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Syftet med den här studien är att göra en fördjupad undersökning om muslimska elevers 

uppfattning att vara muslim i den svenska skolan och att behöva söka ledigt för att fira 

högtider. Undersökningen är inriktad på elever som går på ett introduktionsprogram och 

där sju personer har intervjuats. Högtiderna som främst kommer att fokuseras är ’Id al-

fitr, ’Id al-adha och ’Id Nouruz, som även är de viktigaste enligt informanterna. 

Metoden som har valts för denna undersökning är kvalitativ forskningsmetod och 

intervjuerna som gjorts är kvalitativa och av halvstrukturerad karaktär, arbetsprocessen 

har skett utifrån Grounded theory. Studiens resultat visar att informanterna önskar 

studiedagar i samband med de muslimska högtiderna (som nämnts ovan) för att bland 

annat inte missa undervisning. De som har deltagit i denna undersökning berättar även i 

intervjuerna om de konflikter de har hamnat i med skolan på grund av sin 

religionstillhörighet samt vilka anpassningar de har behövt göra. Den data som samlats 

in har kodats in i kategorier som sedan har diskuterats utifrån begreppen religionsfrihet 

och skolans värdegrundsarbete samt vilka konflikter som kan uppstå mellan dessa 

begrepp, men också skyldigheter. Dessa begrepp förklaras i begreppsavsnittet och 

diskuteras i diskussionsavsnittet.
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1. Inledning 

Religiös och kulturell mångfald, religionsfrihet och globalisering präglar ständigt och 

påverkar dagens samhälle, som dessutom räknas som ett av världens mest 

sekulariserade samhälle där religionsfrihet är en rättighet. I denna uppsats kommer 

islam ligga i fokus som idag uppskattas som inte bara världens näst största religion utan 

även Sveriges (Landguiden, 2016). I Sverige har antalet muslimer ökat de senaste åren 

som följd av den kraftiga invandringen från länder där islam är den största religionen. 

Dessa människor kommer i sin tur rota sig här vilket leder till att islam är en religion 

som samhällsinstitutioner behöver anpassa sig efter. Detta påverkar skolorna då de är en 

del av samhällsinstitutionerna och är en plats där elever med olika religiösa och etniska 

tillhörigheter möts. I och med att skolorna påverkas, påverkas även lärarutbildningen 

vid vilken jag som författare till denna uppsats utbildar mig inom. Begreppen ovan, 

religiös och kulturell mångfald och etnicitet har diskuterats ofta och har vissa gånger 

haft en central roll under pedagogikkurserna.   

 

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige. Under de senaste åren har detta begrepp 

kommit upp till ytan som följd av den stora invandringen av individer från främst 

muslimska länder. Det är viktigt att begreppet diskuteras utifrån skolans 

värdegrundsarbete så att motsättningarna och eventuella skyldigheter mellan dem kan 

upptäckas och hanteras. Skolans värdegrundsarbete omfattar bland annat människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. Detta 

betyder att skolan har ett ansvar att möta några av de muslimska elevernas behov som är 

kopplade till deras religiositet. Det finns många konflikter som kan uppstå inom skolan 

för dessa elever, till exempel under undervisningen, idrotten, skollunchen och vid bön. I 

denna uppsats kommer jag att fokusera på deras uppfattning kring skolloven.  

 

Skolans lov och lovdagar följer det svenska kyrkoåret vilket betyder att många av 

skolloven är i anslutning till en kristen högtid. Muslimska elever behöver söka ledigt 

inför högtidsfirandet vilket leder till missad undervisning. ”Rektorn får uppdra åt någon 

annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar. Tidigare var det styrelsen för 

utbildningen som skulle besluta om längre” (Skolverket, 2013). Samma bestämmelser 

gäller för statliga, kommunala och fristående skolor (Skolverket, 2013). Jag frågade 

rektorn på skolan där mina informanter går vad som gäller kring ledighet och hen 
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berättade att de har rätt till max fem dagar per termin och är det inte synnerliga skäl får 

de ledigt max två till tre dagar åt gången. Om eleven i fråga har hög ogiltig frånvaro kan 

den nekas till beviljad ledighet. Jag har mött elever som sjukanmäler sig eller skolkar de 

gånger ledigheten inte har beviljats vilket leder till missade undervisningstimmar men 

kan också leda till indraget CSN, eftersom skolk är ogiltig frånvaro. Förutom detta kan 

det skapa en komplicerad situation mellan elever och skola eftersom de anser att skolan 

är viktigt men det är också högtidsfirandet.  

 

I en artikel från Smålandsposten (2012) uttrycker två socialdemokrater, Robert Olesen 

och Per Ribacke att studiedagar borde planeras in då muslimska högtider infaller. De 

gav som förslag att högtiden ’Id al-fitr, avslutningsfesten i och med Ramadans slut samt 

’Id al-adha, som markerar slutet på vallfärden till Mecka skulle vara studiedagar. 

Olesen och Ribacke såg att det fanns en problematik när muslimska elever behövde 

söka ledigt i och med deras högtider eftersom det resulterade i missad undervisning. 

Detta förslag röstades sedan ner (Smålandsposten, 2012).  Detta diskuterades redan för 

fem år sedan men än har det inte hänt något. Det är dessa högtider som jag främst 

kommer att fokusera på och som jag menar att skolan skulle kunna anpassa sig efter. 

Även ’Id Nouruz som främst firas av perserna, afghanerna och kurderna.  

 

I Jönköpingskommun gjordes ett stödmaterial för skolorna läsåret 2010/2011 där det 

redogjordes för överenskommelser mellan skolan och de muslimska församlingarna i 

Jönköping. I denna står det bland annat för vad som gäller vid deras högtider och om 

ledighet som beviljas. Där står det att barn och elever har rätt att vara lediga max tre 

dagar om högtiden infaller på en skoldag och att denna ledighetsansökan ska lämnas in 

tio dagar innan. Kraven för att ledigheten ska beviljas var att högtiden skulle firas med 

familjen, att ansvaret vilar på hemmet samt att de muslimska församlingarna 

informerade skolledningen om datum för högtiderna (Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen, 2010) 
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2. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med den här studien är att göra en fördjupad undersökning om muslimska elevers 

uppfattning om att vara muslim i skolan och att behöva söka ledigt för att fira högtider. 

Jag tänker undersöka hur eleverna upplever det att inte ha några skollov som är knutna 

till deras högtider och blir då tvingade att söka ledigt istället, vilket leder till missad 

lektionstid i skolan. För att uppnå mitt syfte har jag valt att genomföra enskilda 

intervjuer samt att jag har fördjupat mig i relevanta dokument som berör begreppen 

religionsfrihet och skolans värdegrundsarbete. 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande generella frågeställning formulerats: 

 

Hur upplever de muslimska eleverna som har intervjuats i denna undersökning 

skolloven?  

 

Mer precisa frågeställningar: 

 

Hur upplever de muslimska eleverna att de blir bemötta när de ska söka ledigt inför en 

muslimsk högtid samt om ledigheten oftast blir beviljad? 

 

Vilka högtider är enligt de muslimska eleverna viktigast att fira som muslim? 
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3. Material och metod 

 

I denna undersökning kommer sju muslimska elever intervjuas på en gymnasieskola där 

ungefär 630 elever går. Gymnasieskolan har nio nationella program, ett internationellt 

samt ett introduktionsprogram. Det centrala i denna undersökning med dessa eleverna är 

att undersöka hur de uppfattar det att vara muslim och inte ha skollov knutna till deras 

högtider, i en skola för alla och som följer svenska lagar där religionsfrihet är en av 

dem.  

 

Mitt tillvägagångssätt med denna undersökning skedde genom kvalitativa och 

halvstrukturerade intervjuer (Lantz, 2007, s. 33). Jag har gjort enskilda intervjuer med 

sju elever som pågick i ungefär 15 till 20 minuter. Varje träff skedde i ett grupprum där 

jag och min informant kunde sitta ostört i lugn och ro. Det material jag använde mig av 

vid intervjuerna för att underlätta dessa var en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande 

frågor och information till informanterna. Eftersom intervjuerna är av semi-strukturerad 

karaktär frångicks denna intervjuguide ibland när intressanta sidospår dök upp eller om 

informanterna ville berätta om något som inte direkt hade koppling till syftet. 

