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Abstract  

Detta är en kvalitativ studie om islamofobi och hur skolan arbetar förebyggande för att 

motverka diskriminering och att islamofobiska yttringar och attityder förekommer inom 

skolmiljön. Detta utifrån Skolverkets riktlinjer och styrdokument. Tre verksamma 

utbildare varav två är aktiva religionslärare på gymnasiet samt en samordnare och 

utbildare i likabehandling har intervjuats utifrån semistrukturerade intervjuer. Detta har 

gjorts för att klargöra vad respondenterna uppfattar som bidragande faktorer för 

elevernas uppfattning av islam och muslimska kulturer. Intervjuerna har tolkats utifrån 

diskursteorins grundläggande principer där studien avsett att klargöra hur de tillfrågande 

lärarna arbetar för att nyansera bilden av islam och muslimer.   

Studiens resultat visar att de avgörande faktorerna för hur elever uppfattar religionen 

islam och dess utövare utgörs av medias porträttering av islam och muslimer, elevens 

sociala sammanhang i vilket hen befinner sig i samt bristerna i elevernas 

förhållningssätt till källkritik. Studiens resultat visar även att respondenterna arbetar 

aktivt för att nyansera bilden av islam och muslimer samt att dessa förhåller sig mycket 

väl till de riktlinjer och styrdokument som Skolverket ger.  

 

 

Nyckelord: islamofobi, diskursanalys, diskursteori, hermeneutik, semistrukturerad 

intervju, gymnasieskolan, religionsundervisning, likabehandling, islam    



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 2 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ........................................................................................................... 3 
SKOLANS VÄRDEGRUND .................................................................................................................. 3 
DISPOSITION ................................................................................................................................. 4 

2. ISLAM I EN VÄSTERLÄNDSK KONTEXT ............................................................................... 6 
DEFINITIONEN AV ISLAMOFOBI ......................................................................................................... 6 
DEN ISLAMOFOBISKA IDÉTRADITIONEN .............................................................................................. 8 
ISLAMOFOBIN IDAG ...................................................................................................................... 12 
SKOLANS ROLL ............................................................................................................................ 15 
SAMMANDRAG ........................................................................................................................... 16 

3. MATERIALINSAMLING .................................................................................................... 17 
INSAMLINGSMETOD ..................................................................................................................... 17 
TEORETISK UTGÅNGSPUNKT - DISKURSANALYS .................................................................................. 18 
ANALYS AV DET INSAMLADE MATERIALET ......................................................................................... 19 

4. TOLKNING AV MATERIAL ................................................................................................ 21 
AVGÖRANDE FAKTORER ................................................................................................................ 21 
ISLAMOFOBISKA YTTRINGAR I UNDERVISNINGEN OCH DESS OMSTÄNDIGHETER ....................................... 24 
BEMÖTANDET AV ISLAMOFOBI ....................................................................................................... 26 
SKOLANS ARBETE ......................................................................................................................... 28 

5. DISKUSSION ................................................................................................................... 31 

REFERENSER ...................................................................................................................... 33 
BILAGA 1. .................................................................................................................................. 35 
BILAGA 2 ................................................................................................................................... 38 
BILAGA 3 ................................................................................................................................... 45 

 

 

  



 

 

 

2 

 

1. Inledning 
 

Under de senaste åren har flyktingsituationen i Europa drastiskt förändrats och Sverige 

har fått uppleva den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Anledning till 

att så många människor flyr sina hemländer beror dels på kriget i Syrien som har pågått 

sedan 2011, men även på grund av Islamiska statens, som förkortas IS, framfart i både 

Syrien och Irak. De våldsamma företeelser som sker i Afghanistan, oroligheter i 

Pakistan samt det diktatoriska styret i Eritrea är också bidragande faktorer till att allt fler 

människor flyr sina hemländer i hopp om bättre levnadsvillkor.
1
 Sverige har värnat om 

den mänskliga rättigheten som innefattar att alla människor har rätt till att söka asyl och 

har således visat solidaritet mot dessa människor.   

Att Sverige ska ta emot människor som flyr för sina liv ses dock inte som en 

självklarhet av alla svenskar, eller av alla politiska partier.
2
 Detta har vi kunnat se 

genom nyhetsrapporteringar angående nerbrända flyktingboenden, genom det 

högerextrema medborgargardets Soldiers of Odin´s uppkomst och spridning samt 

genom att Sverigedemokraternas invandringspolitik har blivit allt aggressivare.
3
 Detta 

har inneburit att främlingsfientligheten i samhället har ökat och att fler människor 

utsätts för trakasserier på grund av deras religionstillhörighet och etnicitet.
4
 Att många 

av de människor som har flytt till Sverige har en religionstillhörighet som grundar sig i 

islam kan således bidra till att åsikter av islamofobisk karaktär blir allt vanligare och 

förefallande mer accepterad i samhället.  

Skolan är en samhällsinstitution som ska främja förståelsen för andra människor samt 

vara en plats där ingen utsätts för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning. Således blir det intressant att se över: hur lärare idag arbetar 

mot intolerans och främlingsfientlighet.
5
 Eftersom jag själv studerar till att bli 

gymnasielärare i religionskunskap finner jag det således intressant att redogöra för hur 

                                                 
1
 Sveriges Radio, Tio frågor och svar om flyktingkrisen, 2015-10-06. Tillgänglig: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6272344 (sökdatum 2017-01-03) 
2
 Larsson, J Mats, Sverigedemokraterna skärper sin invandringspolitik - mitt i flyktingkrisen, Dagens 

Nyheter, 2015-10-01.  

Tillgänglig: http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-skarper-sin invandringspolitik-mitt-i-

flyktingkrisen/ (sökdatum 2017-01-01) 
3
 TT, Polisen utreder möjlig brandkoppling mellan bränder på asylboende, SVT Nyheter, 2015-10-18. 

Tillgänglig: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-utreder-mojlig-brandkoppling-men-brander-pa-

asylboende (sökdatum 2017-01-01) 
4
 Hansson, Malin, Hatbrotten är fler än någonsin, Dagens Nyheter 2015-08-0. Tillgänglig: 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hatbrotten-ar-fler-an-nagonsin/ (sökdatum 2017-01-01) 
5
 Gymnasieskola 2011 s.6.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6272344
http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-skarper-sin%20invandringspolitik-mitt-i-flyktingkrisen/
http://www.dn.se/nyheter/politik/sverigedemokraterna-skarper-sin%20invandringspolitik-mitt-i-flyktingkrisen/
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tre verksamma lärare på en gymnasieskola arbetar för att motverka att islamofobiska 

yttringar förekommer inom skolan.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur lärare vid en gymnasieskola uppfattar och 

beskriver sitt arbete i att motverka islamofobi bland eleverna. För att uppnå syftet med 

uppsatsen ställs följande frågeställningar: 

 Hur arbetar skolan, enligt styrdokumenten, för att motverka islamofobi bland 

eleverna?  

 Vilka faktorer uppfattar de tillfrågade lärarna påverkar elevernas åsikter om 

islam och muslimska kulturer? 

 Hur arbetar de tillfrågade lärarna för att nyansera bilden av islam och muslimer? 

 

Skolans värdegrund  

Enligt Skolverket ska skolan förmedla: de värden som vårt demokratiska samhälle vilar 

på.
6
 Detta innebär att skolan ska arbeta för: människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och 

solidaritet mellan människor.
7
 I arbetet med att förmedla dessa värden ska därför skolan 

vara tydlig med att alla elever ska bemötas med respekt och att ingen inom skolmiljön 

ska kränkas eller trakasseras på grund av: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
8
 För att skolan ska kunna vara 

en säker och trygg plats för alla ska varje skola utforma en likabehandlingsplan där 

skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering eller 

kränkningar dokumenteras.
9
  

Gällande detta främjande arbete ska likabehandlingsplanen innefatta hur 

skolpersonalen tillsammans med eleverna skapar ett klimat på skolan som bygger på 

tillit och förtroende mellan elever och personal. Arbetet syftar även till att skapa en 

skolmiljö där eleverna känner sig trygga och där de kan utvecklas. Ett främjande arbete 

                                                 
6
 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (sökdatum 2016-12-22) 
7
 Skolverket, Värdegrund i förskola och skola. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund (sökdatum 2016-12-22) 
8
 Skolverket, Likabehandling. Tillgänglig 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling (sökdatum 2016-12-22) 
9
 Skolverket, Likabehandling. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling(sökdatum 2016-12-22) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling
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kan innebära att elever får stöd av skolpersonal i exempelvis drivandet av skolans 

kafeteria.
10

  

Det förebyggande arbetet innebär att skolan ska: avvärja risker för trakasserier och 

kränkningar.
11

 Detta arbete innebär att kartläggningar över elevernas känsla av trygghet 

och trivsel bör göras. Detta arbete kan genomföras genom elevenkäter, samtal eller 

annan dokumentation som sedan analyseras. Efter analysen kan således eventuella 

risker i verksamheten kartläggas och åtgärdas. Vilka rutiner skolan har för åtgärder av 

diskriminering och trakasserier ska även finnas dokumenterade i likabehandlingsplanen. 

Likabehandlingsplanen ska årligen upprättas för varje verksamhet inom skolan och 

ska även innefatta en utvärdering av tidigare års arbete.   

 

Disposition 

I kapitel 2: Islam i en västerländsk kontext kommer definitionen av termen islamofobi 

att redogöras för. Detta kommer dels att göras utifrån Nationalencyklopedins definition, 

dels utifrån Mattias Gardells definition. Vidare kommer Runnymede Trusts tabell över 

slutna och öppna attityder om islam att presenteras. Därefter kommer avsnittet Den 

islamofobiska idétraditionen att presenteras där tidigare forskning så som den Gardell 

har gjort i sin studie Islamofobi att redogöras för. Avsnittet Islamofobi idag presenteras 

sedan där Gardells studie samt Susanne Olsson och Simon Sorgenfries bok Islam – en 

religionsvetenskaplig introduktion utgör denna presentation. I avsnittet Skolans roll 

kommer Göran Larssons studie Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi ligga som 

grund för beskrivningen av hur islamofobi tar sig till uttryck inom skolan. Kapitlet 

avslutas med ett sammandrag.  

I kapitel 3: Materialinsamling inleds kapitlet med studiens insamlingsmetod vilken 

är semistrukturerade intervjuer, vidare kommer urval att presenteras samt de etiska 

utgångspunkter i vilken intervjuerna utförs. Därefter presenteras: Teoretisk 

utgångspunkt – diskursanalys där en redogörelse för diskursanalysen vilken kommer 

ligga till grund för denna studies teoretiska utgångspunkt. I avsnittet: Analys av det 

insamlade materialet kommer det hermeneutiska perspektivet att beskrivas.  

I kapitel 4: Tolkning av material kommer det insamlade materialet av intervjuer att 

tolkas och diskuteras utifrån tidigare forskning samt den diskursanalytiska teorin. 

                                                 
10

 Skolverket, Likabehandling. Tillgänglig:  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling (sökdatum 2016-12-22) 
11

 Skolverket, Likabehandling. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling (sökdatum 2016-12-22) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/likabehandling
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Analysen kategoriseras utifrån rubrikerna: Avgörande faktorer, Islamofobiska yttringar 

i undervisningen och dess omständigheter, Bemötandet av islamofobi samt Skolans 

arbete. Efter varje rubrikavsnitt följer ett kort sammandrag av det tolkade materialet.  

Avslutningsvis kommer: Diskussion att presenteras i kapitel 5.  
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2. Islam i en västerländsk kontext 

Detta kapitel kommer först att innefatta en beskrivning av termen islamofobi för att 

sedan övergå i en kort historisk redogörelse om den islamofobiska idétraditionen och 

dess uppkomst. Kapitlet kommer även att innefatta en redogörelse av händelser som kan 

ha påverkat hur islam och muslimer idag uppfattas av omvärlden. En beskrivning av 

dagens islamofobi och hur den tar sig till uttryck kommer även att finnas i detta kapitel 

såväl som ett stycke om skolans roll för att motverka islamofobin. Denna bakgrund 

kommer att beskrivas utifrån den forskning som Mattias Gardell har gjort i sin studie 

Islamofobi, Göran Larssons studie Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi samt 

Susanne Olssons och Simon Sorgenfries bok Islam – en religionsvetenskaplig 

introduktion.  

Definitionen av islamofobi 

Termen islamofobi är något som för många är okänt då den många gånger har fått stå i 

skuggan för den antisemitiska tanketraditionen.
12

 Detta har visserligen en naturlig 

förklaring då antisemitismen har lett till att människor har utfört förskräckliga 

handlingar gentemot judar vilka är företeelser som många är bekant med. Nazisternas 

förföljelser och folkmord på 6 miljoner judar under andra världskriget är ett mörkt 

kapitel i mänsklighetens historia och bör således aldrig glömmas.
13

  

    Termen islamofobi användes dock redan i Frankrike under 1920-talet, detta som en 

parallell till antisemitismen och under 1990-talet började termen islamofobi återigen att 

användas i beskrivningen av de anti-muslimska attityder som kom att uppstå efter kalla 

krigets slut.
14

  

Eftersom islamofobi ändå anses vara en relativt ny term, och för många även en 

tämligen okänd sådan, är det nödvändigt att vara tydlig med vad termen avser. I 

Nationalencyklopedin framställs islamofobi som:  

rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till 

negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara. Islamofobin 

                                                 
12

 Gardell 2010:10 
13

 Ulf Zander & Ingvar Svanberg, Förintelsen, i Nationalencyklopedin. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rintelsen (sökdatum 2017-01-02 
14

 Gardell 2010:11 
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kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk konspiration som avser att störta det 

västerländska samhället.
15 

Nationalencyklopedins beskrivning av islamofobi kritiseras dock av Gardell som 

menar att det finns en problematik med skrivningen: överdrivna föreställningar 

eftersom en islamofob anser att muslimer är farliga och för hen är dessa 

föreställningar således inte överdrivna.
16

 Den definition av islamofobi som Gardell 

istället föreslår är följande:  

Med islamofobi avser socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och 

muslimer. Samt handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar 

människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.
17

  

Enlig mig är Gardells definition av islamofobi mer omfattande och mer begriplig än den 

definition som Nationalencyklopedin ger. Detta då Gardells definition poängterar att 

islamofobi är ett socialt fenomen och att den synliggör problemet som uppstår i att 

människor genom sin etniska tillhörighet och sitt utseende per automatik associeras 

negativt med islam. Därmed är det Gardells beskrivning av termen islamofobi som jag 

syftar till när termen används i studien. 

