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1. Inledning 
Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, vilket märks främst i större städer där det råder en 
stor blandning av olika folkgrupper. Vi lever i ett land som är jämlikt på många sätt. En 
demokrati, där alla människor har ett värde. Jag tror många med mig ser på Sverige som ett 
frihetens land. En av Sveriges grundläggande normer är religionsfriheten. Alla i Sverige har 
rätt att ha sin egna religionsuppfattning. 

Indelningen svenskar och invandrare görs ofta i beskrivningar av befolkningen. Med 
invandrare brukar man då också inkludera personer som själva inte invandrat, men har minst 
en invandrarförälder. Detta gäller oavsett om de är svenska eller utländska medborgare. Ca: 
1,6 miljoner i Sverige har utifrån detta synsätt en invandrarbakgrund. För att kunna göra en 
meningsfull bild av befolkningens levnadsförhållande i stort måste man ta hänsyn till bl.a. 
kön, ålder och utbildningsbakgrund. Detta gäller även när man gör undersökningar om 
invandrare. Ju längre bosättningstiden är i Sverige desto större är sannolikheten att den 
materiella och sociala situationen motsvarar den infödda befolkningens. Situationen för barn 
med invandrarföräldrar påverkas av hur länge föräldrarna har vistats i Sverige. Därför måste 
jag tillägga att min enkätundersökning inte kan ge en generell bild av hur alla muslimska 
elever i årskurs nio tycker. 

Ungdomar i åldrarna 16-24 år med rötter i andra länder kommer att öka. Redan om 
ca12-13 år kommer var fjärde ung person i Sverige själv ha invandrat eller ha minst en 
förälder som har invandrat enligt en undersökning av SCB, Statistiska centralbyrån. Många 
ungdomar kommer genom släktskap i kontakt med olika kulturer och olika sätt att tänka. 
Studier visar att det bland dagens ungdomar finns ett förhållningssätt till andra kulturer och 
levnadssätt som bör tas tillvara på och som kan motverka de negativa inställningar till 
personer med utländsk bakgrund som finns dokumenterad bland ungdomar. Det finns idag 
tecken på att en ny underklass håller på att växa fram. Unga människor med utländskt 
medborgarskap, speciellt de som inte kommer från Norden, har t.ex. högre arbetslöshet än 
svenska medborgare. Många har svårigheter till följd av kort skolgång, bristande kunskap i 
svenska språket, och avsaknad av ett nätverk som underlättar då man söker jobb.1

På senare tid har det diskuterats mycket runt ämnet integration i de svenska 
massmedierna. Media har en stor roll i dagens samhälle. För mig som har vuxit upp i ett 
samhälle med så gott som bara ”svenska” familjer är det medias bild av invandrare som blir 
den sanna bilden för mig. Men som Albyskolans rektor sade, är media väldigt snabba att 
skriva om förorter som Alby, Tensta och Rinkeby så fort något hemskt händer. När det händer 
något trevligt har de oftast inte tid att göra ett reportage. Det säljer inte lika bra. Albyskolan 
brukar ringa och tipsa tidningar då det händer någonting bra på deras skolor som de kan 
skriva om. En gång på fyra år(!) har pressen kommit och gjort ett sådant reportage. 

Jag tror ingen har missat att ämnet integration är ett ”hett” ämne i debatten för tillfället. 
Så gott som alla har nog sett något debattprogram på tv som tar upp integration på ett eller 
annat sätt de senaste månaderna, eller läst om det i någon tidning. Ämnet debatteras flitigt, 
men vad händer efter programtidens slut? Har någonting förändrats i samhället? 

Det är inte ovanligt att någon i ens omgivning anser att personer från andra kulturer 
måste anpassa sig till det svenska samhällets levnadsregler för att ”passa in”. En plats som 
speglar samhällets normer och levnadsregler är den svenska skolan, men här blandas också 
olika kulturer under samma tak. 

Närvaron av olika traditioner, språk och religioner ställer nya krav på skolsystemet, 
säger man i en proposition(97/98:16) i Sveriges Riksdag. Samtidigt har behovet av 
mötesplatser för människor med olika bakgrund blivit allt viktigare. Skolan kan utvecklas till 

                                                 
1 Proposition 97/98:16, Sverige framtiden och mångfalden, Sveriges Riksdag. 
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en attraktiv mötesplats som alla föräldrar oavsett etnisk eller kulturell bakgrund skickar sina 
barn till. Ingen ska behöva vända ryggen till skolan p.g.a. rädsla eller otrygghet. I skolan kan 
elever få chansen att lära sig om varandras kulturer. Att byta perspektiv med varandra kan 
föda tankar och idéer som både kan vara en tillgång för själva individerna men också för 
samhället. De allt större klasskillnaderna och ökade segregationen i samhället är dock även 
tydlig i skolorna. För att inte segregationen ska öka är det viktigt att man utgår från elevernas 
erfarenheter och att man som lärare ser till att barn med olika bakgrund arbetar tillsammans 
och lär av varandra. Skolan bör liksom andra arbetsplatser spegla samhällets mångfald.2

Som blivande lärare anser jag därför att frågan om integration i skolan är en viktig 
fråga. Om man slår upp ordet integrera i Svenska Akademiens ordlista betyder det bl.a. 
förena, sammanföra till en helhet och samordna. För mig innebär integration att man ska bli 
en del av det svenska samhället, samt att förstå och acceptera hur det är uppbyggt. Integration 
är att delvis anpassa sig, men också att skapa förståelse för varandra. Jag menar inte att man 
som muslim ska försvenskas och ta avstånd från sin kultur, sina traditioner och sin tro. Kan 
man över huvudtaget begära att elever från andra kulturer ska integreras i den svenska skolan? 
Hur ska detta i sådana fall gå till? Jag har valt att fokusera denna fråga på muslimska elever. 

 

2. Syfte 
Syftet med min uppsats är att undersöka ifall det överhuvudtaget är rimligt att begära att en 
muslimsk elev ska integreras i den svenska skolan. 
Min uppsats är ur ett främst muslimskt-, men också ur ett svenskt perspektiv. För att få svar 
på min fråga har jag valt följande frågeställning: 
 
- Hur skiljer sig ett muslimskt samhälle och muslimska normer från det svenska samhället? 
- Vilka ”problemområden” finns för muslimska elever som går i en svensk skola? 
- Hur ser det ut ute i skolorna? Existerar dessa problem i verkligheten? 

 

                                                 
2 Proposition 97/98:16, Sverige framtiden och mångfalden, Sveriges Riksdag. 
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3. Teori 
Jag vet inte om man kan säga att det finns någon speciell teori angående integrationen i det 
svenska samhället. Det som integrationsverket bygger sin verksamhet på är en proposition 
som togs upp i Riksdagen 1997 och handlar om Sverige, framtiden och mångfalden.3

För att kunna sätta sig in i Sveriges integrationspolitik och hur det ser ut i dagens 
samhälle måste vi backa tillbaka några årtionden och se på hur politiken kring invandrare och 
integration har förändrats. 