Intervjuguiden är strukturerad med kategorier. Första kategorin: guide för 

genomförandet av intervjuerna med de muslimska eleverna innehåller information om 

upplägget av intervjun samt en kort presentation om mig själv och uppsatsen. Den andra 

kategorin: frågor till informanterna knutna till ämnet innehåller frågor om det som har 

undersökts i denna uppsats.  

 

För att underlätta sammanställningen av intervjuerna och för att säkerställa resultatets 

validitet spelades intervjuerna in. Under intervjuerna har jag varit noga med att inga 

språkliga missförstånd har uppstått. För att säkerställa att så inte har skett har jag 

sammanfattat intervjuerna i slutet och upprepat vissa svar från eleverna. Sedan har 

relevanta urval ur intervjuerna gjorts och som kommer att redovisas i resultatdelen i 

olika kategorier.   

 

Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk forskningsmetod, det innebär att 

tolkningen är central och där angreppssättet inbegriper tolkning och analys i förhållande 

till kontexten. För att jag sedan ska kunna tolka innehållet krävs en religiös och kulturell 

förförståelse samt att kunna se sammanhanget av delarna och helheten (Wallén, 1996, s. 
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33). Min förförståelse har jag tillhandahållit från bland annat att jag jobbar som lärare 

vilket har givit mig en förståelse för muslimska elevers kultur och religion. 

Arbetsprocessen kommer ske utifrån Grounded theory som kännetecknas av att 

forskaren så förutsättningslöst som möjligt beskriver forskningsområdet (Wallén, 1996, 

s. 93) genom att börja med en generell frågeställning eller beskrivning av 

problemområdet. Efter det väljs relevanta personer eller händelser ut och relevant data 

samlas in (Bryman, 2011, s. 518). Successivt växer det fram ett sätt att kategorisera 

olika fenomen ur de relevanta intervjuerna eller observationerna (Wallén, 1996, s. 93). 

Detta kallas för att koda och genom kodningen kommer begreppen fram som 

representerar konkreta och urskiljbara företeelser (Bryman, 2011, s. 517). En teori växer 

fram som anger vad som är de grundläggande kvalitativa dragen i det som studeras 

(Wallén, 1996, s. 93). Glaser och Strauss (1967) är grundarna bakom denna metod men 

på 90-talet utvecklade de den på olika sätt, därför är det komplicerat att ge en kortfattad 

förklaring av metoden exakt går ut på (Bryman, 2011, s. 513). Bryman redogör för 

denna metod genom att stegvis förklara arbetsprocessen. Mellan de fyra första stegen, 

som beskrivs tydligare nedan, finns en ständig rörelse fram och tillbaka.  

 

• Forskaren börjar med en generell frågeställning eller beskrivning av 

problemområde (steg 1). 

• Relevanta personer och/eller händelser väljs ut (steg 2). 

• Relevanta data samlas in (steg 3). 

• Data kodas (steg 4), något som kan ske på en ”öppen kodningsnivå” och som 

genererar begrepp (steg 4a) (Bryman, 2011, s. 518). 

 

Öppen kodning är en ”process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra 

konceptualisera och kategorisera data” (Bryman, 2011, s. 514). Stegen som följer 

förklarar bland annat utforskningen av relationer mellan kategorier, teoretiskt urval (en 

datainsamling i syfte att generera teori samtidigt som data samlas in, kodning och 

analyser av data sker), prövning av hypoteser (föreställningar om relationer mellan 

begrepp), faktiskt teori och slutligen en formell teori (Bryman, 2011, s. 517).  

 

Bryman skriver att det inte alltid är sannolikt att grounded theory leder fram till en teori. 

Denna metod innebär en noggrannhet när det kommer till genereringen av begrepp 

(uppfattningen om något) men en svårighet att se vilken teori som formuleras (2011, s. 
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522). Teori är ”en uppsättning välutvecklade kategorier som är systematiskt relaterade 

genom relationsutsagor och bildar en teoretisk ram som förklarar vissa relevanta sociala 

eller andra former av företeelser” (Bryman, 2011, 518). Detta eftersom det enbart är de 

specifika sociala företeelser som undersökts och inte mer generella företeelser (2011, s. 

522). Grounded theory representerar dock den mest inflytelserika strategin för en 

kvalitativ dataanalys men vilken utsträckning man följer synsättets principer varierar 

från undersökning till undersökning. Många av denna metods kärnprocesser (kodning 

och idén att låta teoretiska idéer växa fram ur de data som är tillgängliga) har haft stort 

inflytande på undersökningarna (2011, s. 523). 

 

3.1. Urval  
 

Jag har valt att enbart intervjua elever vid en gymnasieskola då kommunen inte är så 

stor och därför bara har två gymnasieskolor där en av dem är en friskola med ett lågt 

antal muslimska elever. Då urvalet är begränsat till en gymnasieskola blir resultatet inte 

representativt för alla muslimska elevers uppfattningar kring skollov, men tanken med 

denna undersökning är endast att ta reda på några elevers uppfattningar. Jag gör inget 

anspråk på att i denna uppsats komma fram till en uppfattning som ska stå för alla 

muslimska elever. För att komma fram till en uppfattning som skulle kunna vara 

representativ för alla muslimska elever skulle jag behöva åka runt i hela Sverige och 

intervjua dessa elever. Därför har jag valt att enbart vara på en gymnasieskola istället 

för att även åka runt till närliggande kommuner och intervjua elever där, då det inte 

skulle göra empirin i denna undersökning så mycket mer representativ.   

 

3.2. Etiska överväganden 
 

Inför denna undersökning kontaktade jag rektorn på skolan för tillåtelse att intervjua 

några elever. De som har intervjuats i denna undersökning kommer att vara helt 

anonyma, istället för fiktiva namn kommer de att numreras då varken kön, ålder eller 

etnisk härkomst är relevant för denna undersökning. Numreringen kommer inte heller 

att ske i den ordning eleverna har intervjuats. I vetenskapsrådets God forskningssed 

(2017) redogörs det för olika etiska kodexar, det vill säga samlingar av regler för hur 

forskare ska förhålla sig gentemot medverkande individer för att handla etiskt riktigt. En 

av dessa kodexar är individskyddskravet som handlar om att medverkande individer i 

forskningen ska skyddas från skada och kränkning (2017, s. 13). Av den anledningen 
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har jag tagit ställning och valt att inte ha ett avsnitt i denna uppsats där informanterna 

presenteras, även om det kan göras utan att de hängs ut på ett eller annat sätt.   

 

 I de fall eleverna inte har varit myndiga har jag skickat med dem en lapp hem 

innehållande information om intervjun och där vårdnadshavaren har givit tillåtelse 

genom en signatur (se bilaga 2).  

 

3.3. Validitet och reliabilitet 
 

Bryman (2011) skriver om extern och intern validitet och reliabilitet. Validitet och 

reliabilitet ”är olika slags mått på den kvalitet, stränghet och mer generella 

forskningspotential som uppnås på grundval av vissa metodologiska och ämnesmässiga 

konventioner och principer” (Bryman, 2011, s. 352).  Den externa reliabiliteten är svår 

att säkerställa i kvalitativ forskning då den handlar om sociala miljöer och betingelser. 

Från det att den inledande studien startar till att den avslutas har den sociala miljön och 

dess betingelser förändrats. Den interna reliabiliteten gäller endast för forskarlag då de 

måste komma överens om hur de ska tolka det de ser och hör. ”Intern validitet handlar 

om att det måste finnas en god överrensstämmelse mellan forskarens observationer och 

de teoretiska idéer som denne utvecklar” (Bryman, 2011, s. 352). Detta är viktigt för 

forskaren om denne använder sig av kvalitativa undersökningar eftersom dessa 

undersökningar gör att överensstämmelsen mellan begrepp och observationer ökar. 

Extern validitet rör den utsträckning där resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer (2011, s. 352).  