För att förstå hur islamofobiska tankegångar kan ta sig till uttryck kan Runnymede 

Trusts tabell vara till stor hjälp. Denna tabell presenterades för första gången i Trusts 

rapport Islamophobia: A Challenge for Us All, tabellen som presenteras nedanför är 

dock hämtad från Göran Larssons studie Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi 

och är en svensk översättning från Trusts tabell.
18

 

                                                 
15

 Nationalencyklopedin, islamofobi. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/islamofobi (sökdatum 2016-11-28) 
16

 Gardell 2010:16 
17

 Gardell 2010:17 
18

 Larsson 2006:13, 14 

Kriterier Slutna uppfattningar om islam Öppna uppfattningar om islam 

1. 

Monolitisk/mångsidig 

Islam framställs som en monolitisk 

och statisk enhet utan förmåga att 

möta förändringar.    

Islam ses som något mångbottnat och 

progressivt med inre olikheter, debatter och 

förmåga till utveckling.  

2. Skild/förenad  Islam ses som något skilt och 

annorlunda – (a) utan värderingar 

eller mål som är gemensamma med 

andra kulturer; (b) ej påverkad av 

Islam ses som beroende av andra trossystem 

och kulturer – (a) med vilka man har 

gemensamma värderingar och mål; (b) 

påverkade av dessa; (c) berikandes av dessa.  
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Figur 1: Öppna och slutna attityder till Islam 

 

Utifrån Gardells definition av islamofobi samt Trusts tabell över öppna och slutna 

attityder till islam blir det tydligt att islamofobi är ett socialt förankrat fenomen där 

muslimen ses som barbarisk, underlägsen, aggressiv och inkapabel till förändring. 

Denna uppfattning kan medföra att personer på grund av sin religionstillhörighet 

diskrimineras, sorteras och segregeras. Muslimen riskerar således att uppfattas stå 

utanför det svenska samhället då islamofobiska yttringar och idéer normaliseras och 

genom att dessa inte ifrågasätts. För att få en djupare förståelse för den islamofobiska 

idétraditionen och hur den har tagit sig till uttryck bör den vidare förklaras utifrån sin 

historiska kontext.  

 

Den islamofobiska idétraditionen   

Enligt Gardell finns det en stark förvissning om att Sverige alltid har varit ett etniskt, 

kulturellt och religiöst homogent land som jämt har präglats av fred och enighet fram 

tills nyligen, då: en våg av invandring underminerat det lugn och samförstånd som 

andra; (c) utan att påverka andra. 

3. 

Underlägsen/annorlunda 

Islam ses som underlägsen, 

västvärlden – barbarisk, irrationell, 

primitiv, sexistisk.  

Islam ses som något annorlunda än 

västvärlden, men inte som underlägsen, utan 

som en jämbördig part.  

4. Fiende/partner Islam ses som våldsam, aggressiv, 

hotande, stödjer terrorism, delaktig i 

konflikten mellan kulturer.  

Islam ses som en verklig och potentiell 

partner i gemensamma projekt och i 

lösningen av delande problem.  

5. Manipulerad/uppriktig Islam ses som en politisk ideologi 

som används för att skaffa sig 

politiska och militära fördelar.  

Islam ses som en genuin tro som utövas på ett 

innerligt och äkta sätt.  

6. Kritik av västvärlden 

avvisas/beaktas 

Islamisk kritik av västvärlden avvisas 

utan reflektion. 

Kritik av västvärlden och andra kulturer 

betraktas och diskuteras.  

7. Diskriminering 

försvaras/kritisera   

Fientliga attityder gentemot islam 

används för att legitimera 

diskriminering och uteslutning av 

muslimer i samhället.    

Debatter och uppfattningar som avviker från 

islam minskar inte viljan att bekämpa 

diskriminering och uteslutning från 

samhället.  

8. Islamofobi ses som 

något 

naturligt/problematisk  

Anti-muslimska attityder accepteras 

som något naturligt och ”normalt” 

Kritiska attityder till islam är föremål för 

kritisk diskussion, speciellt om de är felaktiga 

eller orättvisa.  
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sprungit ur denna naturliga enhetlighet.
19

 Denna föreställning har under lång tid vårdats 

och förmedlats av olika myndigheter och genom skolundervisningen. Det finns ett antal 

publicerade forskningsprojekt vars syfte har varit att undersöka Sveriges omvandling till 

ett mångkulturellt land. Att dessa forskningsprojekt har tilldelats statligt kapital har 

också haft en bidragande roll i denna förvissning.
20

 Enligt Gardell knyts denna 

uppfattning om Sverige ofta samman med föreställningen om den svenska 

exceptionalismen, men exakt vad som menas med den exceptionella statusen har skiftat 

genom historiens gång; dock har idén om Sverige som ett unikt undantag i världen alltid 

stått fast. Gardell exemplifierar detta i följande text: 

Förr var vi Den enda sanna kyrkans utpost i världen. Nu är vi världens mest sekulära 

land. En tid var vi världsledande i rashygien, därefter blev vi platsen där dunkla rasläror 

aldrig fått fäste. Unikt homogena har vi alltid varit. Med en gemensam värdegrund som 

nu undermineras av främmande element. Berättelsen vilar på två samverkade 

förutsättningar: exkludering av det främmande och kollektiv amnesi. I detta har den 

svenska statsmakten haft en nyckelroll. Ty, som vi kommer att se, Sverige har aldrig varit 

homogent.
21

    

Utifrån detta förefaller det som om Sverige har ett ständigt behov av att upplevas som 

ett land med en unik särställning i världen, där staten tillsammans med det svenska 

folket vill stå i framkant då en ideologisk utveckling sker.  

Gardell menar att vi istället har haft enhetsideologier så som den evangeliska 

lutherska läran, nationalismen och folkhemmet. Dessa har legitimerats av den statliga 

makten och således även eftersträvandet av homogenitet där det främmande och 

avvikande har exkluderats.
22

 Enligt Gardell är förvissningen om det homogena Sverige 

och svenskhet fortfarande aktuell och speciellt i relation till invandrarskap och 

begreppet invandrare. 

Enligt Gardell omfattar numera begreppet invandrare inte bara de människor som har 

invandrat till Sverige utan också deras barn även om dessa är födda i Sverige. Med ett 

begrepp likt den: tredje generationens invandrare ställer sig Gardell frågande till hur 

många generationer det tar innan människor som är födda i Sverige av föräldrar födda i 

                                                 
19

 Gardell 2010:23  
20

 Gardell 2010:23 
21

 Gardell 2010:23 
22

 Gardell 2010:23 
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Sverige egentligen upphör att vara invandrare och istället börja tillhöra det homogena 

Sverige.
23

   

Gardell visar genom sin forskning att invandrare som härstammar från områden där 

islam är vanligt förekommande eller är den dominerande religionen numera 

kategoriseras som muslimer utifrån en enhetlig och negativ laddad kategori, oavsett hur 

dessa personer förhåller sig till islam. Förr hade personer från dessa områden snarare 

kategoriserats som araber, kurder, turkar eller jugoslaver och inte som muslimer. Enligt 

Gardell började denna kategorisering av muslimer först att ske under 1990-talet då 

västvärlden återigen började se på islam som västvärldens huvudfiende och ytterligare 

så efter terroristattackerna den 11 september år 2001.
24

  

Den islamofobi som idag existerar i samhället är dock inget nytt fenomen eller något 

som uppkommit först efter den 11 september. Snarare går de idéhistoriska rötterna till 

islamofobin tillbaka till de föreställningar som producerades under fyra överlappande 

skeenden. Genom sin forskning kommer Gardell fram till följande: 

 

De idéhistoriska rötterna till den nutida islamofobin går tillbaka på föreställningar 

producerad under fyra viktiga, delvis överlappande skeenden: de medeltida korstågen i 

det Heliga landet och på Iberiska halvön (la reconquista), turskräcken under den tiden då 

Osmanska riket var en europeisk stormakt, samt den europeiska expansion då europeiska 

stormakter koloniserade nästan hela den muslimska världen. De tankefigurer som 

producerades under dessa historiska skeenden och i mer eller mindre omstöpt form fördes 

vidare genom historien lades till grund för dagens kunskapsregim om islam och 

muslimer. Den kunskap vi har om islam och muslimer är således inte oskyldig, objektiv 

eller neutral, utan invävd i rådande maktordningar och politiska perspektiv.
25 

Ur citatet framträder en bild av att anti-muslimska uppfattningar inte är något nytt 

fenomen utan snarare något som har genomsyrat hela den västerländska kulturhistorien.  

Gardell förklarar att när kolonialmakterna drog sig tillbaka från mellanöstern efter 

andra världskriget slut så kom islamofobin dock att hamna i skymundan under en tid. 

Det kalla kriget gjorde nu sitt intåg i historien och det fria, västerländska och 

kapitalistiska USA stod nu mot Sovjetunionens och den slutna, odemokratiska, 

österländska, kommunistiska världen. Genom massmedier, litteratur, film och politiska 

debatter framstod: världen på andra sidan järnridån numera som västvärldens totala 
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motsatts.
26

 Detta bidrog således till att USA sökte allianser i ett flertal muslimska länder 

i hopp om att förebygga att socialistiska och vänsternationaliströrelser fick mer 

spridning.  

Denna allians uppstod enligt Gardell genom att USA bidrog med: bistånd, mutor, 

utbildningsprogram, militära rådgivare, vapenexport och uppbyggandet av polis- och 

säkerhetstjänster till lojala regimer i den muslimska världen.
27

 Vidare kan detta 

visserligen ses som något positivt när länder som har varit koloniserat får medel att 

bygga upp sin nation. Men eftersom detta stöd gavs till sekulära anti-kommunistiska 

diktaturer så anser Gardell att denna metod snarare styrdes av en politisk agenda än av 

empati.
28

  

Att islamofobin inte var lika uppenbar under kalla kriget innebär inte att islamofobi 

inte existerade, snarare var det tvärtom då ett flertal läromedel och uppslagsverk 

fortfarande skildrade islam och muslimer utifrån tidigare stereotypiska uppfattningar. 

Enskilda händelser och konflikter som exempelvis Israel-Palestina och Frankrike-

Algeriet har också varit bidragande orsaker till västvärldens allmänna stereotypiska 

föreställningar kring islam och muslimer.
29

 I och med andra historiska händelser så som 

USA:s konflikt med Libyen samt Sovjetunionens kollaps anser Gardell att islam och 

muslimer fick: fylla tomrummet efter kommunismens som den motbild som gav 

västvärlden syfte och mening.
30

 Efter terrorattackerna den 11 september år 2001, och det 

efterkommande kriget mot terror, förstärktes ytterligare denna ambition och Gardell 

uttrycker följande:  

Ur ett perspektiv kan kampen mot kommunismen ses som en temporär distraktion, som 

ett tillfälligt avsteg från västvärldens upptagenhet med islam och dess konstitutiva 

motidé. Den lätthet med vilken ledande politiker, säkerhetstjänster, media krönikörer, 

tankesmedjor, högerpartier, evangelikala pastorer och filmmakare växlade över från den 

röda till den gröna faran visar bärkraften i den islamofobiska idétraditionen.
31

    

Utifrån detta förefaller det som om västvärlden är djupt beroende av att ha en motpart 

som får spela rollen som den onde i sammanhanget.  Detta kan visserligen vara ett sätt 

att distansera sig mot det som är främmande och annorlunda men samtidigt visar detta 
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att anti-muslimska idéer kanske är mer rotade i vårt samhälle än vad många är medvetna 

om.  

Islamofobin idag 

Idag drabbas fortfarande många muslimer av islamofobiska tendenser. Olsson och 

Sorgenfrei förklarar att situationen för många muslimer runt om i Europa har blivit 

svårare efter att olika terrorattacker har utförts av muslimska gärningsmän. Även om 

dessa terrorhandlingar och grupperingar inte har något stöd av majoriteten av individer 

med muslimsk kulturell bakgrund i Europa så har det bidragit till att allt fler individer 

med denna bakgrund utsätts för diskriminering och islamofobi. Att högerpopulistiska 

och islamkritiska partier går framåt i opinionsundersökningar och har fått mer politisk 

makt i Europa har även bidragit till att synen på muslimer i många fall är negativa.
32

  

Den globala anti-muslimska rörelsen som uppstod efter terrorattackerna den 11 

september år 2001 finns således fortfarande kvar. Enligt Olsson och Sorgenfrei så bidrar 

den anti-muslimska rörelsen till att många inte: erkänner den mångfald av 

islamtolkningar eller attityder som muslimer uttrycker.
33

 Denna inställning bidrar 

olyckligtvis till att de cirka 1,7 miljarder muslimer runt om i världen fortfarande ses 

som en homogen grupp som är oförenlig med de så kallade västerländska värderingarna. 