Runt 1960-talet var den allmänt utbredda uppfattningen att det var bäst om de som 
invandrade och inte hade planer på att återvända till sitt hemland, assimilerades så snart som 
möjligt. Denna tanke började snart ifrågasättas och efter ett beslut om utlänningspolitiken som 
togs 1968 där man slagit fast att ”invandrare ska ha rätt att leva på samma standardnivå som 
den inhemska befolkningen” tillsattes en utredning. Invandrarutredningen, som fick till 
uppgift att kartlägga invandrares och minoriteters situation, samt föreslå samhällsåtgärder för 
att underlätta deras möjligheter att anpassa sig till livet i Sverige. 1975 tog Riksdagen ett 
beslut om riktlinjer för svensk invandrarpolitik. Dessa sammanfattades med de tre målen; 
Jämlikhet, valfrihet och samverkan. Detta beslut tog avstånd från assimilationspolitiken. 
Invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas utan också främjas. 
Detta menar många är grunden för dagens mångkulturella samhälle. Man gjorde bl.a. stora 
satsningar på information. Staten producerade information för invandrare på olika språk, samt 
på lätt svenska och svenskar fick information om invandrare. 

Avsikten med invandrarpolitiken har varit att innefatta de som har invandrat i det 
svenska samhällets gemenskap. Men genom att man har fokuserat sig för mycket på 
invandrare som en grupp och därmed satt invandrarskapet och deras kulturella och etniska 
bakgrund i centrum har invandrarskap blivit förknippat med ”annorlundaskap”. Det har 
snarare stärkt en ”vi och dom” gruppering i samhället, vilket gör att många invandrare och 
deras barn känner ett utanförskap. 

Regeringens utgångspunkter för en ny politik ges i denna proposition som kom 1997. 
Deras bedömning är följande: Samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som 
utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla 
samhällsområden och nivåer. Politik som riktar sig specifikt på invandrare som grupp bör 
begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige. 
Regeringens förslag om hur målen för framtidens integrationspolitik ska vara: 

 
- Lika rättigheter/möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vilket också 

innehåller rätten att vara olik. Med rättigheter och möjligheter följer även lika 
skyldigheter. 

- En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt 
- En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, 

oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för. 
 
Hur man förhåller sig till sina gamla levnadsmönster är upp till var och en. Samhället bör 
underlätta för individen att integrera gamla och nya livsmönster, på det sätt hon själv önskar. 
Detta är en förutsättning för att människan ska utveckla en hel identitet och vara stolt över sin 
bakgrund. 
 
Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att 
- Ge förutsättningar till individens egen försörjning och delaktighet i samhället 

                                                 
3 Sara Bertilsson, Integrationsverket. 
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- Värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnor och mäns lika 
rättigheter och skyldigheter samt 

- Förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism 
 
Assimilation är sedan länge en otänkbar politisk strategi i Sverige. Människor kan inte 
påtvingas svenskhet. Däremot kan assimilation bli följden av människors egna och frivilliga 
ställningstaganden. Integration måste enligt Riksdagen handla om möjligheterna att ingå i en 
större enhet utan att behöva göra våld på sin kulturella och etniska identitet. 
 

4. Metod 
Till att börja med har jag försökt att läsa in mig på ämnet. Jag har främst läst böcker som 
handlar om muslimer som lever i Sverige. Den bok som jag anser är av störst intresse är Jonas 
Otterbecks bok, Muslimer i svensk skola, i vilken de olika ”problemområdena” beskrivs. 

För att kunna svara på min huvudfråga om integration, var jag även tvungen att ta reda 
på vad som egentligen är muslimska normer och svenska normer. Frågor om muslimska 
normer ställde jag till en kvinna som arbetar på Islamiska Informationsföreningen på 
Götgatan i Stockholm. Jag är medveten om att en person inte kan representera en hel religion, 
men hon kunde åtminstone återge de viktigast muslimska normerna som gäller för alla 
troende muslimer, samt sin egen uppfattning om muslimska normer, som en muslimsk 
troende kvinna. Dessutom är hon genom sitt arbete på den Islamiska Informationsföreningen 
en självklar representant för islam. För att försöka ta reda på vad svenska normer innebär, 
intervjuade jag 10 ”svenskar”, som alla fick svara på samma frågor om svenska normer. 

Jag har gjort en intervju med Dorothea Rosenblad, grundare av stiftelsen Abrahams 
Barn, för att ta reda på vad hon anser är viktigt angående integration i den svenska skolan och 
hur detta kan ske enligt hennes metod. 

För att ta reda på hur det idag ser ut på en skola där det finns ett stort antal muslimska 
elever har jag också gjort en enkätundersökning med muslimska elever i årskurs nio, 
Albyskolan, Stockholm, samt intervjuat deras rektor. 
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5. Insamlad data 

5.1 Islam i svenska samhället 
I Sverige möter muslimer ett samhälle där religionen är ett marginellt fenomen och där 
människor saknar en religiös identitet. En mycket stor del av muslimerna har en positiv 
inställning till kristna, liksom andra religiösa grupper. Om man under ett samtal med en 
muslim berättar att man är kristen ses detta inte som något negativt. De anser däremot ofta att 
det är svårt att förstå och tycker det är konstigt att säga sig vara utan någon religiös tro. 

Islam har sedan den uppstod betraktats som en utmanare till västvärlden. Inte bara 
religiöst utan även politiskt och ideologiskt. Mycket av västvärldens bild av islam härstammar 
från synen av islam som hotbild. Man såg islam som en mindervärdig religion och muslimer 
som mindervärdiga människor. Profeten Muhammed beskrevs som antikrist eller som en 
bluffmakare. Islam beskrevs som en sexuellt perverterande religion, där det vimlade av 
haremsdamer, konkubiner och slöjdanserskor. Martin Luther tyckte att Muhammed var näst 
värst, efter påven. När man enligt honom hade besegrat påven skulle man ta hand om ”de 
hårdhjärtade saracenerna”, som han kallade muslimerna för.4

I en intervju med Annika Rabo, socialantropolog och f.d. fältarbetare i mellanöstern, i 
boken Profetens Döttrar, säger hon att vi har en förmåga att generalisera muslimska kvinnor, 
vilket är irriterande ur ett muslimskt perspektiv. Så fort man säger att man är muslim blir man 
genast kategoriserad och fördomsfullt bemött. Hon menar att det är ett stort problem att i 
första hand ses som en muslim och inte som en människa. För att besvara frågor om 
muslimska kvinnor måste man se till under vilka förhållande man lever, vart man bor, vilken 
klass man tillhör, vilken generation man tillhör.5

 

5.2 Integration 
Sarah, som kom till Sverige i samband med sitt giftermål, berättar att alla kvinnor i Iran bär 
slöja och fotsida kläder så fort de vistas utanför hemmet. För Sarah var klädseln inte 
någonting hon bar av religiösa skäl. När Sarah kom till Sverige tog hon av sig sin slöja, för att 
första gången visa håret offentligt. Känslan att ta av sig slöjan första gången, då hon kom till 
Arlanda, var att hon kände sig fri men ändå naken. I dag har Sarah kortklippt hår och naturlig 
make upp, som många andra i Sverige. Men även om hon klär sig som vilken svensk som 
helst, känner hon sig särbehandlad i samhället. Det svåraste i Sverige är att få kontakt med 
svenskar, menar Sarah. Hennes man Muhammed har bott i Sverige i tio år, men lever 
fortfarande isolerat, såsom så många andra invandrare. Hon förklarar att hon inte vet hur hon 
ska ta kontakt med svenskar. Hon tror att många tror att de kom till Sverige p.g.a. fattigdom, 
medan det i själva verket bland iranier är mestadels politiska flyktingar. Sarah skulle gärna 
vilja berätta det för svenskar. Ibland när hon åker tunnelbana känner hon hur folk stirrar på 
dem, vilket hon finner mycket jobbigt. Hon tycker det är svårt att veta hur hon ska uppföra 
sig. 
 