 

För att säkerställa validiteten och reliabiliteten har jag därför kontrollerat svaren under 

intervjuns gång. Jag har även sett till att informanterna har fått möjlighet att tillägga och 

utveckla sina svar om det har varit relevant för dem eller om de vill ta tillbaka något de 

sagt. Detta har jag också gjort med hänsyn till min dominanta ställning som intervjuare, 

för att informanterna ska känna sig trygga och inte ge konstruerad information. Även 

mitt val av ämne kan ses som känsligt för eleverna samt att jag som intervjuare har en 

annan etnisk härkomst och att jag inte är muslim kan göra att de ger konstruerad 

information. Dock har jag försökt att inte metodiskt kontrollera intervjuerna då det kan 

leda till en falsk social situation som även det kan leda till en otrygg situation för 

eleverna. Innan frågorna har ställts har uppsatsen presenterats utan att ge en djupare 

beskrivning då det kan påverka elevernas svar och därmed undersökningens resultat. 
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Frågorna har varit öppna om hur de upplever det att vara muslim i skolan, hur de 

upplever att de blir bemötta när de ska söka ledigt för att fira högtider samt om de skulle 

vilja att skolorna införde skollov kopplade till några av dessa. Detta för att 

undersökningens resultat grundar sig i deras uppfattning.   
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4. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om muslimska elever och skollov i samma kontext har varit svårt att 

få fram. Mestadels av den forskningen som behandlats i denna uppsats berör begreppet 

religionsfrihet och den svenska skolan och dess värdegrund. Utifrån detta har jag sedan 

försökt att belysa problematiken mellan muslimska elever och skollov.  

 

Jonas Otterbeck redogör i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) hur 

problematik kan uppstå för muslimska elever i den svenska skolan. Han menar att 

pragmatiska lösningar från varje enskilt fall när det kommer till religiösa krockar i 

skolan är det bästa. Han skriver också att tvinga muslimska elever att delta i kristna 

högtider strider mot religionsfrihetslagen (2000, s. 74). Detta snuddar vid mitt 

uppsatsämne då Otterbeck skriver om kristna högtider som firas i skolorna som till 

exempel lucia och julavslutningar och den problematik som kan uppstå om muslimska 

elever inte vill delta. Dock skriver han ingenting om skolloven som är knutna till 

exempelvis påsk och jul. Otterbecks förslag på lösningar i denna bok är, som nämnts 

ovan, pragmatiska lösningar och löses från fall till fall.  

 

Gunnel Mohmes avhandling Somali-Swedish Girls – The Construction of Childhood 

within Local and Transnational Spaces (2016) är en undersökning om varför föräldrar 

med en somalisk-svensk bakgrund väljer att sätta sina barn i en muslimsk friskola. 

Denna avhandling fann jag på Skolverkets hemsida, den berör inte exakt mitt syfte men 

fann den ändå relevant eftersom den berör min generella frågeställning. Avhandlingen 

redogör även för internationella studier med samma utgångspunkt som Mohme, att 

föräldrar väljer religiösa friskolor på grund av dess religiösa profil. Studier från USA 

och England har påvisat att muslimska elever upplever en negativ attityd gentemot 

islam från lärare och personal i den offentliga skolan. Den negativa attityden har främst 

varit riktad mot deras klädedräkt och högtidsfirande (Skolverket, 2017). Detta nämner 

även Mohme i sin avhandling (2016, s. 93).  

 

Ett av resultaten som Mohme (2016) kommer fram till är att muslimska elever och 

föräldrar väljer en muslimsk friskola eftersom de känner att de inte har blivit 

respekterade och förstådda samt utfrysta från samhörigheten i den offentliga skolan. 

Föräldrarna har även starkt ifrågasatt huruvida den svenska skolan är konfessionsfri när 

den så starkt ramas in av kristna högtider och skollov knutna till dessa (Mohme, 2016, s. 
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93–94). Skolverket skriver också att Mohme kom fram till att inte minst flickorna fick 

försvara sig när individer på skolan påpekade deras muslimska klädedräkt. De fick även 

utstå och försvara sig mot trackaserier bottnade i fördomen att ”alla muslimer är 

terrorister” (Skolverket, 2017).  

 

Hennes avhandling redovisar ingen positiv bild av den svenska skolan som hon fått från 

de somaliska föräldrarna och deras döttrar. Skolverket menar därför att det framstår som 

angeläget att kritiskt granska och diskutera frågor som berör religion, etnicitet och 

genus för att vidhålla och förbättra den demokratiska och inkluderande skolan i Sverige 

(Skolverket, 2017).  

 

Marilyn Mason skriver i Faith Schools: Consensus or Conflict? (2005) att 

diskriminering på grund av religion eller tro fortfarande är utbredd inom skolan och att 

det är därför det blir allt vanligare att föräldrar väljer att sätta sina barn i religiösa 

friskolor. Hon skriver även att en professor, Parker-Jenkins har undersökt religiös 

diskriminering och fann ut att skolor och lärare var skyldiga till en stor del av 

diskrimineringarna som bland annat muslimska elever får utså. Exempelvis i själva 

skolan var bland annat olika aspekter i läroplanen, klädpolicy och skollov men också i 

form av okänsliga kommentarer (Mason, 2005, s. 75). En annan kapitelförfattare, Harry 

Brighouse (2005), i samma bok skriver bland annat om skolorna i USA. Han redogör 

för USA:s offentliga skolor, att de är sekulära och att jullovet heter The holiday season 

och påsklovet heter Spring break på grund av att de inte vill blanda in religionen i 

skolan eller läroplanen (Brighouse, 2005, s. 83–84).  

 

Jan Samuelsson (1999) har skrivit en avhandling i religionshistoria med islamsk 

inriktning och han, precis som Mohme, skriver i sin bok Muslimers möte med svensk 

sjukvård och skola (1999) att fler muslimska föräldrar väljer muslimska friskolor. Han 

nämner, i kapitel 4 Problemområden för muslimer inom den svenska skolan, att 

muslimer kan uppfatta den svenska skolan så pass problematisk att föräldrarna då hellre 

väljer att placera sina barn i muslimska friskolor. Detta beslut innebär också problem, 

dock andra typer av problem som Samuelsson inte nämner (1999, s. 111). I följande 

kapitel Islamiska friskolor skriver han att anledningen till startandet av dessa friskolor 

grundar sig i att de vill försvara sin egen tro samt att den omgivande majoritetens 

bristande förståelse för islams betydelse för muslimer (1999, s. 117). Jag fann denna 
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bok relevant till min undersökning eftersom den också redogör för muslimska elevers 

uppfattningar och upplevelser i den svenska skolan.  

 

Karin Borevi skriver i Religionsfrihet i Sverige (Karlsson & Svanberg, 1997) att det 

finns skilda uppfattningar om vad religionsfrihet i skolans värld verkligen innebär. 

Delvis beror det på vad religionen och dess uttryck innebär för människor men också, 

menar Borevi, beroende på vems religionsfrihet man väljer att sätta i centrum. Ligger 

fokus på föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns fostran i enlighet med den tro de 

själva omfamnar eller ligger fokuset i barnens rätt att självständigt få bilda sig en 

uppfattning kring tro (Karlsson & Svanberg, 1997, s. 38)? Borevi redogör för de motiv 

som finns för att skolan ska se ut på ett visst sätt och i första hand, menar hon, kommer 

samhällets ”behov”. Skolan anses vara bra för demokratin, samhällsfreden och 

arbetsmarknaden. Det andra motivet utgår från individens behov när det kommer till 

utformningen av undervisningen, att det finns möjlighet för den enskilda eleven att 

tillgodogöra sig kunskaper för sin personliga utveckling och framtid. Diskussionen om 

vad religionsfrihet i skolan innebär handlar till stor del om situationer då dessa två 

motiv kolliderar, främst i frågor om hur religionen bör speglas i undervisningen och i 

skolans miljö. En sådan kollision kan exempelvis handla om skilda uppfattningar om 

religionens plats i livet (1997, s. 39 – 40). 

 

Skolans värdegrund kan ses som att den har ett ”metavärde” – en överordnad 

värdestruktur – som syftar på att göra det möjligt för eleverna att ha personliga 

värderingar, åsikter och åskådningar. De demokratiska värden som värdegrunden 

bygger på härstammar från skollagen, grundlagen, internationella konventioner och 

deklarationer som Sverige anslutit sig till. Religionsfriheten hör också till skolans 

värdegrund och alla dessa är juridiskt bindande dokument (Karlsson & Svanberg, 1997, 

s. 41). Den läroplan som var aktuell då denna bok skrevs (Lpo94) fick kritik då den 

hänvisar till kristen etik och västerländsk humanism i värdegrundens förankring. 

Kritiken grundade sig i att denna formulering gav utrymme för vitt skilda tolkningar 

som skulle kunna leda till konflikter men också att icke-kristna grupper skulle komma 

att ta avstånd från skolan (1997, s. 42).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs de olika begreppen som används i denna uppsats och som även 

kommer att framgå i de ställningstagande som kommer i analysen och diskussionen.  

 

5.1. Religionsfrihet 
 

Begreppet religionsfrihet kommer att redogöras för hur den ser ut som lag, både utifrån 

FN och Sveriges grundlag.  

