå till strax under en tiondel av elevantalet. Mest 

sannolikt ligger det lägre, någon stans runt 5-6 % av elevantalet. 

De erfarenheter som kan upplevas problematiska eller skilja sig åt från möten med andra 

elever är skolmaten, undervisning i konstlära, frågor kring livets slutskede och fördomar.  

Lärare 7, som nämner fördomar, talar om elevernas fördomar utan att tydliggöra om det gäller 

muslimska elevers fördomar eller andra elevers fördomar. Fördomarna grundas i okunskap 

vilket läraren poängterar. Undervisning och mångkulturella möten skulle alltså kunna vara en 

metod att förebygga rasism och främlingsfientlighet vilket ingår i lärarens uppdrag i Lpf 94. 

Ingen svårt att möta muslimska elever i i relation till värdegrunden utan ser det som en 

fördel. Lärarna har alltså en positiv syn på elevers olika bakgrund och vill använda det i 

undervisningen. En lärare låter t.ex. det slå igenom i valet av innehåll i kurserna. En annan 

lärare gör det genom att visa på olika bakgrund och synsätt. Något som kan kopplas till Lpf 

94 stycke 1.2. 

 

Fråga 2  På vilket sätt arbetar Ni med det mångkulturella mötet med 

invandrarelever och värdegrunden i Lpf 94?  
Utfallet bland lärarna gav följande sammanfattande grupperingar. 

Lärare 2, 6, 9 och 10 säger att de tar upp diskussioner kring värdegrunden ibland, ofta 

spontant i samband med vardagssituationer. Då blir det samtal kring det som uppkommit. 

Lärare 4, 5 och 7 säger att de arbetar på samma sätt som med andra delar av värdegrunden 

och andra elever. Lärarna preciserar inte exakt hur de arbetar. 

Lärare 4, 9 och 10 använder begreppet diskutera för hur de arbetar. 

Lärare 2, 5, 6, 7 och 8 säger inte hur de arbetar och använder inget entydigt begrepp att 

lyfta fram vid en analys. Tolkar jag svaren skulle en möjlig tolkning vara att lärarna indirekt 

syftar på diskussion eller samtal med eleverna.   

 
Inte alls. 

Lärare 1 

 

Någon gång i undervisningen ex. kring engelskspråkiga länder där ju en del är muslimska. 

Lärare 2 
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Vet ej. För egen del: genom att behandla alla lika, jag tycker inte att det är så konstigt. 

Lärare 3 

 

På samma sätt som med alla elever. Vi diskuterar värdegrunden både direkt och indirekt särskilt i 

samhällskunskapen. Det handlar tex. om alla människors lika värde oavsett livsåskådning. 

Lärare 4 

 

På samma sätt med alla elever oavsett religiös tro; bl.a. genom valet av innehåll i kurserna. 

Lärare 5 

 

Inte mer än när det spontant tas upp i olika undervisningssituationer. 

Lärare 6 

Precis som med övriga grunder i Lpf 94 försöker jag låta detta genomsyra mitt arbete. Jag försöker vissa på 

att det finns flera sätt att se på tillvaron, att alla ej har samma bakgrund o.s.v. 

Lärare 7 

 

Känner inte till de ”så här utantill”. Mångkulturella möten är en tillgång i alla sammanhang inom 

karaktärsämnena på OP. 

Lärare 8 

 

Diskuterar i ”naturliga” situationer och i kurserna. 

Lärare 9 

 

 

Vardagsetik, konflikter och frågor som uppstår diskuteras i mindre grupper med berörda. 

Lärare 10 

 

Analys  

Alla lärare utom en svarar att de på något sätt arbetar med värdegrunden. Den lärare som 

svarar inte alls undervisar i naturorienterade ämnen vilket kan förklara en del på ämnesnivå. 

Men på en mer allmän nivå inom skolan ska det gå att ta upp värdegrundsfrågor oberoende 

ämnestillhörighet som lärare. En annan lärare kan inte beskriva sitt sätt att arbeta på. Det kan 

tolkas som en pedagogisk omedvetenhet samtidigt som läraren ändå nämner läroplanen. 

Det är tydligt att lärarna inte har valt en gemensam metod för att arbeta med värdegrunds 

frågor. Det som man ändå kan lyfta fram ur svaren är två begrepp, nämligen diskussion och 

samtal. Begreppet dialog förekommer inte i lärarnas svar men borde kunna tillämpas. Vid 

  26 



  

olika observationer på skolan märks detta då man ofta undervisar medvetet med lektioner 

liknande seminarier på högskolenivå.   

Det är i möten mellan lärare och elever i samband med vardagssituationer i skolan man 

samtalar kring något aktuellt. Ingen av de tillfrågade lärarna ger något konkret exempel på 

något ämne som diskuteras utifrån värdegrunden. En lärare ger i svar till annan fråga mat som 

ett exempel och vardagssituationer. Litteraturen omnämner annars idrott och 

samlevnadsundervisning som problematiska.  

Lärarna har klart för sig att de ska utgå ifrån Lpf 94 som styrdokument i sin undervisning 

även om de inte ger direkta hänvisningar. På skolan finns det tillgång till Lpf 94 i 

pappersform för lärarna och de har möjlighet att kontrollera vid behov inför olika 

undervisningsmoment.  

I svaren kan man skönja anslag till visa undervisningsmodeller. Hos lärare 10 nämns 

konflikter och frågor som diskuteras i mindre grupper för att lösas. Det kan handla om att lösa 

en konflikt eller problem gemensamt. En metod som utgår från ett fall eller problem och som 

ska lösas i grupp är PBL-metoden som Egidius beskriver.46 Diskussion omnämns som en 

form där frågor och problem tas upp tillsammans med läraren. Den situation som lärarna 

beskriver kan tolkas som handledningstillfällen där läraren medvetet eller omedvetet använder 

handledning som undervisning. Något som Egidius beskriver i sin bok.  

De tillfällen då man arbetar med värdegrunden förekommer vid två typer av tillfällen, dels 

spontant och dels planerat i olika kurser. Hur frekvent som det förekommer nämns inte av 

lärarna.  

 

Fråga 3  Beskriv Din lärarroll i det mångkulturella mötet med egna ord? 
Lärarna beskriver i någon mån möten med eleverna i sina svar på enkätens frågor. I 

samband med denna fråga om lärarrollen framträder två begrepp, nämligen hänsyn och 

likvärdighet i bemötande av eleverna som individer. Lärarens yrkesetik spelar roll i analysen 

av dessa svar då lärarna beskriver både sin egen praktik och en tänkt idealbild.  

Lärare 1 och 2 lyfter fram att vara sig själv respektive försöka vara neutral i sin roll som 

lärare.  

Lärare 3 och 5 lyfter fram likvärdighet och likvärdigt bemötande i bedömningar av och 

bemötande av elever i sin yrkesroll. 

Lärare 6 lyfter fram förståelse som honnörsord i sin lärarroll. 

                                                 
46 Egidius, kap. 4. PBL betyder problembaserat lärande. 
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Lärare 7 har med sin utländska bakgrund ett något annat perspektiv vilket framkommer av 

svaren. Läraren har reflekterat över sin situation och använder sig av sin egen bakgrund samt 

erfarenhet i rollen som lärare.  

Lärare 8 är den som betonar lärarrollen som ett uppdrag och det mångkulturella som en 

tillgång i skolan. 

Lärare 9 lyfter fram i sitt svar att använda sig av vardagsexempel som ligger nära 

elevernas egen verklighet. Det är något som eleverna kan relatera till och förstå. 

Lärare 10 vill lyfta fram det positiva med mångfalden och att behandla alla med respekt. 

Två andra begrepp som återfinns i svaret är reflektera och lyhördhet. 

Lärare 2, 7 och 10 poängterar att de använder elevernas egen bakgrund i form av kultur 

och social tillhörighet för att diskutera likheter och olikheter.  
 

Försöker vara mig själv oavsett elev… 

Lärare 1 

 

Jag försöker vara neutral och koppla till olika kulturer som eleverna med sig. 

Lärare 2 

 

Då jag inte har uppmärksammat det som något problem är det svårt att svara på frågan. Om jag tar hänsyn 

till varje individ och samtidigt ger alla ett likvärdigt bemötande samt löser de problem som ev. uppstår i 

samförstånd borde det funka? 

Lärare 3 

 

Min lärarroll går ut på att bemöta alla på ett likvärdigt sätt i enlighet med läroplanens värdegrund. 

Lärare 5 

 

Förståelse är ett honnörsord där jag förhoppningsvis kan hjälpa till och locka fram de funderingar som 

finns i en grupp diskutera dem. 

Lärare 6 

 

Jag tror och jag försöker att ha en så bredd syn som möjligt när jag träffar/arbetar med folk med annan 

bakgrund och kanske har jag större behov av att fundera på detta/har jag/ undrar på detta. För jag har själv 

utländsk bakgrund. Något som jag gärna lyfter fram – visar som exempel. 

Lärare 7 

 

- Ett uppdrag - En tillgång. .Att betrakta alla individer både från kulturella och sociala skilda miljöer. 

Lika viktigt/självklart båda delarna.  

Lärare 8 
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Att kunna exemplifiera med ”naturliga” inslag är berikande både i möten och olika tänkande. 