Tvärtom finns det forskning som antyder att individer med muslimsk kulturell 

bakgrund: tenderar att vara ungefär lika sekulariserade eller religiösa som 

ursprungsbefolkningen förklarar Olsson och Sorgenfrei.
34

  

Enligt Olsson och Sorgenfrei är individer med muslimsk kulturell bakgrund i Europa 

uppskattningsvis mellan 40 och 50 miljoner människor varav ca 20 miljoner bor inom 

EU.
 35

 Att dessa individer har olika språk, etnicitet, attityder till religion samt varierande 

socio-ekonomiska bakgrunder innebär således att den muslimska befolkningen i Europa 

inte bör ses som en homogen grupp utan i allra högsta grad som heterogen.
36

  

Enligt Gardell har islamofobiska yttringar förvisso minskat bland svenskar då icke-

muslimska svenskar i dag möter individer med muslimsk kulturell bakgrund i sin 

vardag i allt större utsträckning. Det blir således allt svårare att: upprätthålla bilden av 

Muslimen som den hotfulle Andre om Mohammed och Fatima inte är främlingar utan 

individer som man möter på arbetsplatsen, i kollektivtrafiken, på Konsum, i 
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fotbollslaget, på badstranden eller i skolan förklarar Gardell.
37

 Däremot finns det en 

alltmer större och aggressivare anti-muslimsk opinion, och forskning visar att ungdomar 

i allt större utsträckning har starkare islamofobiska åsikter än de av homofobisk och 

antisemitisk karaktär.
38

 Detta har inneburit att svenska främlingsfientliga partier som 

har uppstått i den nationalsocialistiska miljön har ersatt sitt tidigare judehat; även om 

detta fortfarande existerar, mot en allt mer anti-muslimsk politik. Sverigedemokraterna 

är ett exempel på ett svenskt, politiskt parti som grundats av nationalsocialister och 

vitmaktaktivister från organisationen Bevara Sverige Svenskt.
39

  

Sverigedemokraterna har sedan det grundandes år 1988 strävat efter att omvandla sig 

från: ett av alla små nazianstrukna ultranationalistiska partier till ett rumsrent 

socialkonservativt nationalparti enligt Gardell.
40

 Sverigedemokraterna har försökt att 

göra upp med sin historia trots detta har uttalanden av islamofobisk, homofobisk, 

antisemitisk och främlingsfientlig karaktär förekommit hos personer i partiledningen 

och av partimedlemmar. Exempelvis så skrev Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas 

partiledare, en debattartikel i Aftonbladet den 19 oktober år 2009 där följande citat finns 

att hitta:  

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam 

skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar 

eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska 

terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska 

företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska 

landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska 

småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle 

vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa 

separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet 

av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker 

skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera 

fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan 

samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.
41

 

Utifrån detta citat framstår Jimmie Åkesson som en person med djupt förankrade 

islamofobiska tankemönster. Att Sverigedemokraternas partiledare uttrycker dessa anti-
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muslimska åsikter visar även att deras strävan till att försöka framträda som ett rumsrent 

parti är högst motsägelsefull.    

Denna debattartikel kom sedan att anmälas för hets mot folkgrupp men anmälan kom 

sedermera att läggas ner. Aftonbladet valde därefter att göra en uppföljning av artikeln 

där ett flertal forskare och sakkunniga från Brottsförebyggande rådet, Säkerhetspolisen 

och Statistiska centralbyrån fick granska påståendena i artikeln. Dessa kunde snabbt 

urskilja att hälften av Åkessons påståenden var direkt felaktiga och innehöll sakfel 

medan resten av artikelns innehåll var överdrivet eller bestod av påståenden som inte 

kunde bevisas. Gardell menar dock att skadan redan var skedd i detta fall, och även om 

Åkesson backade från flera av sina påståenden så hade det anti-muslimska budskapet 

redan gått ut i media. Denna situation bidrog också till att forskare som senare kom att 

syna Sverigedemokraternas påståenden och avslöja de som rasistiska eller anti-

muslimska kom att ses som: en del av den Stora konspirationen, islamkramare, den 

mångkulturella elit som allierats sig med fienden enligt Gardell.
42

   

Att detta i kombination med massmediers porträttering av muslimer som 

kvinnoförtryckare, våldsamma och odemokratiska inte skulle påverka den icke-

muslimska allmänhetens attityder till muslimer är enligt Gardell mindre troligt. Gardell 

anser att detta bidrar ännu mer till att negativa åsikter om islam och muslimer blir allt 

mer vanligt och på så sätt även mer legitimt. Diskrimineringen mot den muslimska 

befolkningen i Sverige har ökat under senaste åren och den vanligaste formen av 

trakasserier som förekommer är av verbala glåpord. Men muslimska kvinnor har även 

fått uppleva att okända personer har försökt slita av dem deras slöja, att någon har kastat 

föremål på dem eller att de har blivit knuffade. Våld mot muslimska män förekommer 

också och har dessutom blivit grövre på senare år. Gardell förklarar dock att antalet 

muslimer som årligen utsätt för hatbrott i Sverige inte är känt då Brottsförebyggande 

rådets statistik inte visar hur många som utsätts för brott, utan snarare antalet 

anmälningar som har gjorts; mörkertalet för detta brott är således stort.
43

  

Enligt Gardell tyder allt på att:  

islamofobiska attityder, hatbrott, politiska utspel och exkluderingspraktiker kommer att 

öka under de närmaste åren.
44

  

Vidare förutspår Gardell följande: 
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att sätta stopp för muslimsk invandring, ta kontroll över förorterna, registerna och 

kartlägga muslimer, kriminalisera religiösa åsikter och förbjuda Koranen, slöjor, moskéer 

och minareter kommer att bli allt mer normaliserats.
45

  

Utifrån citaten framträder en oroväckande samhällsbild som på många sätt liknar de 

idéer, restriktioner och åtgärder som nazityskland förde mot den judiska befolkningen 

runt om i Europa under andra världskriget.  

Skolans roll 

Larsson understryker skolans roll i ett förebyggande arbete mot att islamofobin inte ska 

få fäste hos dagens ungdomar. I skolan kommer muslimska och icke-muslimska elever 

att mötas på daglig basis vilket innebär att arbetet med att motverka islamofobi bland 

ungdomar är mycket viktigt. Eftersom människor med muslimsk bakgrund blir allt mer 

segregerade i samhället har skolan därmed också fått en viktig roll i att arbeta och föra 

dialog kring sociala och ekonomiska skillnader.
46

  

Larsson anser även att undervisningen i religionskunskap, samhällskunskap och 

historia är av stor betydelse i arbetet med att förhindra att islamofobiska uppfattningar 

förekommer. Larsson påpekar dock att den religionsundervisning som förekommer bör 

visa en mer nyanserad bild av islam än den som många gånger förekommer i 

läromedlen. Tidigare läromedel har nämligen bidragit till att islam har framställts som 

en enkelspårig religion och att muslimer framstår som religiösa robotar.
47

 De läromedel 

som har förekommit i religionsundervisningen har även framställt islam och muslimer 

som kvinnoförtryckare och extremister. Att diskutera islam och jämställdhet är givetvis 

något som ska förekomma i religionsundervisningen och i ämnesplanen för 

Religionskunskap 1 tillhör dessa ämnen det centrala innehållet. Larsson menar istället 

att dessa frågor inte bara ska behandlas under undervisningen om islam utan även när de 

andra världsreligionerna behandlas i undervisningen.
48

 Att ge eleverna en bredare 

beskrivning av islam och muslimska traditioner kan således bidra till att ensidiga 

föreställningar om islam och muslimer minskar. 

De läromedel som den undervisande läraren använder sig av bör således erbjuda en 

mer nyanserad beskrivning av islam. Men med tanke på läromedlens begränsande 

omfång så anser Larsson att det är viktigt att läraren själv har välgenomtänkta 
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undervisningstillfällen där hen är beredd att utveckla och förklara lärobokens 

begränsande innehåll.
49

  

Religionskunskapslärare bör dessutom vara väl medvetna om att när islam beskrivs i 

läroböcker är det inte alltid samma muslimska lära som många muslimska elever känner 

igen och praktiserar; att visa på mångfalden av muslimska traditioner och kulturer är 

därför mycket viktigt.
50

 

Sammandrag 

Den tidigare forskningen som har presenterats visar följaktligen att uppfattningen om att 

islam och muslimer är något främmande, annorlunda och farligt går långt tillbaka i 

tiden. De idéhistoriska rötterna till dagens islamofobi förefaller heller inte vara något 

som västvärlden historiskt sätt har bearbetat och bilden av islam och muslimer tycks 

vara oförändrad. Detta har också inneburit att länder där islam och muslimer är i 

majoritet ses som hotande mot västvärlden och dess demokrati.  

Efter terrorattackerna 11 september år 2001 tycks det som om islamofobiska 

yttringar har normaliserades allt mer och tidigare anti-muslimska rörelser och politiska 

partier har fått ett väsentligt större folkligt stöd. Detta har inneburit att den politiska 

debatten i allt större utsträckning har kommit att handla om hur västvärlden ska skydda 

sig från muslimer och hur muslimer inte själva förmår sig att intrigeras in i 

västerländska samhällen. Att muslimer fortfarande ses som en homogen grupp och inte 

som enskilda individer, med en trostillhörighet till en religion som är sprid över hela 

världen blir således allt mer tydligt.  

Den tidigare forskningen visar även att Sverige inte är ett undantag från resten av 

västvärlden. Detta visar sig exempelvis genom Sverigedemokraternas politiska 

framgångar då partiet i dag är Sveriges tredje största politiska parti, men det visar sig 

också genom att diskriminering och hatbrott mot muslimer har ökat genom åren.  

Den tidigare forskningen visar också att skolan har en betydande roll i hur islam och 

muslimer uppfattas och porträtteras. För att undvika att islamofobiska yttringar sprider 

sig allt mer i samhället bör således skolundervisningen och i synnerhet 

religionsundervisningen visa på mångfalden inom islam. Att ge en mer nyanserad bild 

av islam och muslimer i sin undervisning är således något som varje blivande eller 

redan undervisande religionslärare bör eftersträva.  
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3. Materialinsamling 

I detta kapitel kommer en beskrivning av mitt metodval för studiens materialinsamling 

att finnas tillgänglig under rubriken: Insamlingsmetod, där den semistrukturerade 

intervjun kommer att beskrivas. Urvalet av respondenter kommer redogöras för där tre 

verksamma lärare som arbetar på samma skola kommer att presenteras. Vidare kommer 

det tillvägagångsätt genom vilket studien gjorts att presenteras. De grundläggande etiska 

forskningsprinciperna som jag i studien har förhållit mig till kommer också att 

presenteras.  

Det insamlade materialet kommer att analyseras enligt den diskursanalytiska teorin 

vilken kommer presenteras efter insamlingsmetoden. För att kunna analysera mitt 

insamlade material kommer jag utgå från ett hermeneutiskt perspektiv vilket kommer 

presenteras i slutet av kapitlet. 

 

Insamlingsmetod 

I min undersökning avser jag använda semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Detta val har gjorts med skäl av att semistrukturerade intervjuer ger 

både intervjuaren samt respondenten en flexibilitet som balanseras av en struktur som 

vidare kvalitetssäkrar insamlad data.
51

 Ännu en anledning till att semistrukturerade 

intervjuer har valts som insamlingsmetod är då jag ämnar bredda kunskapen samt föra 

diskussionen om förekommandet av islamofobi i skolmiljön vidare. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann förklarar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att en kvalitativ 

forskningsintervju erbjuder en möjlighet att: förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda som den var före de vetenskapliga förklarningarna.
52

 Utifrån ovanstående 

citat vill jag poängtera att det resultat som ges utav min forskning inte ämnar belysa den 

allmängiltiga uppfattningen, utan istället framhäva respondenternas erfarenheter och 

åsikter om islamofobi i skolmiljön.  

I min undersökning har tre personer intervjuats och valet av dessa intervjupersoner 

har gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Personerna som intervjuats arbetar på samma 

gymnasieskola vilket har bidragit till att kommunikationsprocessen oss emellan har 

varit enkel. Intervjupersonerna i denna studie kommer inte att figurera med sina egna 
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namn utan kommer istället att gå under namnen Adam, Beatrice och Casper. Adam kom 

jag i kontakt med genom personlig kontakt och han hjälpte mig senare att komma i 

kontakt med Beatrice och Casper. Adam undervisar bland annat i religionskunskap, är 

förstelärare och har arbetat som gymnasielärare i 15 år. Beatrice är i grunden 

gymnasielärare men arbetar för tillfället som samordnare för UF-företag och är 

genuspedagog vars arbetsuppgifter bland annat består av genus, jämställdhet och 

likabehandlingsfrågor. Beatrice har arbetat som lärare i 37 år. Casper undervisar bland 

annat i religionskunskap och har arbetat som lärare i 5 år.  

Insamlingen av materialet skedde genom intervjuer med ovanstående personer. 

Intervjuerna skedde i personernas arbetsrum eller i det allmänna lärarrummet. 

Intervjufrågorna till de båda religionslärarna, Adam och Casper, skedde utifrån samma 

semistrukturerade frågor. Intervjun med Beatrice skedde utifrån att hon först fick berätta 

om hennes arbete och att jag ställde följdfrågor om behovet fanns. Intervjutiderna för 

Adam och Casper var båda relativt korta och genomfördes på cirka 15 minuter vardera 

medan intervjun med Beatrice genomfördes på cirka 30 minuter. Intervjuerna spelades 

in genom röstmemon på min smartphone och transkriberades därefter. Dessa 

transkriberade intervjuerna utgör således materialet till min analys.   

I denna studie har jag följt de grundläggande etiska forskningsprinciperna som rör 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.
53

 Respondenterna har innan sina 

intervjuer blivit informerade om studies syfte och jag har även förklarat att de kommer 

att vara anonyma samt att deras arbetsplats inte kommer att namnges.  