 

 I FN:s internationella dokument som skrevs 1948: Allmänna förklaringar om de 

mänskliga rättigheterna, står det i artikel 18 om tanke- och religionsfrihet. Det innebär 

att varje individ har rätt till tankefrihet, religionsfrihet samt samvetsfrihet. Denna rätt 

omfattar individens frihet att byta religion eller trosuppfattning. Men också att ha 

friheten att utöva ensam, eller i grupp, offentligt eller enskilt sin religion eller 

trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 

sedvänjor. Friheten att utöva sin religion eller trosuppfattning genom iakttagande av 

religiösa sedvänjor kan, enligt FN, under vissa omständigheter inskränkas. Detta endast 

om denna inskränkning är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och 

moral samt andras fri- och rättigheter. Om en inskränkning blir nödvändig, får den 

enligt FN endast tillämpas på ett sådant sätt att de är i proportion till det syfte som ska 

uppnås. FN menar att om det blir nödvändigt att inskränka en individs frihet till religion 

eller trosuppfattning kan det vara för att upprätthålla den allmänna ordningen, men då 

inte gå längre än vad som krävs för att upprätthålla den. Inskränkningar får inte heller 

tillämpas på ett diskriminerande sätt (Mänskliga rättigheter, u.å). Sverige har skrivit 

under de centrala konventionerna om de mänskliga rättigheterna allteftersom de har 

tillkommit. Enligt regeringen rapporterar de regelbundet till FN om arbetet för att 

säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige (Regeringen, 2011). 

 

Religionsfrihet lagstadgades i Sverige 1951 och blev grundlagsfäst 1974. Grundlagarna 

är till för att skydda Sveriges demokrati och de är svåra att ändra på, därför har de en 

speciell ställning i Sverige. I kapitel två i Regeringsformen beskrivs de grundläggande 

fri- och rättigheterna (Sveriges riksdag, kap.2, 2017).  
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År 1995 integrerades även Europakonventionens mänskliga rättigheter i svensk 

lagstiftning med syfte att trygga religionsfriheten. När religionsfrihet blev grundlagsfäst 

betonades att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska befrämjas (Karlsson & Svanberg, 1997, s. 

7). Författarna till Religionsfrihet i Sverige: Om möjligheten att leva som troende, 

skriver att: 

  

För troende människor är religionsfriheten inte i första hand en juridisk eller filosofisk fråga. Det 

handlar istället om möjligheterna att faktiskt få utöva religionen och att kunna leva i enlighet med 

sin tro, oavsett vad omgivningen tycker om detta sätt att leva. (Karlsson & Svanberg, 1997, s. 5–6).  

 

Ordet religion kommer från det latinska religio, som betydde en vördnadsfull inställning 

till högre makter. I Europa, redan under 1700-talets upplysningsfilosofi breddades 

begreppet då man menade att det även fanns en ”naturlig religion”. Senare, under 1800-

talet breddades begreppet ännu mer då religion också omfattade andra trossystem som 

islam och hinduism. Idag omfattar begreppet fler religioner och även individuella 

trosföreställningar, livsåskådningar och värdesystem (Karlsson & Svanberg, 1997, s. 8). 

I och med att begreppet religion breddas hamnar fler religioner och livsåskådningar 

under religionsfrihetslagen. 

 

5.2. Skolans värdegrund 
 

Skolverket har upprättat ett värdegrundsarbete som omfattar alla skolformer och vilar på 

de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. De värden som ska förmedlas och 

gestaltas är dessa: 

• människolivets okränkbarhet 

• individens frihet och integritet 

• alla människors lika värde 

• jämställdhet mellan könen 

• solidaritet mellan människor (Skolverket, 2017) 

 

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara, de ska även ha 

möjligheten att kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. 

Samtidigt ska de få möjlighet att utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i 
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demokratin. All personal i de olika skolformerna ska främja aktning för människans 

egenvärde och vår gemensamma miljö.  

 

Värdegrundsarbetet brukar beskrivas utifrån dessa perspektiv: om, genom och för. Detta 

står för att barn och elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. 

Dessa kunskaper får de genom ett demokratiskt arbetssätt, deras inflytande och 

delaktighet är centrala i detta. Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår 

gemensamma och framtida demokrati (Skolverket, 2017).  

 

I skolans värdegrundsarbete ingår även en likabehandlingsplan (Skolverket, 2014) som 

arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta bygger på att 

alla barn och elever har rätt att vara som de själva vill och att de ska respekteras för det. 

Skolverket hänvisar till olika styrdokument, ett av dem är diskrimineringslagen från 

Sveriges riksdag. Den lagen är till för att ”motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder” (Sveriges riksdag, 2017).  

 
5.3. ’Id al-fitr 
 

Islams kalender följer månens cykler och den har cirka 354 dagar, den är 10,11 eller 12 

dagar kortare än den gregorianska kalender som Sverige följer. Precis som den 

gregorianska kalendern har den islamiska kalender 12 månader och varje månad har 29 

eller 30 dagar. Den nionde månaden heter Ramadan och är muslimernas fastemånad 

men är också en månad då muslimerna ägnar sig extra åt välgörenhet, bön och 

rannsakan av sig själv. Månaden som följer, Shawwal, börjar med högtiden ’Id al-fitr 

(stavas ibland Eid al fitr), fastebrytandets högtid. Festandet håller på i tre dagar och 

samtidigt som man firar ska man be, ge allmosor, besöka släktningar, förlåta sina 

ovänner och ge gåvor. I Sverige firar vissa muslimer denna högtid på ett julinspirerande 

sätt där barnen är i fokus och får presenter. Det är vanligt att muslimska elever söker 

ledigt vid ’Id al-fitr (Otterbeck, 2000, s. 131, 134, 135). 
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5.4. ’Id al-adha 
 

I den tolfte och sista månaden, Dhu-l-hijja, firas ’Id al-adha (stavas ibland Eid al adha), 

offerhögtiden och som markerar slutet på vallfärden. Den firas den tionde i denna 

månad. Under dagarna 8, 9 och 10 genomför muslimerna vallfärden till Mecka och 

Medina. Alla muslimer ska någon gång försöka genomföra denna vallfärd. Under ’Id al-

adha firar muslimerna att Abraham först motstod frestelser från Satan och därför inte 

behövde offra sin son Ismael till Gud, istället offrade Gud en bagge (Otterbeck, 2000, s. 

135). Även denna högtid kan påverka lektionsundervisningen (Otterbeck, 2000, s. 66). 

Precis som under ’Id al-fitr är det viktigt att hälsa på släkt och vänner, lik som presenter 

till barnen. Ordet ’Id betyder ungefär en dag att samlas.  

 

5.5. ’Id Nouruz 
 

’Id Nouruz, eller det persiska nyåret, infaller vid vårdagjämningen (Uppsala 

universitetsbibliotek, 2015) och markerar början på något nytt. Denna högtid firas 

främst hos perser, afghaner, hazarer och kurder och firandet kan pågå upp till två 

veckor. Den största festen äger rum på det gamla årets sista dag och det är vanligt att 

eldar tänds, speciellt på den första festen. Denna högtid är inte så starkt religiöst präglat 

men trots det läser de ur stycken ur koranen (Nordiska museet, u.å).   
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6. Dokument riktade till alla skolformer 
 

I detta avsnitt kommer några väsentliga dokument för denna undersökning att redogöras 

för, med syfte att försöka ge en förståelse kring vilka skolans skyldigheter är när det 

kommer till begreppet religionsfrihet. Dessa dokument är tolkningsbara, komplicerade 

och ibland motsägelsefulla vilket kan komplicera skolans arbete. Detta kommer att 

diskuteras i diskussionsavsnittet.  

 

Skolan, oavsett skolform, ska följa lagar som är författade av regering och riksdag men 

även dokument som är riktade internationellt. Dessa dokument som kommer att 

behandlas nedan har som syfte att styra lärare och annan personal på skolorna runt om i 

Sverige så att de arbetar för elevernas rättigheter, skyldigheter och för att eleverna ska 

få en behaglig skolgång.  

 

6.1. Skollagen om lika tillgång till utbildning och icke-konfessionell skola 
 

I det första kapitlet redogörs de bestämmelser som rör alla skolformer som skolväsendet 

omfattar. Det finns en bestämmelse som betonar lika tillgång till utbildning (Skollagen, 

kap. 1, 8§) där alla, oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska 

förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. 