Lärare 9 

 

Att vara öppen, lyssna, ta in och reflektera över olika sätt att vara och uppleva skolan och världen på. Att 

mötas och prata om olikheter och likheter. Att behandla alla medsamma respekt. Att på visa det positiva med 

mångfalden. 

Lärare 10  

 

Analys 

Det som framträder som viktig enligt lärarna i undersökningen är att vara sig själv och 

försöka vara neutral. Som lärare bör man alltså eftersträva att vara sig själv för sin egen 

trovärdighetsskull. Beaktar man vad läroplanen formuleringar innehåller den värderingar som 

t.ex. jämställdhet och människors lika värde vilka läraren ska ta ställning för. En tolkning kan 

vara att läraren syftar på saklighet i undervisningen och hur man didaktiskt går tillväga i 

skolan. Det finns en etisk aspekt i vad läraren framför, nämligen den att inte påtvinga någon 

en specifik uppfattning. Det viktiga i ett sådant resonemang är att låta eleven själv ta ställning 

utifrån vad som presenteras i undervisningen.  

Likvärdighet och likvärdigt bemötande nämner två lärare vilket kan kopplas samman med 

läroplanens skrivelse om en likvärdig utbildning. Men även en rättvis och likvärdig betygens 

och bedömnings diskussion kan räknas hit. Lärarnas yrkesetiska regler poängterar även detta 

som viktig för att vara en bra lärare. En bra lärare arbetar med en medvetenhet kring dessa 

frågor.    

Lärarna vill beskriva sig som öppna för att människor är olika och att alla människor har 

samma värde. För detta, som lärarna svarar, behövs en öppenhet och respekt gentemot 

eleverna i mötet. Lärarna diskuterar alltså vilket förhållningssätt som de anser sig själva ha 

och som lärare i allmänhet bör hålla sig till. 

Mångfalden beskrivs som positiv och en tillgång för läraren och skolan, i de fall den 

beskrivs. I de två tidigare frågorna finns det lärare som uttrycker att de inte ser ett problem 

med muslimer och islam i skolan. Något som vore intressant att följa upp och fundera kring är 

varför det inte skulle vara ett problem. Det ges uttryck för en positiv syn mångfalden, det 

mångkulturella och människors olika bakgrunder.    

Begreppen om respekt och lyhördhet nämns av en lärare som viktig i lärarrollen vilket tas 

upp i lärarförbundens yrkesetiska regler. De lärare i undersökningen som inte nämner 

begreppen kan ta dem som givna då de yrkesetiska reglerna har diskuterats mycket. Den 
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yrkesetiska medvetenheten som framträder i olika delar av svaren visar på en självbild som 

professionella lärare. Lärarna ger ett uttryck för ett ideal man vill följa för att bli accepterad 

som en god lärare.   

 

Fråga 4 Spelar en lärares egen bakgrund in och isåfall hur i mötet med 

muslimska elever? 
Lärarna är överens om att bakgrunden spelar roll i mötet med muslimska elever. Lärare 1 

utvecklar inte svaret men övriga lärare utvecklar sina svar med olika exempel.  

Lärare 2 säger att man inte kan bortse från medvetna och omedvetna värderingar som man 

bär med sig. Lärare 5 ger ett snarlikt svar och använder uttrycket ryggsäck som människor bär 

med sig med erfarenheter och upplevelser. Innehållet i ryggsäcken är det som skiljer 

människorna åt.  

Lärare 6 säger att bakgrunden spelar roll men att det är individuellt vad man gör av det.   

Lärare 7 ger det mest utförliga svaret lyfter fram att det är viktigt att ge bra introduktioner 

i respektive ämnen och definitioner på olika begrepp. Läraren poängterar ett av syftena med 

religionsämnet, kanske all undervisning enligt läraren, är att fundera över vad som är sanning 

och allmängiltigt. Även hur olika vi uppfattar andras värderingar, religioner och åsikter. 

Lärare 8 är den enda som nämner humanismen i sitt svar, alla människors lika värde och 

den lagstiftade religiösa religionsfriheten. 

Lärare 3, 5, 7, 8, 9 och 10 ger exempel på hur mötena kan se ut. De begrepp lärarna 

använder i sina svar är empati, respekt, möte och diskussion som viktiga, grundat på deras 

egen yrkeserfarenhet av att möta elever. 

Lärare 3 och 7 berör behovet av utbildning för lärare redan på lärarutbildningen och fråga 

4 berör ett viktigt ämne för lärare som är verksamma idag. Båda lärarna vill se att man 

prioriterar denna fråga mer på lärarutbildningen och olika fortbildningsdagar. 

 
Det tror jag. 

Lärare 1 

 

Ja, vi bär alla med oss medvetna och ”omedvetna” värderingar, det kan vi inte bortse ifrån. 

Lärare 2 
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Ja, det tror jag. Ju närmare ”personen” en fråga ligger, typ värderingar (=personliga), desto mer reagerar 

vi utifrån vem vi är och det beror säkert på vår bakgrund. Jag tror att förståelse och empati knappast tränas på 

lärarutbildningen i samma omfattning som uppväxt och annan bakgrund gör det. 

Lärare 3 

 

Jag vet inte, men givet har man olika typer av förhållningssätt i sitt yrke beroende på vilken ”ryggsäck” 

man har med sig i livet i form av erfarenheter. 

Lärare 5 

Självklart spelar det roll. Vad man sen gör av det hela är förstås individuellt. 

Lärare 6 

 

Ja, inte kanske i stora drag för alla lärare ska utgå från Lpf 94 men samtidigt för en bra lärare måste man 

ju utgå från ens person. Förutsätter att jag tror att det är lättare att möta invandrarelever i allmänhet om man 

har mer kunskap i kanske deras bakgrund, religion. Kunskap i stället för fördomar bidrar till annat bemötande. 

Även om alla lärare borde ha den allmänna respekten!  

Lärare 7 

 

Kan bara tala för mig själv. Är uppvuxen/uppfostrad med möten av människor från olika kulturer/länder. 

Värdegrunden humanism. Hoppas det är så för alla som möter elever i skolan. (- Att alla har samma värde och 

religionsfrihet är lagstiftat i Sverige.) 

Lärare 8 

 

Med egen erfarenhet i det privata livet från upplevda kulturkrockar både i hemland och utomlands gör det 

lättare att tänka sig in i andras situationer. 

Lärare 9 

 

Javisst. Mina erfarenheter möter deras erfarenheter. Vi diskuterar, berättar, försöker förstå, hitta konsensus 

och samförstånd i att respektera varann i det arbete vi gör tillsammans. 

Lärare 10   

 

Analys 

Det är tydligt att lärarna har en uppfattning att bakgrunden spelar roll för läraren i mötet 

med muslimska elever. Det är egentligen bara lärare 7 som ger egna exempel medan övriga 

beskriver hur ett möte borde vara. Även om det är beskrivningar av hur det borde vara bygger 

lärarnas uttalande på egen erfarenhet. Jämför man med fråga 3 och svaren där blir det 

problematiskt att förhålla sig neutral eller lika mot alla snarare likvärdig. Likvärdighet är svårt 

att värdera vad det är men då det är vad som nämns i Lpf 94 är det vad som finns att utgå 

ifrån. Någon exakt definition finns inte i styrdokumenten. 
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En medvetenhet om sin egen bakgrund kräver en reflektion om sig själv och sin bakgrund. 

Något som påtalades som väsentligt att ta upp i lärarutbildning och fortbildning. Två lärare 

nämner utbildning och kunskap om lärarens bakgrund i mötet med muslimska elever och hur 

det fungerar.  Det är nödvändigt att lärare får kunskap om interaktionen i mötet med eleverna. 

Men genom egen reflektion kan man medvetandegöra sig själv och sin roll i mötet. 

Ingen av lärarna har i något svar refererat till kristen etik eller kristendom som en motsats, 

eller i relation till, islam och muslimer. Det vore intressant i en uppföljning undersöka 

huruvida lärarna ställer islam mot kristendom. Men med tanke på att lärarna nämner att deras 

bakgrund spelar in i mötet med eleverna så spelar den svenska kulturen in. En del i den 

svenska kulturen är det kristna arvet och som i skolsammanhang kommer till olika uttryck. 

T.ex. firas avslutningar i kyrkan, svenska kyrkan har personal med arbetsuppgifter att besöka 

skolorna regelbundet och klasser besöker kyrkan vid olika tillfällen i religionsundervisningen. 

Något som ingen av lärarna omnämner i sina svar på någon av frågorna. 

Däremot är det en lärare som nämner humanism utan att utveckla sin ståndpunkt närmare. 

Samma lärare säger att människor likas värde vilket omnämns I Lpf 94.  

På fråga 3 är det en av lärarna som nämner sin egen bakgrund från ett annat land och att 

det spelar roll i mötet med eleverna. Denna lärare använder alltså sin egen erfarenhet och 

bakgrund medvetet som en del av sin undervisning. Det kan antas vara så att denna erfarenhet 

och kunskap blir uppenbar först när någon byter kulturell kontext och själv blir en i en 

minoritet. 

