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Abstract  
Vi har gjort en undersökning om den svenska skolans bemötande av muslimska barns och 

föräldrars behov. Upplever muslimska barn och föräldrar att deras behov tillgodoses av den 

svenska skolan? Är vissa behov och diskussioner mer vanligt förekommande än andra? På vilket 

sätt bemöts de behov och diskussioner som kan uppstå av den svenska skolan? 

Litteraturdelen behandlar de områden i svensk skola som för vissa muslimer kan komma bli svåra 

att delta i samt ger exempel på hur lärare kan bemöta detta. Det vi har kommit fram till är att 

många föräldrar känner bristande engagemang från lärarens håll när det gäller att sätta sig in i 

olika religioner. Vi har också kunnat se att det inte fanns någon skolplan om hur muslimska barn 

och föräldrars behov bör bemötas, i kommunen där vi genomförde vår undersökning.  
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Vi vill tacka alla dem som har ställt upp i vår undersökning och som gjort det möjligt att 

genomföra vår uppsats. Ett särskilt tack skulle vi vilja ge till vår handledare Sinikka Neuhaus 

som har ställt upp och stöttat oss igenom arbetet.  
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1. Inledning 
Idag är Sverige ett mångkulturellt land. Denna samhällsutveckling som hör det sena 1900-talet 

till blir alltmer påtaglig också i den svenska skolan. Under många år har det blivit vanligare med 

elever ifrån andra kulturer i våra klassrum, många av dessa är elever med koppling till 

världsreligionen islam. 

 

I denna uppsats har vi valt att fördjupa oss i frågan om hur muslimska barns och föräldrars behov 

bemöts av den svenska skolan. En utgångspunkt för uppsatsarbetet har varit att det är rimligt att 

anta att det kan finnas svårigheter för barn och föräldrar med muslimsk identitet att delta i den 

svenska skolans verksamhet eftersom den svenska skolan dels historiskt sett präglats av 

kristendomen och svensk enhetskultur, dels är en icke-konfessionell institution. Dessutom har det 

varit av intresse att ta reda på hur pedagoger i den svenska skolan upplever mötet med muslimska 

familjer. Upplever dessa pedagoger att de ställts inför främmande situationer som grundar sig i 

kulturella eller religiösa skillnader mellan svenska skolan och islam? Hur har de i så fall hanterat 

dessa situationer? Utifrån angiven utgångspunkt och intresse har en fördjupning i en av de 

religioner där levnadssätt emellanåt skiljer sig från det som är vanligast i Sverige varit önskvärt. I 

uppsatsen används begreppen religion och kultur som begrepp som flyter in i varandra.  Skälet 

till detta är att det många gånger är svårt att se skillnader emellan den muslimska religionen och 

kulturen. Många av de åsikter och ståndpunkter som lyfts fram i arbetet vill vi vara noga med att 

säga inte gäller alla muslimer. Islam tolkas precis som de flesta andra religioner på olika sätt, av 

olika individer. Inledningsvis kan också nämnas att religionshistorikern Jonas Otterbecks arbete 

kring mötet mellan den svenska skolan och islam i Sverige varit av stor betydelse för 

uppsatsarbetet. 

 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet för uppsatsen är att erbjuda en utgångspunkt för vidare reflexion och 

diskussion kring mötet mellan den svenska skolan och elever med muslimsk identitet. Vi vill som 

blivande pedagoger fördjupa våra kunskaper och på så vis bli mer förberedda på den eventuella 

kulturkrock som kan uppstå i mötet med familjer tillhörande en annan religion och kultur. För att 

uppnå det övergripande syftet för uppsatsen har det varit av stor vikt att få vidare kunskaper om 

hur muslimska barn och föräldrars behov faktiskt bemöts och tillgodoses av den svenska skolan, 
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vilka behov som vanligen önskas bli tillgodosedda. Dessutom är det av betydelse att se vad 

styrdokumenten säger om hur den svenska skolan skall hantera mötet med barn tillhörande andra 

religioner. Avslutningsvis har det varit av intresse att jämföra vår undersökning med tidigare 

forskning för att se om den verklighet vi mött stämmer överens med den andra forskare, 

företrädesvis Otterbeck, har mött. 

 

1.2 Problemformulering  
Vi har valt att undersöka hur muslimska barns och föräldrars behov bemöts av den svenska 

skolan. De frågor vi har velat få svar på i vår uppsats är:  

1 Upplever muslimska barn och föräldrar att deras behov tillgodoses av den svenska 

skolan? 

2 Är vissa behov och diskussioner mer vanligt förekommande än andra? 

3 På vilket sätt bemöts de behov och diskussioner som kan uppstå av den svenska skolan? 

 

1.3 Metod  

1.3.1 Etiska övervägningar 
De metoder vi har använt oss av för att genomföra vår undersökning är intervju och enkätfrågor. 

Undersökningen gjordes på två olika skolor i Blekinge. Vi valde att intervjua biträdande rektor 

för de två skolorna (bilaga 1), och muslimska barn i årskurs 1, 2 och 3 (bilaga 2). Till de 

muslimska föräldrarna och lärarna har vi skickat ut enkäter (bilaga 3 och 4). Syftet med 

undersökningen var att ta reda på om och hur muslimska barn och föräldrar får de behov som 

religionen medför tillgodosedda. Vi vill veta om det finns riktlinjer uppsatta i kommunen eller på 

skolan för hur frågor, som kan uppstå i mötet med människor från andra religioner ska bemötas.       

 

1.4 Disposition 
I arbetets litteraturgenomgång kommer vi att ta upp de delar i skolan som vi genom 

litteraturstudier har sett är situationer som eventuellt kan komma att skapa diskussioner mellan 

lärare och muslimska barn och föräldrar. I empirin behandlar vi vårt undersökningsmaterial för 

att slutligen diskutera detta i diskussionsdelen. Diskussionen kommer även att ge läsaren en 

påminnelse om arbetets syfte. Metoder för undersökningen kommer att diskuteras. Det kommer 

också att ske en jämförelse mellan vår undersökning och vår litteraturgenomgång. 
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Diskussionsdelen kommer slutligen att ta upp arbetets relevans. Sammanfattningen innefattar 

våra slutsatser för denna uppsats.       

 

1.5 Forskningsöversikt 
Det akademiska intresset för forskning kring islam och muslimer i Sverige är av tämligen ungt 

datum. Så sent som till mitten av 1980-talet var fortfarande kunskaperna fragmentariska men mot 

slutet av samma årtionde ser vi en uppgång för forskning kring islam och muslimer i Sverige. 

Från slutet av 1980-talet märks en rad avhandlingar där mötet mellan Sverige och muslimer i 

Sverige behandlas.  Idag ser vi hur svenska muslimer kommit att utgöra en del i forskningen och 

spridningen av kunskap kring islam i Sverige. Dessutom märks ett växande intresse för ett 

svenskt islam i massmedia.  

 

Även om den svenska forskningen om islam och muslimer i stort bara pågått sedan slutet på 

1980-talet är det ändå möjligt att urskilja några fält som dominerade den tidiga forskningen. 

Bilden av islam och muslimer inom exempelvis massmedia eller skolböcker är ett sådant fält. 