 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

I kapitel 6 i skollagen, paragraf 7 och 8 redogörs det för att det är huvudmannen som har 

ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling. För den här undersökningen är 

huvudmannen kommunen. Skollagen anger i §8 att det är också huvudmannen som 

ansvarar för att en årsplan mot kränkande behandling upprättas (Skollagen, kap. 6, §7, 

§8). 

 

I inledande bestämmelser redogörs det också för att utbildningen och undervisningen i 

skolor och förskolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell (Skollagen, 
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kap. 1, 6§, 7§). På skolverkets hemsida står det också att det inte får förekomma 

religiösa inslag i utbildningen och undervisningen. Religiösa högtider ska behandlas i 

grundskolans (och andra skolformer för skolpliktiga) undervisning liksom traditioner 

med koppling till kyrkoåret (Skolverket, 2012).  

 
6.2. Likabehandling och diskrimineringslagen  
 

I begreppsavsnittet beskrivs skolans värdegrundsarbete, där nämns även 

likabehandlingsplanen och diskrimineringslagen (Skolverket, 2014). Som då nämndes 

arbetar den mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter hos alla individer. Skolverket refererar till 

diskrimineringslagen som ett styrdokument i likabehandlingsplanen. 

 

Diskrimineringslagens första kapitel, inledande bestämmelser punktar upp i §4 om vad 

diskriminering kan vara. Dessa punkter är: direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt 

instruktioner att diskriminera. Punkt 2, indirekt diskriminering, beskrivs såhär:  

 

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk 

tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 

läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett 

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet 

(Diskrimineringslagen, kap. 1, §4). 

 

 

Den indirekta diskrimineringen är väsentlig att ha i åtanke när det kommer till skolans 

skyldigheter gentemot begreppet religionsfrihet.  
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7. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer empirin som har samlats in under intervjuerna med de 

muslimska eleverna redogöras för. Empirin har sedan kodats och resultatet redovisas 

nedan i kategorier som är kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar.  

 
7.1. Konflikt mellan skola och högtid 
 

Kategoribeskrivning: I denna kategori redogörs det för de situationer som informanterna 

har ställts inför vid en muslimsk högtid. Här redovisas svaren på de frågor som berör 

hur de upplever det att missa undervisning, om de oftast har fått ledigheten beviljad 

samt hur de upplever att de blir bemötta när de ska söka ledigt för att fira muslimska 

högtider. 

 

Alla informanter som intervjuats i denna undersökning uttryckte att de ofta upplevde det 

komplicerat att fira muslimska högtider i Sverige. Informanterna tycker det är ett svårt 

val att välja mellan att fira högtider eller att strunta i det och istället gå i skolan. De 

menade att dessa är lika viktiga för dem och de vill helst inte behöva välja. Nästan alla 

informanterna var dock överens om att de skulle välja att gå i skolan om det var prov 

samtidigt som en högtid. En informant skulle välja att fira högtiden då prov inte är lika 

obligatoriskt som en högtid är, som hen uttryckte det. Men precis som de andra 

informanterna upplevde även hen det som ett jobbigt val. Detta blev också en följdfråga; 

”Skulle du välja att göra prov eller fira högtid om dessa infaller samtidigt?”.  

 

En informant berättade att hen inte fick ledigt vid en muslimsk högtid och valde då att 

skolka i tre dagar, vilket för hen inte kändes bra då det ledde till ogiltig frånvaro. De 

andra informanterna har alltid fått ledigt när de sökt inför en muslimsk högtid samt att 

de tycker att de blir bra bemötta när de ska söka ledigt inför en muslimsk högtid. I 

inledningen redogörs det för vad som gäller kring ledighet för eleverna på skolan där 

informanterna går. Hen brukar inte skolka vilket kunde vara en anledning till varför 

ledigheten inte skulle beviljas. Även antalet dagar som hen sökt ledigt för överskred inte 

antalet dagar som var tillåtet, om inte synnerliga skäl fanns. 
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Under ’Id al-fitr ska de be på natten vilket leder till att de inte får tillräckligt med sömn 

och därför inte riktigt orkar med skolan och av denna anledning önskade en informant 

att skolan införde studiedagar vid denna högtid.  

 

 

7.2. Anpassning efter skola 
 

Kategoribeskrivning: I denna kategori redogörs det för de anpassningar som 

informanterna ibland tvingats gjort för att anpassa sig efter den svenska skolan för att 

undgå konflikter. Här redovisas svaren på de frågor som berör om de upplever det 

orättvist när svenska elever har lov som är knutna till kristna högtider. 

 

Vid frågan om de upplevde det orättvist när svenska (kristna) elever har lov som är 

knutna till deras högtider var det ingen av informanterna som utryckte att de upplevde 

det som orättvist. Informant 1, 2, 3 och 7 tyckte att eftersom de flyttat till Sverige måste 

de anpassa sig efter kristna högtider och det svenska samhället. Informant 7 kände 

tacksamhet för att Sverige tillåter islam och dess högtider. Alla informanter uttryckte att 

de tycker att det är skönt med lov även fast de inte firar högtiderna, till exempel jullovet 

och påsklovet.  

 

En informant berättade att hen brukar fira högtiden under helgen istället för under 

skolveckan eftersom hen inte vill missa undervisningstid (om högtiden infaller under 

vardagarna). Hen sade även detta: ”Eftersom mina föräldrar jobbar och inte har ledighet 

som jag brukar vi fira på helgen istället, men jag vill fira den dagen det är, men jag vet 

att det går ju inte att ta ledighet jämt för jag vill ju inte missa viktiga lektioner. Det blir 

liksom inte på riktigt”. Att flytta firandet av högtiden till helgen leder till känslan att 

firandet ”inte blir på riktigt”.  

 

7.3. Identitet 
 

Kategoribeskrivning: I denna kategori redogörs det för informanternas identitet som 

muslim i den svenska skolan. Hur deras identitet kan skapa en olustig känsla hos vissa 

av informanterna. Här redovisas svaren på frågan hur de upplever det att vara muslim i 

den svenska skolan.  
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De flesta upplever att de blir förstådda och accepterade som muslimer i skolan av både 

elever, lärare och annan personal. Eftersom det finns många muslimer i den svenska 

skolan och i samhället så känner sig inte informanterna utanför. Dock var det några av 

informanterna som uttryckte att de hade en olustig känsla kring att vara muslim i den 

svenska skolan. Den känslan grundade sig i att de fick utstå frågor som tyder på 

okunskap om deras religion. En informant uttryckte: ”Jag skäms ibland att vara muslim 

i Sverige. Folk tror jag är en dum person”. Denna informant hade fått frågan: ”Om du 

dödar 10 personer, hamnar du i paradiset då?” Dessa frågor kom främst från andra 

elever som inte är muslimer, informanterna upplever i stort att lärarna är förstående. En 

annan av dem upplevde det olustigt att tillhöra en grupp elever som behöver söka ledigt 

inför en högtid. 

 

En annan berättade att hen blivit mer sekulär muslim sen hen kom till Sverige men att 

det inte har påverkat hen negativt. Ytterligare en informant upplevde också att hen blivit 

mer sekulär muslim, dock bara i skolan. Detta främst på grund av att skolan tagit bort 

bönerummet, vilket fler enligt hen tycker är synd. Hen vill inte be ”öppet” på skolan och 

önskar därför att skolan återinför bönerummet.   

 

7.4. Vill ha studiedagar/lov 
 

Kategoribeskrivning: I denna kategori redogörs det för informanternas åsikter kring att 

införa studiedagar eller lov vid muslimska högtider. Här beskrivs även de högtider som 

informanterna anser som de viktigaste att fira. Svaren som redovisas nedan är de svar 

som givits på frågan om de skulle vilja att skolan införde skollov eller studiedagar vid 

muslimska högtider.  

 

Alla informanter, utom en, var eniga om att de skulle vilja att skolan införde studiedagar 

eller skollov kring några muslimska högtider. Detta för att de inte ska missa 

undervisning och för att de ska kunna slappna av vid högtidsfirandet och inte tänka på 

den missade undervisningen. När jag frågade en av eleverna om hen vill ha studiedagar 

för att inte missa undervisning fick jag svaret: ”Ja, faktiskt, det är därför, för att det är 

viktigt med lektioner. Men att fira är också viktigt” och sedan skrattade hen till. Hen 

fortsatte: ”Men jag tänker att det är normalt för att det fanns inte många som var 

muslimer förut, men vi är ju många fler nu, så kanske att vi kan få studiedagar”. En 
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annan önskade studiedagar av den anledningen att det var svårt att kombinera 

högtidsfirande med skolan.  