Några av lärarna beskriver samtal och möte med eleverna där egenskaper som empati och 

respekt är viktiga egenskaper hos en lärare. Detta går alltså igen sedan tidigare svar där mötet 

mellan lärare och elev beskrivs. Skolan ses som ett viktigt forum för mötet i det 

mångkulturella där alla ska utifrån lärarnas svar mötas med respekt och empati. Svaren kan 

vara en beskrivning av en interaktion i en social kontext där kunskap konstrueras. 

Då lärarna säger att bakgrunden spelar roll, om än i olika grad och sätt, kan slutsatsen dras 

att lärarna ingår i en kontext. Denna kontext måste man ta hänsyn till och är i detta fall att 

lärarna tillhör majoritetskulturen i samhället och har en stark position i organisationen så som 

lärare. 
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KAPITEL 4 GENOMGÅNG AV FORSKARNAS SYN PÅ  

UPPSATSENS PROBLEMOMRÅDE 
I detta kapitel kommer litteraturens olika delar att presenteras närmare som har relevans 

till undersökningen. 

 

Samuelsson ger några vardagsexempel från skolans vardag i sin bok. En viktig aspekt är 

skillnaden på undervisningsformer och lärande inom islam jämfört med svensk skoltradition. 

Samuelsson anför att den utformning skolan har och läroplanens formuleringar kan innebära 

problem och i vissa fall vara direkta motsättningar till islam.47 De konkreta områden som 

Samuelsson tar upp bl.a. är skolmaten, religionsundervisning, lärare-elev relationen och 

tilltron till läraren som auktoritet.48  

Skolmaten kan innebära problem då Koranen och sunna ger förbud mot viss mat och 

dryck, t.ex. som griskött och alkohol. Under ramadan så står äldre elever över skolmaten trots 

att de skulle behöva energin för att orka studierna resten av dagen.49 Idrottsämnet är ett annat 

ämne som är problematisk ut två aspekter, dels synen på nakenhet vid dusch samt integrerad 

undervisning mellan könen. Muslimer brukar hänvisa till olika Koranverser, som t.ex. 24:31, 

eller traditioner från skolformer i sina hemländer.50  

En viktig aspekt i boken är kapitlet Islamiska friskolor i Sverige där Samuelsson diskuterar 

huruvida detta bidrar till gemenskap eller segregation. Utifrån intervjuer och studiebesök visar 

Samuelsson på att en del muslimer vill ha friskolor just för att undvika värdekonflikter och 

bevara sin egen identitet.51 Något som är problematiskt då friskolor ska följa samma regelverk 

som kommunala skolor, men även har rätt till egen profil. Detta leder till kompromisser enligt 

Samuelsson och frågan blir då hur man ska kompromissa.52  

Samuelsson framför även lösningar på de problemområden i skolan som tas upp. Främst 

handlar det om att mötas och att lärarna ska tillgodose önskemålen så långt som möjligt. Det 

innebär enligt Samuelsson att t.ex. i religionsundervisningen så bör man vara neutral och 

saklig. En lösning skulle kunna vara att bjuda in imamer på samma sätt som man bjuder in 

andra representanter till skolan.53  

                                                 
47 Samuelsson, s. 100. 
48 Ibid., kap.4. 
49 Ibid., s. 101. 
50 Ibid., s. 104-105. 
51 Samuelsson, s.130-132. 
52 Ibid., s. 133-135.  
53 Ibid., s. 105. 
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Jester-Lindberg har i sin uppsats, Möte med invandrarbarn. En studie av klasslärarens 

erfarenheter av mångkulturella arbetssituationer, intervjuat lärare om deras beskrivning av 

mötet med invandrarbarn. Det som är intressant med Jester-Lindbergs uppsats är 

lärarperspektivet och metodvalet med intervjuer av yrkesverksamma lärare. Det styrker att det 

är möjligt att utifrån personliga erfarenheter, intressen som lärarstudent och även färdig lärare 

att skriva om sitt eget yrke.54 Lärarna själva i undersökningen nämner boendeförhållanden, 

ekonomi och studiebakgrund påverkar dem i vilka de är och vilka perspektiv de har på 

tillvaron när de möter eleverna i skolan. Även språket är en avgörande faktor.55 För att hantera 

ett möte bra med eleverna nämns respekt och likvärdighet i lärarens agerande som viktigt.56  

Otterbeck framför i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan för att kultur och 

religion är två olika saker som ska särskiljas.57 Religion är kontextbunden och underordnat 

begreppet till kultur som kan sägas vara ett samlingbegrepp för människor sociala 

aktiviteter.58  

Otterbeck ger en rad olika definitionsförslag på religion som substantiell, funktionell eller 

Geertz religionsdefinition.59 Men som Otterbeck säger så är det problematiskt att entydigt 

fastslå vad som är vad. Men att det ändå föreligger en skillnad mellan kultur och religion 

menar Otterbeck.60

Det underlättas inte heller av att man kan sammankoppla religion med etnicitet. Båda 

termerna kan användas om kollektiva identiteter. För människor som emigrerat, t.ex. 

sudanesiska muslimer, kan religion och etnicitet få en förstärkt roll vilket är dokumenterat.  

På samma sätt som det är skillnad mellan kultur och religion bör man särskilja etnisk 

tillhörighet för att kunna se vad som är vad.61  

Sverige är en kulturell och religiös mångfald, ett pluralistiskt samhälle som Otterbeck 

kallar det, där medborgare och personer i Sverige har en grundlagskyddad rätt att inte bli 

förtryckta eller dölja detta.62 Otterbeck, liksom Jester-Lindberg, pekar på hemkunskapsläraren 

som en nyckelperson för att lyckas med det mångkulturella mötet.63  

 

                                                 
54 Jester-Lindberg, s. 1 & 16-19. 
55 Ibid., s. 25-27. 
56 Ibid., s. 6 & 24-25.  
57 Otterbeck, s. 21-23. 
58 Ibid., s. 24-25. 
59 Ibid. s. 25-26.  
60 Ibid., kap. 2.  
61 Ibid., s. 31-32. 
62 Ibid., s. 35. 
63 Otterbeck, s. 50 & Jester-Lindberg, s. 26 & 31. 
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De finns barn som har ord på t.ex. turkiska för det som händer hemma och ord på svenska för det som 

händer i skolan. Det kan vara omöjligt för dem att beskriva på turkiska vad som händer i skolan och vice versa. 

För dem är hemspråksläraren en unik person; den enda vuxna som de fullt ut kan kommunicera med.64

 

Men Otterbeck betonar också vikten av en bra kommunikation med föräldrarna för att 

även de ska bli involverade i en positivt mångkulturellt möte.65 Kommunikationssvårigheter 

med föräldrarna menar annars Otterbeck är en faktor till problem i det mångkulturella mötet, 

t.ex. angående skolresor, musik och samlevnad.66  
 

På ett par skolor i Malmö har man en del problem med maten. Det har varit oklart vad som kan anses som 

islamisk mat, och elever som har varit uppskrivna för islamisk mat (ersättningskött) har plötsligt vägrat att äta 

eftersom köttet inte har varit halal-slaktat.67

 

Otterbeck ger förslag på flera intressanta idéer som är möjliga att forska kring och då inte 

minst påtalas behovet av religionsvetenskaplig forskning.68 Jester-Lindbergs uppsats kan ses 

som bidrag till en didaktisk vinkel på frågeställningarna Otterbeck väcker. Jester-Lindberg 

visar på skolans roll i det hela och vilka metoder som kan användas där för att uppnå ett 

positivt integrerat samhälle.69 Otterbeck och Jester-Lindberg diskuterar identiteten hos eleven, 

språkets, kulturens och religionens roller för muslimer respektive invandrare.70  

Lahdenperä har studerat lärares syn på invandrarelever och använder sig av en 

textanalytisk metod av åtgärdsprogram. Ladhenperä menar att skolan har en svår uppgift i att 

hantera det mångkulturella mötet. Dels ska man förmedla majoritetskulturens normer och 

värderingar, samtidigt som man ska värna och utveckla det mångkulturella.71  

Ladhenperä diskuterar två viktiga begrepp, nämligen invandrarelever och barn med 

särskilda behov, vilket är två kategorier som förekommer i skolans värld.72 Det är viktigt att 

reda ut vad man menar med dessa två begrepp vilket speglar synen som läraren har på eleven. 