På KOMVUX har alla som läser svenska fått ett papper med förhållningsregler som lyder 
följande: 
 
Detta är självklara normer (regler) som är viktiga att du känner till. Du måste veta att: 
- man alltid måste passa tiden 

                                                 
4 Islam – en folkrörelse, muslimer i svenskt samhällsliv, s. 14f. 
5 Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet. s. 27. 
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- man får inte fuska 
- man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis 
- man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb 
- man inte kör bil utan körkort 
- man inte ”drar över” kaffepausen 
- man håller ett löfte 
- man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk 
- man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?” 
- man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga. 
- man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats 
- man inte kysser varandra på kinden 
- man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder) 
- man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet 
- en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende 
- man tror på vad folk säger 
 
Hon som intervjuat Sarah fick en känsla att dessa regler stämde ganska bra överens med 
Sarahs mans, Muhammeds, bild av svenskar. Han har tagit med Sarah på bio, och sett ”Inte 
utan min dotter” för att hon skulle förstå hur svenskar ser på iranier.6

Många av de muslimska ungdomar som kommer till Sverige har tidigare gått i särskilda 
flick- eller pojkskolor, eller i alla fall flick- och pojkklass. För dem kan mötet med svensk 
skola vara krävande. De känner krav från skola och klasskamrater att snabbt integrera sig till 
det svenska samhället, samtidigt som familjen kanske ställer krav att de ska hålla sig fast vid 
sitt hemlands och islams traditioner. Många känner som om de befinner sig i ett 
ingenmansland. Mycket av deras energi går åt till att: 

 
- försöka förstå alla skrivna och oskrivna regler i skolan och i övriga samhället 
- inhämta kunskaper i svenska och andra skolämnen 
- studera utifrån svenska och västerländska värderingar och synsätt 
- förstå och lära sig den svenska humorn 
- lära sig vad som är ”inne” i den svenska ungdomsvärlden, inom bl.a. film, musik, litteratur 

etc. 
- förbli lojal mot sin familj 
- förbli en rättrogen muslim 
- förbli sitt hemland och dess traditioner trogen 
 
Dessa ungdomar lever ofta ett dubbelliv, där de utåt sett är försvenskade medan de i hemmet 
håller på traditionerna. I längden blir detta ofta ohållbart, och en del av ungdomarna väljer då 
att bryta med familjen, och då i princip också med hela släkten. Andra väljer hemmet och ett 
muslimskt levnadssätt. 

Margareta Brandell-Forsberg, psykiater vid flyktingsmottagningen i Karlstad har i 
Rädda Barnens tidning, Barnen och vi, nr5, 1990, skrivit en artikel som handlar om flickor 
från Iran, i vilken hon skriver om att de ”större” flickorna binds väldigt starkt till familjen och 
hemlandets kultur och värderingar. Samtidigt längtar de efter att kunna identifiera sig med 
sina nya vänner här i Sverige. Det blir en kulturkollision, där flickorna har svårt att knyta 
samman det svenska livet med hemlandets kultur. Margareta Brandell-Forsberg tar även upp 
att det är viktigt att inte påskynda integrationen i det svenska samhället. En sådan 

                                                 
6 Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Sarah, Gift efter några samtal på telefon. s. 54ff. 
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påskyndning skapar en klyfta mellan muslimska föräldrar och deras barn, då barnen ofta har 
lättare att acceptera det nya samhället.7

Muslimer från länder som skiljer sig mycket från Sverige behöver tid för att lära sig och 
våga lita på det svenska samhället och dess institutioner. Många muslimska föräldrar tycker 
inte om bilden de får av svensk skola i tidningar och i massmedia. Skolorna framstår som de 
saknar disciplin, barnen tappar respekt för vuxna, de lär sig mycket om sex etc. 

För att hitta kompromisser och lösningar på problem som uppstår är det viktigt att det 
finns en dialog mellan skolan och föräldrarna. Om föräldrarna lägger fram sin syn på hur de 
anser att skolan ska vara för deras barns bästa, så kan skolan utifrån detta ta beslut om vilka 
ändringar som kan tänkas vara möjliga.8

 

5.3 Skola och utbildning 
Sverige har ett väl utvecklat system för hemspråksundervisning. Eleverna har på dessa 
lektioner haft möjlighet att lära sig om och bevara kontakten med sitt hemlands kultur. 

Sedan 1960-talet är svenska skolans religionsundervisning icke-konfessionell och ska 
behandla religioner och livsåskådningar objektivt. Men kristendomen upptar ändå en stor del 
av undervisningen. Dels för att den utgör en stor del av det svenska kulturarvet, men också för 
att kristendomsundervisningen omfattar alla former av kristendom, d.v.s. även katolicism, 
ortodoxa kyrkan och orientaliska kyrkor, som vi saknar en hel del kunskap om, men som 
blivit allt vanligare i Sverige i och med den senaste tidens invandring.9

Muslimer som bara är ovana vid svenska seder kommer att integrera sig så småningom 
om de inte tvingas in i det svenska samhället. De som ser islams bestämmelser som avgörande 
för lojaliteten mot religionen och Gud kan förmodligen inte påverkas på något sätt. Problem 
som uppstår, menar Christer Hedin, är bara uttryck för svårigheten att avgöra var 
religionsfrihetens gränser ska stå. Tidigare har religionsfrihet mestadels handlat om hur 
utformningen av skolans religionsundervisning ska se ut, men nu gäller det även toleransen 
mot ett för oss ovant beteende även på andra håll, och med anknytning till helt andra ämnen. 
Han menar att det är nu vår vilja till religionsfrihet prövas, eftersom det nu gäller att tillämpa 
den på andra områden än i skolan.10

Antal muslimer som är positivt inställda till att ha sina barn i muslimska friskolor har 
ökat de sista åren. Det främsta argumentet för friskolorna är att de är nödvändiga för att 
barnen ska kunna behålla och växa in i sin islamiska profil. De som inte vill ha sina barn i 
muslimska friskolor anger ett eller flera av följande skäl; Det räcker med den fostran familjen 
ger för att barnens islamiska identitet ska säkras, kvaliteten på islamiska friskolor är inte 
tillräckligt hög, integrationen i det svenska samhället försvåras, det är bättre om barnen går i 
svensk skola och samtidigt får undervisning om islam och eventuellt också det arabiska 
språket, i den islamiska församlingens regi på eftermiddagar eller kvällar.11

Svenska skolan står för det som samhället i övrigt ger uttryck för, såsom demokrati och 
tolerans mot andras värderingar, men också värderingar som inte är officiella på samma sätt. 
Skolan formar en stor del av vår syn på tillvaron. Det är ofta genom skolan vi får en inblick i 
hur samhället är uppbyggt, hur vi ska uppträda etc. Man talar ofta om att det finns mycket 
stoff av kristendom i undervisningen. Jan Samuelsson ställer sig frågan om inte problemet är 
av annan art. Att den svenska skolan inte är neutral iför religiositet, att den snarare intar en 
kritisk hållning till religion överhuvudtaget och en allmän oförståelse inför vad en religiös 

                                                 
7 Islam – en folkrörelse, muslimer i svenskt samhällsliv, s. 64ff. 
8 Muslimer i svensk skola, s. 22ff. 
9 Islam i vardagen och världen, s. 146. 
10 Islam i vardagen och världen, s. 148. 
11 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 98f. 

 9



livshållning egentligen innebär. Religion uppfattas som en privatsak, något individen själv 
utformar. Man ser den inte på något som på ett avgörande sätt påverkar individers attityder 
och relationer och som påverkar samhällets utformning. Vid möte med dem som är djupt 
religiösa och uppfattar tron som direkt livsavgörande är därför oförståelsen stor och man 
tenderar att stämpla dessa som ”fanatiker”. 