Migrationshistoria och historik är ett annat fält och ytterligare ett forskningsfält utgörs av 

muslimers möten med svenska institutioner, exempelvis den svenska sjukvården eller den 

svenska skolan. I denna forskningsöversikt har vi valt att ta fasta på svensk forskning kring mötet 

mellan islam och den svenska skolan eftersom det är till denna forskningstradition denna uppsats 

kan kopplas. Inom detta område är det framför allt Jonas Otterbeck som behandlat mötet mellan 

den svenska skolan och islam men även Jonas Alwall har flera gånger, ibland tillsammans med 

Otterbeck, intresserat sig för detta möte. Företrädesvis Otterbeck är den forskare på svenskt 

område som undersökt mötet mellan islam och den svenska skolan. I anslutning till 1993 års 

friskolesystem som gjorde det möjligt att starta muslimska skolor ser vi även forskning kring 

dessa. Dock kan det än en gång påpekas att den som i flest sammanhang behandlat mötet mellan 

muslimska och svenska normer i den kommunala skolan är Otterbeck (G. Larsson, 2004) 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Islam i Sverige idag 
I slutet av 1990-talet började forskningen om muslimer i Sverige komma igång på allvar. Man 

beviljade medel till projektet inom området och en vetenskaplig konferens om muslimers närvaro 

i väst Europa hölls i Stockholm. Konferensen bidrog dock inte med fördjupade kunskaper om 

islam och muslimer i Sverige.  I början av 2000-talet ökade forskningen, främst inom islamologi 

och religionshistoria. Ett stort antal böcker och vetenskapliga avhandlingar om olika aspekter av 

islam och muslimer har publicerats. Dessutom görs åtskilliga avhandlingsarbeten på universitet 

och högskolor runt om i landet, dessa ses som vetenskapliga dokument. Nu för tiden är det 

vanligt att muslimer själva går ut i exempelvis media och beskriver de fördelar och ibland även 

svårigheter som det innebär att leva som muslim i Sverige, en del talar även om vad som 

uppfattas vara missförstånd om islam. Otterbeck är en av få som behandlat ämnet mellan svenska 

och muslimska traditioner i skolan. Otterbeck har belyst frågor som rör skolor, moskéer och riter 

kring liv och död i relation till religionsfrihetslagstiftningen och samhället 

(Larsson, 2004).  

 

Sverige är idag ett land rikt på flera olika kulturer och religioner. Den största delen av Sveriges 

befolkning är lutherskt kristna (Otterbeck, 2000). Vart femte år görs en så kallad folkräkning över 

befolkningen i landet. År 1998 beräknades att ca 300 000 människor i Sverige tillhör den 

islamska tron. Av dessa 300 000 muslimer är ca 100 000 aktivt troende, det vill säga att man låter 

religionen har ett stort inflytande på sättet att leva (Samuelsson, 1999). Det är viktigt att ha 

vetskap om att det finns en mängd olika synsätt och tolkningar av den islamska religionen och 

hur man ska leva som muslim (Otterbeck, 2000). Man brukar dela in muslimer i två grupper, 

praktiserande muslimer och etniska muslimer. Praktiserande muslimer är de människor vars 

levnadssätt är starkt förankrat i religionen. De etniska muslimerna är människor som kommer 

från länder där islam är något man tror på, men inte lever slaviskt efter (Samuelsson, 1999). Detta 

innebär i praktiken att du aldrig med säkerhet kan veta vilket levnadssätt den muslim har, som du 

möter. Det enda sättet att lära känna varandra är genom kommunikation (Otterbeck, 2000).  

 

 

 

Många av de muslimer som kommer till Sverige har flytt ifrån krig och har ofta traumatiska 
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minnen med sig där ifrån. Flera känner stor oro eftersom religionen och kulturen här i Sverige på 

många sätt skiljer sig från deras. Eftersom samhällsystemet ter sig så pass främmande kan 

resultatet ibland bli att många muslimer, som kanske inte i sina hemländer aktivt utövade sin 

religion, blir mer aktiva i Sverige. Anledningen till detta är att man vill skapa sig någon form av 

trygghet (Otterbeck, 1994).  

 

Den svenska skolan kan många gånger kännas både främmande och skrämmande för en person 

med muslimsk bakgrund. En del muslimer som kommer till Sverige har svårt att förstå sig på det 

svenska skolsystemet. Läroplanen, lärarnas ställning i förhållandet till eleven samt pedagogiken 

är exempel på sådana områden (Samuelsson, 1999). Enligt läroplanen skall skolan fostra eleverna 

till att bli självständiga och kritiskt reflekterande individer, som verkar för ett samhälle med 

nolltolerans vad det gäller alla former av diskriminering, där kvinnor och män har samma regler 

och förutsättningar i samhället. För en muslim kan detta sätt att se på fostran kännas mycket 

främmande och svårtolkat. Enligt den islamska tron så har man och kvinna olika roller både i 

samhället och inom familjelivet.  

 

Det är dock viktigt att poängtera, att långt ifrån alla muslimer som bor i Sverige ser den svenska 

skolan som skrämmande och problematiskt. Många trivs och tycker att de blir respekterade och 

accepterade för sitt sätt att leva (Otterbeck, 1994).   

 

I Sverige råder religionsfrihet, vilket innebär att du har rätt att tillhöra vilken religion du vill, 

detta tillhör våra mänskliga rättigheter. I Europakonventionen artikel 9 kan man läsa att: 

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap 
med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 
undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor. Envars 
frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana 
inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän 
ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och 
rättigheter 
(http://www.bankrattsforeningen.org.se/konventionen.html 061122). 
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2.2 Friskolor  

Under de senaste fem åren har opinionen för friskolor ökat kraftigt i Sverige. Detta märks på det 

ökade antalet ansökningar för att starta islamiska skolor, och då främst på grundskolenivå. En 

konfessionell skola är en skola där man sätter högt värde på den egna religionen. Exempel på 

detta är att man har morgonsamlingar och andakts-/bönestunder, religiösa utsmyckningar av 

skolan och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt, exempelvis i värdegrundsfrågor. 

Redan 1999 var det de islamiska skolorna som ökade snabbast i antal bland konfessionella skolor. 

Andra friskolor som höll jämn takt med dessa var Waldorf- och Montessoriskolorna. En 

konfessionell skola som tillhör en religion eller har en filosofisk övertygelse ska vara öppen för 

alla. Vem som helst oavsett religion får gå i t.ex. en islamisk skola. Detta ska även gälla för de 

lärare som söker jobb på en konfessionell skola och att detta efterföljs är Skolverkets uppgift att 

kontrollera (Samuelsson, 1999). Som i en kommunal skola drivs också en friskola av en rektor. 

Inom de islamska friskolorna är även ofta denna rektor en av initiativtagare till att skolan 

startades. De lärare som arbetar på skolan är nästan alltid svenskar men med en annan religion än 

islam och de är lärarutbildade. Lärarna som undervisar i islam, arabiska och modersmål brukar 

komma från en varierande bakgrund och ursprung. De flesta elever som går på skolorna kommer 

från Mellanöstern eller Nordafrika. Det dominerande språket blir då arabiska. En annan stor 

grupp av elever är somalier, medan barn från Iran, Turkiet och Bosnien utgör en mindre grupp. 

All undervisning sker på svenska språket, utom i ämnena arabiska, islam och modersmål. I de 

yngre klasserna är både flickor och pojkar blandade, medan i de äldre klasserna kan det 

förkomma att flickor och pojkar sitter var för sig. Att barnen får en skolmiljö där deras islamiska 

levnadssätt får vara som de är utan ifrågasättande och där de känner att man blir förstådd, verkar 

betyda mer för föräldrarna än kvalitet på undervisningen (Otterbeck, 1994).  

 

Inom det kommunala skolväsendet finns det en viss rädsla för att islamiska friskolor ska fostra 

barnen till att bli fanatiska muslimer som hotar svenska värdegrunder. Denna rädsla kan bero på 

att man saknar kunskap inom ämnet. Friskolor, som alla kommunala skolor, måste följa 

läroplanen och vara positiva och öppna för insyn i verksamheten. Skolverket ska ständigt göra 

uppföljningar för att kontrollera att friskolor och skolor i Sverige följer skollagen och läroplanen. 