I Lpf 94 definieras elever med behov av specialpedagogisk hjälp som barn med särskilda 

                                                 
64 Otterbeck, s. 50.  
65Ibid., s. 71. 
54 Ibid., kap. 3. 
67 Ibid., s. 52. 
68 Ibid., s. 96-99 & s. 123-124. 
69 Jester-Lindberg, s. 38. 
70 Otterbeck & Jester-Lindberg. 
71 Lahdenperä, s.13. 
72 Ibid., s. 151-155. 
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behov. Närmare än så specificeras begreppet inte och kategorin blir tämligen grov och 

allomfattande där även dyslektiker och elever med koncentrationsproblem kan omfattas.73  

Det är inte bra att göra en värderande kategorisering som Ladhenperä visar på av 

invandrarelever som kategori. Det blir en diskriminering, en stämpling av elever, vilket inte 

stämmer överens med vad som står i Lpo 94 som grundläggande värdering för skolans 

arbete.74  

Frågan om huruvida lärarens bakgrund spelar in i bemötandet och arbetet med muslimska 

elever är viktig. En människas bakgrund och förförståelse har en avgörande betydelse vilket 

Ladhenperä diskuterar. I vilken utsträckning kan alltid diskuteras.  Med gemensam 

socioekonomisk, språklig och kulturell tillhörighet kan t.ex. en hemspråkslärare få en bättre 

förståelse och annan relation till en elev än lärare utan dessa gemensamma nämnare.75 Fast det 

är även omnämnt att det kan finnas konflikter inom invandrargrupper som gör det 

problematiskt mellan en hemspråkslärare och invandrarelev.76

Med ett förändrat synsätt på elever med invandrar bakgrund och deras föräldrar, så skulle 

skolan kunna kringgå problemet med elever i behov av särskilt stöd till viss del.77 

Kategoriserar lärarna på ett negativt sätt får de svårigheter, t.ex. intagande av försvarsställning 

gentemot skolan. Med en positiv kategorisering får lärarna fördelar, t.ex. vilja att samarbeta. 

Sättet att kategorisera bottnar i lärares olika pedagogiska synsätt vilket behöver 

medvetandegöras. Lahdenperä föreslår ett byte av kategorier och begrepp från invandrarelever 

till två- eller flerkulturella elever.78 Det är även viktigt att klargöra vart problemet ligger 

någonstans och vems ansvaret är. Problemet sägs ibland ligga i hemmet, skolan eller i 

samhället i stort vilket får konsekvenser för hur man bemöter problemet.79 Finner vi att 

problemet helt eller delvis liga i skolan måste vi ställa oss frågan vilken uppgift skolan har. 

Enligt Lahdenperä kan det vara en björntjänst att försöka förmedla svenska värderingar i syfte 

att försvenska eleverna. Det blir kränkande för eleven och föräldrarna. I längden kan få en 

negativ konsekvens för en integration och positivt möten mellan människor från olika 

kulturer.80  

                                                 
73 Lahdenperä, s. 152. 
74 Ibid., s. 155. 
75 Ibid., s. 153. 
76 Not till text saknas men underlag finns i litteraturen. Det är tämligen allmänt känt förhållande. 
77 Lahdenperä, s. 151-153 & 163-179.  
78 Ibid., s. 164. 
79 Ibid., s. 166ff. 
80 Ibid., s. 162. 
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Enligt Geels och Wikström är ungdomar intresserade av religion och livsfrågor men det 

skiljer sig från tidigare generationer.81 Värderingar och synsätt har blivit mer individualistiska 

och nya idéströmningar går att skönja.82   

I gymnasieskolan har det undersökts om elever inställning till livsfrågor med resultatet att 

intresset är stort. Ungdomar reflekterar och tänker kring livsfrågor men säger sig samtidigt 

vara mindre intresserade av de etablerade livsåskådningarna.83 Det som lyfts fram är att det 

märks skillnad mellan pojkar och flickor i synsätt i dessa frågor, men att man inte undersökt 

skillnaden mellan infödda svenskar och invandrare.84 Det vore dock intressant att undersöka 

skillnaden mellan dessa grupper. Skillnaden över tid har däremot jämförts bland 

gymnasieelever 1970 och 1994 med resultatet att det skett en värdeförskjutning bland 

ungdomar. Det kan antyda att det har skett och sker en förändring vad gäller värderingar över 

tid som märks först vid långtidsstudier.85  Geels och Wikström visar alltså på att elever är 

intresserade av religion och livsfrågor vilket har betydelse i relation till de frågor som ställs i 

denna uppsats. Hade det inte haft betydelse så skulle inte de olika värdekonflikterna beskrivas 

av andra forskare som de nu gör. 

Det framgår hos Samuelsson86, Johansson87, Otterbeck88 och Svanberg/Westerlund89 att 

religionen, i detta fall islam, har en betydelse för invandrarna. De unga muslimerna i 

gymnasieåldern som tillhör en andra och tredje generation muslimer i Sverige kan man här se 

som en egen grupp. De gör som sina svenska kamrater en distansering gentemot vuxenvärden. 

Men likaväl sker en distansering från invandrarungdomarnas sida gentemot andra ungdomar i 

samma ålder, då man identifierar sig som muslim. Det man kan säga är att dessa ungdomar 

genomgår är en process där man går in i en roll som individ och grupp i syfte att söka någon 

tillhörighet och struktur i tillvaron.90 Resultatet av denna process kan sammanfattas i 

begreppet blågul islam så som Otterbeck, Svanberg och Westerlund presenterar begreppet.  

Med denna bakgrund är det förståeligt att ett mångkulturellt möte i skolan kan bli 

konfliktfullt om inte lärare kan hantera dessa situationer. Frågan är då vad lärarna själva 

säger? Vilka konflikter ser de i mötet med muslimska elever? Vilka möjliga lösningar ser man 

                                                 
81 Geels & Wikström, kap. 11. 
82 Ibid., s. 343-347. 
83 Geels & Wikström, s. 347-353. 
84 Ibid., s. 350-353. 
85 Ibid., s.347-350. 
86 Samuelsson, kap. 1. 
87 Johansson; artikel i Svanberg & Westerlund, s. 175-195. 
88 Otterbeck; artikel i Svanberg & Westerlund, s. 157-174. 
89 Svanberg & Westerlund,  s. 9-30.  
90 Ibid., kap. 1 & 2. 

  37 



  

på problematiken med mångkulturella möten? Något som forskarna Samuelsson och 

Otterbeck visar på, försöker förklara och diskutera i sina respektive arbeten. Otterbeck är den 

av forskarna som går mer på djupet i sin beskrivning av skolans problematik i mötet med 

muslimska elever. Främst genom fler presenterade fallstudier. Men i huvuddrag är 

Samuelsson och Otterbeck samstämmiga. 

Det som är intressant med Gerle är sättet att visa Sverige på. Det har varit en homogen 

enhetskultur som förändrats de senaste 50 åren. Skolan har varit ett medel för att forma en 

likhet och modernt samhälle men som idag är mer av en mångfald och att moderniteten har 

förändrats.91

I kapitel 1 visar Gerle på hur skolan visar på värdekonflikter som finns i samhället. Skolan 

är en arena, en mötesplats, mellan det privata och offentliga där olika uppfattningar möts och 

konfronteras.92 Människosynen är central i ett möte mellan människor, hur ser läraren på 

eleven i mötet under en skoldag?  

Förutsatt att läraren är vad vi allmänt menar med svensk och eleven är en utövande 

muslim så är människosynen olika, enligt Gerle.93 Det Gerle menar är att det är en skillnad 

redan mellan kristen människosyn och västerländs humanism där den senare har ett mer 

positivt synsätt.94 Viktigt är också att poängtera, vilket Gerle gör, att visa på att det kristna 

synsättet skiljer sig åt mellan olika kristna traditioner.95 Med tanke på variationen inom islam 

gällande olika traditioner så existera även där olika synsätt. Således blir slutsatsen att mötet 

utifrån olika människosyn och bakgrund blir komplext vilket är intressant att diskutera utifrån 

fråga fyra i resultatdelen. 

Vad Gerle lyfter fram som viktigt är att en skillnad i synen på om religionen är privat eller 

något offentligt. I dagens svenska samhälle är religionen en privatsak och skolan är icke-

konfessionell medan inom islam är religionen en offentlig fråga.96  

Gerle blir intressant i det hela om man ställer sig frågan om muslimska friskolors vara 

eller inte vara i Sverige.97 Idag har man med gällande lagstiftning rätt att starta en friskola och 

söka tillstånd hos skolverket utifrån gällande regler. Vissa menar på att friskolor skulle stärka 

en segregering och verka negativt i samhället med tanke på integrationspolitiken. Andra 

                                                 
91 Gerle, kap. 1. 
92 Ibid., s. 22-24. 
93 Ibid., s. 107-116. 
94 Ibid., s. 107-108. 
95 Ibid., s. 107-113. 
96 Ibid., s. 25. 
97 Ibid., kap. 2. 
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menar att det stärker och främjar muslimers bevarande av sin identitet och kultur på samma 

viss som för samer och judar t.ex.  

Hur det föreligger med denna sak skulle det behövas mer forskning kring för att bättre 

fastställa hur konfessionella friskolor, kristna som muslimska, påverkar integrationen. Själv 

har jag som lärarstuderande ingen invändning i princip mot friskolor eller deras olika profiler 

så länge de följer regelverket.  

Outis och Roald beskriver muslimernas situation i Sverige utifrån ett innefrånperspektiv så 

som konvertiter samtidigt som de är forskare. De beskriver att på samma sätt som svenskar 

har en islamofobi finns en västfobi bland muslimer som är problematisk i vardagen.98 Det 

bygger upp rädslor och beteenden som i integrationen och mötet i skolan kan skapa konflikter 

som kan vara svårhanterliga av flera skäl.99  

En viktig del i boken är kapitlet om Sharia där de ger en historisk bakgrund och dess 

utformning i muslimska länder. De menar att det är skillnad på historien och de muslimska 

länderna jämfört med Sverige.100 I kapitlet hävdar de att det måste ske en nytolkning av 

källorna och en ny tillämpning till förhållandena i Sverige.101  Något som kan relateras till vad 

övriga forskare tar upp som en förändringsprocess till vilken begreppet blågul islam kan 

kopplas. Problemen i skolan kan lösas med en omtolkning och en anpassning av islam till 

svenska förhållanden vilket Outis och Roald framför.102   

Svanberg och Westerlund har i sin inledning till boken, Blågul islam? Muslimer i Sverige, 

en beskrivning av islam som organiserad invandrarreligion sedan 50 år tillbaka. De beskriver, 

tillsammans med övriga forskare i boken, på en anpassning av islam till Svenska förhållanden. 