Troende muslimer kan vara kritiska till den syn av islam som ges i den svenska skolan, 
men man är ännu mer kritisk mot den ickereligiösa eller religionskritiska hållning som man 
tycker att den svenska skolan ger uttryck för. 

Som det ser ut idag domineras den svenska skolan, outtalat, av uppfattningen att 
religion är en privatsak, garnerad med ”ett knippe ceremonier, som på ett stilenligt sätt pyntar 
högtidliga tillfällen i livet”. Men idag finns det friskolor med konfessionell inriktning.12

 

5.4.1 Problemområden för muslimer i den svenska skolan 
Läroplanens mål vill ”vi” gärna uppfatta som om de skulle uppskattas och omfattas av alla, 
oavsett religiös och kulturell bakgrund. I själva verket speglar de uppfattningar som finns i det 
västerländska samhället, och dessa uppfattningar är långt ifrån universella. Vi hamnar ofta i 
”den etnocentriska fällan”, d.v.s. att uppfattningen att de egna värderingarna är universella 
och att de borde omfattas av alla. 

Mål i läroplanen, som att fostra elever till självständiga, kritiskt tänkande individer, och 
att motverka traditionella könsroller är inte självklara, positiva värden av universell karaktär. 
För en aktivt troende muslim och en del andra invandrargrupper är dessa mål kontroversiella 
och oförståeliga. Vad innebär kritiskt tänkande? Är det att inte tro på någonting, att ifrågasätta 
alla auktoriteter? Är det att ställa den egna åsikten högre än gudomlig auktoritet? Att 
ifrågasätta att profeten Muhammed är det ideala föredömet och representerar den absoluta 
godheten blir omöjligt för den troende muslimen. Kritiskt tänkande som högsta princip kan 
inte, utan mycket stora svårigheter omfattas av troende, oavsett vilken religion man har. 

Angående uppfostran av självständiga individer finns det inom islam en outtalad kritik 
mot detta, som beskrivs med uttrycket västerländsk individualism. Inom islam ser man ofta på 
detta som en olycklig utveckling som splittrar den naturliga familjeenheten i västvärlden. En 
utveckling som har lett till onaturlig ensamhet. ”De många skilsmässornas och 
singelhushållen” ses av förskräckelse av de invandrande muslimerna. Muslimska radikaler 
kan se fostran till självständiga individer som ett ideologiskt värde, som har producerats av 
den västerländska kapitalismen, vilken behöver lättrörliga, förändringsbenägna enheter, och 
inte familjen. Tvärtom är familjen ofta ett hinder i det marknadsekonomiska samhället. 
Läroplanen kan då uppfattas som en spegling av de behov som västerländsk kapitalism har. 
Synen på förhållandet mellan män och kvinnor är också olika i olika samhällsformer och 
kulturer.13

 

5.4.2 Mat 
Ofta innebär det när man talar om att invandrare ska integreras i samhället att de ska bli 
försvenskade. I Skånepartiet fanns det ett fåtal personer som menade att muslimer skulle 
integreras gällande sin kost, se kapitel 5.4.3. Vad är det då som skiljer sig angående kosten? 
Hur ser det ut i skolan idag? 
 
Koranen om förbud mot att äta svinkött och dricka vin. 

                                                 
12 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 97f. 
13 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 100f. 
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I Koranens andra sura, vers 167-168 sägs följande: 
 
”I som tron, äten av det goda, som vi beskärt eder, och visen Gud tacksamhet, om han är den 
som I dyrken! Han har blott förbjudit eder det självdöda, blodet, svinets kött och sådant, 
varöver någon annans namn än Guds åkallats. Men om någon tvingas av nöd utan lystnad och 
utan brottslig avsikt, så är det ingen synd för honom; Gud är förvisso barmhärtig och 
överseende.” 
 
I den femte surans verser 93-94, förbjuds bl.a. vin. 
 
”I, som tron, vin och maisirspel, avgudabilder och lottkastningspilar äro en styggelse, den 
satan uppfunnit; undviken det alltså, för den händelse I månden varda lyckliga! Satan vill blott 
åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel utestänga eder från 
åkallan av Gud och bönen. Skolen I ej upphöra!”14

 
Förbjuden mat enligt Koranen är följande: 
 
- Kadaver (självdöda djur eller djur som dödats av vilda djur) 
- Blodmat 
- Svinkött 
- Sådant kött varöver någon annans namn än Guds åkallats, eller på andra sätt felaktigt kött. 
- Vin, alkoholhaltig dryck eller mat 
 
Till dessa regler finns vissa undantag. Muslimer får äta kött som slaktats av judar, kristna och 
zoroastrer, då dessa tror på samma Gud. Många anser att detta är en oönskad nödlösning. Man 
kan i nödfall och under tvång äta förbjuden föda utan att det ska anses som synd. Jonas 
Otterbeck har valt att, angående mat, dela in muslimer i tre grupper: 
 
- De som inte bryr sig om matreglerna 
- De som inte äter blodmat och svinkött 
- De som följer alla reglerna om mat som finns i Koranen, t.ex. att slakten gått till på rätt 

sätt, s.k. halàlslakt. 
 
I skolor finns det olika möjligheter att få alternativ mat för dem som inte vill äta blodmat eller 
svinkött. T.ex. kan man dessa dagar äta vegetarisk kost, eller få annat kött. I Lunds kommun 
erbjuds barnen ersättningskött i form av kalkon- eller nötkött. I Lunds kommun tillagas all 
mat från ett centralkök, så som i flera andra kommuner. Där tillagas även ersättningsmaten till 
muslimska elever, på samma sätt som man tillagar ersättningskost till allergiker etc. Ansvarig 
för maten i Lund säger att den muslimska maten är aningen dyrare, men att detta är något man 
får acceptera. De flesta föräldrarna verkar nöjda med lösningen att erbjuda barnen 
ersättningskött, och några väljer trots möjligheter att barnet ska äta vegetariskt p.g.a. sin tro. 

I Malmö har vissa barn som stått på listan för islamisk mat, d.v.s. ersättningskött, 
plötsligt vägrat att äta köttet, då det ej är slaktat enligt Koranens regler. Problemet uppstod då 
man kallade maten för islamiskt, vilket det egentligen inte är. En hemspråkslärare säger att det 
är viktigt att föräldrarna och barnen ordentligt upplyser om vilket ersättningsalternativ de 
väljer, för att det inte ska uppstå sådana problem. Men det finns också fall där barn som varit 
uppsatta på muslimsk kost, antagligen p.g.a. sina föräldrar, har ätit ”vanlig” mat. Det finns ett 
fall som berättas om en muslimsk pojke som tog en vanlig korv. En mattant sprang då efter 

                                                 
14 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola. s. 101f. 
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pojken och tog tillbaka korven med orden ”Ge hit korven, du är ju muslim.” Jonas Otterbeck 
ställer sig frågan vem det är som bestämmer vad barnet får äta. Är det föräldrarna, skolan eller 
barnet självt? 

Ett stort problem för muslimer med mat är att det finns svinprodukter i en hel del andra 
produkter, t.ex. i flera typer av godis, gelatin och margarin. För att undvika svinprodukter 
krävs stora kunskaper om livsmedel. Intervjuer med muslimska föräldrar visar att det finns en 
oro över vad barnen äter i skolan. För att undvika denna oro är det jätte viktigt att föräldrar 
och skola diskuterar fram lösningar tillsammans. 