För att minska oron är det viktigt att de islamiska friskolorna gör allt för att bidra till en öppen 

dialog, och detta gäller också för de kommunala skolorna.  
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Anledningen till att vissa muslimer hellre sätter sina barn i en islamisk friskola än på en 

kommunal skola är att de känner oro för att barnen ska tappa sin identitet som muslim. Man vill 

inte att barnen ska behöva stå med en fot i varje värld, till exempel att man i skolan firar jul och 

hemma gör man det inte.  Det är dock inte alla muslimer som känner så här. Att man känner en 

viss oro behöver inte heller innebära att man väljer en islamisk friskola före en svensk 

(Samuelsson, 1999). 

 

För att förhindra segregering är det viktigt att politiker och kommunala skolledare får reda på 

varför ett flertal muslimska föräldrar och barn föredra att flytta flera mil och köa i flera år till 

dessa skolor. Det finns de som anser att genom pedagogiskt arbete med barnens kulturella rötter, 

hur Sveriges hembygd ser hur, hemspråksundervisning, men samtidigt det svenska språket, och 

att man försöker skapa mötesplatser där alla oavsett religion kan träffas motverkar segregering. 

Det är dock inte alla som anser att islamiska skolor och friskolor leder till ökad segregering 

(Samuelsson & Brattlund, 1996).  

 

2.3 Religionsundervisning 
Religionsundervisningen är ett av de ämnen som en del muslimska föräldrar känner oro inför.  

I svenska skolan får alla barn ta del av olika religioner, såsom kristendom, buddism och 

judendom. Föräldrarna är många gånger rädda för att barnen ska påtvingas en annan religion och 

kultur och överge den de själva tillhör. Det är därför viktigt att skolan tar föräldrarnas oro på 

allvar och förklarar för dem att det är skolans uppgift att se till att alla barn får ta del av olika 

religioner.  Skolan bör vara noga med att poängtera att, avsikten inte är att få eleverna till att 

börja tvivla på den religion de tillhör. Meningen är att barnen ska få mer kunskap och förståelse 

för andra religioner (Otterbeck, 2000). Enligt Lpo 94 är det skolans uppgift att:  

 

klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har (Lpo 94, s.10).  

 

Ofta är det så att föräldrarna vill att barnen ska ha en annorlunda utformad religionsundervisning, 

man vill också att den ska utökas och få större utrymme och att undervisningen om islam ska 

bedrivas av en muslim. För många muslimer är det främmande att någon som inte lever efter den 

islamiska tron ska undervisa andra om den (Samuelsson, 1999). Förut kunde föräldrarna begära 
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att deras barn skulle slippa den obligatoriska religionsundervisningen. De kunde istället få 

undervisning om islam på dessa timmar.  

 

Hösten 1996 ändrade man rätten till befrielse från religionsundervisning. Ett av de starkaste 

argumenten som riksdagen använde sig av var att meningen med religionsundervisningen gick 

förlorad. Man ansåg även att de religiösa eleverna skulle vara med och ses som en tillgång där de 

kunde berika lektionerna med sina olika synsätt och perspektiv. Till dem som påstår att 

religionsundervisning är något negativt kan man hänvisa till dem som framhäver att islam är en 

religion som uppmuntrar sina anhängare att söka kunskap om allt inom alla områden (Otterbeck, 

2000). 

 

2.4 Religiösa högtider 

Inom den islamska tron firar man exempelvis inte jul och påsk som man gör då man är kristen 

utan man firar andra högtider som till exempel ramadan. Eftersom Sverige historiskt sätt är ett 

kristet land kan detta påverka skolarbetet på så sätt att deras högtider infaller på andra dagar än 

våra högtidsdagar. Islam har tre viktiga högtidsdagar då det är vanligt att muslimerna vill ha 

ledigt ifrån skolan. De tre högtiderna är: Íd al adha, Íd al-fitr, och Ramadan. Vid Íd al adha begär 

muslimerna vanligtvis bara en dag ledigt. Denna högtid är kopplad till vallfärden till Mecka, som 

muslimerna måste göra en gång i sina liv. När man firar Id al-Fitr är det vanligt att man begär två 

dagars ledighet från skolan (Otterbeck, 2000). Id al-Fitr betyder fastebrytandets fest, och är den 

näst viktigaste högtiden för muslimer. Ramadan är en minneshögtid och fastemånad för 

muslimerna. Det sägs att det var under Ramadan som Muhammed fick ta emot Koranen 

(www.immi.se/world/beik/islamska.htm  061122). Under den sista natten i Ramadan så har man 

en stor fest, denna fest heter på turkiska Bajram. Man äter god festmat, barnen får presenter och 

man betalar allmosan, den religiösa avgiften (www.mimersbrunn.se/arbeten/1334.asp 061122). 

Ramadan kan infalla på olika tider under året. Detta beroende på att de islamska månaderna 

räknas efter de svenska månaderna. Eftersom att det inte ses som ett problem då svenska elever 

tar ledigt enstaka dagar, så ses inte dessa högtidsdagar heller som något större problem. Det är 

rektorn som beslutar om ledighet (Otterbeck, 2000).  
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2.5 Mat och dryck- Skolmat 
Enligt islam är det förbjudet att äta vissa produkter. Dessa produkter är kadaver, det vill säga 

självdöda djur eller sådana som dödats av vilda djur, blodmat, svinkött och sådant kött varöver 

någon annan än Gud har åkallats, eller på andra sätt felaktigt kött. Förtäring av alkohol är också 

förbjudet (Otterbeck, 2000). I islam finns det många olika regler för hur maten skall tillagas och 

detta gäller alla produkter av kött. De islamska orden för när ett livsmedel är tillåtet kallas för 

halal och de otillåtna livsmedlen kallas för haram. När man tillagar kött ska det enligt islamisk 

lag slaktas på ett speciellt sätt. I Sverige kallas detta för skäktning. Vid utförandet av skäktning 

skär man av alla stora blodådror med ett snitt över halsen. Det man vill uppnå är att djuret tappas 

på allt sitt blod eftersom blod är en förbjuden föda. En annan regel är att slaktaren ska vara 

muslim, kristen eller jude, och denna person ska ha stor kunskap och speciell kompetens att 

utföra slakten. Djurets huvud måste vara vänt mot Mekka och slaktaren ska i dödsögonblicket 

uttala orden ”Bismilla, Allahu akbar” vilket betyder ”I Guds namn, Gud är större”. I Sverige är 

det ej tillåtet att slakta genom skäktning. Enligt svensk lag måste alla djur bedövas innan 

dödsögonblicket. Detta är ett problem som man försökt lösa på många olika sätt. I Malmö, 

Stockholm och Trollhättan finns ett så kallat islamiskt centra där det går att köpa kött som 

islamisk lag kräver, med undantag att djuret fått bedövning innan döden inträffar. Trots att detta 

inte är korrekt halalslaktat så har många muslimer accepterat detta sätt som slakten genomförts på 

och de nöjer sig med att välsigna köttet innan det äts. I Danmark och Tyskland är skäktning 

tillåtet så muslimer som bor i södra Sverige kan importera där ifrån, men detta är väldigt dyrt 

(Westblom-Jonasson, 1997). Det finns många muslimer som inte bryr sig det minsta om de 

islamska matreglerna men för de barn som lever i familjer där detta har stor betydelse kan 

skolmaten innebära ett problem (Otterbeck, 2000). Dessa barn tillåts inte äta t.ex. produkter av 

gris och blodprodukter, vilka är de vanligaste produkterna i den svenska skolmaten. För vissa kan 

bara tanken att t.ex. grismat tillretts i de kärl som man serverar maten i framkalla äckelkänslor. 