Det är i detta sammanhang som de diskuterar begreppet blågul islam.103 Boken är uppdelad i 

tre större avsnitt, nämligen rörelser och organisationer, islam i samhället och tro och tradition. 

I avsnittet om rörelser och organisationer är det bla två avsnitt som diskuterar islam i en ny 

kontext, Westerlunds Eurosufism, universalister och konvertiter och Schmits Sveriges 

Förenade CyberMuslimer. Texterna visar på hur muslimer omtolkar sin religion och dess 

budskap till nya förhållanden och tar ny teknik till sin hjälp.104

 

                                                 
98 Ouis & Roald, kap. 1. 
99 Ibid., s.84-87 och kap. 3. 
100 Ibid., s. 53-64. 
101 Ibid., s. 60-68. 
102 Ouis & Roald,  s. 58-61. 
103 Svanberg & Westerlund, förordet.  
104 Schmit, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 107-122. 
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De som främst formulerar islam är, enligt Pyar D:s uppfattning, de unga. De är de som växer upp i Sverige 

och har svenska som modersmål, som identifierar sig med Sverige som land och kulturarv. 105

 

Det andra avsnittets intressantaste text är skriven av Johansson och heter Islamiska 

friskolor, lyckad integration eller hot mot mångfalden?.106 I denna text diskuterar Johansson 

huruvida det blir ett mångkulturellt möte ifall muslimer sluter sig samman i egna skolor. Blir 

då skolan en mötesplats där elever med olika bakgrund möts och diskuterar värdegrundsfrågor 

utifrån Lpf 94. Johansson menar vidare att det inte går att neka dem som vill starta friskolor 

men att skolverket behöver utöva en kontroll i enlighet med sitt myndighetsdirektiv. Fördelen, 

som Johansson framhåller, med friskolorna skulle vara att muslimska elever får en möjlighet 

till en skola med en profil som stämmer överens med deras bakgrund. Nackdelen är ifall 

friskolorna skulle misskötas och inte följa regelverket vilket gjorts i vissa fall, men att det 

ändå är förtidigt att helt döma ut islamiska friskolor. 107   

I avsnittet tro och tradition ingår fyra artiklar om muslimers tro och tradition i en Svensk 

kontext. Detta avsnitt kompletterar det första avsnittet då det beskriver Svenska förhållanden. 

Hedin beskriver t.ex. i sin artikel Islam på svenska, det tryckta ordet i tjänst åt Sveriges 

muslimer om arbetet med översättningar av Koranen och böcker om islam.108 Denna 

utgivning av böcker och tidskrifter fyller två funktioner, främst för att förse svensktalande 

muslimer med Koranöversättningar och böcker om islam.109 Vidare ger det möjlighet att göra 

sin röst gällande i en större krets av svensktalande läsare och presentera islam på sitt eget sätt, 

t.ex. via tidningen Salaam.110  Denna artikel, samt omnämnd litteratur, kan bidra med ökad 

kunskap om islam och muslimer i Sverige vore lämplig fortbildningsmaterial för t.ex. 

religionslärare. 

Häger är huvudredaktör för sammanställningen av skolverkets undersökning om 32 

skolors arbete med mångfald och värdegrund. I utvärderingen nämns tre intressanta 

problemområden, nämligen förändringsprocesser i skolan, konfliktfyllda relationer och 

skolans fysiska miljö.111 Med förändringar menas att skolan som organisation ibland har fullt 

upp med att förändra sig och anpassa sig till nya förutsättningar så att det skapar problem.112  

                                                 
105 Schmit, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 116. 
106 Johansson, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 175-194. 
107 Johansson, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 175.  
108 Hedin, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 215-234. 
109 Hedin, artikel i Svanberg & Westerlund, s. 215-224. 
110 Ibid., s. 227-231. 
111 Häger, s. 8-22. 
112 Ibid., s.9-14. 
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Mellanmänskliga konflikter av olika slag är ett problemområde som kan bottna i olika 

saker, t.ex. fördomar om varandra, okunskap och intressekonflikter. Främst beskrivs 

konflikter mellan elevgrupper samt mellan lärare-elever.113  

 
Skolan ska ju påverka barnen till en demokratiskt synsätt och allt det här. Vi är ju inte neutrala utan vi ska 

ju påverka barn. 114

 

Nu vill vi jobba mer förebyggande.115

 

Konflikter av detta slag är inte ovanliga, men här beskrivs de i en skolkontext, vilken kan 

sammankopplas med vad Lahdenperä och Jester-Lindberg skriver. Men hur dessa konflikter 

ska lösas redovisas inte utförligt hos Häger, utan man får söka att hämta på andra ställen i 

litteraturen. 

I kapitel två lyfts gemensamhet fram som viktigt i betydelse att se det gemensamma som 

finns och förenar.116  Värdegrunden som inte finns med i Svenska Akademins ordlista ges här 

olika förslag till definitioner. Det centrala i de flesta av dessa förslag är att det är eller borde 

vara något gemensamt som alla kan förenas kring.117 Syftet med värdegrunden och arbetet 

med den, enligt den sammanställning Häger gör, är att skapa en vi-känsla. Några förslag till 

att uppnå en vi-känsla i skolan är friluftsdagar, temadagar och konserter.118  

I kapitlen 4 lyfts några viktiga punkter fram. Det första är att värdegrundsarbetet handlar 

om samtal i olika former och sammanhang.119 Samtal är något som ingår i 

handledningssituationer på gymnasiet och högskolor vilket Egidius tar upp som ett av flera 

undervisningssätt.120  

 
Vi måste ha en gemensam bas, normer, värden, människosyn. Sen har man olika vägar att nå målet.121

 

 

 

 

 
                                                 
113 Häger, s. 15-20. 
114 Ibid., s. 19. 
115 Ibid., s. 19. 
116 Ibid., s. 23. 
117 Ibid., s. 24-25. 
118 Häger, s. 27-30. 
119 Ibid., s. 31-32. 
120 Egidius, s. 225-248. 
121 Häger, s. 31. 
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Involveringspedagogiken är en metodik och ett synsätt, som vi kan använda när vi talar om 

värderingsfrågor. Exempelvis ringensamtalen, som används för att kunna handskas med värdegrunden och 

värderingsfrågor. De är också i sig n värderingsfråga för det är ett möta barnen och varandra som i sig bottnar 

i en viss värdering.122

 

Häger nämner vidare i kapitel 4 exempel på värderingsövningar som en väg att gå i arbetet 

med värdegrundsfrågor. Det går ut på att i samband med tidigare beskrivna samtal får 

eleverna i praktisk övning ta ställning till olika påståenden. Vars resultat man sedan tar med 

sig i nya samtal i smågrupper.123 Sist i kapitel 4 berörs elevvården och har en del gemensamt 

med gruppövningar och samtal som beskrivs inledningsvis. Det intressantaste som nämns här 

och inte i övrig litteratur är några modeller för hur man kan arbeta med värdegrunden och 

elevvård, t.ex. Farstamodellen, TIS:are och MOD.124

Kapitel 5 tar upp värdegrunden som ett kontinuerligt pågående arbete även om det aktuella 

projektet, vilket Häger har utvärderat, är avslutat. Med det menas att man behöver samtala 

vidare då lärare och elever byter skola så ändras förutsättningarna. Vi-känsla och den 

gemensamma värdegrunden är alltså inget statiskt utan något som behöver tas upp 

kontinuerligt. Det framförs i kapitlets diskussion att projektet har verkat utvecklande i olika 

grad på olika skolor. Vad man menar är att man har ägnat sig åt någon form av skolutveckling 

där man har förändrat och utvecklat något nytt under två års tid.125  

Hägers styrka med Gemensamhet i mångfalden är att den bygger på 32 olika skolor som 

deltagit i ett skolutvecklingsprojekt i Skolverkets regi. I materialet framkommer hur 

skolledare och lärare tänker kring värdegrunden, svårigheter och möjliga lösningar samt mötet 

med elevgrupper. Då övriga böcker har haft forskares och konvertiters perspektiv så 

framkommer här lärarnas eget perspektiv.  