Att hitta bra alternativ för den som följer alla matreglerna i Koranen är svårare. Om man 
enbart ska äta vegetarisk mat i skolan krävs det att den är näringsrik och mättande. Att barnen 
skulle ta med mat hemifrån skulle bli för dyrt för många familjer. 

Idag växer antalet muslimska elever som står fast vid Koranens matregler, även bland 
dem som inte är särskilt religiösa. För vissa är matreglerna det sista man överger av sin tro. 
Eftersom muslimska elever är en del av den svenska vardagen är det viktigt att arbeta fram 
hållbara lösningar för dem, precis som man har gjort för vegetarianer.15

 

5.4.3 Kläder 
En troende muslims kläder skiljer sig från den typiska ”västerländska” klädstilen a la H & M. 
Elever har ofta ett visst tryck på sig att klä sig rätt från sina klasskamrater. Detta oavsett var 
man kommer ifrån. Jag tror att det på vissa håll kan finnas en press, speciellt på muslimska 
kvinnliga elever att även integreras när det gäller kläder. Det som tydligast kan utmärka en 
muslimsk elev är klädseln, främst för flickor. Det finns elever som bär islamisk dräkt. Så 
länge som flickorna inte bär slöja över ansiktet borde detta inte vara något problem för 
lärarna, tycker Jonas Otterbeck. Men lärare kanske ändå reagerar negativt på flickornas kläder 
och ser dem som ett kvinnoförtryck, något som islam associeras med i vissa läroböcker. 
Slöjan kan bland muslimer ses som ett påbud från Gud, man bär slöjan av vördnad för Gud 
och man kommer därför att bli belönad. Starkt religiösa kan tro att man straffas av Gud om 
man inte följer påbuden. Om man anser att en flicka blir nedvärderad p.g.a. sitt kön är det än 
en gång viktigt att föra en diskussion med föräldrarna och eleven för att förändra elevens 
situation. Att se själva klädseln som en symbol för kvinnoförtryck och att påstå att hon skulle 
frigöras från detta förtryck om hon bara tog av sig de muslimska kläderna, kan ses som ett 
direkt angrepp mot Islam, som religion och livsnorm.16

När muslimska kvinnor emigrerat till europeiska länder finns det många kvinnor som 
har börjat bära slöja, fastän de inte haft det i sitt hemland. Detta menar Annika Rabo beror på 
att de känner sig utsatta på ett annat sätt än förut, och att de känner ett större behov av att visa 
upp sin identitet.17

Att fler muslimska kvinnor skulle bära slöja, hijab, idag är inte Annika Rabo helt säker 
på att det stämmer. I stora delar av världen har slöjan blivit en politisk symbol. Kvinnan tar 
kanske på vissa håll första gången, politisk ställning för att kunna bära slöjan. T.ex. i ett land 
som Syrien, där man visat missnöje mot den syriska regeringen genom att bära slöja. I andra 
länder har slöjan inneburit en ökad frihet för kvinnor som vill läsa på universitet. Kvinnor 
som kommer från sociala klasser som anses vara mindre privilegierande känner sig ibland 
tryggare i den enhetliga islamiska dräkten.18

I en intervju med Jamila, en svensk kvinna som har konverterat till Islam, berättar hon 
att hon började bära muslimsk klädedräkt när hon konverterade. I Koranen står det att 

                                                 
15 Muslimer i svensk skola, s. 24.ff. 
16 Muslimer i svensk skola, s. 32f. 
17 Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet. s. 30. 
18 Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet s. 30. 
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”kvinnan skall täckas”. Hon berättar också att det hänt att folk har ropat saker efter henne då 
hon går på Stockholms gator. När det är vinter och alla har mycket kläder på sig märks det 
inte lika mycket. Det är värre på somrarna berättar Jamila. 

Bland många västerlänningar upplevs slöjan som ett förtryck, men Jamila menar likt 
många andra konvertiter att det är tvärtom. Hon menar att hon känner sig mer fri i sina 
muslimska kläder. I det här samhället sätter man en stor vikt vid utseendet, tidningarna skriver 
ofta om bantning. I de muslimska kläderna känner Jamila att hon blir värderad som den 
människa hon är och inte efter sitt utseende.19

 
Täckandet av kroppen i Koranen, Sura 24:31, där de talas om att: 
 
”ej visa sina behag undantages av vad som alltid är synligt därav” (med det som är synligt 
brukar avses ansikte och händer) 
 
Muslimers syn på nakenhet är ej ett unikt islamiskt drag, utan snarare utmärkande för en rad 
etniska och religiösa grupperingar. Skulle vi nämna en viss region/kultur där detta drag är 
påtagligt skulle det vara vad vi betecknar som medelhavskulturer.20

 
Man och kvinna ges olika roller inom Koranen, både inom familjen och i samhällslivet. Inför 
Gud är de båda av samma värde. (Vilket inte alltid har varit så klart inom kristendom, där de 
historiska diskussionerna har handlat om huruvida kvinnan ska definieras som djur eller 
människa, och om kvinnan verkligen har en själ.) Enligt Koranen har mannen sista ordet 
gällande familjen. Han är familjens överhuvud. Man och kvinna är olika skapta och passar 
därför för olika samhällssysslor, men ändå är de av samma värde, vilket är fastställt av Gud. 

Men i praktiken har denna grundsyn ofta manipulerats till männens fördel. I många 
islamdominerande samhällen bestämmer män mycket över hur kvinnorna ska uppträda, 
medan kvinnor har mycket lite att säga till om angående männens sätt att bete sig.21

 
Angående huvudduken, Tidskriften ”Nyans”, på nätet. 
Hawa saknar förståelse för dem som anser att en muslim i Sverige ska klä sig som svenskar 
för att anpassa sig i det svenska samhället. Hon menar att hon när hon kom till Sverige redan 
hade ett liv, en tradition, en kultur, en religion och sina kläder. Även fast hon är svensk 
medborgare har hon en annan kultur, den hon har blivit uppfostrad med. En jämförelse hon 
gör är om en svensk skulle flytta till Somalia, som hon kommer ifrån, så vill säkerligen den 
personen fortsätta att fira jul. Skulle hon då säga att den personen inte fick fira sin 
traditionella jul, bara för att alla andra inte gör det i Somalia? Hawa tycker att det vore fel. 
Vill personen ifråga fira jul, så får hon det. Hon skulle heller aldrig begära att en svensk 
kvinna i Somalia skulle börja bära sjal. Hon anser att de har rätt att leva sina liv, men om de 
vill ta del av hennes kultur och seder så är de välkomna att göra det. 

Hawa blir upprörd när hon får höra att kvinnans islamiska klädsel skulle vara en symbol 
för att islam är en kvinnoförtryckande religion. Hon säger att en kvinna som gifter sig med en 
muslimsk man blir behandlad som en drottning, alla i familjen står bakom kvinnan. Om 
mannen behandlar kvinnan illa, beror det inte på att han är muslim, utan att han är psykisk 
sjuk, menar Hawa. Det är inget som har med religionen att göra utan finns i alla kulturer.22

                                                 
19 Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Jag sökte och fann Islam s. 36.f. 
20 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 104f. 
21 Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 109f. 
22 Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/hawa.htm Text Ulrika Vallgårda. 
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Lena tycker att sjalen är befriande. Det är en demokratisk rättighet. Det finns grupper i 
Sverige, t.ex. Skånepartiet, som vill förbjuda sjalen. Lena skulle bli jätte arg om man inte 
skulle få klä sig muslimskt. I Sverige råder demokrati och de flesta klär sig som de vill och 
visar sig som de vill, nästan nakna. Då måste man också få klä sig fritt åt andra hållet också. 