Man kan jämföra det med att vi skulle äta makaroner ur ett kärl som används för att koka råttor 

(Samuelsson, 1999). Muslimer som inte äter svinkött eller blodmat vill kunna äta något annat 

dessa dagar detta serveras. Eleverna kan antingen erbjudas vegetarisk mat eller så kan de få kött 

av annat slag. Många muslimska föräldrar känner oro över att de inte riktigt vet vad deras barn 

får för mat i skolan. För att detta problem ska kunna minimeras är det viktigt att lärare och 

föräldrar har en öppen dialog med varandra och diskuterar saken. Igen bör det påpekas att alla 

muslimer inte ser på matfrågan på samma sätt (Otterbeck, 2000). 
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2.6 Idrott 
I den svenska grundskolan är idrotten obligatorisk eftersom man anser att det är viktigt för 

folkhälsan. Idrott är ett ämne som många muslimska föräldrar ser som ett problem. Enligt 

Koranen ska både kvinnor och män skyla sina kroppar på ett lämpligt sett. Trots detta så är 

reglerna många gånger mer gällande för flickorna (Samuelsson, 1999). Det föräldrarna reagerar 

starkast på är att deras flickor måste visa sig nakna inför andra flickor i omklädningsrummet samt 

i duschen. Att pojkar och flickor har idrott tillsammans, så kallade könsblandade klasser kan 

också vara svårt för en del föräldrar att acceptera. Även klädseln kan ses som problematiskt 

eftersom den ska vara mer åtsittande och huvudduken måste tas av. När det gäller pojkarna så kan 

föräldrarna protestera mot att deras söner tvingas att se på flickor i utmanande kläder. Man anser 

att pojkarna inte bör utsättas för detta. Simträning i skolan är för starkt troende muslimer närmast 

otänkbart, särskilt när det gäller döttrarna. Även här är det klädseln som är ett stort problem och 

kan ses som högst oanständigt. En del låter sina barn vara med och simma om de får ha en t-shirt 

och långa shorts på sig. Att lösa problemet genom att låta barnet i fråga sitta och titta på, kan i 

vissa fall vara lika illa som att låta det vara med, eftersom barnet inte heller tillåts se kompisarna i 

åtsittande kläder. Om samtal emellan föräldrar och skola inte hjälper för att låta barnen ta del av 

undervisningen kan den bästa lösningen vara att låta dessa elever göra något annat (Otterbeck, 

2000).  

 

2.7 Sexualundervisning 
När det gäller samlevnadsundervisningen är det ganska vanligt att muslimska föräldrar reagerar 

starkt, och då i första hand inte på innehållet utan snarare på hur undervisningen bedrivs. ”Skolan 

vill fostra eleverna till att ta ett individuellt ansvar för sin sexualitet, medan föräldrarna vill att 

den egna gruppen skall ha kontrollen” (Otterbeck, s.167). Det som många föräldrar ogillar är att 

barnen får ta del av bilder och filmer som man anser att barnen ändå kommer att få reda på tids 

nog. Man tycker även att undervisningen börjar för tidigt vilket kan uppmuntra barnen till 

sexuella relationer innan giftermålet (Otterbeck, 2000). Sexualundervisningen betraktas som 

hemmets uppgift och inte skolans (Samuelsson, 1999).  
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2.8 Musik 
Det är inte vanligt, men det händer att vissa muslimska föräldrar reagerar negativt på 

musikundervisningen. Kritiken handlar ofta om att föräldrarna inte vill att deras barn ska sjunga 

kristna sånger eller ta del av populärmusik (Otterbeck, 2000). Idag har musik, tv, såpoperor och 

andra program fått en allt större inverkan på dagens ungdomar. Föräldrarna anser att exempelvis 

populärmusik uppmanar till upproriskt beteende och trots mot föräldrar (Lalander & Johansson). 

En del föräldrar har haft önskemål om att deras barn ska befrias ifrån musikundervisningen, men 

denna önskan avvisas oftast. Ett exempel på detta är en nyskriven artikel ur Göteborgs Posten där 

en muslimsk mamma försökte få sin son att slippa all instrumental musikundervisning. Hon 

ansåg att det fanns risk för att han skulle må psykiskt dåligt eftersom han vuxit upp i tron om att 

musik är skadligt och förbjudet. Sonen skulle då utsättas för en värdekonflikt. Rätten konstaterar 

att en elev inte kan befrias helt från ett ämne på schemat, och de slår också fast att: 

 
Musikundervisning bland annat skall uppmuntra till förståelse, ge inblick i olika kulturer och 
främja tolerans för olikheter. Enligt konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna får ingen nekas rätten till undervisning, skriver länsrätten också 
i sin dom. Ett fåtal muslimer i Sverige har tidigare befriats från musikundervisningen i 
skolan. För några år sedan gav länsrätten i Stockholm två muslimska elever i Märsta rätt att 
slippa skolans musiklektioner, sedan först både skolledningen och de lokala skolpolitikerna 
sagt nej (www.gb.se/gb/jsp/Crossline.jsp?d=762&a=163163 061122).  

 
 
2.9 Bild 

I religionen islam så får man inte avbilda varelser, så som människor eller djur. Det finns inte 

något direkt förbud mot detta i Koranen, men däremot så framgår det ganska tydligt att Allah inte 

gillar att man försöker avbilda honom eller Muhammed (www.immi.se/world/beik/islamska.htm 

061122). Det finns också de som säger att Muhammed ska ha uttalat en förbannelse över dem 

som ritar bilder, så att de ska få sitt straff på den ”yttersta dagen”. Man menar att avbildningar av 

människor och djur är ett intrång på Allahs suveränitet som skapare. Inom nutida islam så måste 

man emellertid gå med på att bilder på pass, frimärken, tidningar och bilder hemma får användas 

(www.mimersbrunn.se/arbeten/1334.asp 061122).  
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2.10 Kommunikationens betydelse 
Det är vanligt att familjer som nyligen kommit till Sverige har misstankar mot den svenska 

skolan i jämförelse med de muslimer som har bott i Sverige under en lång tid och som är 

integrerade i det svenska samhället. Det kan därför vara bra om det går att etablera en kontakt 

mellan de nyanlända föräldrarna och föräldrar som har eller har haft sina barn i den svenska 

skolan sedan en längre tid. Det kan vara till stor hjälp för skolan, på så sätt att de som har bott i 

Sverige sen tidigare redan har många egna erfarenheter av den svenska skolan och samhället. 

Många har gått igenom samma problem som de själva gör och då kan de dela med sig av sina 

erfarenheter och hur de har gått tillväga för att lösa de problem som uppstått. Skolan kan också ta 

hjälp av samarbetsvilliga imamer för att hjälpa till att lösa eventuella problem. Om läget är spänt 

mellan lärare och föräldrar så kan konflikter uppstå oftare än nödvändigt. Här följer ett exempel 

En somalisk flicka förbjöds av sin pappa att följa med klassen och åka skridskor. Pappan 

förklarade för rektorn att anledningen till att hans dotter inte fick följa med var att Koranen 

förbjöd muslimska flickor att åka skridskor. Rektorn kontaktade en imam för att fråga om det 

verkligen kunde stämma att Koranen förbjöd muslimska flickor att åka skridskor. Imamen 

försäkrade rektorn om att man absolut inte kunde läsa något om muslimska flickor och 

skridskoåkning i Koranen. Rektorn kontaktade fadern igen och fick vid detta samtal reda på den 

verkliga anledningen till varför hans dotter inte tilläts följa med. Fadern ville inte riskera att hans 

dotter fattade tycke för skridskoåkning eftersom han sett konståkningsflickor på tv och kläderna 

som de bär anses inte vara anständiga. En muslimsk flicka ska inte klä sig så! Detta är ett typiskt 

exempel på en konflikt som man hade kunnat undvika. Denna konflikt uppstod på grund av det 

faktum att fadern inte hade någon vetskap om hur skridskoåkning med en lågstadieklass såg ut. 