Egidius beskriver hur lärare kan använda olika undervisningsmodeller som självständigt 

lärande, PBL-baserat lärande och handledning. Med självständigt arbete menar Egidius att 

eleverna har en stor grad av elevinflyttande och demokratiska möjligheter att påverka sin 

utbildning. Snarlikt denna metod är det flexibla lärandet som tillämpas i en del gymnasie- och 

vuxenutbildningar.  Det självständiga arbetet är lämplig för grundskolans senare årskurser och 

gymnasiet menar Egidius men hänvisar inte själv direkt till de olika styckena i läroplanen som 

berör elevinflyttande och elevdemokrati.126  

                                                 
122 Häger, s. 33. 
123 Ibid., s. 33-36. 
124 Ibid., s. 36-38. 
125 Häger, s. 39-42. 
126 Egidius. 
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PBL-baserat lärande beskrivs som en metod där man arbetar utifrån ett fall eller problem 

som ska lösas. Metoden tillämpas som arbetsmetod i arbetslivet när olika uppgifter ska lösas 

vilket också varit förebilden för denna undervisningsmetod. Eleverna lär sig samarbete, söka 

information och att i diskussion belysa något ur olika perspektiv.127  

Med handledning menar Egidius att lärare kan med olika frågor styra ett samtal eller 

diskussion med en eller fler elever. På detta sätt pekar läraren ut brister eller förtjänster som 

behöver lyftas fram samt får eleverna att tänka i nya banor. Nackdelen med enskild 

handledning är att den är tidskrävande och dyr varför Egidius föreslår grupphandledningar när 

så är möjligt.128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Egidius, kap. 3. 
128 Ibid., kap. 4. 
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KAPITEL 5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultatdelen att diskuteras i relation till litteraturen som föreligger 

uppsatsen samt egna erfarenheter.  

 

5.1 Diskussion 
Islam i Sverige är blågul 

Idag undgår det inte någon att det finns utövande muslimer i Sverige tillhörande olika 

inriktningar av islam. Muslimerna i Sverige är etablerade och organiserade sedan mer än 50 

år. Jag ser det som ett faktum att vi med detta har fått in ett nytt inslag i vår svenska kultur 

med tanke på vad Otterbeck och Svanberg och Westerlund skriver. 

Utifrån den samlade litteraturen så går det att identifiera en blågulislam idag, med vilket 

jag menar är en islam som är omtolkad och satt in i en Svensk kontext. I ett religionshistoriskt 

perspektiv ser vi alltså hur en religion, i detta fall islam, förändras till vissa delar men behåller 

sin kärna. Förändringarna sker långsamt och är inte alltid medvetna i det kulturella mötet 

mellan de två aktuella kulturerna. Min slutsats är alltså att religion är kontextbundet kulturellt 

och historiskt. Varför det sker nu beror på att vi i Sverige nu har invandrare som tillhör en 

generation som är födda och uppvuxna i Sverige.   

Idag har vi allt från första till tredje generationens invandrande muslimer i Sverige med en 

brokig kulturell och religiös bakgrund. Inom en generation från idag så kommer vi i Sverige 

ha en ännu tydligare s.k. blågul islam som ingår i den svenska kulturen. Processen med 

integration och införlivning av nya fenomen i vår kultur tar tid.  Historisk kan vi se detta som 

något som återkommer, t.ex. tyska influenser under Hansans tid och franska influenser på 

1700-talet med Gustav III. Påverkan som pågått över lång tid och där man till en början var 

misstänksam mot nyheter, nästan fobiska så som Outis och Roald diskuterar i sin bok. Jag 

anser att man kan identifiera en blågul islam som börjar skilja ut sig från islam i övrigt. 

Sist men inte minst märks även i ett religionshistoriskt perspektiv hur unga människor och 

olika samfund utnyttjar Internet. Inom islam finns t.ex. Cybermuslimer beskrivna i boken 

Blågul islam? Muslimer i Sverige. En intressant företeelse för mer forskning kring för 

religionsvetare med inriktning på religionssociologi.  

Definitionen av vem som är muslim står inte i fokus i denna uppsats men behöver nämnas. 

Lärarna talar om muslimska elever och islam men definierar inte exakt vad begreppen innebär 

eller står för. De fem pelarna är en definition av det mest centrala i islam och till vilket en 

muslim bekänner sig till. Utifrån min kännedom om lärarna på den undersökta skolan inte är 
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kategoriserande eller snäva i sin uppfattning av muslimer eller islam. Själv definierar jag en 

muslim som en person som bekänner sig öppet till islam och tillämpar de fem pelarna inom 

islam. Bekännelsen ska bygga på personens egen övertygelse och ställningstagande.  

Litteraturen beskriver både problemen och möjligheterna med ett mångkulturellt möte 

medan lärarna mer betonar det positiva i mötet. Denna problematik återfinns inte riktig på min 

undersökta skola, där lärarna är av en annan uppfattning.  Utifrån egna erfarenheter under 

mina praktikperioder har skolan som ingår i undersökningen inga större problem med 

mångkulturella möten. Maten är det som nämns vilket jag håller med kan vara problematisk 

men som lösts genom alternativ kost som är likvärdig.  

Som lärare är det viktigt att man själv reflekterar över dessa termer och begrep i mötet 

med elever. Vad är det man menar och hur ser man på kultur, religion och etnicitet?  

Otterbeck har själv funderat kring detta och driver tesen att religion är en social 

konstruerad kunskap bunden till en kulturell kontext. Detta relaterar Otterbeck sedan till sina 

egna studier och vad som där framkommit.129 Min uppfattning är i linje med Otterbecks 

uppfattning att religion kan ses som en social konstruktion. Människor som har en religiös tro 

och som tar den på allvar har en annan uppfattning vilket man ska bemöta med respekt.  

 

Lpf 94 tar ställning 

Tolkningsmöjligheterna och tillämpningarna av Lpf 94 är alltså flera och alla har en 

uppfattning om hur den bör tokas.  Läroplaner är dokument som kommer att väcka känslor 

och debatt även i framtiden t.ex. med nya läroplaner till 2007. Hagströms bok innehåller 

mycket som kan diskuteras vad politiker och olika sakkunniga har att säga. Hagström lyfter 

fram den debatt som var inför beslutet om Lpf 94 vilken jag själv minns från media. Debatten 

visar att skolan och dess utformning är något som berör många vilket är positivt. Tanken att 

skolan skulle vara helt neutral och objektiv i sina styrdokument och värdegrund finner jag 

som en idealistisk tanke. Men självfallet ska lärare sträva mot en saklighet och väl motiverad 

undervisning som motverkar en okontrollerad relativism. 

I en demokrati och en skola byggd på demokratiska arbetsmetoder ska det finnas utrymme 

för olika uppfattningar och arbetssätt. Likvärdighetstanken i utbildningen gränsar till denna 

tanke om att allt behöver inta vara lika men likvärdigt.  Men det blir problematiskt när vi ska 

definiera, tolka och omsätta läroplanens olika delar. Frågan blir vem som har rätten att tolka 

och definiera innebörden i läroplanens olika delar. Min uppfattning är den att professionella 

                                                 
129 Otterbeck, s. 32-33.  
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lärare och skolledare bäst gör detta i skolans vardag. Det är nämligen läraren som har den 

pedagogiska utbildningen och känner verksamheten bäst i den enskilda klassen. 

Själv finner jag inte formuleringen om kristen etik och västerländsk humanism främmande 

eller problematisk utifrån mina egna värderingar. Vi behöver beröra vårt eget kulturarv och de 

grunder som våra värderingar vilar på för att förstå vilka vi själva är för att sedan förstå andra. 

Men samtidigt ser jag problematiken i det mångkulturella mötet där alla inte delar våra 

värderingar och traditioner.  

Jag har som lärare skyldighet att följa de styrdokument som gäller för gymnasieskolan. 

Något annat vore tjänstefel och yrkesetiskt fel som lärare anser jag. Ändå har jag har 

synpunkter på olika formuleringar samt tillämpningar.  

Själv vill jag förespråka en skola som bygger på saklighet, demokratins principer och en 

respekt för varje individ.  

Många människor har utifrån egen skolgång en erfarenhet och uppfattning om skolan och 

lärare. Det är inget fel med det, men när människor som inte känner till de faktiska 

förhållandena i skolan blir det problematiskt. Däremot ska skolan i enlighet med rådande 

läroplan och yrkesetik bygga på vetenskap och erfarenhet.   Skolledare och lärare som 

professionella yrkesutövare ska ges ansvaret, förtroendet och friheten att förvalta denna 

uppgift. 

Jag förstår att människor med andra värderingar, religion eller politisk uppfattning kan 

finna begreppen olämpliga i en gemensam värdegrund. När det gäller mötet med muslimer 

och de olika begreppen i värdegrunden har jag en förståelse att de kan uppfatta dem som 

svåra. Lösningen utifrån mitt perspektiv är att mötas i en dialog för att kunna samtala och 

finna varandras likheter och olikheter. Lahdenperä säger att man inte ska stämpla 

eleven/föräldrarna. Det håller jag med om och lärarna i undersökningen nämner begreppen 

respekt som viktig egenskap att visa som lärare. Egenskaperna respekt och ödmjukhet vill jag 

säga ingår i begreppet en god lärare och som två faktorer vid olika typer av konfliktlösning. 