Frihetskänsla. Trots de glåpord hon möter och att klädseln ibland är en begränsning, då 
hon t.ex. inte kan simma som hon gjorde innan hon blev muslim, känner hon sig fri. ”Jag 
känner inte att män tittar på mig som ett sexobjekt. Kvinnors kroppar utnyttjas i reklam, andra 
bestämmer hur kvinnor ska se ut. Det är jag fri från”.23

I en artikel i ”Dagens nyheter”, 1mars, 1997, Asrin vägrar bära slöja, föreslår Asrin 
Muhammed att muslimska kvinnor i Sverige ska förbjudas att bära slöja utomhus, eftersom 
slöjan enligt henne är en symbol för förtryck. Hon jämför med att man kan straffas för att man 
bär rasistiska symboler.24

Koranen inte entydig. En del muslimska kvinnor i Sverige säger att de bär slöja för att 
det står i Koranen, medan andra hävdar att Koranen inte ger några entydiga regler om hur 
kvinnor ska klä sig. Det som sägs i Koranen är att man uppmanas att inte visa ”sina behag” 
samt att täcka barmen med sina khimarer.(vers 24:31) och att Profeten uppmanar sina hustrur 
och döttrar och de troendes kvinnor att svepa sina djilbaber kring sig för att de ska kännas 
igen.(vers 33:59) Det finns i Koranen ingen information om hur en djilbab eller khimar ska se 
ut i detalj eller exakt vilka delar av kroppen som ska skyddas, förutom barmen, som ska 
täckas.25

 
Skånepartiet vill förbjuda slöjan. ”Skånepartiet har ingenting emot muslimer som människor, 
säger de men de tror inte att utövandet av islam i Malmö går att förena med skånska 
sedvänjor.” I en motion till kommunfullmäktige i Malmö, angav de tre motionärerna bl.a. 
följande anledningar till att man borde förbjuda utövandet av islam i Malmö: 
 
- Man är emot hedersmord och minareter 
- Islamiska friskolor har en avvikande undervisning om Israel och USA 
- Flickor får inte lära sig simma 
- Att traditionell svensk mat, såsom korv och fläsk, inte längre serveras på 

Rosengårdsskolan. 
 
Motionen togs upp i mars 1999 och avslogs där med 56 röster mot två, en av motionärerna 
röstade emot sitt egna förslag.26

Chakib Benmakhlouf, rektor på den muslimska friskolan i Akalla, norr om Stockholm, 
förklarar varför bara vissa använder slöja. I vissa områden var det tradition att kvinnan täckte 
sig helt och hållet, också händer och ansikte. Det är en förislamisk tradition som inte förbjuds 
i Koranen, berättar hon. Att vissa använder sig av den klädseln idag beror på att olika 
samhällen behöver olika tid för att komma ifatt samtiden. 

Skolan har islam som inriktning, med 20 minuters bön på fredagar och undervisning i 
arabiska. Pojkar och flickor har separat sim- och gymnastikundervisning och 
biologilektionerna leds av en manlig lärare för pojkarna och en kvinnlig för flickor.27 Detta 
anser jag kan ses som en bra kompromiss, som kanske skulle fungera även i svenska skolor. 

Är religiös klädsel påbjuden i en persons trosbekännelse är det personen som har den 
trosbekännelsen som avgör om hon vill följa påbudet. Det är den enskilda kvinnan som avgör 

                                                 
23 Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/lena.htm Text Maj-Lis Koivisto. 
24 Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/citat1.htm. 
25 Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/intebehag.htm Text Jonas Svensson, doktorand i islamologi. 
26 Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/skanep.htm. 
27Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/friskola.htm Text Maj-Lis Koivisto. 
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hur bunden hon är att följa påbudet. Rätten att bära religiös klädsel omfattas av 
religionsfriheten.28

Ett fall där en kvinna nekas arbete p.g.a. sin slöja. Haifa Saleh är utbildad tandläkare vid 
Karolinska institutet i Huddinge. När hon sökte jobb på Kallhälls Folktandvård i Järfälla, fick 
hon komma på en intervju. Två gånger under intervjun blev hon frågad om hon kunde tänka 
sig att ta av sig slöjan under arbetstid, vilket hon berättade att hon inte kunde, då slöjan var ett 
påbud i Koranen. De berättade om en tidigare anställd som hade tagit av sig slöjan under 
arbetstid. Avslutningsvis sade de att de skulle kolla över situationen på mottagningen och att 
de skulle återkomma till Haifa. De påpekade att det inte var någon riktig arbetsintervju 
eftersom det var Haifa själv som hade rikt till dem. 

Två veckor gick och Haifa hörde ingenting, då hon själv ringde till dem sade de att de 
hade diskuterat Haifa och att kravet på henne för att få jobbet var att ta av sig slöjan. Senare 
såg Haifa en annons från kliniken i tidningen. Hon kände sig kränkt och anmälde fallet till 
Diskriminerings Ombudsmannen. 

 
Efter förhandlingar slutade det hela med att: 
 
- Haifa erhöll en tidsbegränsad anställning hos Folktandvården, 8 månader, 20h/vecka. 
- Plus ersättning som två månaders lön. 
- Folktandvården skulle dessutom anordna en utbildning för klinikchefer rörande Lagen 

mot etnisk diskriminering.29 
 

5.4.4 Idrott 
Idrott är en obligatorisk del i den svenska grundskolan. ibland uppstår konflikter om på vilka 
villkor den muslimska eleven, främst flickor, ska delta i undervisningen. Det föräldrarna 
reagerar starkast mot är att flickor ska vara nakna i duschen, ha gymnastik tillsammans med 
pojkar, ha åtsittande idrottskläder och att flickorna måste ta av sig sin slöja. Att dessa 
konflikter uppstår kan bero på muslimernas syn på sexualitet, moral och anständighet.30

I islamiska skriftliga källor finns det många regler som handlar om att förhindra sex före 
äktenskap och utanför äktenskapet, d.v.s. otrohet. Därför finns t.ex. reglerna om att båda kön 
skall ha löst åtsittande kläder för att inte väcka någons lustar. Dessa regler är ofta hårdare för 
kvinnor. Det finns också regler som säger att män och kvinnor som inte är släkt ej får träffas 
om de ej är under uppsikt av någon social person som kan kontrollera vad som sker dem 
emellan. Både män och kvinnor uppmanas att slå ner blicken om de möter någon de ej är släkt 
med eller ser något som de ej borde se, t.ex. en naken kropp. Det muslimska samhällets 
faktiska norm, det beteende och handlingsval som är det vanligaste, har varit att se till att 
främst kvinnor följer dessa regler, då det är deras ock familjens heder som står på spel om de 
gör något de inte borde. Dessa regler är inte speciellt skapade av religionen, utan mer av de 
sociala mönstren som finns i de olika muslimska länderna.31

 
Olika sätt att lösa konflikten med idrotten är följande: 
 
- Den muslimska flickan kan ha löst åtsittande kläder och behålla huvudduken på 
- Idrotten kan placeras sist på schemat så att berörda elever kan duscha hemma 

                                                 
28 Arbetet, 26 oktober, 1999, Margareta Wadstein, Artikelsök. 
29 Uppgifter från DO om fallet Haifa Saleh som nekades anställning vid Kallhälls Folktandvård. 
Arbetsdomstolens mål A 84/99. 
30 Muslimer i svensk skola, s. 34f. 
31 Muslimer i svensk skola, s. 20f. 
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- Erbjuda separat dusch om möjlighet finns 
 
En annan lösning som har föreslagits i Malmö är att ha duschdraperier till duscharna för att 
flickorna inte ska känna sig kränkta. 