Teoretisk utgångspunkt - diskursanalys 

Materialet struktureras och analyseras inte enligt ett specifikt diskursanalytiskt 

angreppssätt utifrån en viss teoretiker, utan snarare kommer diskursanalysen utifrån 

diskursteorins grundläggande principer att verka som studiens teoretiska utgångspunkt.  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar i boken Diskursanalys som 

teori och metod att diskursteori: syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv 

konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap.
54

 En diskurs brukar definieras som: ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen) detta enligt Winther Jørgensen och Phillips.
55
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Diskursanalysen definierar sociala fenomen utifrån den sociala praktik som innefattar 

de handlingar som formar den sociala världen där dessa handlingar ses som: konkreta, 

individuella och kontextbundna samtidigt som de är: institutionaliserade och socialt 

förankrade.
 56

 Den teoretiska utgångspunkten för studien kommer därmed att ha sin 

grund i denna diskursteorietiska hypotes.  

Diskursanalysens syfte är att visa på de olika myter som finns gällande samhället där 

den objektiva sanningen består av det som framkommer i människors tal och olika 

handlingar.
57

 Genom diskursanalysen finns således möjligheten att analysera hur olika 

myter om samhället normaliseras utifrån människors idéer och tankemönster.  

Diskursanalysen brukar utgå från: det som sägs, hur det sägs och hur det annars 

skulle kunna sägas.
58

 Detta innebär således att diskursen, i detta fall den islamofobiska 

diskursen, kommer utifrån diskursanalytiska mönster att analyseras. Här kommer 

elevernas roll i den sociala praktiken som existerar att diskuteras utifrån de 

islamofobiska tankemönster och idéer som kan uppdagas under undervisningstillfällen. 

Respondenternas undervisningsroll och hur de förhåller sig till dessa islamofobiska 

tankemönster och idéer blir därmed viktigt i bidragandet till förändring i diskursen.   

Analys av det insamlade materialet 

För att kunna analysera mitt insamlade material kommer jag utgå ifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Hermeneutik kan kortfattat beskrivas som: läran om läsning och tolkning 

och är en vetenskaplig metod inom exempelvis pedagogiken.
59

 Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv är tolkandet av mening det centrala temat. En central idé inom 

hermeneutiken är att forskaren som analyserar en förtrogen mening utifrån den kontext 

som dess upphovsman haft. Därmed blir också den sociala kontexten i vilken texten 

producerades också relevant. Detta innebär således att den som analyserar en text 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv måste ha en förförståelse av denna kontext.
60

  

 Utifrån min förståelse av detta kommer jag att analysera mitt insamlade material 

genom att utgå ifrån det sociala sammanhang respondenterna befinner sig i, vilket i 

detta fall avser skolmiljön och relationen lärare – elev. Min förförståelse av detta 

sammanhang är de tio veckor som jag under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, 

vistades i denna miljö. Därmed anser jag att ett hermeneutiskt perspektiv är relevant för 

                                                 
56

 Winther Jørgensen & Phillips 2000:25 
57

 Winther Jørgensen & Phillips 2000:47 
58

 Börjesson 2003:21 
59

 Esaiasson 2007:249  
60

 Bryman 2014:508 



 

 

 

20 

min studie då denna analysmetod stämmer väl överens med det jag syftar besvara i min 

undersökning.  

Studien kommer även vara av komparativ karaktär. Thomas Denk förklarar i boken 

Komparativa analysmetoder att komparativa analysmetoder används när en forskare: 1) 

studerar likheter och skillnader mellan fall, 2) klarlägger relationer mellan faktorer, 3) 

formulerar slutsatser utifrån empiriskt underlag.
61

 Utifrån detta kommer därmed det 

insamlade materialet att jämföras, tolkas och analyseras utifrån den tidigare 

forskningen.  
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4. Tolkning av material 

I detta kapitel kommer en tolkning av det insamlade materialet att presenteras, denna 

tolkning kommer att göras utifrån diskursteorins grundläggande principer. Jag har valt 

att dela upp materialet i fyra olika stycken samt ett avslutande sammandrag. Dessa fyra 

delas upp enligt följande: avgörande faktorer, islamofobiska yttringar i undervisningen 

och dess omständigheter, bemötandet av islamofobi, samt skolans arbete. Intervjuerna i 

dess transkriberade helhet finns även tillgängliga som bilagor till denna studie, dessa går 

att finna efter referenslistan.  

 

Avgörande faktorer 

De genomförda intervjuerna visar på att den uppfattning som eleverna har av islam och 

muslimer har påverkats av de perspektiv som media redogör. Detta är en uppfattning 

som de undervisande religionslärarna, Adam och Casper delar. De menar att medias 

rapporteringar om religionen och dess utövare är en bidragande faktor till de 

uppfattningar som eleverna har: 

Media är en del eftersom de bara rapporterar om saker som har nyhetsvärde, de kommer 

aldrig att ha en artikel där det står att Ismail var snäll mot sin son utan det är snarare att 

Ismail satt en bomb på sin son, det är det som säljer tidningar och det är den bilden man 

får se, oftast ska jag säga. (Adam) 

 

Utifrån ovanstående citat framstår det som om media har en betydande roll i 

demoniseringen av muslimer och då i synnerhet av den muslimska mannen. Att media 

tenderar till att framställa den muslimska mannen som förtryckare och upphovsman till 

terrorism är även något som Gardell belyser i sin forskning.
62

 Utifrån medias skildringar 

kan det uppfattas som om jämställdhet är något totalt främmande för den muslimska 

delen av världen. Vidare porträtterar media muslimen som våldsbenägen vilket 

tydliggörs i intervjun med Casper. Respondenten förklarar följande: 

Jag upplever att många elever får en stark bild ifrån vissa mediala håll. […] jag menar, 

det enda egentligen de här exponeras för i form av extremism är ju ifrån personer med 

muslimsk bakgrund i stort sett med krigsfoton och vad det nu rör sig om. (Casper)  
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Medias nyhetsrapportering av konfliktladdade teman i samband med att islam och 

muslimer benämns bidrar alltså, utifrån Caspers redogörelse, till att elever får en negativ 

uppfattning om religionen och dess utövare. Casper poängterar även den roll krigsfoton 

har i beskrivelsen av dessa konfliktladdade teman. De bilder som eleverna kommer i 

kontakt med bidrar till att den islamofobiska diskursen stärks, detta då andra perspektiv 

förbises då sådana inte anses ha lika stort nyhetsvärde.  

Båda dessa respondenter framhåller medias roll i elevernas negativa uppfattning av 

islam och muslimer. Adam och Casper upplever att det finns samband med 

islamofobiska yttringar bland elever och medias porträttering av islam och muslimer. 

Ett sådant samband framhåller även Gardell i sin forskning, då han menar att medias 

porträtting av muslimer i vissa fall stärker den islamofobiska diskursen.
63

  

Det Adam och Casper framhåller i sina intervjuer är problematiskt i synnerhet då 

ungdomar idag tenderar att ha starkare islamofobiska åsikter än antisemitiska, detta 

enligt Gardells forskning.
64

 Att antisemitiska åsikter och yttringar hos ungdomar inte är 

lika framträdande idag beror möjligtvis på att sådana yttringar snabbt uppmärksammas 

på grund av dess historiska kontext och konsekvensen som följde av denna idétradition. 

Detta innebär däremot inte att antisemitiska åsikter inte existerar bland elever men det 

verkar som om islamofobiska åsikter idag får mer näring och legitimeras ytterligare på 

grund av just medias skildringar.  

 Genom intervjun med respondenten Casper uppmärksammas även en annan 

uppfattning gällande den negativa inställningen gentemot islam som ett resultat av ett 

bristande förhållningssätt till källkritik hos eleverna. Casper framhåller följande: 

 

ofiltrerade källor via nätet, till exempel om de använder Facebook kan man få upp 

hemsidor som är länkade från andra, Fria tider eller vad de nu rör sig om. I och med att 

det är många elever som har väldigt dåligt källkritiskt tänk så blir det här som en rak 

kanal in i deras uppfattning. (Casper) 

 

Denna uppfattning gällande att elever inte förhåller sig källkritiskt till ofiltrerade 

källor som florerar på sociala medier, eller i olika forum förefaller därmed vara 

problematiskt utifrån denne respondents perspektiv. Detta då elever med ett bristande 

källkritiskt förhållningssätt har problem med att urskilja fakta från påståenden. Vidare 

innebär detta att artiklar som publiceras på hemsidor innehållande en anti-muslimsk 
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agenda når ut till flertalet elever som uppfattar informationen som sanning. Detta blir 

också problematiskt när politiska ledare så som Jimmie Åkesson tydligt uttrycker 

islamofobiska påståenden i sin roll som partiledare för Sveriges tredje största politiska 

parti.
65

 Sådana yttringar i kombination med ett bristfälligt förhållningssätt till källkritik 

kan bidra ytterligare till att den islamofobiska diskursen stärks. 

Då Gardell i sin forskning förutspår att: islamofobiska attityder samt: politiska utspel 

mot muslimer kommer att öka under kommande år är elevers förmåga till källkritik av 

stor vikt gällande huruvida den islamofobiska diskursen utvecklas.
66

 

Intervjun med Adam visar även att sociala och kulturella aspekter är bidragande 

orsaker som påverkar elevers uppfattning om islam och muslimer. Adam 

problematiserar detta genom följande: 

 

Sen har vi den sociala biten och de kan man se som i grabbgänget eller i kulturen ute i 

program eller i klassrum eller i fotbollslagen. Vill man passa in och det är en stark 

antimuslimsk kultur då påverkas man av de helt enkelt klart. (Adam) 

Enligt Adam är det sociala sammanhang som eleverna befinner sig i också av betydelse 

för hur eleverna förhåller sig till islam och muslimska kulturer. Eftersom ungdomar 

befinner sig i flertalet olika sociala sammanhang utanför skolan kan de påverkas 

negativt i sin uppfattning av islam och muslimer om det förekommer åsikter av 

islamofobisk karaktär i umgängeskretsen. Detta blir svårt för verksamma lärare att 

förhålla sig till då de sällan kan bemöta de yttringar som förekommer utanför skolan.  

 

Sammandrag  

Utifrån intervjuerna förefaller det som om den islamofobiska diskursen förekommer hos 

vissa elevgrupper, men i vilken utsträckning den förekommer går inte att säga då detta 

inte har undersökts. Enligt respondenterna påverkas vissa elever av de perspektiv som 

media skildrar gällande islam och muslimer när konfliktladdade teman får ett stort fokus 

i nyhetsrapporteringen. Enligt Gardells forskning går västvärldens uppfattning och 

tankemönster om islam och muslimer långt tillbaka i tiden. Således går det inte att säga 

att dagens media personligen är ansvarig för hur elever uppfattar islam och muslimer. 

Dock verkar det som om uppfattningen om muslimen som västerlänningens motsats 
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kommit att normaliserats allt mer genom medias porträtteringar.  

Enligt respondenterna har dock vissa elever ett bristande förhållningsätt till just 

källkritik när denna porträttering förekommer i mediala sammanhang. Intervjuerna med 

respondenterna visar att detta blir problematiskt när dessa elever kommer i kontakt med 

beskrivningar av islam och muslimer på exempelvis sociala medier. Då den information 

som florerar i olika mediala forum kan vara andrahandsinformation, felaktiga 

föreställningar eller myter har dessa elever svårigheter att skilja på vad som är sant och 

vad som är falskt. Därmed riskerar islamofobiska tankegångar att utvecklas hos elever 

med ett bristande förhållningssätt till källkritik. Detta innebär att den islamofobiska 

diskursen; i vilken vissa elever ser sanningen, ständigt bör uppmärksammas och aktivt 

motarbetas.  

    Då diskursanalysen belyser dels den individuella handlingen, dels den socialt 

förankrade, bör det även nämnas att elevernas åsikter påverkas av omgivande faktorer. 

Exempelvis den sociala miljön i vilken eleven befinner sig i. Således är det inte bara 

bristerna i ett källkritiskt förhållningssätt som kan bidra till att en elev har islamofobiska 

tankegångar. Detta kan även i kombination med elevens sociala miljö påverka huruvida 

den islamofobiska diskursen stärks eller inte.  

Islamofobiska yttringar i undervisningen och dess omständigheter 

Intervjuerna med Adam och Casper visar att yttringar av islamofobisk karaktär kan 

förekomma i undervisningen. Dessa yttringar förekommer oftast när media rapporterar 

om pågående konflikter eller när våld utförs av vissa grupper där dessa människors 

religionstillhörighet knyts samman med deras våldshandlingar. Dessa yttringar sker 

exempelvis när terroristgruppen Islamiska Staten utför ett terrordåd och rättfärdigar 

detta med hänvisningar till sin religion. I intervjun med Adam förklarar han följande:  

Att när det händer något negativt i världen så stämplar de det direkt på alla muslimer. Gör 

IS någonting så säger de att det är muslimer och så stämplar de dit det direkt. Men det är 

förvånansvärt få det är inte så att alla elever gör det, de flesta elever har en ganska sund 

inställning till det. (Adam) 

Utifrån Adams redogörelse kopplar vissa av eleverna samman vissa våldsbejakande 

grupper, så som Islamiska Statens agerande med resten av världens muslimska 

befolkning. Dock påpekar Adam att majoriteten av hans elever är relativt källkritiska 

gällande medias rapporteringar av våldsbejakad extremism. Vissa elever verkar därmed 

vara uppmärksamma på att det som får representera religionen islam i mediala 
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sammanhang inte behöver stämma överens med verklighetens islam. Det förefaller dock 

som att vissa elever ibland ser muslimer som en homogen grupp. Den forskning som 

Olsson och Sorgenfrei redogör för visar på att detta inte är en ovanlig företeelse trots att 

majoriteten av Europas muslimska befolkning inte stödjer våldshandlingar. Olsson och 

Sorgenfrei påpekar i sin forskning att sättet många ser på muslimer som en homogen 

grupp är problematisk då islam innefattar en mångfald samt olika tolkningar som tyvärr 

ofta bortses.
67

  

Genom intervjun med Casper framkommer det dock att denna mångfald som Olsson 

och Sorgenfrei påpekar existerar inom islam, tenderar att hamna i skymundan då det är 

vanligt förekommande att hans elever har en mer endimensionell bild av muslimer. 