Problemet löste man på så sätt att man bad fadern följa med sin dotter till ishallen och efter att ha 

sett vad skridskoåkning med en lågstadieklass innebar så tillät han sin dotter att åka skridskor 

Ofta är det så att orsaken till konflikter och spänningar beror på brist i kommunikationen mellan 

lärare och föräldrar. Ibland handlar det om den språkliga förståelsen eller skillnader i att hantera 

konflikter samt även olika syn på sådant som uppfostran, utbildning och könsroller. Dessutom så 

finns det stor okunskap hos båda sidor om motparten. Det är en stor fördel om lärare och 

muslimska föräldrar skapar ett tillfälle för en dialog i ett tidigt skede, och på så sätt minskar 

riskerna för konflikter och missförstånd. Föräldrarna kan då få tillfälle att tala om vilka 

förväntningar de har på skolan, och läraren kan då få möjligheten att förklara hur den svenska 

skolan fungerar. Det är också av stor vikt att man tydliggör, ett par gånger per termin, vad det är 
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som barnen lär. En kontaktgrupp med muslimska föräldrar med tidigare erfarenheter om den 

svenska skolan kan därför vara till stor hjälp för skolan för att minska risken för missförstånd  

(Otterbeck, 1994).  

  

De kulturskillnader som skapar konflikter mellan skolpersonal och föräldrar gör ofta att barnen 

kommer i kläm. Man kan säga att de står med en fot i varje ”värld”. Ofta kan barnen förstå både 

skolpersonal och föräldrarna. Det finns rekommendationer för hur lärare bör bemöta önskemål 

om särbehandling. Man är särskilt noga med att betona vikten av att inte låta barnen utsättas för 

korstryck. Lärarna och föräldrarna ska tillsammans försöka kompromissa och komma fram till en 

lösning som passar bägge parter så gott det går, men det är samtidigt viktigt att lärarna försöker 

betona vikten av skolans principer.  

 
Om man är en tolvårig flicka är det inte lätt att motstå ett lockande 
erbjudande från fröken om att få vara med och bada med de andra barnen 
som har roligt, även om mamman och pappan sagt att man inte får 
(Otterbeck, s.168).  

 

Att balansera föräldrarnas önskemål om särbehandling och samtidigt skolans direktiv om 

jämlikhet kan vara en svår uppgift för läraren. På grund av många muslimers syn på kvinnor och 

mäns ställning i samhället kan det vara särskilt svårt att ta kritik och direktiv från kvinnliga lärare 

(Otterbeck, 1994).  

 

2.11 Det mångkulturella Sverige 

Det finns idag ingen klar definition av det mångkulturella samhället. Det är dock möjligt att 

urskilja tre definitioner som ofta används i forskning och debatt. Utifrån en pragmatisk definition 

kan det mångkulturella samhället ses som ett samhälle med en mångfald av kulturer, religioner, 

språk och etniciteter . En utopisk definition är när det mångkulturella samhället också kan ses 

som ett ideal, det samhälle som alla kulturer leva med lika rättigheter och på lika villkor 

(Runblom & Svanberg 1990). En politisk definition är ett samhälle som kan ses som 

mångkulturella när de rymmer mer än en gemenskap som vill överleva kulturellt. Det 

mångkulturella samhällets dilemma är huruvida det skall erkänna sina medborgare såsom 

individer eller genom deras kollektiva identiteter (Taylor, 1994).   
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3. Empiri 

I arbetet kommer inga personer eller platser att nämnas då vi ej anser detta vara relevant för 

arbetets betydelser, samt med hänsyn till den personliga integriteten. Vår undersökning är gjord 

på två grundskolor år.1, 2 och 3 i Blekinge. Anledningen till att detta val gjordes var på grund av 

att dessa två skolor i denna kommun var de som hade flest invandrarbarn. Till en början hade vi 

bara tänkt göra undersökningen på en av dessa två skolor, den som har det största antalet 

muslimska elever. Vi kände oss säkra på att det material vi trodde vi skulle få in skulle vara 

tillräckligt för att ge oss en god översikt på situationen. Tyvärr blev underlaget för tunt på denna 

skola eftersom vi inte fick tillbaks alla enkäter och tillstånd för att intervjua barnen. Därför fick vi 

ta en andra skola som hör till samma rektorsområde och som är den skola som har näst högst 

antal muslimska elever.  

 

Det första vi ville ta reda på var om det fanns en utarbetad skolplan för hur bemötandet av barn 

och föräldrar från andra religioner ser ut, eftersom Sverige idag är mer mångkulturellt än 

någonsin. Vi ville veta hur man till exempel hanterar frågor som mat, julfirande med mera. Vi 

försökte få kontakt med skolans ledningsorganisation på kommunen för att höra vad de hade att 

säga om detta ämne, men tyvärr utan framgång. Då inte heller rektorn för de två skolorna var 

anträffbar, valde vi istället att intervjua den biträdande rektorn för de två utvalda skolorna i hopp 

om att hon skulle kunna svara på våra frågor (se bilaga 1). Anledningen till att vi valde intervju 

som undersökningsmetod var att det bara handlade om en person.  

 

För att få reda på barnens situation och höra deras tankar kring sin egen religion angående hur de 

blir bemötta och accepterade i skolan så valde vi att intervjua dem. Vi ansåg det vara den bästa 

metoden, med tanke på att en del av dem var för unga för att läsa och svara på våra frågor. 

Intervjun utfördes på så sätt att en av oss ställde frågorna medan den andra förde anteckningar 

och observerade. För att få tillstånd om intervju med barnen skickade vi hem ett informationsblad 

(bilaga 2) till föräldrarna. Informationsbladet innehöll kortfattad information om oss och vårt 

arbete samt en förfrågan om tillåtelse för intervju av barnet.  

 

Med barnens föräldrar gjordes en enkätundersökning (bilaga 3) för att även få reda på deras 

åsikter i ämnet.  Att få reda på föräldrarnas åsikter i ämnet har stor betydelse på det sätt att de 
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utgör en stor del av arbetets innehåll. Därför skickade vi tillsammans med informationsbladet 

även hem den enkätundersökning vi önskade få svar på. Även lärarna i de aktuella klasserna fick 

fylla i en enkät (bilaga 4). Anledningen till att vi valde att genomföra enkätundersökningar med 

föräldrar och lärare var att vi hoppades på att den metoden kunde öka våra chanser att få fler 

genomtänkta och ärliga svar.  

 

Anledningen till att vi valde att intervjua barnen var att de var för unga för att kunna läsa och 

förstå innehållet i en enkät.  Undersökningen behandlar även frågor som av en del kan uppfattas 

som obehagliga och därför måste dessa hanteras varsamt.  Forskaren kan i sådana fall behöva 

övertala respondenten att öppna sig och på så sätt få fram korrekta svar. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att frågorna var förutbestämda. Enligt Denscombe 

krävs det att forskaren är flexibel om respondenten ändrar ordningsföljden och fördjupar sig i 

någon/några av frågorna. Med föräldrar och lärare valde vi att göra en enkätundersökning. Denna 

undersökningsform valde vi bland annat därför vi ansåg att frågorna var kortfattade och lätta att 

svara på men också för att respondenten i lugn och ro skulle få tid på sig att ge utförliga och 

genomtänkta svar. Enligt Denscombe finns det vissa fördelar med att använda enkäter. De är 

lättare att arrangera och att alla får samma frågor. Man undviker också andra variationer som kan 

uppstå då man står ansikte mot ansikte. Självklart finns det även en del nackdelar, som till 

exempel att man kan få ofullständiga svar och ibland även dåligt ifyllda svar. 