En pappa till muslimska barn säger att hans barn får se opassande saker varje dag, men 
att de har lärt sig att inte ta intryck av vad de ser, utan låter detta passera sinnena. Detta menar 
Jonas Otterbeck är en idealiserad bild, men att det ligger något i att om de muslimska barnen 
ska leva i Sverige som en religiös minoritet, är det dem själva som måste skydda sig från 
sådant de inte får se enligt sin religion. 

Simundervisningen är ett liknande problem som skolidrotten. Starkt troende anser att 
det är oanständigt att visa sig i badkläder, då dessa visar för mycket av kroppen. Det 
förekommer att muslimska flickor vägrar att vara med på simundervisningen. Ibland föreslås 
att de kan vara med och titta på undervisningen, vilket inte heller fungerar då det är en synd 
att titta på ”halvnakna” kroppar. Det man enligt Jonas Otterbeck kan göra är att försöka 
förklara, för flickan och hennes föräldrar, betydelsen av att lära sig simma och det svenska 
samhällets syn på avkläddhet, men att sedan låta fatta sitt eget beslut. 

Det finns de föräldrar som låter sina döttrar vara med om de simmar i en stor T-shirt och 
ett par långa shorts. Andra föräldrar ställer krav på att flickor och pojkar ska simma separat. 
Det är inte ovanligt att har olika syn på vad som är lämpligt eller ej. Ett problem är att den 
muslimska eleven kan känna ett grupptryck i klassen att vara som alla de andra.32

 

5.4.5 Ämnesundervisning i skolan 
Inom religionsundervisning finns det vissa muslimska föräldrar som anser att man i skolan 
försöker ta ifrån eleverna deras egna religiösa uppfattning, genom att undervisa dem om alla 
andra religioner, medan andra föräldrar anser att Islam uppmanar sina anhängare att söka 
kunskap om allt inom alla områden. 
Läroböcker har av muslimska organisationer anklagats av att ge en felaktig bild av islam. 
Något som också Kjell Härenstam har påpekat i sina böcker ”Perspektiv på Islam, 1982”och 
”Skolboksislam, 1993”. 

Vissa föräldrar begär att deras barn ska befrias från religionsundervisningen. Dessa 
elever brukar undre religionslektionerna få studera Koranen eller också får de annan 
undervisning. 

Som ett exempel på hur man kan förändra religionsundervisningen så att den passar 
flera elever finns det på Rinkebyskolan, som är en högstadieskola i Stockholmsförorten 
Rinkeby, en stiftelse som heter Abrahams barn. De har utarbetat ett program som riktar sig till 
undervisning för såväl muslimer, som judar och kristna. Man har valt att utgå från de tre 
religionernas gemensamma utgångspunkt. Abraham nämns såväl i Bibeln som i Koranen, som 
judarnas och arabernas stamfader.33

Angående sex och samlevnadsundervisning, anser flera muslimer, som Jonas Otterbeck 
har intervjuat, att det i Koranen finns en hel del information om sex och samlevnad, från hur 
barn blir till, till hur man ska bete sig mot varandra i äktenskapet. De menar att man också kan 
läsa om barnbegränsning, abort, preventivmedel och sexualetik, även om det inte är just dessa 
ord som används. Då Koranen ofta använder sig av omskrivande förklaringar, är det viktigt 
hur man tolkar Koranen. 

Det som muslimska föräldrar brukar anmärka på i den svenska skolans 
sexualundervisning är; att den sker i klasser med båda könen tillsammans, att man använder 

                                                 
32 Muslimer i svensk skola, s. 35f. 
33 Muslimer i svensk skola, s. 37f. 
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sig av fotografier, bilder och filmer, att den börjar redan på mellanstadiet och ibland ännu 
tidigare. Argument mot sexualundervisning i skolan är att man tids nog får den kunskap man 
behöver och att undervisningen uppmanar till att elever ska ha sexuell erfarenhet innan de är 
mogna för det och före äktenskapet. I vissa invandrartäta skolor har man haft 
sexualundervisning i en flick- och en pojkgrupp. Men vissa lärare anser att man missar en 
väsentlig sak som att avdramatisera sexualiteten.34

 

5.4.6 Religiöst utövande i skolan 
Att muslimska barn tar ledigt enstaka högtidsdagar ska inte innebära några problem, anser 
Stockholms skolförvaltning. Vid Ramadan, fastemånaden, tar man inte ledigt från skolan. Det 
kan vara påfrestande för eleverna att klara av skoldagarna utan mat och dryck under hela 
dagarna. Som muslim fastar man först när man kommit i puberteten, ibland tidigare (11-12 års 
ålder). 

Att en muslim ska be fem gånger per dag, innebär att 2-3 av dessa bönestunder infaller 
under skoltid. En bön tar ca 10 minuter, detta börjar likt fastan att gälla vid puberteten. De 
flesta elever kan tänka sig att be på raster, men det finns elever som har begärt att få lämna 
klassrummet för att be. Att elever får ledigt för bön, sker enbart i undantagsfall. Andra bönen 
på fredagar är veckans viktigaste bön. Ett förslag är att skolor med många muslimska elever 
upplåter en lokal och anpassar schemat så att de kan få tid till bönen, som inte tar mer än 30-
40 minuter.35

Muslimska föräldrar vill oftast inte att deras barn ska delta i firandet av kristna högtider, 
vilket kan vara svårt att undvika. Skolavslutningar sker ofta i kyrkan, och man sjunger då 
kristna psalmer. Inför kristna/svenska högtider har man ofta förberedelser t.ex. att man pysslar 
eller tränar inför Lucia. Det är svårt att tvinga muslimska elever att deltaga i de direkt kristna 
gudstjänster, då det är handlingar som strider mot religionsfrihetens grundprinciper. Men att 
befria dem från all undervisning som har med kristendom att göra skulle skapa administrativa 
problem för lärarna, och det strider också mot skolans målsättning.36

 

                                                 
34 Muslimer i svensk skola, s. 39f. 
35 Muslimer i svensk skola, s. 42f. 
36 Muslimer i svensk skola, s. 52f. 
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6. Empirisk forskning 
 

6.1 Vad är svenska normer? 
Jag har bett 10 personer i åldrarna mellan 20-80 år att svara på frågor om vad de ser som 
svenska normer. När de skulle välja ut de fem normer som var viktigast för dem blev svaren 
följande: 
 

 Ärlighet (10st) 
 Bry sig om familjen (7st) 
 Inte stjäla (6st) 
 Respektera andra och deras åsikter/ bry sig om sina medmänniskor (6st) 
 Trohet (5st) 
 Sköta sitt arbete (4st) 
 Behandla andra såsom man själv vill bli behandlad (4st) 
 Inte svika sina vänner (3st) 
 Ha en positiv inställning (1st) 
 Hålla rent/vara hygienisk (1st) 
 Ge av sig själv (1st) 
 Respektera djur och natur (1st) 
 Följa det som står i bibeln (1st) 

 
5/10 trodde att religionen styr ens normer. Varav en menade att det sker omedvetet då vi lever 
i ett land som bygger på kristna värderingar, även om vi idag är oerhört sekulariserade. 7/10 
ansåg att de bud av tiobudorden som vi ofta ser som självklara normer vare sig vi är troende 
eller inte var de bud de försökte efterleva. Exempelvis: Du skall icke dräpa, du skall icke 
stjäla, du ska vörda din fader och moder etc. Men att bud som att man bara ska ha en gud är 
totalt oväsentliga för dem. En person menade att de tio budorden var oerhört viktiga. 
Människan behöver ett rättesnöre. Många bryr sig inte om dessa idag och därför har det också 
blivit mer våld och elände. 