Casper förklarar att han upplever att hans elever ofta har: en väldigt svart-vit bild av 

muslimska uppfattningar av saker och ting. Han förklarar vidare att dessa tolkningar 

görs när etiska frågeställningar diskuteras. Vidare exemplifierar han detta genom att 

förklara att en endimensionell uppfattning av islam förekommer bland eleverna när 

exempelvis kvinnans roll i religionen diskuteras. Eleverna uppfattar, enligt Casper, 

kvinnan inom islam som: fullständigt diskriminerad eller att det är: allt eller inget med 

jihad. Casper framhåller även elevernas perspektiv av islam och muslimer i relation till 

andra religioner och utövare. Muslimen uppfattas som: jättehård och piskar på folk 

medan exempelvis hinduister och buddhister uppfattas som: så mjuka och fina.  

Sammandrag  

Den islamofobiska diskursen märks som tydligast i religionsundervisningen då etiska 

frågeställningar diskuteras eller i samband med nya rapporteringar om terrorism 

kopplad till islam som redogörs i media. Det verkar som om vissa elever vid sådana 

tillfällen har svårt att se muslimer som en heterogen grupp fylld av mångfald där 

religionen tolkas olika av olika individer och utövare.  Vidare visar intervjuerna på att 

muslimer i relation till andra religioners utövare i större utsträckning uppfattas som 

osympatiska och våldsbenägna. Distinktionen är tydlig då vissa elever uppfattar vissa 

attribut inom exempelvis hinduism och buddhism som mer positiva och dess utövare 

som mer sympatiska. En sådan uppfattning om islam och muslimer stämmer således 

överrens med det Trust förklarar vara en sluten uppfattning till islam. Detta redogörs i 
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Trusts tabell gällande islamofobi. Att muslimen upplevs som barbarisk, irrationell och 

sexistisk är därmed tydligt islamofobiska tankegångar.
68

  

 

 

Bemötandet av islamofobi 

I intervjun med Adam framhåller han att bemötandet av islamofobi är ett: knepigt 

område att förhålla sig till. Han menar att bilden av islam måste nyanseras och detta 

innebär inte att personen i fråga på något sätt backar från de svåra frågorna utan istället 

måste denne visa på att exempelvis hedersförtrycket inte kan ses som representativt för 

islam som helhet, utan det: är ibland en kultur som ligger tillsammans med islam, de är 

invävda i varandra, men de är inte islam som är kulturen. Åsikten om att bilden av 

islam bör nyanseras framhåller även Larsson i sin forskning.
69

 Larsson menar i sin 

forskning att en nyanserad bild av islam kan bidra till att ensidiga föreställningar om 

islam och muslimer minskar.
70

 För att nyansera bilden av islam anser Adam att lärare 

exempelvis kan visa på de goda bitarna inom islam och koppla dessa till liknande 

företeelser som finns i Sverige. Adam exemplifierar detta genom att visa eleverna på 

likheterna mellan islams fem pelare; där exempelvis allmosorna som innefattar att 

muslimer ger till de behövande, kan liknas med det svenska socialbidraget. Adam 

menar också att det gäller att visa eleverna att islam inte bör ses som något främmande 

och att: allting i islam är inget som har hittats på av aliens som finns på en annan 

planet. Vidare framhåller han även vikten av att undervisningen och diskussionen 

gällande islam bör kopplas till elevernas egen värld för att öka förståelsen för religionen 

och dess utövare. Att likna företeelser inom islam med sådant som eleverna själva är 

bekant med anser jag är ett bra sätt att visa på att islam och dess utövare inte är 

särskiljande. Vidare är det ett enkelt sätt för eleverna att ta till sig ny kunskap på. 

I intervjun med Adam förklarar han att som religionslärare vill han lyfta fram 

positiva exempel och berättar att han nyligen delade ett filmklipp med sina elever 

genom Youtube som innehöll en intervju med en svensk man som hade krigat mot 

Islamiska Staten då mannen inte stod ut med den orättvisa som han såg förekomma. 

Mannen i klippet förklarar att han aldrig haft något problem med muslimer och att de 

människor som han stred tillsammans med mot Islamiska Staten själva var muslimer. 
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Genom att visa ett sådant perspektiv kan elever få en mer nyanserad bild av aktuella 

konflikter mellan olika grupper.  

Casper menar att han som lärare försöker bemöta islamofobi genom att vara saklig 

med eleverna. Han poängterar likt Adam att det är viktigt att inte backa för de svåra 

frågor som kan uppkomma i klassrummet.  

Genom att föra en logisk diskussion med sina elever, uppbackad av ett: sunt material 

och källor går det att bemöta elevernas frågor på ett objektivt sätt. Casper anser att 

lärare som försöker undvika eller släta över svåra frågor skapar ännu fler okunniga 

människor. Casper poängterar att det är viktigt att framhålla att exempelvis 

kvinnoförtryck och terrorism som elever ofta kopplar till islam inte är ett fenomen unikt 

för just islam och muslimer. Detta förekommer även på andra ställen, men det görs 

synligt genom: mediala förklaringar eller på grund av oroligheter i den delen av 

världen. I Larssons forskning framkommer det, i likhet med Caspers resonemang, att 

sådana ämnen inte bara ska behandlas under undervisningen av islam utan även när 

samtliga världsreligioner bearbetas.
71

 

I intervjun med Casper nämns även läromedlens roll i hur islam och muslimer 

uppfattas av eleverna. Casper anser att majoriteten av läromedlen: försöker vara väldigt 

neutrala och att de inte bara talar om terrorism när islam presenteras i läromedlen. 

Vidare poängterar Larsson i sin forskning att lärare själva bör vara beredda att utveckla 

och förklara de ämnen som hen anser att läromedlen brister i att redogöra.
72

 I och med 

att många läromedel förhåller sig neutrala till aktuella händelser så anser Casper att det 

blir problematiskt då eleverna är väl medvetna om att exempelvis terrorism kopplad till 

islamistiska grupper existerar. Casper anser att: man vågar inte ta i ämnet, för att 

extremism finns ju överallt men det är ju nästan helt utelämnat i läromedlen. Casper 

menar att extremism förekommer i samtliga religioner och genom att visa på de likheter 

som finns mellan världsreligionerna uppstår möjligheten att eleverna inte uppfattar 

islam som särskiljande 

 

Sammandrag 

Intervjun med Adam visar att nyanseringen av islam är viktig då detta bidrar till 

förändring av den stereotypa bild som många elever har av muslimer och islam. Detta 

resonemang framhåller även Larsson i sin forskning om islamofobi i skolmiljön.  
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Intervjun med Casper visar dock att författarna till läromedlen inte bör avskräckas från 

att ta upp aktuella ämnen som exempelvis extremism då detta är något som förekommer 

i vår samtid. Läromedlen bör istället enligt Casper lyfta dessa frågor men inte bara när 

islam presenteras i läromedlen. Således räcker det inte att enbart presentera en sådan 

företeelse utan författaren till läromedlet bör även tala om bakomliggande faktorer och 

sammanhang. Detta i enlighet med både Larsson och diskursanalysens utgångspunkter 

gällande att se på: det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas.
73

 

Jag menar att sker det en sådan förändring i samtalet där författare förhåller sig till hur 

de talar om olika fenomen kan det även ske en förändring i diskursen. Detta bör även 

verksamma lärare förhålla sig till vilket även Larsson visar på i sin forskning.
74

 

 

Skolans arbete 

Intervjuerna visar att skolan där de båda lärarna undervisar, aktivt arbetar med att 

förebygga diskriminering. Adam förklarar att skolan har genomfört enkäter som visar på 

att islamofobi inte är någon utstickande företeelse på skolan. Skolan har därför valt att 

arbeta mer genomgripande mot diskriminering av alla de slag och detta görs genom att 

alla elever i årskurs ett får genomgå en likabehandlingsutbildning. Denna utbildning 

talar även Casper om, där han framhäver att skolan arbetar väldigt bra med 

jämställdhetsfrågor och över flera diskrimineringsgränser. Både Casper och Adam 

framhåller att Beatrices arbete som samordnare och likabehandlingsansvarig är en viktig 

del i det förebyggande arbetet mot diskriminering på skolan. Att skolan tar ett stort 

ansvar i förebyggandet mot diskriminering stämmer väl överens med Skolverkets 

riktlinjer gällande att skolmiljön ska vara fri från trakasserier, diskriminering samt 

kränkande beteenden.
75

  

      Under intervjun med Beatrice förklarar hon att alla elever i årskurs 1 går en 

likabehandlingsutbildning som innefattar skolans värdegrund. I denna utbildning får 

eleverna information om jämställdhet, genus, härskartekniker och normer. Under arbetet 

med normer får eleven i fråga gå in i en roll där en redan applicerad norm inte är 

existerande. Syftet med arbetet är att eleverna själva ska komma underfund med 

normgivande beteenden och få förståelse för de individer som avviker från de 

traditionella normerna i samhället. Detta menar jag är ett väldigt bra sätt för eleverna att 
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införskaffa nya perspektiv och vidga sin förståelse för människors olikheter. Vidare 

anser jag även att detta arbete, i samma utsträckning, borde förekomma på samtliga 

skolor då förhållningsättet kan förebygga diskriminering och rasism. 

Beatrice förklarar att under utbildningen diskuteras fenomenet hets mot folkgrupp 

samt den otillåtna användningen av anti-demokratiska symboler. Beatrice menar att ett 

sådant arbete som grundar sig i skolans värdegrund, likabehandling och allas lika värde 

är grunden i ett förebyggande arbete mot att extremistiska åsikter eller yttringar av 

fobisk karaktär etableras. Att eleverna informeras om vad hets mot folkgrupp innebär 

anser jag vara en viktig del i arbetet för allas lika värde, då Gardell i sin forskning 

förutspår att hets mot folkgrupp och i synnerhet hatbrott kommer att öka i framtiden.
76

 

       Vidare förklarar Beatrice att utbildningen även innebär att elevernas kunskaper om 

etniska tillhörigheter, religioner och andra trosuppfattningar, funktionsnedsättningar, 

sexuella läggningar, kön och könsöverskridande tillhörigheter breddas. Enligt Beatrice 

innebär en sådan kunskap att eleverna på skolan har större förståelse inför att alla är 

olika. Denna utbildning innebär således att denna skola anstränger sig i förmedlingen 

gällande att ingen ska kränkas eller trakasseras på grund av: kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
77

  

     Utifrån Beatrice redogörelse tycks det som om utbildningen gynnar arbetet mot att 

islamofobiska yttringar och främlingsfientlighet förekommer inom skolan. Att skolan 

har en nolltolerans mot sådana företeelser är viktigt då Larsson visar i sin forskning att 

skolan är den plats i samhället där muslimska och icke-muslimska elever dagligen möts 

och samverkar.
78

  

     På frågan om varför skolan arbetar med likabehandlingsfrågor svarar hon att 

Skolverket har vissa krav på att varje skola ska skriva likabehandlingsplaner och att 

skollagen är tydlig med att varje skola ska arbeta med de grundläggande värdena inom 

den svenska skolan. Beatrices svar på denna fråga tyder på att hon är väl insatt i skolans 

värdegrund samt Skolverkets föreskrifter om likabehandlingsplaner. 

      Alla som arbetar inom skolan får denna utbildning. Förutom de verksamma lärarna 

får även kökspersonal, lokalvårdare och rektorerna denna utbildning då: alla här har ett 

ansvar att vi behandlar alla lika och det står i lagen också. I intervjun med Beatrice 

framkom det även att alla program på skolan ska skriva en likabehandlingsplan varje år. 
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Denna likabehandlingsplan ska innefatta hur lärare och elever ska främja och förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkningar. Varje programs likabehandlingsplan kan 

skilja sig åt då olika värdegrundsfrågor dominerar inom olika program. Detta visar 

återigen att denna skola lägger stort fokus vid Skolverkets riktlinjer för hur 

likabehandlingsplaner ska vara utformade. 
79

 

      Beatrice berättar även att skolans arbete mot diskriminering har resulterat i att denna 

skola från år 2015 ligger över alla andra skolor i landet gällande arbetet med 

likabehandling. Detta enligt skolinspektionens elevenkät. Beatrice förklarar att även om 

skolan är otroligt stor där arbetet med främjandet av alla elevers lika värde kan liknas 

med: att vända en Ålandsbåt med åror, anser hon samtidigt att detta inte är ett omöjligt 

arbete, så länge man arbetar ihärdigt.  