 

3.1 Sammanställning av intervjuer och enkäter 

3.1.1 Biträdande rektor 
Som tidigare nämnts anser vi det vara en självklarhet att man på varje skola, där det finns 

invandrarbarn, har en skolplan för hur eventuella konflikter kan bemötas/behandlas. Därför blev 

vår första fråga till bitr. Rektorn om hon visste om det fanns någon skolpolicy för kommunen i 

hur man hanterar eventuella konflikter och hur man kan bemöta människor från andra kulturer 

och religioner. Hon berättade att hon inte visste om det fanns någon sådan. ”Det finns nog inte, 

och det är ju beklämmande” (Bitr. Rektor). Andra frågan vi ställde var om det fanns några 

speciella riktlinjer på skolan för hur lärare bör agera vid eventuella konflikter och vid bemötandet 

av människor från andra kulturer och religioner. På detta svarade hon att det inte fanns, men att 

man däremot kan se ett tydligt mönster som präglas av gamla vanor men detta ger ingen garanti 

för ett professionellt bemötande. Hon uttryckte samtidigt en avsaknad när det gällde utvecklande 
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samtalsformer mellan henne och de utländska föräldrarna och att matfrågan var den enda fråga 

som har behandlats och där det finns struktur kring. Eftersom dessa två skolor är mångkulturella 

så undrade vi om de är bättre än andra skolor i kommunen med färre antal invandrarbarn, att se 

dessa barn och föräldrar som en tillgång i undervisningen, till exempel i ämnet religion. Svaret 

hon gav var:  

 
skolan är alldeles för dålig på att ta reda på andras högtider och detta 
skulle vi vilja bli bättre på. Att man ser dem som en tillgång, fast det 
gör vi tyvärr inte idag (Bitr. Rektor). 

 

3.1.2 Eleverna i år 1, 2 och 3  
Totalt gjorde vi 30 utskick till föräldrarna, av dessa fick vi tillbaks 17 stycken enkäter varav 8 

gav sin tillåtelse till intervju, resten fick vi tillbaks blanka.   

 

Den första frågan vi ställde till barnen var om de visste om de tillhörde någon religion, och i så 

fall vilken. De flesta barnen förstod inte vad ordet ”religion” betydde, och då fick vi ge exempel 

som att en del är kristna, andra kan vara buddister och så vidare. Efter att ha gett dessa exempel 

kunde alla dessa barn svara på vilken religion de tillhörde. De sa att de var muslimer. Sedan 

berättade vi att i den svenska skolan så finns det många olika barn med många olika religioner 

och i Sverige är de flesta kristna. Andra frågan blev då att om barnet kände sig annorlunda i 

jämförelse med sina klasskompisar på grund av sin religion. De flesta barnen kände sig inte 

annorlunda, men ett barn tyckte att hon var lite annorlunda för att de åt annan mat i skolan, men å 

andra sidan fanns det fler som gjorde det. Någon sa sig vara snällare än alla andra och att detta 

kanske hade med religionen att göra. Den siste vi intervjuade uttalade sig så här: ”Jag känner mig 

inte annorlunda, jag tror inte ens mina klasskompisar vet vilken religion jag tillhör, och jag vet 

inte heller vilken religion de tillhör” (pojke, 8år). Tredje frågan vi ställde var om barnet brukade 

vara med på alla lektioner, och om inte, varför. Alla utom ett barn svarade att de var med på allt. 

Detta barn blev hämtad tidigare just vid luciafirandet. Fjärde frågan handlade om vilka högtider 

barnet firade och alla svarade Bajram (se s.13), någon firade även julafton och nyår. I samband 

med denna fråga undrade vi om läraren på något sätt brukade uppmärksamma denna dag. Inget 

av barnen hade någonsin varit med om att man pratat om denna dag i skolan. Däremot tyckte ett 

av barnen att det faktiskt vore roligt om läraren hade gjort det och berättat för de andra barnen 

som inte firar Bajram, hur det går till. Vi frågade även barnen om de kunde äta maten som skolan 
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serverar. Alla barnen svarade att de får annan mat som de kan äta.  

 

3.1.3 Föräldrarna  
Sammanlagt skickade vi ut 30 stycken enkäter som vi ville att föräldrarna skulle svara på. Vi fick 

tillbaka 15 av dessa enkäter, varav 12 var ifyllda och besvarade. 

Det första vi undrade var om föräldrarna ansåg sig aktivt troende. De flesta ansåg sig aktivt 

troende på så sätt att de firade alla islamiska högtider. Vi undrade sedan om de trodde om deras 

barn blev accepterat och fick utrymme för sin religion i skolan. Många tycker att de blir 

accepterade på många sätt men samtidigt inte. Många hade åsikter om skolans sätt att hantera de 

svenska kristna traditionerna. Här har det funnits åsikter som att skolan bör vara skiljd från 

kyrkan och att man bör uppmärksamma fler religioner och skillnaderna religionerna emellan. 

Sedan undrade vi om barnen fick delta i alla skolans lektioner på grund av religionen och alla 

utom ett barn fick delta på alla lektioner. Denna elev fick inte närvara då läraren läste ur Bibeln. 

Det sista vi frågade var om skolan lyssnade på föräldrarna angående mat och högtidsfirande. I 

matfrågan så kände alla sig nöjda och respekterade. Men så här uttryckte en förälder sig angående 

högtidsfirandet. ”Det är jättetrevligt att lära känna de svenska traditionerna, men ärlig talat, är det 

inte dags att personalen på skolan lär sig lite, eller mycket mer om andra religioner och 

traditioner? Man blir bara rikare på det”.  

 

3.1.4 Lärarna 

Vi lämnade ut en enkät till varje lärarna i de sex aktuella klasserna. Av dessa sex fick vi tillbaks 

fyra ifyllda.   

 

Den första frågan vi ställde till lärarna var om de någon gång stött på problem i sitt yrke när det 

gäller mötet med muslimska barn och föräldrar. Enligt undersökningen så var de få av dem som 

stött på någon ovanlig situation, däremot så nämnde två kvinnliga lärare att de upplevt bristande 

respekt av ett flertal muslimska män. Någon upplevde också att problem kunde uppstå då man 

skulle besöka kyrkan. Om läraren hade stött på något problem ville vi även veta hur de hade löst 

dem. Angående den bristande respekten från männens sida så skulle man inte ta åt sig av kritiken, 

att man helt enkelt fick stå på sig och visa att man menade allvar med det man sa. Vid 

kyrkobesöket löste man det genom att barnet fick stanna hemma eller ibland vänta utanför. De 
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två sista frågorna var om läraren kände till eventuella riktlinjer på skolan och i kommunen om 

hantering av religionsfrågor.  På dessa frågor svarade samtliga att de inte visste om det fanns 

några riktlinjer överhuvudtaget.  

 

4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Vi genomförde undersökningen på två skolor i denna kommun, i hopp om att få ett tillräckligt 

underlag till uppsatsen. Innan vi skickade ut enkäterna informerade lärarna på skolorna oss om att 

många av föräldrarnas kunskaper i svenska inte var så bra. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att 

skaffa en tolk, men med mer tid hade detta varit möjligt. Tolken hade kunnat hjälpa oss att 

översätta våra enkäter eller funnits med vid en intervju. Då hade vi fått fram vårt budskap till 

föräldrarna på ett tydligare sätt. Tyvärr fick vi enbart intervjua ca en fjärdedel av de tillfrågade 

eleverna. Med tanke på de dåliga förutsättningarna till att kunna skapa en god kommunikation, 

var vi ändå glada för dem vi faktiskt tilläts intervjua. Om det enbart hade berott på föräldrarnas 

språksvårigheter så tycker vi att det är lite konstigt att vi ändå fick in så många som hälften av de 

utskickade enkäterna, ordentligt ifyllda och besvarade. På många av enkäterna kunde vi se ett 

starkt engagemang och en bra förståelse för våra frågor. Därför tror vi att det även kan finnas 

andra anledningar till det stora bortfallet. Tid och en viss rädsla över hur till exempel materialet 

behandlas tror vi kan vara andra avgörande faktorer. En del föräldrar uttryckte oro över att barnet 

inte skulle kunna svara på våra frågor och tillät oss därför inte att intervjua dem. Andra har varit 

rädda för att stöta sig med klassläraren och har därför lämnat tillbaka enkäterna i igenklistrade 

kuvert eller skrivit personliga brev till oss där de frågat oss om att istället ringa upp dem för att få 

svar på våra frågor.  Av de enkäter vi skickade ut till lärarna kom nästan alla tillbaka. Det var 

förvisso relativt bra, men när det gäller lärarnas engagemang i att svara på frågorna är vi 

förvånade över att det inte var större. De flesta av lärarna hade enligt dem själva aldrig stött på 

några konflikter. Men i vissa fall har föräldrar redogjort i vår undersökning för konflikter som 

uppstått mellan dem och den läraren som i sina papper påstår att det aldrig har inträffat några.  