 

Vid frågan om vilka högtider de anser som de viktigaste och som de skulle vilja ha 

studiedagar eller skollov vid svarade nästan alla att det är ’Id al-fitr och ’Id al-adha. 

Några svarade även ’Id Nouruz. Två av informanterna berättade något som jag valt att 

kalla för ”omvänd integration”. En av dem bjöd sin godeman vid ’Id al-fitr, vilket 

uppskattades av alla inblandade. Informanten vill göra det igen och menade att detta var 

ett bra sätt att ”visa upp” sin religion samt att hela högtiden går ut på att fira med nära 

och kära. En annan menade att om skolan skulle införa studiedagar vid muslimska 

högtider kan även andra elever som inte är muslimer fira dessa, precis som det ser ut för 

muslimerna nu med de svenska skolloven.  

 

En informant hade inte en önskan om att skolan skulle införa studiedagar eller skollov 

då hen enbart söker ledigt en till två dagar och menade att högtidsfirande är personligt 

och individuellt. Av den åsikten ansåg hen att det duger att söka ledigt i anknytning till 

en muslimsk högtid.  
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8. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag först att resonera kring den metod jag har använt mig av och 

sedan de kategorier jag har fått fram utifrån den data som har samlats in. Dessa kommer 

även att diskuteras utifrån begreppen religionsfrihet och skolans värdegrundsarbete. 

Avslutningsvis kommer jag att ha en diskussion där tidigare forsknings jämförs och 

analyseras med resultatet.  

 

Syftet med denna studie var att göra en fördjupad undersökning om muslimska elevers 

uppfattning om att vara muslim i den svenska skolan samt att de behöver söka ledigt för 

att fira sina högtider. Genom mina intervjuer och genom att ha fördjupat mig i relevanta 

dokument som berör begreppen religionsfrihet och skolans värdegrundsarbete anser jag 

att jag har fått en fördjupad förståelse om mina informanters uppfattningar att vara 

muslimer i den svenska skolan. Frågeställningarna jag har använt mig av och som 

formulerades utifrån mitt syfte lyder: 

 

Hur upplever de muslimska eleverna som har intervjuats i denna undersökning 

skolloven? 

 

Hur de muslimska eleverna upplever att de blir bemötta när de ska söka ledigt inför en 

muslimsk högtid samt om ledigheten oftast blir beviljad. 

 

Vilka högtider är enligt dem viktiga att fira som muslim. 

 

Jag kommer att presentera innehållet i detta avsnittet under följande rubriker: 

metoddiskussion, resultatdiskussion och slutdiskussion.   
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8.1. Metoddiskussion   
 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär, vilket jag anser var 

ett bra tillvägagångssätt för denna undersökning. Som nämndes i början av detta avsnitt 

anser jag att jag har uppnått mitt syfte med denna undersökning och det är till stor del på 

grund av mitt val av intervjustruktur. Jag upplever att empirin som har samlats in är 

trovärdig, vilket jag tror delvis beror på att uppsatsens syfte inte presenterades allt för 

tydligt för mina informanter. Dock måste jag ändå ha överseende med att mitt ämne är 

känsligt och att det kan ha funnits risk att informanterna har strävat efter att ge 

”korrekta” svar, men jag upplever att de har varit ärliga. Jag måste även ta hänsyn till att 

jag har en annan etnisk härkomst och att jag inte är muslim vilket kan ha lett till att de 

inte vill dela med sig av sina åsikter av olika anledningar. Jag upplever det snarare 

tvärtom, att de har velat dela med sig av sina åsikter och att de har uppskattat min 

undersökning. Hade personalen på skolan intervjuats tror jag att de hade varit mer 

noggranna med att svara ”korrekt” snarare än ärligt.  För att minska risken för detta har 

jag vid intervjuns slut sammanfattat den så att de har haft möjlighet att ändra det som 

sagts. Jag har även gett dem möjlighet att efteråt kunna redigera sina intervjuer genom 

att komma till mig och säga till (vilket ingen har gjort). I urvalsavsnittet nämndes att jag 

valde att göra min undersökning enbart på en skola eftersom kommunen endast har två 

gymnasieskolor. Den ena är en friskola med ett mycket lågt antal muslimska elever. 

Den valda skolans religiösa och etniska sammansättning var därför avgörande för 

undersökningens resultat eftersom skolan har ett högt antal muslimska elever. Det 

nämndes även i urvalsavsnittet att syftet med undersökningen inte var att lägga anspråk 

på att komma fram till en uppfattning som ska stå för alla muslimska elever.  

 

Min arbetsprocess har följt Grounded theory en metod som kännetecknas av att 

forskaren så förutsättningslöst som möjligt beskriver forskningsområdet genom att börja 

med en generell frågeställning, vilket jag anser har gjorts:  

 

Hur upplever de muslimska eleverna som intervjuats i denna undersökning, anträffande 

skolloven? 

 

Utifrån denna har jag sedan gjort mer specifika frågeställningar. Efter det väljs relevanta 

personer ut, i mitt fall muslimska elever, så att jag sedan kan börja samla in relevant 
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data. Den data som har samlats in har sedan redovisats i kategorier som också är en del i 

metodens arbetsprocess, detta kallas för att koda. Jag upplevde att grounded theory var 

en bra arbetsprocess att följa och att redovisa empirins resultat i kategorier gav en bättre 

helhet. Genom dessa kategorier blev resultatet tydligare utifrån mitt syfte eftersom 

informanternas uppfattningar kommer fram tydligare. Kategorierna relaterar till 

varandra genom relationsutsagor och bildar därför en teoretisk ram som förklarar de 

muslimska elevernas (som intervjuats) upplevelser som muslim i den svenska skolan.   

 

8.2. Resultatdiskussion  
 

Alla förutom en av de sju informanter har samma upplevelser kring önskan om att 

skolan ska införa studiedagar/skollov i samband med de muslimska högtiderna: ’Id al-

fitr, ’Id al-adha och ’Id Nouruz. Dessa högtider ansåg informanterna som de viktigaste. 

Deras upplevelser att vara muslim i den svenska skolan skiljde sig åt. De flesta upplever 

att de blir både förstådda och accepterade i skolan, men två av informanterna hade 

negativa upplevelser kring deras religionstillhörighet. En av dem upplever det olustigt 

att tillhöra en grupp elever som behöver söka ledigt inför en högtid och den andra har 

fått utstått kränkande behandlingar på grund av sin religionstillhörighet. Denna 

kränkande behandling hen blivit utsatt för har främst kommit från andra elever. De 

värden som ska förmedlas och gestaltas i skolan är bland annat människolivets 

okränkbarhet, alla människors lika värde och individens frihet och integritet. Detta står i 

värdegrundsarbetet som grundas på de värden som vårat demokratiska samhälle vilar på 

och skolan har som uppgift att förmedla och förankra tolerans och respekt mot alla 

individer, oavsett religionstillhörighet. Utifrån det informanten berättade verkar det som 

att skolan behöver se över värdegrundsarbetet och kanske lyfta detta hos rektorerna och 

i arbetslagen så att de sedan kan börja arbeta mot liknande diskrimineringar och 

kränkningar. Jag tror att det är viktigt att diskutera olika fördomar som finns kring alla 

religioner för att på så sätt kunna slå hål på dem och minska antalet diskrimineringar. 

Skolans värdegrundsarbete är på pappret väldigt bra, men hur fungerar den egentligen i 

praktiken? 

 

Ingen upplevde det som orättvist att inte ha några skollov knutna till muslimska 

högtider. De var alla överens om att de måste anpassa sig efter de kristna högtiderna 

som de flesta skolloven följer. En informant berättade om en anpassning som hen har 
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gjort och det är att istället fira högtiden under helgen, även om det inte kändes helt bra. 

Alla som intervjuats i denna undersökning upplevde det som problematiskt att behöva 

välja mellan undervisning och högtidsfirande eftersom båda är viktiga för dem. Nästan 

alla var överens om att de skulle gå i skolan om det skulle vara prov samtidigt som en 

högtid. En informant skulle välja att fira högtiden istället, eftersom den är mer 

obligatoriskt, som hen uttryckte det. Som det ser ut nu, åtminstone på den skola jag har 

varit på, försvårar skolan det för de muslimska eleverna att kunna leva i enlighet med 

och kunna utöva sin religion. Religionsfriheten innefattar ett skydd för att få leva som 

troende men rätten att få utöva sin religion kan inskränkas av hänsyn till den allmänna 

ordningen. Ser man det från detta perspektiv så handlar inte skolan fel om skolan räknas 

till den allmänna ordningen.  