 

Sammandrag 

Intervjuerna visar att skolan som samtliga respondenter arbetar på förhåller sig starkt till 

Skolverkets krav på likabehandlingsplaner. Skolan har aktivt valt att ha en samordnare 

för skolans likabehandlingsarbete vilket har resulterat i att en utbildning i skolans 

värdegrund för alla elever i årskurs 1 är obligatorisk. I denna undervisning redovisar 

samordnaren för olika diskrimineringsgrunder där ämnen som rasism och fobier 

förekommer. Detta innebär att skolan utför sitt arbete som väl speglar skolans 

värdegrund samt riktlinjerna för likabehandlingsplaner. Genom detta arbete kan således 

islamofobiska yttringar och åsikter förebyggas på ett tidigare stadie samt möjligheterna 

till förändring i den islamofobiska diskursen öka. 
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5. Diskussion 
 

I enlighet med det hermeneutiska förhållningsättet har jag presenterat intervjuerna 

utifrån den sociala kontext i vilken lärare och elever samverkar inom skolan. Denna 

kontext påverkas av de gällande styrdokument som samtliga verkare inom skolan måste 

förhålla sig till. Skolan och undervisande lärare måste således i sitt arbete förankra de 

värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Vilket innefattar: människolivets 

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

mellan könen och solidaritet mellan människor.
80

 Studien visar på att respondenterna i 

sitt arbete väl förankrar den värdegrund som skolan vilar på samt att skolan mycket väl 

följer de existerande styrdokumenten. Genom den tillsatta samordnaren för 

likabehandling åtgärdas och förebyggs den potentiella diskriminering som kan 

förekomma inom skolan. Studiens resultat visar däremot att islamofobiska yttringar och 

tankegångar förekommer hos vissa elever. Detta arbetar de intervjuade lärarna aktivt för 

att motverka. Arbetet utförs genom att lärarna förmedlar en mer nyanserad bild av islam 

och muslimer, där lärarna visar på likheter snarare än skillnader emellan religionerna 

och dess utövare. Vidare nyanserar lärarna bilden av islam ytterligare genom att sätta in 

religionen i sådana sammanhang som eleverna själva är väl förtrogna med. Detta 

medför att religionen och dess utövare inte uppfattas som främmande eller särskiljande.  

De islamofobiska yttringar som vissa elever dock kan uttrycka tycks vara ett resultat 

av ett bristande förhållningssätt till källkritik inför de mediala strömningar som når 

dessa elever. För att förändra den islamofobiska diskursen är det inte enbart upp till 

skolan att arbeta för att en sådan förändring ska ske, utan flertalet andra 

samhällsinstitutioner och flera aktörer har även detta ansvar. Dock är skolan en möjlig 

startpunkt där detta arbete tar sin början, men det är även upp till samtliga 

samhällsmedborgare att fortskrida detta arbete. Här har samtliga vuxna som arbetar med 

ungdomar utanför skolmiljön även de ett ansvar i att uppmärksamma och motverka 

yttringar som är diskriminerade oavsett om detta sker under innebandyträningen eller på 

ungdomsgården. Detta för att hålla fast vid de demokratiska värden som det svenska 

samhället vilar på.  
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Som blivande lärare finner jag vissa elevers bristande källkritiska förhållningsätt 

oroväckande då detta kan leda till att skolans ambition att motverka islamofobi hindras. 

Gällande källkritik bör skolan som helhet arbeta för att utveckla alla elevers förmåga att 

vara källkritiska. Detta innebär att källkritik inte bara bör belysas enbart under 

svenskundervisningen utan också i samtliga skolämnen.  

 Det hade varit intressant att i denna studie intervjua fler lärare eller skolpersonal än 

vad som har gjorts, då fler perspektiv hade synliggjorts. Genom en mer omfattande 

studie hade dessa perspektiv tydligare visat på olika arbetsmetoder och synsätt för hur 

skolan kan arbeta förebyggande mot att islamofobi etableras hos eleverna.  Dock har jag 

med tanke på arbetes tidsmarginal och begränsade omfång varit tvungen att begränsa 

mig och därmed även antalet intervjupersoner. Vidare studier vore däremot intressant 

där fler respondenters åsikter och arbete kommer fram, och möjligtvis även att fler 

elever och skolor räknas med i studien. 
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Bilaga 1.  

 

 

Intervju med Adam 
Adam förkortas med A och Sandra förkortas med S.   

  
S: Hur länge har du varit lärare? 

A: I ungefär 15 år är de nu 

S: Hur gammal är du? 

A: Som svaret på livet, universum och allting enligt Douglas Adams, jag är 42.  

 

S: Vilka faktorer tror du påverkar elevers åsikter och uppfattning om islam och 

muslimska kulturer? 

A: Media är en del eftersom de bara rapporterar om saker som har nyhetsvärde, de 

kommer aldrig att ha en artikel där det står att Ismail var snäll mot sin son utan det är 

snarare att Ismail satt en bomb på sin son, det är det som säljer tidningar och det är den 

bilden man får se, oftast ska jag säga. Det finns artiklar som speglar åt andra hållet, de 

ena är exempel artiklar om organisationen Homan som hjälper homosexuella invandrare 

att få en möjlighet att få en fristad i Sverige. Men media är en stor bit. Sen har vi den 

sociala biten och de kan man se som i grabbgänget eller i kulturen ute i program eller i 

klassrum eller i fotbollslagen. Vill man passa in och det är en stark antimuslimsk kultur 

då påverkas man av de helt enkelt klart. 

 

S: Under vilka omständigheter upplever du att islamofobin bland elever är som 

mest påtaglig? 

A: Att när det händer något negativt i världen så stämplar de det direkt på alla muslimer. 

Gör IS någonting så säger de att det är muslimer och så stämplar de dit det direkt. Men 

det är förvånansvärt få det är inte så att alla elever gör det, de flesta elever har en ganska 

sund inställning till det. 

 

S: Och under undervisningen då? Är det nå speciellt när ni tar upp något speciellt 

avsnitt eller någonting i religionsundervisning?  

A: Nä jag har inte märkt att elever har reagerat negativt på de, det är snarare att det finns 

dom som är negativ till religion i allmänhet men inte nån direkt som säger ”islam usch 

och fy” 

 

S: Okej, hur bemöter du de? Den eventuella islamofobin som kan uppkomma  

under undervisningen. 

A: Det är ett knepigt område, men det gäller att ge en nyanserad bild av islam utan att 

backa från dom svåra frågorna så man ska kunna diskutera frågor som slöjtvång, 

omskärelse, hedersförtryck, terrorism och så visa att det inte är islam som helhet utan de 

är ibland en kultur som ligger tillsammans med islam, de är invävda i varandra, men de 

är inte islam som är kulturen. Till exempel kan genom att visa på de goda bitarna i 

islam, exempelvis de fem pelarna och titta på de positiva bitar där och att man ska ge till 

de som behöver och ställa följdfrågor som ”har vi någonting liknande i Sverige?”. Ha 

och då kan vi titta på att vi har socialbidrag, vi har grejer som kan ta hand om de som 

behöver det och det är ingenting främmande, allting i islam är inget som har hittats på 

av aliens som finns på en annan planet utan det finns liksom i vardagen. Eller att man 

kan titta på exempel vi har tittat på historian under andra världskriget när Japan anföll 
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Pearl Harbour så stoppade japanerna, eller ja amerikanerna, miljoner japaner in i 

interneringsläger, iallafall hundratusen, för att de var livrädda och tänkte att dem kunde 

vara landsförrädare och samma grejer ser vi här att när IS gör någonting så börjar folk 

vända sig mot muslimer här på samma sätt. Och interneringen av japaner de fick man be 

om ursäkt för och man skäms ganska mycket över det i efterhand, så frågan är hur 

behandlar vi människor nu?  

 

S: Och hur bemöter man som lärare då i allmänhet islamofobi som kan 

förekomma i mellan elever utanför undervisning? Till exempel på raster eller 

matkön. Hur uppmärksammar du som lärare sånt?  

A: Det är ju de som är svårt på gymnasiet, jag rör ju mig inte i matkön med eleverna. 

Det är väldigt sällan jag rör mig med eleverna i kapprum och sånt. När det händer 

någonting då är det snarare så att eleverna kommer till mig så man får ta tag i det den 

vägen. Men där har det varit mer kränkande uttryck och rasism än var det har varit 

islamofobi. 

 

S: Och hur går man vidare? 

A: I det här läget så pratade jag först med eleverna som pratade med mig och sen 

pratade jag med mentor och så meddelar jag rektor och så tog mentorn upp det de 

berörda personerna. Så man jobbar vidare och vi har ju handlingsplaner och team för 

hur vi ska agera. 

 

S: Det hör ju ihop lite med nästa fråga. Hur uppfattar du at skolan gemensamt 

bemöter islamofobi? 

A: Jag skulle säga att vi jobbar bra men vi jobbar inte rent med islamofobi men vi har 

tillexempel en likabehandlingsutbildning för alla nya ettor där vi lägger en grund för att 

alla har samma värde och det är inte okej att behandla andra dåligt. Sen följer vi upp det 

på lektioner vi jobbar med härskartekniker till exempel, i min mentorsklass. Så de går ju 

att applicera på islam eller utfrysning i ett tjejgäng och så vidare. Så vi jobbar ur flera 

olika perspektiv om flera olika saker kring om här frågorna.  

 

S: inte bara med ett utan mer överskridande?  

A: Ja och de är väl för att de mätningar vi har gjort i enkäter har inte islamofobi varit 

någonting som har stuckit ut, så det blir inte någon specifik del att jobba med. Men det 

berörs på lektionerna på andra sätt. Jag har sett att kursböckerna, när man läser om 

islams expansion över historien så tar man inte bara upp erövringar utan också 

teknikutvecklingen där för att visa på att det var inte bara blod och våld som det annars 

ganska lätt blir.  

 

S: Så läroböckerna tar också upp andra nyanserade bilder? 

A: Ja de tar inte bara upp blodtörstiga fiender.  

 

S: Och hur arbetar ni som lärare arbetar tillsammans för att motverka att åsikter 

av islamofobi får fäste hos eleverna? Men det är ju ganska så lika som du har 

nämnt 

A: Ja som religionslärare tar man ju upp positiva exempel, jag delade precis ett 

filmklipp på Youtube från tv4 från ett år sedan där dom intervjuade en svensk som har 

slagit mot IS och han säger att han inte kunde stå ut med orättvisan som han såg där 

nere så han åkte ner och slogs mot Islamska Staten, men han har aldrig haft något 

problem med muslimer i hela sitt liv och de han slogs med är ju muslimer allihopa och 
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genom att visa de kan man ju få en lite mer nyanserad bild. Så ja IS de är muslimer men 

dom som slåss mot dom är också muslimer.  

 

S: Och de som is mördar är muslimer 

A: Ja till större del ja.  

S: Ja men det var det jag hade, tack så mycket för intervjun  

A: Ja om det var något mer, jag gjorde en fusklapp så jag inte skulle glömma något och 

så att jag skulle ha något att säga överhuvudtaget. Eller var det något som jag skulle 

vilja säga? Nä jag tror att just det när man diskuterar islam och dess innehåll att man 

kopplar det till deras värld idag och visar att det inte behöver vara något konstigt.  

 

S: Ja att visa 

A: Ja att en person har en slöja på sig och en annan har en keps, förklara skillnaden. Ja 

men där ser man ett ansikte ja och då är det den biten man tittar på och inte bara att de 

har en slöja på sig. Att visa att det kan se väldigt olika ut.  

 

S: Tack så mycket för intervjun!   
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Bilaga 2 

 

 

Intervju med Beatrice  
Beatrice förkortas med B och Sandra förkortas med S.  
 

S: Hur gammal är du? 

B: Jag är 61 år 

S: Hur länge har du varit lärare? 

B: Jag har varit lärare i 37 år 

 

S: Och kan du förklara lite vad du gör på skolan? 

B: Okej, jag är ju inte lärare nu. Utan jag fick i uppdrag att på halvtid jobba med 

likabehandling och på halvtid jobba med UF-företagen, men jag förstår att det är 

likabehandling som du är lite nyfiken på. Om hur vi jobbar här på skolan. 

 

S: Ja precis, med likabehandling. Berätta, hur går likabehandlingsarbetet till? 

B: Det är såhär att vi har olika del kan man säga. Jag ska ta upp en sida här för att visa 

dig här på datorn och se om jag hittar den.  Men jag kan säga såhär. I årskurs 1 så jobbar 

vi med likabehandlingsutbildning och det är skolans värdegrund och den håller jag i. Så 

den har jag haft i 6 år på den här skolan och det vi pratar om där är jämställdhet, genus, 

jämställdhet och lika behandling. Vi pratar om statistiken om hur det ser ut med vad 

kvinnor gör mest och men gör mest, vi tittar på lönerna och vi tittar på vad man väljer 

för program och så vidare. Vi tittar på härskartekniker och olika normer om hur vi 

tänker normmässigt. Vi jobbar också med diskrimineringslagens sju områden eller ja 

åtta områden från och med förra året, eller förr förra året vart det en ny. Vi pratar om 

olika roller, de får alltså gå in i en roll utan normer. Utan de får sätta sin egen norm och 

försöka komma på att jag (eleven) har också normer. Att allt man tänker kanske inte är 

rätt det jag (eleven) tänker utan att det är så från så många andra håll som man tänker. 

Vi försöker få en syn på att vi är olika och vi måste titta på alla människors egenskaper 

och inte utifrån kön som normen oftast är. För vi tänker ju utifrån vit-man-kostymklädd-

heterosexuell tänker vi ju utifrån så det är det som är normgivande, men om man inte är 

de så är man ju väldigt underlig och då är man ju inte normal. Och det pratar vi mycket 

om på den här skolan. Vi pratar också om vårt behov av internet, vi pratar om 

Instagram-målet och det börjar jag prata om då. Om den här domen som kom 2012 där 

två flickor hade gått ut på Instagram och kränkt 8000 personer och vilken dom det blev, 

det blev ganska mycket pengar och fängelse också. Så att det pratar vi om och om 

juridik på nätet, vad juridiken kan och vad den står för och vilka misstag ungdomar har 

gjort på nätet och vilka domar det har blivit.  

 

B: Vi pratar också om hur man ska bete sig på nätet helt enkelt och att vi här på skolan 

inte accepterar det. Vi pratar också om hets mot folkgrupp, det handlar om symboler 

och antidemokratiska symboler som vi har fått bort från skolan faktiskt. När jag började 

med det här för 1½ år sedan då hade vi på en termin 18 symboler som var ritade över 
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hela skolan, med hakkors och dalaruner osv. I år har vi inte haft någon så att det lönar 

sig och jag har också hand om elevskyddsombuden från och med förra året och håller på 

att organisera dem så att de hjälper till i de här frågorna och det blir ju väldigt tryckt för 

dem och för hela skolan när de märker att vi får vara med i elevdemokratin. Så jag 

jobbar med många olika saker kan man säga. Och det är ju så jobbar man med skolans 

värdegrund, likabehandling och allas lika värde och förebygger så behöver man inte 

heller kanske se för många som hamnar fel med extremister, fobier och sådana saker. Vi 

försöker få bredden och eleverna att tänka empatiskt.  