Min egen erfarenhet från två praktikperioder tyder på att frågan om Lpf 94 ännu kan väcka 

debatt inom lärarkollegier på gymnasieskolor.130  

 

 

 

 

                                                 
130 Praktikperioder genomförda under utbildningen ht 2001-vt 2005. 
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Friskolornas roll 

Ingen av mina lärare berör friskolornas roll eller vilken deras uppfattning är. Det ingick 

ingen fråga om friskolor heller, men litteraturen nämner det. Därför finner jag det ändå 

värdefullt att beröra därför om alla muslimer går till egna friskolor minskar det möjligheten 

till mångkulturella möten. För att få tillstånd ett mångkulturellt möte krävs att människor med 

olika bakgrund möts och interagerar med varandra på olika sätt. Men friskolornas roll i det 

mångkulturella Sverige är problematisk vilket framgår i litteraturen. Skolverket har en 

kontrollfunktion via sina inspektioner av alla skolor i Sverige.  

Jag är positiv till friskolor vilken idag är en i Sverige legitim skolform på sidan om den 

kommunala skolan. Skolverkets inspektioner anser jag borde bli bättre samt att man redan vid 

ansökan vara hårdare i godkännandet av tillstånden vid ansökan.    

 

Varierande erfarenheter och möten med muslimer 

Lärarna i undersökningen framhåller mötet som en fördel och positivt inslag i skolan och 

undervisningen om olika kulturer. Varför man inte har upplevt fler eller större problem på den 

undersökta skolan kan förklaras bla med att skolan är liten och att man snabbt kan lösa 

problemen tidigt. Lärarnas inställning är att lösa problemen direkt, vilket är en bidragande 

orsak till en ny skola. I övrigt kan det förklaras med att orten är en liten stad och inte har 

samma koncentration av muslimska invandrargrupper som storstäderna Göteborg, Stockholm 

och Malmö. Skillnaden mellan landsort och storstad går att exemplifiera på flera andra sätt 

också. Just skillnaden mellan en mindre ort och våra större orter har jag funderat om det 

spelar roll i min undersökning. Det kan finnas faktorer som spelar in, men inga som jag idag 

kan påvisa säkert. Därför vore det intressant om någon annan student tog upp denna fråga i en 

ny studie.  

I avsnittet om Lpf 94 1.1 och 1.2 beskrivs skolan som en mötesplats. Detta är både en 

utmaning för lärare och något som är problematiskt. Lärare känner sig osäkra i mötet med 

muslimska elever och föräldrar i nya situationer. Lärarna vet inte alltid hur de hantera 

situationerna och huruvida man kan eller ska kompromissa i olika frågor.131 Jag tolkar det 

som en brist i lärarutbildningen att man inte har mer konflikthantering och kulturförstålelse. 

Har en lärare inte fått träning och verktyg så får man en osäkerhet i sin klassrums situation  

vilket lärarutbildningen bör se över. 

                                                 
131 Otterbeck, s. 49-50. 
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Något som lärare 3 och 7 berör i fråga 3 i min undersökning och där de föreslår att frågan 

tas upp på lärarutbildningen samt i fortbildningar. Det som är problematiskt i mötet i 

skolsituationen rör t.ex. vad Koranen säger och olika tolkningar, mat, jämlikhet och idrott.132 

Själv håller jag med att det är något som behöver lyftas upp som viktig i lärarutbildningen och 

fortbildning. Är man osäker i sitt agerande som lärare har man svårt anser jag att uppfylla de 

framtagna yrkesetiska reglerna som lärare.  Med ett osäkert uppträdande skapar man en 

otrygghet och dåligt klimat i en grupp eller på en skola som är negativt för arbetsmiljön. 

Lahndenperäs fråga om invandrarbakgrund är en skolsvårighet eller inte är en intressant 

frågeställning. I undersökningen finner jag att lärarna inte påtalar det som problematiskt utan 

snarare som en fördel och tillgång. Det tolkar jag som ett positivistiskt synsätt vilket 

harmoniserar bättre ihop med läroplanens intentioner än ett pessimistiskt synsätt. Med ett 

pessimistiskt synsätt ser man problemen och det svåra vilket kan hindra en process av 

skolutveckling.  Lärarna har valt att använda likheterna och olikheterna som en resurs vilket 

jag finner som ett bra tillvägagångssätt.  

Invandrarbakgrund är inte i sig en inlärningssvårighet men kan i en integrationsprocess 

vara en viktig faktor att ta hänsyn till. Men för det behöver man inte alltid göra 

åtgärdsprogram i den meningen att eleven har inlärningssvårigheter. Integrationsproblematik 

är inte det samma som inlärningssvårighet för mig. Integration räknas inte heller till en 

inlärningssvårighet av lärare i allmänhet vad jag märkt. 

Svårigheter existerar men det handlar mer om pedagogiskt synsätt lärare, skolledare, 

elever och föräldrar om man vill lösa svårigheter istället för att befästa problem. Min 

uppfattning är alltså att inte stämpla elever eller deras föräldrar som problem, därför att de 

inte passar in i den mall som skolan och lärare har från början. Problemet kan istället vara att 

jag som lärare inte kan anpassa sig till nya förhållanden i skolan. Då behöver jag fundera över 

hur flexibel och lyhörd jag själv är. Det som jag finner lärarna beskriva är att de handleder 

eleverna i de olika spontana och organiserade mötena. En läroprocess som passar gymnasiet 

och de humanistiska ämnena där man kan föra diskussioner och samtal.  

 

 

 

 

 

                                                 
132 Otterbeck, kap. 3. 
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Skilda erfarenheter av möten 

På frågan om vilken erfarenhet lärarna har av muslimska elever är den minst sagt 

skiftande. Från ingen alls till ganska mycket erfarenhet är de svar lärarna ger där kost och 

synen på livets slutskede var väntade anser jag. Fördomar kan även ses som väntat men är 

något som jag ser som en av lärarens viktigaste uppgifter att motverka.  Mitt sätt att bemöta 

fördomar och okunskap är att i dialog och möten förebygga och förändra. Min egen erfarenhet 

av möten med muslimska elever är jämfört med lärarna så att den är likvärdig med de som har 

god erfarenhet.  

 

Olika arbetssätt med värdegrunden 

Häger nämner flera intressanta former för att metodiskt arbeta med värdegrunden och även 

elevvård. Det intressanta är när en skola lyfter upp frågan på ett medvetet plan samt jobbar 

med en gemensam inriktning och metod. Häger ger några positiva exempel att ta efter anser 

jag.  

På den undersökta skolan ger lärarna en bild av att man jobbar individuellt utan en 

gemensam medveten strategi. En medveten gemensam strategi är något jag ser som viktigt i 

en bra skola då man kan tydligt visa vad man gör och även utvärdera sitt arbete. Något som 

jag finner något svårt att göra utifrån lärarnas svar. Enskilda lärare ger medvetna svar och 

kanske själva gör en bra insats vilket inte undersökts.  Detta är något lärarna på den 

undersökta skolan kan ta upp på sin fortbildning och utveckla. Två av lärarna nämner detta 

självmant i sina svar att frågorna är värda en högre prioritet i lärarutbildningen.  

På fråga två i undersökningen finner jag det anmärkningsvärt att en lärare inte svarar alls. 

Som jag förstått läraruppdraget ska lärare oavsett ämne arbeta utifrån läroplanen och 

värdegrunden. Fundersam blir jag också när en lärare säger sig ta upp värdegrunden enbart 

spontant.  I Lpf 94 står det klart vilka mål och riktlinjer lärare i skolan ska uppnå och arbeta 

utifrån. Där sägs värdegrunden vara en prioriterad fråga och något som ska tas upp i alla 

ämnen. 

Själv har jag tidigare gått MOD-utbildning. Häger nämner MOD i sin utvärdering, som 

går ut på att skapa möte och dialog utifrån olika frågeställningar. MOD är en lämplig metod 

som inte är ämnesbunden och kan läras av och användas av lärare oberoende av 

ämnesbakgrund.  

 

 

 

  49 



  

Lärarens ryggsäck 

Lärarnas uppfattning om att deras bakgrund spelar roll i mötet med muslimska elever. De 

lärare som ingår i undersökningen har inte tillfrågats direkt om sin bakgrund. Men samtliga är 

kulturellt tillhörande den västerländska kulturen och en kristen tradition. Som lärare har alla 

en akademisk bakgrund och det går att anta att de har en god socioekonomisk ställning. Detta 

är något Sjödahl belägger med sin uppsats byggd på några kvalitativa intervjuer med 10 

gymnasielärare. Men även nutida kontexten och sammanhanget har en betydelse som lärare 

inte kan bryta sig ur.  

Alla har en historia som påverkar en och uttrycket ens ryggsäck är en bra bild för vad som 

menas med detta. En av lärarna säger att vad man gör av det är individuellt. Visst är det så att 

alla har ett eget ansvar hur man använder och hanterar sin ryggsäck. Men min bild av den 

goda läraren är en lärare som är medveten om sin ryggsäck.  

En faktor som påverkar mötet är att lärarna hör till en majoritet av befolkningen medan 

muslimska elever tillhör en minoritet i samhället. Det är en problematik som tillkommer 

utöver den maktrelation som är känd sedan tidigare i skolan mellan lärare och elever. Här 

anser jag att lärare behöver ha en extra försiktighet i sitt förhållningssätt till eleverna ur ett 

etiskt perspektiv. Har man makt så måste man utöva den på ett medvetet och ansvarsfullt sätt 

så man inte kränker eller behandlar människor illa.   