 

En annan problematik som kom fram under en av intervjuerna var när en informant 

berättade att ledighetsansökan inte hade beviljats. Hen trotsade det och skolkade istället 

vilken gav hen en olustig känsla, eftersom att det inte är bra att skolka. De andra 

informanterna har alltid fått sin ledighetsansökan beviljad och alla upplevde att de blir 

bra bemötta varje gång de ska söka ledigt. I inledningen redogör jag för vad en av 

rektorerna på skolan sade om ledighet för eleverna. Hen sade att eleverna har rätt till 

max fem dagar per termin och är det inte är synnerliga skäl får de ledigt max två till tre 

dagar åt gången. Har eleven i fråga hög ogiltig frånvaro kan eleven nekas till beviljad 

ledighet. Det som inte har kommit fram är vad som hör till synnerliga skäl vilket vore 

en bra tydlighet för alla eleverna på skolan. Informanten i fråga hade heller inte hög 

ogiltig frånvaro som hade kunnat vara en anledning till att ledighetsansökan inte 

beviljades. Detta skapade en komplicerad situation mellan informanten och skolan 

eftersom det inte verkar finnas några tydliga riktlinjer kring ledighet för muslimska 

elever vid deras högtider. Dessa riktlinjer ska föräldrar, elever, mentorer och rektorer ha 

tillgång till för att göra det tydligt för alla inblandade. I inledningen nämner jag att 

skolorna i Jönköpingskommun, läsåret 2010/2011, hade tillgång till ett stödmaterial 

innehållande datum när de muslimska högtiderna infaller samt hur många dagar 

eleverna har rätt att söka ledigt. Detta är något som jag tror skulle vara en bra lösning på 

skolorna runt om i Sverige, av flera anledningar. Skolorna vet när högtiderna infaller 

och kan då antingen införa studiedagar eller se till att inte ha prov just dessa dagar samt 

att föräldrar och elever vet vad som gäller kring ledighetsansökan (antal dagar som 

beviljas och hur lång tid i förväg som ledighetsansökan ska lämnas in). Detta skulle lösa 
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en del av de konflikter som kan uppstå mellan eleverna och skolan. Jag tror även att det 

är viktigt att skolan tar kontakt med muslimska föreningar istället för att söka i en 

kalender när de högtiderna infaller. En annan lösning, om införandet av studiedagar 

eller skollov vid muslimska högtider inte är aktuellt, skulle vara att låta muslimska 

elever läsa in de missade undervisningstimmarna på de skollov som redan finns. Detta 

skulle vara en möjlighet för alla elever, inte bara muslimska elever. Problemet med 

denna lösning är att det skulle kunna leda till utanförskap. De muslimska eleverna 

skulle fortfarande behöva söka ledigt samt att de skulle läsa in den missade 

undervisningen på loven när alla andra är lediga.  

 

Att neka dessa elever att fira deras högtider gör att det å ena sidan finns risker för att 

skolan strider mot värdegrundsarbetet när det kommer till individens frihet, 

okränkbarhet och integritet. Men å andra sidan så var det ingen av informanterna som 

uttryckte en kränkthet riktad mot skola. Skolans värdegrundsarbete arbetar mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och refererar det arbetet till 

diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen finns olika typer av diskrimineringar, 

bland annat den indirekta diskrimineringen. Den redogör för om någon missgynnas 

genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel en viss religion 

eller trosuppfattning. Skolans riktlinjer kring ledighet gäller för alla elever, alltså en 

bestämmelse som framstår som neutral meskulle kunna missgynna vissa elever i detta 

fall några av mina informanter. Detta kan alltså ses som indirekt diskriminering.   

 

I Sverige är det en mänsklig rättighet att få utöva sin religion och i de flesta dokument 

som omfattar regler kring religionsfrihet inom den svenska skolan behandlar främst 

rätten till religion. Barn och elever ska få vara som de vill vara oavsett exempelvis 

religion och etnisk tillhörighet och bli accepterade för det. Skolan ska arbeta för att 

motverka all typ av diskriminering och kränkande behandling och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. Detta kan i vissa fall inskränkas 

om denna inskränkning är föreskriven i lag och är nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle med hänsyn till bland annat den allmänna säkerheten och den allmänna 

ordningen. Denna inskränkning måste, enligt FN, vara i proportion till det syfte som ska 

uppnås. Kanske har religionsfriheten inskränkts i den svenska skolan eftersom det 

endast finns skollov som är knuta till kristna högtider eller svensk tradition (t. ex. 
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höstlov och sportlov) för att inte störa den allmänna ordningen? Stycket som behandlar 

att religionsfriheten kan inskränkas anser jag är tolkningsbar då det inte är helt tydligt 

vad den ”allmänna ordningen” är för något och vilka lagar som kan inskränka 

religionsfriheten. Skulle skolan behöva anpassa sina lov och studiedagar efter fler 

religioner skulle det kanske skapa oordning i skolan med sämre struktur, mindre 

undervisningstid och det skulle vara svårt att få till en statisk undervisning.  

 

När Europakonventionens mänskliga rättigheter skrevs in i svensk lagstiftning var det 

med syftet att skydda religiösas rätt att möjliggöra, behålla och utveckla sin egen kultur 

och samfundsliv. Som Karlsson och Svanberg skriver i Religionsfrihet i Sverige (1997) 

så handlar religionsfriheten för troende människor i första hand inte om en juridisk fråga 

utan det handlar istället om möjligheterna att faktiskt få utöva religionen och att kunna 

leva i enlighet med sin tro, oavsett vad omgivningen tycker om det. Skolans 

värdegrundsarbete arbetar för att inte motsättningar mellan den och religionsfriheten ska 

uppstå samt att barn och elever ska ha möjligheterna att få kunna utöva religionen och 

leva i enlighet med den.  

 

8.3. Slutdiskussion 
 

Som Otterbeck (2000) skriver är det tydligt att det finns många elever i den svenska 

skolan som inte har möjligheterna att utöva och leva i enlighet med sin religion. Detta är 

en av anledningarna till att många muslimska föräldrar väljer att sätta sina barn i en 

muslimsk friskola. Något som också Mohme kommer fram till i sin avhandling från 

2016. Anledningarna till varför muslimska föräldrar valde att sätta sina barn i 

muslimska friskolor berodde på att de kände att de inte blev respekterade och förstådda 

samt att de inte kände samhörighet med den offentliga skolan, något som även några av 

mina informanter berättade att de hade känt. För att undvika dessa upplevelser hos 

muslimska elever anser jag att det är viktigt att all personal i de svenska skolorna 

verkligen besitter kunskaper om olika religioner, hur utövarna till dessa lever och när 

högtiderna infaller samt hur firandet ser ut. Det är även viktigt att det finns tydliga 

regler från skolans håll vad som gäller vid ledighetsansökan i samband med högtiderna 

för att undvika konflikter. Som jag redogjorde för i resultatavsnittet kände mina 

informanter tacksamhet mot det svenska samhället och ingen av dem nämnde att de 

ville byta skola. En informant berättade om det som jag valde att kalla för ”omvänd 
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integritet”, vilket inget av det jag redogjort för i tidigare forskning nämnt. Istället för att 

fokusera på varför många muslimska föräldrar väljer att sätta sina barn i friskolor eller 

på konflikter som uppstår i den svenska skolan som bland annat Mohme (2016) och 

Otterbeck (2000) gör, anser jag att det är dags att börja fokusera på vad den svenska 

skolan kan göra och förändra för att de ska känna sig accepterade. Det är tydligt utifrån 

den tidigare forskning jag har redogjort för varför de lämnar den svenska skolan och 

därmed borde det vara tydligt vad som behöver förändras.  