 

S: Att få en grund redan från början? 

B: Ja precis.  

 

S: Är denna utbildning väldigt uppskattad av eleverna?  

B: Ja det är den och jag ska visa lite hur vi jobbar lite grand. Vi har ju då en 

likabehandlingsansvarig på varje program som är lärare och som jag har kontakt med. 

Den personen har också kontakt med elevskyddsombuden och mig så vi har ett rum på 

EdWise (skolans intranät) och där arbetar vi tillsammans. Och vi har haft en enkät ute 

nu om likabehandling och den kommer vi att sammanställa nu och jag hoppas att det 

blir ganska bra svarsalternativ eller ja svarsmängd från de elever som har svarat på den. 

Sen kommer vi att ha analys. Det här är min utbildning som jag hade då 2015–2016 och 

det här är frågorna som jag ställer i enkäten och de är helt anonymt för eleven att svara. 

Och här visar svaren där rött är aldrig och alltid är fyra. Och här är det väldigt rött på 

frågan ”Har du tidigare diskuterat dessa frågor på skolan?”. Det har man alltså inte 

gjort, och så kan man se här tillexempel ”Utbildningen stärker mig till att våga säga till 

vid behov” och då är det mycket blått och grönt här. Och det betyder ”ja det gör den”. 

Och det är väldigt lite rött och detta är ju nästan 250 elever som har svarat på.  

 

S: Är det blandade årkursen då? 

B: Nä det är bara årkurs 1, de får den här när dem kommer. Och så kan vi se att ”Efter 

utbildningen så vet jag skolan värdegrund och ta mitt ansvar” och det gör man, men 

samtidigt ser man att det när några som inte har svarat och det vet jag inte varför men de 

är väldigt få, de flesta tycker att det är bra. Så här kan man då se år från år.  Sen har vi 

också från skolinspektionen som gör en elevenkäts för årskurs 2 här på skolan och det 

brukar vara vartannat eller var tredje år. Och här är det skolan 2014 och 2015, och då 

har vi jämfört detta med skolor i hela landet. Då ser vi här att från 2015 så ligger vi 

alltså över alla skolor i landet i det här med likabehandling, så vi jobbar väldigt bra med 

det här.  

 

S: Ert arbete ger resultat? 

B: Ja det ger resultat de gör det och då ser man här som under rubrikerna så är det ju 

frågor som eleverna får svara på givetvis. Och då kan man se här den sista biten och det 

är ju det jag jobbar med ”grundläggande värden i undervisningen, grundläggande 

värden på skolan, delaktighet i inflytande, ordningsregler, studiero, trygghet, förhindra 
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kränkningar och elevhälsans arbete” så vi ligger alltså över och det är vi oerhört stolta 

över.  

 

S: Hur kommer det sig att ni började med den här utbildningen? Är det något 

krav från Skolverket att det ska se ut så här eller att det ska finnas? 

B: Kraven är ju att vi ska skriva likabehandlingsplaner och det står i skollagen att vi ska 

jobba med skolans värdegrund, så det är ganska starkt skrivet men när vi pratar om lika 

behandlingsplanen som alla skriver så kan jag visa att så här jobbar vi då. Vi jobbar 

främjande för att det stärker eleverna i frågan om och det är diskrimineringsgrunderna. 

För alla är vi olika och får man veta vad de här vad etnisk tillhörighet, religion och 

andra trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön och köns 

överskridande tillhörighet är för någonting då förstår man också att man är olika.  

 

S: Man får liksom en information.  

B: Ja att de här människorna finns 

 

S: Då blir det inget konstigt 

B: Nä precis utan man får en insikt i att vi inte är som normen säger. Sen jobbar vi 

också med det förebyggande och det är att förhindra. Att arbeta med de risker som kan 

uppstå eller de som finns i verkligheten. Den här likabehandlingsenkäten som vi har lagt 

ut nu kommer vi ju att se om staplarna är väldigt höga på kön eller om dem har blivit 

kränkta och så vidare. Och då får vi gå in och prata om det i klassen. För här kan jag se 

årkurs 1 exempelvis ekonomiprogrammet eller årskurs 3 på byggprogrammet. 

 

S: Och då kan man se vad man kanske ska lägga mer fokus på? 

B: Ja precis, för klasserna och programmen är väldigt olika nämligen. Vi kan inte skriva 

en likabehandlingsplan som bara skolan ska gå efter, vi är så olika så vi måste gå ner 

och bryta det här i klassen.  

 

S: För det kanske är så att på ett visst program så finns det en väldigt stark norm 

som eleverna förhåller sig till? 

B: Ja så kan det vara. Och så förhållningsättet i klassrummet, det här skall diskuteras i 

klassrummet i början på årskurs 1 och då diskuterar man tillexempel ordet attityd och 

frågar vad ordet betyder för eleverna och vad det betyder för mig som lärare och kan vi 

komma överens vad ordet attityd är i det här klassrummet och sen lever vi efter det. Och 

sen får man ju påminna eleverna lite då och då om det här och vad vi kom överens om 

vad attityd var. Och sen får man det nästa ordet som är respekt och vad innebär det osv. 

sen vad är rättigheter och skyldigheter, för man har ju skyldigheter som elev också. Och 

sen trygghet och arbetsro ska man prata om. Så det här ska vara en diskussion i varje 

klassrum så att det inte ska uppstå någonting utan det här har man kommit överens om.  

 

S: Och det är en diskussion som man för under hela tre åren då? 

B: Ja vi har ju sagt att det ska diskuteras i början på året under varje termin i iallafall, 

sen behöver det ju diskuteras mer eller mindre i olika klasser men det ska diskuteras. 
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Men det här började vi med förra året så det har ju liksom inte hunnit blivit en röd tråd 

än, men vi hoppas att det ska bli det. Sen gör ju hela skolan likabehandlingsplaner, jag 

gör likabehandlingsutbildning och sen gör vi också en trygghetsdialog med alla 

programmens elevskyddsombud och där kan fråga om lampor etc. de lite mer mjuka 

delarna så att säga och sen vad det finns för språkbruk mellan elever, använder ni 

könsord till varandra, svär ni mycket till varandra, är det kränkningar, förekommer det 

beröring som ni inte tycker om och förekommer det stölder. Jag går igenom hela 

trygghetsbiten med dem och då sitter jag tillsammans med dem och diskuterar detta och 

olika saker. Sedan skriver jag ner detta och det de tycker att jag ska skriva ner, för om 

det förekommer så måste vi ju få en förändring på det och vi måste göra något åt det 

här. Så det har jag precis avslutat och skickat till rektorerna och sen jobbar de vidare 

med detta på sina program för då ser ju dem: ”aha det här tycker de på mina program 

och det kanske vi måste göra någonting åt”, ”det här ser ju bra ut”.  

 

S: Får även den personal och ny personal denna utbildning? 

B: Ny personal får denna utbildning, men för 3 år sedan var det obligatoriskt att all 

personal skulle gå denna utbildning men det kommer ju ny personal hela tiden ska veta. 

Och denna utbildning har jag också haft för kökspersonalen, lokalvårdarna och alla 

rektorer. Jag har alltså haft den för all personal här på skolan för alla här har ett ansvar i 

att vi behandlar alla lika och det står i lagen också. Men jag kan säga att denna skola är 

väldigt lugn för att vi arbetar med sådant här. Och sen skriver ju alla program en 

likabehandlingsplan varje år hur lärare och elever ska främja och förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkningar. Så då skriver man, i år behöver då det här 

programmet jobba med utifrån enkäten, det som har hänt i klassrummet, utifrån 

verkligenheten så att säga. Då skriver man in det i likabehandlingsplanen och vem som 

gör vad, till exempel här på diskrimineringsområden, då kanske man ska prata om 

etnisk tillhörighet och religion och annan trosuppfattning och det är ju bra om 

religionsläraren på det programmet kan ta upp det. Då skriver man in det att 

religionsläraren tar upp etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. Och när 

läraren ska ta upp detta skrivs också in och så ska det stå i likabehandlingsplanen. Så 

föräldrar, vårdnadshavare och de som vill kan gå in och kolla på 

likabehandlingsplanerna och de ligger då öppet på vår hemsida och det är ju för att de 

ska se att vi jobbar med de här sakerna.  

 

 

S: De är ju bra att det finns en grund. Att hela skolan tillsammans arbetar med 

detta och inte bara ett enskilt program eller en enskild lärare. Det genomsyrar 

hela skolan istället.  

B: Ja det genomsyrar hela skolan. Och på trygghetsdialogen så ställer jag de här 

frågorna, eller det är så har vi har skrivit på i hela kommunen ett trygghetslöfte med 

polisen och i det löftet så står det vad skolan ska göra får någonting och att de ska finnas 

trygghetsvandring. Men vi har ju redan skyddsrond och då har vi sagt att vill de vandra 

när vi har dialogen och de säger ”nu måste du gå upp och titta” då gör vi det och gör en 

trygghetsvandring. Men de frågor som jag ställer då är, först delar jag in det i hur det ser 
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ut i korridoren och på toaletterna, i matsalen och hur man tycker att den är och på 

idrotten. Och då ser du att det är väldigt olika frågor, här till exempel en fråga om det 

finns verbal trakassering, som rycktes spridning, skitsnack eller kränkande uttryck. Så 

vi pratar både om trasiga lampor och om detta, så det är väldigt brett och det är för att få 

en helhets perspektiv hur det ser ut.  

 

S: Och då kanske eleverna inte uppfattar allt så himla allvarligt utan det gäller 

hela skolan? 

B: Ja det är ju om trygghet och det är ju det de handlar om. Sen får ju alla 

elevskyddsombud en utbildning i början på terminen i september och då kommer de 

från Sverige elevrådets om finns i Stockholm och utbildar dem. Så nu håller jag på att 

skriva ut diplom åt dem för vi försöker att höja statusen på elevskyddsombudsarbetet för 

de är viktigt.  

 

S: Och hur väljs de ut från varje klass då? 

B: De välj ut i början av terminen i varje klass. Jag har två representanter från årkurs ett, 

två och tre från varje program så vi är uppe i 60 stycken just nu. Men alla kanske inte 

kan gå varje gång och de har ju lektioner också så de får dela på sig. Så att det är så vi 

jobbar, vi gör ganska mycket för likabehandlingen för att det inte ska bli rasism och så 

vidare, vi tar tag i allting på en gång om det blir osämja eller om de använder ett visst 

språk och då är läraren där och visar tydligt att det inte är okej. Och eleverna vet att de 

ska gå direkt till läraren om det är något, de får inte själva gå in i något själva. Ni får 

vara ögon och öron men det är läraren och personal som agerar. De kan bli helt fel om 

de agerar själva om man är elev här, men gärna ögon och öron. Men de är snabba att ta 

kontakt för det får inte var något sådant här på skolan har vi bestämt utan det ska vara 

lugnt att gå i den här skolan.  

 

S: Ja för det kan ju börja med något som uppfattas som något litet men växer till 

något mycket större, men om man jobbar förebyggande med allt detta så behöver 

det ju inte gå allt för långt.  

B: Precis för vi stoppar på en gång och märker vi att en grupp elever som det är osämja 

emellan då går vi in direkt och hjälper till. Och då berättar vi för eleverna att bryter vi 

inte det här och pratar om det här så kan det bara bli värre och det är dem så medvetna 

om. Sen kan jag visa hur elevdemokratin ser ut, här är ju då gymnasiechefen och rektorn 

som sitter med elevrådsstyrelsen två gånger per termin och sen är det varje 

rektorsområde som har sina elevrådsmöten med sina programs elevrådsrepresentanter, 

sen har vi skyddsronden som är tillsammans med vaktmästaren och tekniska kontoret 

och det sker en gång om året. Sen träffar jag då elevskyddsombuden två gånger per 

termin och då går vi igenom likabehandlingsprocessen och de kommer att vara med att 

skriva nu, det är första gången i år, likabehandlingsplanen tillsammans med arbetslagen 

och sen har vi ju analys på enkäten och sen dialogen.  

 

S: Eftersom eleverna får vara med så mycket så arbetar ni med elevinflytande och 

att de ska få ha en insyn i sin undervisning. Och de kanske kan generera i att man 
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som elev känner ett mer ansvar och inte bara för sig själv och egna utbildning utan 

för dem omkring en också?  

B: Ja absolute och vi försöker vara öppna så att de gärna får komma med förslag och 

idéer och det gör dem. Jag tror att man har börjat förstå vad elevråd och 

elevskyddsombuden gör för någonting. Förut var det inte lika organiserat och nu 

försöker jag få även de andra eleverna att förstå att detta är viktigt. Det är ju samma som 

arbetsmiljöfrågan, om man kommer ut och jobbar sen oerhört viktigt och att man mår 

bra på sin arbetsplats och det är ju här som man lär sig det.  

 

S: Det läggs ju en grund till när de senare kommer ut i arbetslivet. Att veta vad 

som är okej och inte.  

B: Ja absolute., Sen förra veckan så fick vi ett mail från en journalist som hade hört att 

vår kommun var jättebra med elevdemokrati, så hon ska göra ett reportage om våra 

elever och deras elevmedverkan. Så nu håller jag att försöka skramla ihop några stycken 

som vill ställa upp på det här, men problemet är att få tag i dem då många är på praktik. 

Så det är på gång och det är kul faktiskt. 

 

S: Ja och att man känner att man får lite uppskattning. 

B: Ja jag känner liksom att det är trevligt att vår lilla kommun blir uppmärksammad.  