Två av lärarna ger uttryck för en bakgrund där de möt människor i andra kulturer innan 

också blev lärare där de fått erfarenhet av kulturmöten. Dessa erfarenheter av att möta andra 

kulturer lyfter de fram som positiva erfarenheter nu när de är lärare som de vill använda sig 

av. Då jag har liknande erfarenheter av kulturutbyte instämmer jag i deras reflektioner. Med 

egna erfarenheter av att bo utomlands och interageras med andra kulturer och människor får 

man en djupare förståelse i invandrarelevernas situation som lärare.   

Det som lärarna tar upp och jag diskuterar finner stöd i hos Jester-Lindberg och Sjödahl. 

Båda har hämtat empiri från intervjuer och egna observationer i skolans vardag vilket kan 

beskrivas som verksamhetsförlagd forskning.  

 

Läraretik  

Det är inte min mening att döma lärarna ur ett etiskt perspektiv utifrån hur de svarat på 

undersökningens frågor. Jag finner dem alla vara goda lärare och utföra sitt arbete på ett 

förtjänstfullt sätt utifrån mina observationer i samband med mina praktikperioder. För detta 

tycker jag deras egna svar talar. Lärarna använder t.ex. de i yrkesetiken förekommande 
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begreppen likvärdig, respekt och lyhördhet. Ingen av lärarna har heller hanterat information 

om elever på ett otillbörligt sätt i enkäten eller för mig andra kända tillfällen. 

Med tanke på den problematik som kan förekomma i skolan och det mångkulturella mötet 

är det viktigt med ett etiskt perspektiv på sitt yrkesutövande. Ska någon kunna utöva ett yrke 

etiskt riktigt behövs en utbildning och fortbildning för att kunna hantera ett mångkulturellt 

möte. Lärare 3 och 7 nämner behovet av att lyfta upp några av undersökningens frågor i 

utbildningssammanhang. Med detta som grund vill jag mena att läraryrket är en profession 

som kräver utbildade utövare likt läkare och advokater. 

 

Diskussion om verksamhetsförlagd forskning 

Ska dagens lärare kunna förstå och medvetet kunna arbeta, utifrån vad styrdokumenten 

säger, behöver de få möjlighet till fortbildning och forskning.  Då kan verksamhetsförlagd 

forskning vara en möjlig väg. Verksamhetsnära forskning är när en yrkesutövande person, 

t.ex. en lärare forskar på arbetstid om sin egen verksamhet, arbetsplats eller yrkesutövande. 

Forskningen bygger på ett inifrånperspektiv och Egerbladh och Tiller beskriver detta i sin bok 

Forskning i skolans vardag.  Två exempel på arbeten som exemplifierar detta är Jester-

Lindberg och Rooth och Dingsjö-Åsberg. 

Svårigheten med verksamhetsförlagd forskning är att lärare sällan får de resurser som 

krävs, t.ex. nedsättning i undervisningsplikt och pengar till litteratur eller studieresor. På sikt 

ser jag det som en hämmande faktor för Svenska skolor och vår möjlighet att stå bra i 

internationella jämförelser. Det andra är att forskningen missar tillfälle till att ta tillvara 

yrkesverksamma lärares kunskap, erfarenhet och som resurs till att dokumentera skolans 

vardag för vidare forskning. Något som behövs i för att på ett vetenskapligt och systematiskt 

sätt skapa nya metoder och styrdokument för framtiden. 

Det är av intresse att lärarstuderande och verksamma lärare bedriver en egen 

verksamhetsförlagd forskning kring det mångkulturella mötet. Poängen med sådana studier är 

att lärare sitter inne på mycket erfarenhet, s.k. tyst kunskap, som med rätt metoder och 

resurser kan dokumenteras. Det är inte alltid som utomstående kan beskriva och skildra en 

skolas vardag och sätta ord på vad som sker, varför och hur. Lärarkåren kan med egen 

forskning höja sin professions status och kontrollen över den samme. 
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5.2 Förslag på vidare forskning 
Det skulle kunna göras studier utifrån samma syfte och frågeställning men där man vrider 

perspektivet, från lärarens till elevens eller skolledarens möte med den mångkulturella skolan. 

Likaså skulle man kunna metodiskt välja en mer uttalad kvantitativ metod som enkäter för att 

få en annan typ av validitet i resultat och slutsatser.  

Tvärvetenskapliga studier av det mångkulturella mötet i skolan och i samhället är något 

som Ladhenperä efterfrågar. Ladhenperä refererar till tidigare forskning men med tanke på att 

Ladhenperä bok är från 1997 och mycket har hänt de senaste 8-10 åren så finns det nya 

aspekter att studera.    

Otterbeck ger förslag på flera intressanta idéer som är möjliga att forska kring, inte minst 

påtalas behovet av religionsvetenskaplig forskning.133 Denna uppsats kan ses som ett försök i 

denna riktning med en didaktisk vinkel då ämnet berör skolan och lärarna. Men även om 

skolans roll i det hela och vilka metoder som kan användas där för att uppnå ett positivt 

integrerat samhälle.134

Skolledare eller skolsköterskornas möte och beskrivning av ett mångkulturellt möte är en 

undersökning som är intressant. Antingen som kvantitativ enkätundersökning eller 

intervjuundersökning för att belysas ur två andra perspektiv. 

Friskolornas roll i det mångkulturella mötet är en väldigt intressant fråga att studera 

vidare. Även hur friskolorna kan tänkas bidra till en skolutveckling och bättre kvalité i 

skolans arbete och undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
133 Otterbeck, s. 96-99. & 123-124. 
134 Jester-Lindberg,, s. 38. 

  52 



  

SAMMANFATTNING 
Den Svenska gymnasieskolan arbetar utifrån Lpf 94 och den värdegrund som finns 

beskriven i dess inledning. Gymnasieskolan är en mångkulturell mötesplats där elever och 

lärare med olika bakgrund möts och interagerar med varandra. När olika människor och kultur 

möts sker en förändring till något nytt. Hur detta möte och förändring uppfattas och hanteras 

är olika i olika sammanhang. För lärare är det intressant att med egna ord beskriva och 

försöka förstå detta möte som finns i lärarens vardag. Problem som tidigare uppmärksammats 

i mötet med muslimska elever gäller bl.a. mat, religionsundervisning och skolresor.  

Genom en enkätundersökning på en gymnasieskola undersökte jag hur de upplever det 

mångkulturella mötet med muslimska elever. Med utgångspunkt från lärarnas egna 

beskrivningar ska jag analysera och diskutera det mångkulturella mötet. De två övergripande 

frågorna i uppsatsen är lärarnas erfarenhet av muslimska elever och hur de arbetar med 

värdegrunden i det mångkulturella mötet.  

Sverige idag har förändrats från en enhetskultur till ett samhälle som är mångkulturellt 

med flera minoriteter med andra religioner än protestantiskt-kristet. Islam är idag en av flera 

etablerade minoritetsreligioner med ca 100 000 trosutövare främst koncentrerat till 

storstäderna.  Som i andra Europeiska länder har islam som religion anpassat sig till nytt 

förhållande när andra och tredjegenerationens invandrarbarn formars sin religion till sin 

situation idag.  Idag är blågul islam ett etablerat begrepp inom religionsvetenskapen för islam 

omtolkat och anpassat av utövande muslimer till en Svensk kontext. 

Lärarna i undersökningen har en varierad erfarenhet av möten med muslimska elever från 

liten till tämligen stor. Genomgående i undersökningen beskriver lärarna mötet med 

invandrarelever som något positivt som de kan använda sig av i undervisningen. Hur lärarna 

arbetar med värdegrunden varierar tämligen stort och i fråga av medvetenhet. Det sker inget 

gemensamt arbete med värdegrunden utifrån en medvetet vald teori eller metod. Samtliga 

lärare menar på att deras bakgrund spelar roll i mötet med muslimska elever.  Lärarna menar 

att det är viktigt att vara medveten om sin egen bakgrund i mötet med elever från andra 

kulturer och på vilket sätt man bemöter eleverna. 

Slutsatsen som denna uppsats kommer fram till är att det kan vara problematiskt med 

mångkulturella möten i skolan. Men att lärarna i denna undersökning inte erfarit så stora 

problem på sin skola som på andra skolor. Vidare har de deltagande lärarna valt att se det 

mångkulturella och annorlunda som något positivt som tillför skolan något bra. Några av 

lärarna ser det som viktigt att i utbildningssammanhang lyfta upp frågor som mångkulturella 

möten och ens egen kulturella bakgrund i lärarsammanhang. I svaren framgår det även att 
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lärarna kan beskriva med egna ord vad man gör i relation till den uppställda yrkesetiken för 

lärare. Det är ett steg i en professionaliseringsprocess av läraryrket.  

Hur lärarna arbetar med värdegrunden och det mångkulturella mötet har varit och är en del 

i en process av skolutveckling. Då lärare i sin yrkesutövning har konfronterats med olika 

frågeställningar, tagit ställning och löst svårigheter har man på olika sätt utvecklat 

gymnasieskolan till vad den är idag. Den pågående interaktionen och mötet i skolan är alltså 

aktuell för fortsatt religionsvetenskaplig och pedagogisk forskning i olika sammanhang.  
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