 

Karin Borevi (Karlsson & Svanberg, 1997) diskuterar kring de skilda uppfattningar om 

vad religionsfrihet i skolan innebär. Det kan delvis bero på vad religion innebär för 

människor men också beroende på vems religionsfrihet man väljer att sätta i centrum. Är 

det föräldrarnas eller barnens? Är det föräldrarnas religionsfrihet som prioriteras och de 

väljer en muslimsk friskola påverkas barnens religions- och tankefrihet på grund av dess 

religiösa profil. Det är även möjligt att elevernas tankefrihet och religionsfrihet påverkas 

i den offentliga skolan på grund av att den inte är en helt neutral läromiljö. Skolan är 

inte neutral eftersom den vilar på kristen tradition och som Mohme (2016) skriver i sin 

avhandling så ifrågasätter muslimska föräldrar huruvida den svenska skolan är 

konfessionsfri. Ifrågasättandet grundar sig i att den svenska skolan ramas in av kristna 

högtider och skollov knutna till dessa. Sätts föräldrarnas religionsfrihet i centrum finns 

det risk att de leder sina barn på en religiös väg som barnen inte vill gå. De kanske 

upplever det som en frihet att leva i ett sekulariserat samhälle och gå i en skola som inte 

har lov knutna till muslimska högtider. Den religionsfrihet man väljer att sätta i centrum 

kan man också se på olika sätt, till exempel vilken religion man väljer att sätta i 

centrum. Trots att vi är en av världens mest sekulariserade länder och som dessutom har 

skrivit under FN:s mänskliga rättigheter som innehåller tanke- och religionsfrihet är 

samhället inte helt beredd att anpassa skolans lov och studiedagar efter fler religioner. 

Borevi (1997) redogör även för de motiv som finns för att skolan ska se ut på ett visst 

sätt. I första hand kommer samhällets behov. Det är kanske därför som religionsfriheten 

kan inskränkas i skolan av hänsyn för den allmänna ordningen? Det andra motivet är 

individens behov när det kommer till utformningen av undervisningen och för elevens 

personliga utveckling och framtid. Diskussionen om på vilka villkor det ska råda 

religionsfrihet i skolan handlar till stor del om situationer när dessa motiv krockar. 

Exempelvis om hur stor plats religionen får uppta i elevernas liv och i skolan. Ska det 

råda religionsfrihet utanför skoltid och inskränkt religionsfrihet i skolan? Det kanske är 
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den lämpligaste vägen att ta eftersom det finns många religioner och livsåskådningar i 

samhället som skolorna skulle behöva ta hänsyn till, inte bara islam.  

 

I avsnittet Tidigare forskning skriver jag om Otterbecks (2000) syn på olika konflikter 

som kan uppstå i skolan för muslimska elever och att dessa konflikter löses bäst med 

pragmatiska lösningar från fall till fall. Stödmaterialet som Jönköpingskommun 

författade 2010 anser jag är ett bra exempel på en pragmatisk lösning även om förslaget 

om införandet av studiedagar vid ’Id al-fitr och ’Id al adha som socialdemokraterna 

Robert Olesen och Per Ribacke kom med 2012 vore ännu bättre enligt mig. Eller som 

Harry Brighouse (Gardner, Cairns & Lawton, 2005) skriver, att skolorna i USA har 

blivit mer sekulariserade och valt att ta bort religiösa inslag samt att skolloven knutna 

till kristna högtider har neutrala namn. Detta skulle också kunna vara en lösning, att 

dölja bland annat julen och påsken genom att ge loven neutrala namn. Jag tror dock inte 

att det är så enkelt som att bara byta namn på skolloven då de fortfarande är knutna till 

kristna högtider. Fördelen med detta är att den svenska skolan blir mer neutral eftersom 

den ska vara konfessionsfri.  

 

Av den tidigare forskning jag har tagit del av och som jag har presenterat har jag funnit 

många likheter när det kommer till mina informanters upplevelser som muslim i den 

svenska skolan. Detta visste jag inte innan jag började med mina intervjuer och helt 

ärligt trodde jag inte att önskan om studiedagar vid muslimska högtider skulle vara så 

stark. Informanterna uttryckte ett utanförskap, att missa undervisning på grund av sin 

religionstillhörighet. En annan tanke som har slagit mig under arbetets gång är att 

mycket av den tidigare forskning jag har redogjort för i denna undersökning är gammal 

vilket tyder på att det länge har diskuterats om muslimska elevers situation i den 

svenska skolan.  

 

Som jag tidigare har nämnt så är de flesta dokumenten tolkningsbara och samhället har 

tolkningsföreträde. Så som jag har tolkat dokumenten, som använts i denna 

undersökning, så verkar det inte vara helt enkelt för skolan att följa religionsfrihetslagen 

och värdegrundsarbetet som vilar på religionsfriheten, skollagen, grundlagen, 

internationella konventioner och deklarationer som Sverige anslutit sig till.  
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Avslutningsvis vill jag bara tillägga att denna studie har givit mig en större kunskap om 

religionsfrihet samt en bättre insikt om vad skolans värdegrundsarbete handlar om. Jag 

har fått en större förståelse för hur det kan kännas för de muslimska eleverna i skolan, 

inte bara kring studiens syfte utan även om andra konflikter som kan uppstå i skolan. 

Denna kunskap och ökade medvetenheten kommer jag att bära med mig i min yrkesroll 

som lärare. Det har blivit extra tydligt för mig att det är otroligt viktigt att se över 

elevernas rättigheter och skolans skyldigheter samt att kommunicera mera med 

eleverna. Skolorna måste ha tydliga riktlinjer kring ledighet och börja ta kontakt med 

muslimska föreningar så att de kan planera in studiedagarna vid muslimska högtider, 

om Sveriges skolor ska kunna vara en skola för alla. Vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle med religionsfrihet och jag anser att skolorna inte riktigt är anpassade för 

dagens mångreligiösa samhälle. I dokumenten som jag har behandlat i denna uppsats är 

skolorna med, men inte alltid i praktiken. 

 

Jag upplevde att allt eftersom jag hade mina intervjuer att detta är något som jag skulle 

vilja utforska vidare. Det finns mycket tidigare forskning kring muslimska elever i den 

svenska skolan, men som nämndes i avsnittet om tidigare forskning så fanns det dåligt 

med forskning som har det specifika området ”muslimska elever och skollov” i samma 

kontext.  
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Intervjuerna är inspelade och förvaras hos undertecknad. Dessa intervjuer gjordes: 5/12, 

7/12, 8/12, 8/12, 13/12, 13/12 samt 18/12 
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

Guide för genomförandet av intervjuerna med de muslimska eleverna 

- En kort presentation om mig själv 

- Uppsatsen presenteras 

- Förklaring av intervjuns upplägg och metod till exempel att informanterna är 

anonyma samt att intervjun kommer att spelas in. 

- Vid intervjuns slut kommer informanten ges möjlighet att eventuellt addera 

något till intervjun samt om jag får, vid behov återkomma med eventuell 

följdfråga. 

- Avslutar med att tacka för informantens medverkan och att hen själv får höra av 

sig om något relevant dyker upp som hen kan tillföra till intervjun samt att en 

sammanfattning av intervjun kan ges ut om så önskas. 

Frågor till informanterna anknutna till ämnet: 

- Hur upplever du det som troende muslim i skolan? 

- Hur upplever du att du blir bemött när du ska söka ledigt för att fira muslimska 

högtider? 

- Hur upplever du det att missa undervisning vid högtidsfirande?  

- Får du alltid beviljad ledighet vid de muslimska högtiderna? 

- Skulle du vilja att skolorna inför skollov kopplade till någon muslimsk högtid? 

- Upplever du det orättvist när svenska (kristna) elever har lov som är knutna till 

deras högtider? 

- Vilka högtider tycker du är viktiga att fira?  
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Bilaga 2 
 

Hej!  

 

Jag heter Linnea Karlström och jag studerar vid högskolan i Gävle där jag läser 

ämneslärarprogrammet, fjärde året. Just nu skriver jag examensarbete i 

religionsvetenskap och skulle därför vilja intervjua några muslimska elever. 

Examensarbetet handlar om muslimska elevers uppfattning kring de svenska skolloven. 

I Sverige har vi religionsfrihet vilket betyder att vi har rätt att utöva vilken religion vi 

vill. Just nu är de flesta skolloven i Sverige anpassade efter det svenska kyrkoåret, vilket 

betyder att muslimska elever måste söka ledigt för att fira sina högtider. Alla elever har 

rätt till 5 dagars ledighet per läsår, vilket betyder att ledigheten ibland inte kan beviljas.  

Jag kommer, i mina intervjuer, fråga hur de muslimska eleverna ser på den här 

situationen.  

Jag behöver eran underskrift eftersom eleven är under 18 år. 

Ni skriver under om ni tycker det är okej att jag intervjuar eleven.  

Alla elever som blir intervjuade kommer vara helt anonyma. Jag nämner inte namnet på 

skolan, inte elevens namn, ålder eller kön.  

 

 

Jag samtycker:____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:________________________________________________ 