 

S: Sen är det ju bra att det uppmärksammas för då kanske flera skolor efterliknar 

ert arbete. 

B: Ja och lärarkandidaterna kommer ju också hit och går hos mig och dem har ju varit 

på flera skolor och de säger att detta inte finns på andra skolor och jag vet ju att det inte 

gör det. Jag sitter ju på en halvtid på det här. 

 

S: Kanske många andra skolor tycker att det kostar eller har är väldigt mycket 

arbete, men kommer man väl in i det så är det ju ett bra sätt att förebygga 

diskriminering osv.  

B: Ja och det är ju viktigt med trygghet på skolan och jag tror att det tycker både elever 

och föräldrar. Vi har ju ett rykte av att vara en väldigt trygg skola och det kan ju vara 

avgörande för många.  

 

S: Och det kan ju påverka ens elevs studieresultat. Att de inte behöver känna att 

bli kränkt idag, bli kallad namn eller bli mobbad idag utan istället få komma hit 

och göra det eleven är där för att göra och det är tryggt och om något händer så 

finns det lärare eller annan skolpersonal som kan hjälpa till.  

B: Ja och det är ju så vi jobbar och vi har ju fått ett bra resultat. Men det tar ju lite tid 

och man ska ju tro att det är klart utan arbetet måste ju fortsätta hela tiden och förbättra 

det som kan förbättras. Vi jobbar ju i olika processer och när en process är avslutad så 

har vi alltid ett möte med de inblandade och så diskuterar vi vad som kan förbättras till 

nästa år. Den process jag arbetar med nu, elevenkäten, så är ju elevskyddsbuden med 

och tar fram frågorna. Och den sista frågan på som vi alltid har med på enkäter är ”hur 

tyckte du om enkäten?” och så får man skriva 1-4 och kommentarer. Detta är ju väldigt 
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viktigt för oss när vi sen gör om den till nästa år. Och de två sista åren har vi haft väldigt 

bra resultat på enkäterna men sen är det ju alltid någon som skriver ”Buuu” men det får 

man ju räkna med. Men i det stora hela tycker jag är det ca 80-85 % som tycker att den 

är okej och de blir jag ju jätte glad för och eleverna som är med och gör den. 

 

S: Hur många elever är det som går på skolan? 

B: Cirka 1250 elever är det och sen är vi ungefär 120 personal.  

S: Så det är ju en stor skola 

B: Ja det är en jättestor skola och det är ju som att vända en Ålands båt med åror, de är 

ingen lätt sak men det går ju.  

S: Om man jobbar ihärdigt? 

B: Japp, om man jobbar ihärdigt! 
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Bilaga 3 

 

 

Intervju med Casper 
Casper förkortas med C och Sandra förkortas med S.  

 

S: Ja, hur länge har du varit lärare? 

C: Jag har undervisat i 5 år blir de, så det här blir mitt femte år.  

S: Och hur gammal är du? 

C: Jag är 31år gammal 

 

S: Vilka faktorer tror du påverkar elevers åsikter och uppfattningar om islam och 

om muslimska kulturer 

C: Jag upplever att många elever får en stark bild ifrån vissa mediala håll, bland annat 

till exempel ofiltrerade källor via nätet, till exempel om de använder Facebook kan man 

få upp hemsidor som är länkade från andra, Fria tider eller vad de nu rör sig om. I och 

med att det är många elever som har väldigt dåligt källkritiskt tänk så blir det här som 

en rak kanal in i deras uppfattning. Där har vi en del sociala medier och källkritik. Jag 

upplever att många elever får en stark bild ifrån vissa mediala håll, jag menar, det enda 

egentligen de här exponeras för i form av extremism är ju ifrån personer med muslimsk 

bakgrund i stort sett med krigsfoton och vad det nu rör sig om.  

 

S. Och under vilka omständigheter i undervisningen upplever du att islamofobi 

kan uppkomma eller är som mest? När man exempelvis tar upp ett visst ämne?  

C: Ja absolute, jag personligen tänker att man undervisar i religion så finns det en del 

som finns i våra styrdokument som berör tillexempel socioekonomisk bakgrund, 

sexualitet, genusfrågor och liknande och då brukar jag knyta dem ihop med etiska 

frågeställningar till exempel. Okej, vad kan man trycka är rätt eller fel när det kommer 

till tolkningar av vissa områden och där märker jag att eleverna har oftast en väldigt 

svart-vit bild om muslimska uppfattningar av saker och ting. Då är det såhär kvinnan är 

fullkomligt diskriminerad, det är allt eller inget med jihad, det är rätt att till exempel 

personer med muslimsk bakgrund skulle komma och bruka våld. Så mycket av de här 

uppfattningarna av bakgrund, sexualitet och synsätt som vad som kanske är rätt eller fel 

i den humana världen, där blir det väldigt icke nyanserade bilder alltså endimensionellt. 

Och framför allt där märker man att eleverna har en kritisk bild till muslimska 

bakgrunder eller till exempel om man vänder sig ännu mer öst, till exempel hinduism 

och buddhism, då blir det snarare åh dom är så mjuka och fina medan alla de här 

personerna från arabhalvön är man jättehård och piskar på folk.  

 

S: Men hur tycker du att läroboken är nyanserad? Tar den upp flera bilder av 

islam? 

C: Både ja och nej. Jag tycker så här. Många av dom läromedel som jag kommer i 

kontakt med försöker vara väldigt neutrala och liksom inte säga såhär så här ”ja i dagens 

läge pratar vi bara om terrorism när vi talar om islam” och när vi pratar om andra 



 

 

 

46 

religioner så pratar vi om andra saker. Många försöker neutral på det sättet men 

tillexempel det finns ju de definitiva svagheter när man tittar på den bilden för att pratar 

inte om det som är aktuellt i elevernas vardag. och där tycker jag att det finns vissa 

läromedel som försöker kanske vara lite mer såhär ”ja och så finns de ju vissa koncept 

som till exempel jihad”, man försöker ta in det men jag upplever inte att det finns. Det 

är som om man vågar inte ta i ämnet för att extremism finns ju överallt men det är ju 

nästan helt utelämnat i läromedlen, vilket jag tycker är ett problem för det är ju det man 

ser idag. 

 

S: och man skulle ju kunna nyansera bilden genom att visa de från alla religioner? 

C: Precis! För de brukar jag försöka göra, jag brukar prata om det här med genus och 

människosyn, för de är ju en del av vårt kursmål. Då pratar vi om hur människosynen 

ser ut inom samtliga religioner eller fem världsreligionerna då. Och då kan man faktiskt 

titta att det finns ju jätte mycket likheter mellan dem, det är liksom inte en som är såhär 

”kvinnan ska göra det här och mannen det här” det finns ju fasiken överallt. Och där 

tycker jag att det finns brist i läromedlen.  

 

S: Men om elever kommer med islamofobiska kommentarer eller visar ett sådant 

beteende, hur hanterar du det? 

C: Jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka vara saklig med eleverna. Är det till 

exempel ett påstående som faktiskt är korrekt, exempelvis om vi pratar om burkan och 

slöjan, detta är en väldigt klassisk sådan fråga och många elever vill prata om det. Då är 

det definitivt säkert att jag som lärare säger ”ja det finns definitivt kvinnokränkande 

aspekter av det för det finns kanske kvinnor som får ta på sig slöjan utan att de vill”. Det 

måste man kunna prata om samtidigt som man då, tycker jag, också säga såhär ”men 

samtidigt är det viktigt att se slöjan som fenomen finns över nästan hela världen” att 

man liksom visar båda sidorna men man är väldigt objektiv om de. För om man 

försöker säga ”nej nej slöjan är alltid ett val” det stämmer ju inte. Jag tycker att man 

måste kunna visa den biten och jag tycker då har en logisk diskussion med eleverna. 

Gärna uppbackad av faktiskt sunt material och källor, så brukar jag försöka tänka 

omkring de. För jag tror att genom att undvika eller släta över det lite gran så tror jag att 

vi skapar ännu mer okunniga människor. 

 

S: Hur tycker du att skolan gemensamt bemöter islamofobi? 

C: Det tycker jag går faktiskt väldigt bra. Jag upplever att vår skola är väldigt bra på 

jämställdhetsfrågor och över flera diskriminerings gränser. Jag till exempel arbetar som 

likabehandlingsansvarig på mitt program och då finns det olika diskrimineringsgrunder 

och en av dem är till exempel etnisk tillhörighet eller religiös tillhörighet. Då går vi till 

en samordnare på skolan som heter Beatrice och som är likabehandlingsansvarig och 

sen vidare till respektive mentorer och lärare som jobbar med eleverna. Så det är en 

väldigt bra spridning på det sättet. Sen kan jag väl tycka att den här byggnaden som vi 

är i där vi har nationella program och så har vi den andra byggnaden där vi har 

introduktionsprogrammet så upplever jag ändå schism i form av en fysisk plats. 

Tidigare var den skolan här förövrigt vill jag bara säga, man valde att dela på dem, för 
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att visa att man går över till byggnaden med ett nationellt program och det kan jag förstå 

det är en schyst symbol. Samtidigt som jag också kan förstå att det finns kritiska röster 

mot att man väljer att stoppa de elever med icke-godkända betyg och liknande på den 

sidan av komplexet och de elever som har det här nationella programmets tillhörighet 

här. Det finns lite differens där som jag kan tycka är problematisk även om jag förstår 

besluten man har gjort. 

 

S: Det kan ju bli så att det skapar mer ”vi och dom” tänk. 

C: Ja det märker ju jag på mina elever i min mentors grupp liksom, vi har flera elever 

som har icke-etnisk svenskbakgrund och även elever som är muslimer som tycker att 

det kan bli stökigt när elever från introduktionsprogrammen där det finns en stor mängd 

av elever som är nyanlända till exempel kommer in i skolan och är i korridorerna och de 

känner sig otrygga. Men det har blivit bättre å andra sidan har mina mentorselever sagt. 

Så de kan vara lite både och det där för till exempel det finns ju mycket konflikter 

utöver religionsgränser, det finns personer med olika bakgrunder som har haft konflikter 

med varandra och där någonstans blir det svårt när man pratar om religionstillhörighet 

eller etnisktillhörighet när det finns kunskap som jag saknar som etnisk svensk. Till 

exempel vissa personer flydde där ifrån och den där personen kommer därifrån och de 

har någon form av fejd med varandra, det känner man ju inte alltid till.  

 

S: Och likabehandlingsplanskursen, läser de också den? Är det alla elever eller 

bara ettorna på ett nationellt program? 

C: Den som samordnaren har? Det vet jag inte riktigt, men jag tror att alla har den.  

 

S: Vad tycker du är det viktigaste med ett förebyggande arbete mot ett 

islamofobisk synsätt? I klassrummet. Vad är det viktigaste? 

C: Det jag tror egentligen är kärnan här är att många elever hänger upp sig på är 

framförallt kvinnoförtryck och även terrorism, det brukar väldigt många direkt koppla 

till islam, men det är ju ett fenomen som finns på flera delar av vår jord. Så att 

någonstans dra ett likhetstecken mellan islam och de här faktorerna, de tycker jag det 

första misstaget och där är det vår roll som lärare tycker jag att säga ”nej det här 

förkommer även på andra delar, det är då inte ett unikt muslimskt problem”. Samtidigt 

som jag tycker också måste kunna säga just nu syns det här i större mängd på grund av 

mediala förklaringar eller på grund av oroligheter i den delen av världen. Det är något 

som vi ser mycket, så man ska inte blunda för att vår samtid är präglad av det den är, det 

måste vi också kunna acceptera. Så jag tycker att vår roll som lärare blir ju någonstans 

att våga ta i frågan, vara saklig ifrån och göra att man förstår orsaken till det, sen så i 

och med att man någonstans säga såhär ”ja det här är ett fenomen som är starkt just nu” 

så förstår ju jag också att det kan innebära problem om man någonstans bekräftar bilden 

av ett terroristiskt synsätt till islamofobiskt synsätt om man säger så. Men jag tror att 

genom att skapa förståelse för att detta inte är något unikt, på så sätt neutraliserar det 

lite.  

 

S: Och kanske genom att visa att muslimer inte är en homogen grupp?  
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C: Nej eller hur!  

 

S: För det är ju 1,7 miljarder människor 

C: Ja för det är ju jätte många. Och många tänker såhär ”ja men vadå? Sunni och shia?” 

Den bilden ligger ju också mycket hos oss att man får en djupare förståelse.  

 

S: Och att kanske visa att en muslim i Indonesien inte är lika som en muslim från 

Saudiarabien? 

C: Ja absolute och där märker jag att det är många elever som är mer, om vi säger såhär, 

om vi tar återigen det där med kvinnorättsfrågan och genus då är det många tjejer som 

blir väldigt upprörda som säger såhär ”jag viste inte om att det var såhär illa” när vi har 

gått väldigt nära källan när vi kollar i koranen, bibeln och så vidare och har sagt såhär 

”det står ju på svart och vit här i de här texterna att kvinnor ska behandlas på ett visst 

sätt” och blir väldigt upprörda över de. Så jag kan förstå, jag tycker ju att elever ska ha 

rätt till att bli upprörda och känna och se de här sakerna. Men då är det ju så viktigt att 

lägga på just det här kulturella synsättet där man säger ”okej såhär kan det se ut här och 

det har tolkningsföreträde från den delen, men kan man tolka det på andra sätt, ja!”. Ja 

menar en med en väldigt sekulär muslimskbakgrund skulle ju inte gå lika hardcore som 

de som eleverna exempelvis har läst om i Saudiarabien där ”vadå får inte ens kvinnor 

köra bil?” och så blir de jätteupprörda. Så det blir ju jätteviktigt att nyansera den bilden 

också och någonstans framhålla att vår värld är väldigt komplex.  

 

S: Det är inte bara svart och vitt. 

C: Visst är det så!  

 

 

 

 

 