Eftersom vi inte själva har frågat lärarna, kan vi bara spekulera i varför engagemanget har varit så 

dåligt. Vi tror att det kan bero på tidsbrist, det är lättast att säga att man inte har stött på några 

konflikter för då behöver man heller inte utveckla sitt svar. Det kan också ha berott på vårt sätt att 

utrycka oss. Vi använde ordet konflikt i enkätundersökningen, vilket vi så här i efterhand känner 
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att vi borde ha omformulerat. Ordet konflikt kan ha förknippats med något negativt. Lärarna 

kanske inte har upplevt de situationer som uppstått som något negativt och därför inte velat svara 

på frågan. Att antalet informanter är så få bör man ha i åtanke.  

 

Denna undersökning stämmer nödvändigtvis inte överrens med den verkliga samhällssituationen. 

Men samtidigt är dessa svar verkliga och det är känslor och åsikter som samhället bör lyssna till.   

 

4.2 Jämförelse mellan undersökningen och vår litteraturgenomgång 
Vi undersökte om det fanns en utarbetad skolplan för hur frågor och diskussioner som kan uppstå 

i mötet familjer från andra kulturer bör bemötas och hanteras, tillexempel frågor om särskild kost, 

julfirande, med mera. Till vår stora förvåning och besvikelse fann vi att en sådan inte existerar i 

denna kommun. Den biträdande rektorn fann detta underligt och erbjöd sig att undersöka detta 

närmare. Vi fick reda på att det skulle finnas en såkallad Mångfaldspolicy på kommunens 

hemsida, men vi kunde tyvärr inte hitta denna. Intervjun med den biträdande rektorn tyckte vi 

kändes otillfredsställande på det sätt att verksamheten inte såg ut som vi hoppats på. Det vill säga 

att skolan inte har förändrats i takt med den utveckling som skett i området när det gäller en ökad 

invandring. Det var först då vi ställde våra frågor som hon upptäckte att hon inte kunde ge några 

konkreta svar. Hon uttryckte själv ett missnöje över hur situationen såg ut för de aktuella 

skolorna i nuläget. Däremot upplevde vi att det fanns ett starkt intresse från den biträdande 

rektorns sida att vilja engagera sig mer i dessa frågor. Hon menade att det fanns mycket för 

skolan att utveckla. När förutsättningarna för muslimska barn och föräldrar ser ut som de gör i 

denna kommun är det kanske inte konstigt att flera muslimska föräldrar väljer, om det finns 

möjlighet, en islamisk friskola till sina barn. Om politiker och kommunala skolledare lägger ett 

större engagemang vid att skapa goda förutsättningar för denna grupp kanske man kan, som även 

Samuelsson och Brattlund anser är oerhört viktigt, förhindra segregering.   

 

Enligt Samuelsson är det många inom det kommunala skolväsendet som känner en viss rädsla för 

att islamiska friskolor ska skapa barnen till att bli fanatiska muslimer som hotar svenska 

värdegrunder. Vi tror inte att de islamiska friskolorna gör elever till fanatiker och vi anser inte 

detta heller vara det grundläggande problemet. Det stora problemet är att dessa skolors ökning 

bidrar till en större segregering i samhället. Vi anser att om man som vuxen ska kunna leva i ett 

samhälle och klara av att acceptera och respektera varandras olikheter så måste man få lära sig 
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detta från början, det vill säga redan i skolan. Samtidigt kan vi till viss del förstå de föräldrar som 

väljer de muslimska friskolorna åt sina barn, eftersom att vår undersökning visar att många lärare 

inte är tillräckligt insatta i barnens religion.  

 

Vårt intresse är dock att ta reda på hur muslimska barns och föräldrars behov tillgodoses av den 

svenska skolan. Inom detta område har vi inte kunnat se att någon tidigare forskning gjorts. Detta 

tycker vi är synd eftersom att vi genom våra undersökningar har funnit att det finns ett visst 

missnöje framförallt hos många föräldrar. En förälder utryckte sig på följande vis: ”men ärligt 

talat, är det inte dags att personalen på skolan lär sig lite, eller mycket om andra religioner och 

traditioner” många av föräldrarna har utryckt sig på liknande sätt. Detta tycker vi visar på 

bristande engagemang från lärarnas sida. Men också stor okunskap och bristande förståelse om 

vilken betydelse ett sådant engagemang kan ha för många muslimska barn och föräldrar. Detta är 

något som även Otterbeck tar upp i en av sina böcker. Han skriver om att en del föräldrar anser 

att läraren bör se det som sin uppgift att söka kunskap och förståelse för andra barns religioner. 

För oss är detta en självklarhet, särskilt om man har barn från andra religioner i sitt klassrum. Att 

läraren har breda kunskaper i alla religioner berikar inte bara de muslimska barnen, utan alla barn 

i klassrummet behöver dessa kunskaper. På grund ut av den bristande kommunikationen föräldrar 

och lärare emellan så känner många föräldrar en viss oro då de svenska högtiderna börjar närma 

sig. I litteraturdelen, 2.10, kan man läsa om att lärarens uppgift är att se till att inga barn 

påtvingas en annan religion. Tillexempel vid jul, så besöker ofta svenska skolklasser kyrkan. Här 

tror vi att det är viktigt med en tydlig kommunikation för att minska denna oro. Exempelvis kan 

läraren skicka hem lappar där man informerar om när kyrkbesök ska ske. Där tydliggör man även 

för föräldrarna att man inte tänker försöka påtvinga barnet en annan religion och att meningen är 

att alla barn ska få ta del av olika religioner, oavsett vilken religion man själv tillhör.  

 

Tyvärr är det få författare som tar upp ämnet om svenska och muslimska traditioner i skolan. 

Men Otterbeck är en av dem som gjort det. Enligt vår tolkning är hans böcker till stor hjälp när 

det gäller att förstå åsikter och önskemål som muslimer kan ha.  

  

När det gäller den bristande kommunikationen så anser vi att det är upp till alla lärare som arbetar 

i mångkulturella klasser att försöka skapa tillfällen att lära känna andra kulturer. När man som 

nyanländ förälder kommer till Sverige håller vi med Otterbeck om att det skulle vara till stor 
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hjälp för skolan om man skapar möjlighet för dem att träffa andra familjer som har bott i Sverige 

sen tidigare. Samt att använda sig av regelbundna samtal med de muslimska föräldrarna där var 

och en tydliggör vad man förväntar sig av varandra och vilka regler som man är skyldig att agera 

och följa.  

 

4.3 Arbetes relevans  
Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land. I takt med denna förändring måste skolan också 

förändras och följa med i utvecklingen. Det är viktigt för att man som lärare ska kunna skapa 

goda förutsättningar för inlärning åt de elever man möter i sitt klassrum. Eleverna speglar 

samhället och därför även de förändringar som sker. Vår förhoppning är att denna uppsats läses 

utav lärare som har eller i framtiden kommer att ha muslimska barn i sitt klassrum. Vi hoppas att 

uppsatsen ska kunna bidra till djupare kunskaper om de områden som kan komma att bli 

diskussioner kring, mellan muslimska barn, föräldrar och lärare samt få idéer kring hur man som 

lärare kan bemöta deras behov. I vår undersökning kunde vi inte se några indikationer på att alla 

de områden som vi nämner i litteraturdelen skulle anses vara problematiska att delta i för de 

muslimska barnen. Även om dessa två skolor är de mest invandrartätaste i kommunen, så går det 

ändå relativt lite muslimer där om man jämför med exempelvis många av skolor i Malmö. På 

skolor där barn med muslimsk bakgrund är mer förekommande, skulle andra typer av konflikter 

kunna uppstå. Därför anser vi ändå det vara relevant för vårt arbete att i litteraturgenomgången 

även nämna en del andra områden som vi har läst  kan vara vanligt förekommande. 

Vårt syfte är som tidigare nämnts att få kunskaper om hur muslimska barn och föräldrars behov 

bemöts och tillgodoses av den svenska skolan samt få vetskap om vilka behov man vanligen 

önskar få tillgodosedda.  

 

5. Sammanfattning 
Vi har i litteraturdelen skrivit om de områden som ibland kan skapa svårigheter för vissa 

muslimer att delta i skolans verksamhet. Där nämns även förslag på hur man som lärare kan 

hantera och förebygga att hamna i sådana situationer.  Religionshistorikern Jonas Otterbecks 

arbete kring mötet mellan den svenska skolan och islam i Sverige är den författare som är 

ledande inom detta område i Sverige, därför ät han den forskare som haft störts betydelse för vårt 

uppsatsarbete. 
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Sverige är idag är mer mångkulturellt än det varit förut, och detta börjar bli allt mer påtagligt i 

våra skolor. Det finns idag ingen klar definition av det mångkulturella samhället, men man kan 

urskilja tre definitioner som ofta används i forskning och debatt. En pragmatisk, en utopisk och 

en politisk definition. Samhällets mångkulturella dilemma är egentligen om hur man vill erkänna 

sina medborgare som individer eller genom deras kollektiva identiteter. Att skolorna börjar bli 

allt mer mångkulturella börjar i denna kommun, där vi gjort vår undersökning, bli något man 

måste ta tag i på riktigt. Den svenska skolan genomgår en förändring och att det är dags att man 

inser detta.  

 

Vår avsikt var att ta reda på vilket sätt det kan uppstå diskussioner som har grund i religion och 

kulturskillnader, mellan islam och den svenska skolan. Är vissa behov och diskussioner mer 

vanligt förekommande än andra och hur bemöter svensk skola dessa behov och diskussioner. Vi 

ville också skaffa oss en bild av hur muslimska barn och föräldrar upplever att den svenska 

skolan tillgodoser de behov som finns.  

 

De slutsatser vi kan dra efter att ha skrivit detta arbete är att det kan se väldigt olika ut för olika 

människor att vara muslim och vistas i den svenska skolan. För vissa muslimer så har religionen 

inte något större inflytande på sättet att leva och den svenska skolan upplevs väldigt positiv på 

många sätt, medan det för andra muslimer kan uppstå mängd diskussioner med skolan och dess 

lärare. Det behov som vi har upplev att de flesta muslimer, aktivt troende eller inte, önskar få 

tillgodosett av skolan, är frågan angående särskild kost.  Många av de diskussioner och konflikter 

som uppstår handlar ofta om missförstånd från båda parters håll. Som lärare kan man minska 

risken för att missförstånd skall uppstå genom att så fort som möjligt etablera en god kontakt med 

föräldrarna och se till att ha regelbundna samtal med dem. Samtalen skall ske i en öppen dialog 

där var och en ges utrymme att tala om de förväntningar man har och med mera. 

 

För att få fram svar på våra frågor har vi intervjuat muslimska barn och biträdande rektor för de 

båda skolorna. Vi har också gjort en enkätundersökning med barnens föräldrar och lärare. I vår 

undersökning har vi kunnat se att många föräldrar känner bristande engagemang från lärarens håll 

när det gäller intresset för främmande religioner och andras människor sätt att leva. Vad vi har 

sett är också att det helt saknas en skolplan om hur muslimska barn och föräldrars behov bör 
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bemötas, både på kommunal nivå och på de aktuella skolorna i denna kommun. Detta innebär 

dåliga förutsättningar för att man som lärare ska kunna, på ett bra och genomtänkt sätt tillgodose 

de muslimska barnen och föräldrarnas behov.         
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till biträdande Rektor 
1 Finns det någon skolpolicy för kommunen i hur man hanterar eventuella konflikter och 

hur man kan bemöta människor från andra kulturer och religioner?  

 

2 Finns det några speciella riktlinjer på skolan för lärare ska/kan agera vid eventuella 

konflikter och vid bemötandet av människor från andra kulturer och religioner?  

 

3 Anser ni att era skolor är bättre på att se de muslimska barnen och föräldrarna som en 

tillgång i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

Hejsan alla föräldrar! 
 

Vi heter Martina Blomkvist och Emma Danielsson och vi går sista terminen på lärarutbildningen, 

Högskolan Kristianstad. Vi håller just nu på med vår avslutande uppsats som handlar om hur 

muslimska barn och föräldrar upplever den svenska skolan. Vi kommer att göra intervju med ett 

antal skolbarn och enkätundersökning bland både lärare och föräldrar på två skolor i Blekinge, i 

klasser 1, 2 och 3. Därför undrar vi om ni föräldrar skulle kunna hjälpa oss att få svar på de 

frågor som finns på enkäten i detta häfte? Detta är frivilligt (Se nästa sida).  

 

Vi undrar även om vi skulle kunna få intervjua ert barn till vår undersökning i samma ämne. 

Även detta är frivilligt. De frågor vi kommer att ställa till ditt barn är:  

1 Vet du vilken religion du tillhör? 

2 Känner du dig annorlunda i jämförelse med sina klasskompisar på grund av sin religion? I 

så fall, på vilket sätt? Om inte, varför? 

3 Kan du vara med på alla lektioner på grund av din religion, om inte varför? 

4 Vilka högtider firar du och din familj? 

5 Kan du äta all mat som serveras i skolan? Om inte, vad äter du då? 

 

Inga personuppgifter som namn med mera kommer att nämnas i arbetet.  
 

RINGA IN DITT SVAR! 

JA Jag ger min tillåtelse att ni får intervjua mitt barn 

NEJ Jag ger inte min tillåtelse att ni får intervjua mitt barn 

 

Barnets namn___________________________________________________________ 

Förälders Underskrift____________________________________________________ 

 

 

 

Med vänlig hälsning Martina Blomkvist & Emma Danielsson 



  

Bilaga 3 

Enkätundersökning Föräldrar 
Ringa in Ja, eller Nej, och ge eventuell förklaring 

 

Man eller Kvinna 

 

1. Är ni aktivt troende? 
A) Ja        
B) Nej 
 
Om Ja, vad innebär det för er? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 
 
Om Nej, vad beror detta på? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 
 

2. Tycker ni att ert barn blir accepterat och får utrymme för sin religion i skolan? 
A) Ja       
B) Nej     
 
Om Ja, på vilket sätt? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Om Nej, vad beror detta på? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



  

3. Finns det ämnen som ert barn inte kan delta i på grund av sin religion? 
A) Ja 
B) Nej 
 
Om Ja, vilka? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. Anser ni er ha god kontakt med den skola som ert barn går i, t.ex. inflytande i mat, 
tradition m.m.? 

A) Ja 
B) Nej 
 
Om Ja, på vilket sätt? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Om Nej, vad beror detta på? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4 

Enkätundersökning Lärare 
Ringa in ditt svar, och svara på eventuell följdfråga 

 

Har du någon gång stött på eventuella konflikter i ditt yrke med muslimska barn och föräldrar? 
Ja       Nej 
 
Om Ja, i så fall vilket/vilka? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Löste ni problemet? 
Ja      Nej     
 
Om Ja, i så fall, hur? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Om Nej, i så fall varför? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Finns det några riktlinjer på din skola för hur eventuella konflikter gällande religionsfrågor skall 
hanteras? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Vet du om det finns några kommunala riktlinjer för hur eventuella konflikter gällande 

religionsfrågor skall hanteras? 



  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 