9/10 höll med om att det var bra att ha sex före äktenskapet, med motivation att sex är 
en stor del av ett förhållande. Man måste veta om man kan leva ihop med den man gifter sig 
med. Man måste få pröva sig fram så man finner ”den rätta”. En menade att gud aldrig skulle 
kunna säga att två människor inte skulle få ha sex med varandra utan att vara gifta. Vi är ju 
skapade med sexualitet som drift. Det kan aldrig vara något fult i att ha sex, bara för att man 
inte är gifta. En annan svarade att det i dagens Sverige inte ens är säkert att man gifter sig 
överhuvudtaget, så självklart är det okej att ha sex utan att vara gift. Att man inte skulle få ha 
det är någonting påhittat av religiösa människor. Det finns ingen gud som har sagt något om 
detta. 

Alla 10 ansåg att det var viktigt att barn ska uppfostras till självständiga individer. 
Familjen ska finnas som en trygghet i bakgrunden. Men om en familj inte fungerar så är det 
bättre att skilja sig, menar en person. En annan poängterade att familjen trots allt var oerhört 
viktig, då de är de enda som bryr sig om en när det kommer till kritan. En person svarade att 
det är oerhört viktigt att stärka barn som individer, så de lär sig att tänka kritiskt och ta ansvar 
för sina gärningar. Samtidigt som det är viktigt att skapa förståelse för andra. Allt kan inte 
kretsa runt individen, det är viktigt att kunna fungera ihop med andra. Familjer i dagens 
samhälle ger upp mycket lättare. Man ser bara till sig själv och sin karriär. Det är synd att 
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samhället har blivit så respektlöst. Även om man ska vara självständig måste man kunna se 
till andras behov. 

Alla 10 ansåg att det inte finns några speciella manssysslor respektive kvinnosysslor. Vi 
lever i ett jämlikt samhälle, eller som en person sade det kan bli mer jämlikt angående lika lön 
för lika arbete och utbildning. Man och kvinna måste idag komma fram till vem som ska göra 
vad i hemmet. Ofta faller det naturligt att man gör det man är bäst på, eller att den som är 
mest hemma t.ex. tvättar. Ingen har försörjningsplikt mot den andra. Man hjälps åt så gott det 
går. 

Jag lät även dessa 10 personer ta ställning angående de normer Komvux menade var 
typiskt svenska. Frågan löd: Är dessa påståenden typiska svenska normer eller passar de även 
in på personer från andra kulturer? 
 
- man alltid måste passa tiden. 
 
Alla 10 menade att detta var en typisk svensk norm, svenskar är bättre på att passa tider. 
 
- man får inte fuska. 
 
2/10 ansåg att detta var en typisk svensk norm, medan resterande menade att detta var en 
norm som alla förhåller sig till, eller som en person sade: Alla fuskar det har inte med 
kulturell bakgrund att göra. 
 
- man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis. 
 
7/10 ansåg att det är en svensk norm att alltid gå till skola/jobb hur trött man än är, en person 
tyckte inte att man kunde säga om det var typiskt svenskt eller inte. Det beror på hur trött man 
är. Är man så trött att man ändå inte skulle klara av sitt jobb kan man lika gärna stanna 
hemma. 
 
- man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb. 
 
8/10 menade att det snarare handlar om smarthet, en av dessa påpekade att det i dag är många 
fler svenskar som säger upp sig utan att ha ett nytt jobb att gå till, även om det är fel. En 
person sade att svenskar oftare skaffade ett nytt jobb innan de sade upp sig från det gamla. 
 
- man inte kör bil utan körkort. 
 
5/10 menar att detta är en typisk svensk norm, medan de andra menade att det inte har med 
ursprung att göra om man är kriminell eller inte. 
 
- man inte ”drar över” kaffepausen. 
 
4/10 tycker att detta är en svensk norm, de andra 6 svarade att det finns många som drar över 
kafferasten. 
 
- man håller ett löfte. 
 
Detta ansåg 7/10 vara typiskt svenskt, tre personer menade att det gäller alla. 
 
- man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk. 
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Att hålla avstånd till den man tilltalar är inte typiskt svenskt, det gäller alla. Vissa personer 
håller inte avstånd vilket många tycker är jobbigt, men det är inte specifikt bland människor 
med annan kulturell bakgrund. 
 
- man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?” 
 
9/10 tyckte att detta inte var en typisk svensk norm, då de flesta hälsar först, en person 
menade att det var typiskt svenskt att man ska hälsa först. 
 
- man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga. 
 
Alla 10 höll med om att detta var en typisk svensk företeelse, även om det är trist att det är så. 
Passar mest in på Stockholmare menade en, stelt, tråkigt. 
 
- man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats. 
 
7/10 tyckte att det var totalt tvärtom, det är typiskt svenskt att diskutera privatliv på 
arbetsplatsen, en person menade att det visst förekom att man pratade om privatliv, men att 
det inte var typiskt svenskt att dela med sig av sig själv. 
 
- man inte kysser varandra på kinden. 
 
6/10 ansåg att detta är typiskt svenskt att inte kyssa varandra på kinden, men att det självklart 
förekommer även bland svenskar. En person menade att detta är en typisk svensk företeelse 
bland yngre generationer och ”finare folk”. 
 
- man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder). 
 
6/10 tyckte att det var typiskt svenskt att lämna tillbaka något man lånat. En person menade 
att det gällde alla. 
 
- man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet. 
 
Alla 10 tyckte att det här gäller alla. Det finns väl ingen som skulle tro något annat. 
 
- en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende. 
 
5/10 ansåg att det är typiskt svenskt att speciellt bli tyst då man är arg. En av dessa tyckte 
dessutom att personer från andra länder skrek mer och gestikulerade när de var upprörda. 
Resterande ansåg att det var olika för alla människor, det handlar mer om hur man är som 
person. 
 
- man tror på vad folk säger. 
 
6/10 ansåg inte att det var typiskt svenskt att tro på vad alla säger. Man måste ifrågasätta det 
man hör. Medan en person tyckte att det var typiskt svenskt att lita på andra personer. 
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6.2 Vad är muslimska normer? 

En intervju med en muslimsk kvinna från Islamiska Informationsföreningen i 
Stockholm 
Jag har intervjuat en muslimsk kvinna om muslimska normer. Hon berättade följande: 
De viktigaste normerna för en muslim är de fem grundpelarna: 
 
- Att bara tro på en Gud 
- Be fem ggr/dag 
- Fasta under ramadan 
- Betala allmosor, sukkat, en liten summa av det man tjänar som ges till fattiga 
- Åka till Mecka minst en gång under sitt liv 
 
Dessa fem bud står i koranen, man kan jämföra dem med bibelns tio budord. Förnekar du 
dessa fem bud är du inte en riktig muslim. Gud vet visserligen att vi inte är perfekta, så han 
förlåter de flesta synder, förutom att man tror på flera gudar. 

Det som skiljer sig mellan muslimska lagar/normer är att de ofta är hårdare än de lagar 
som finns i Europa. Om man t.ex. mördar någon i ett muslimskt samhälle så vet man att det 
egna straffet blir detsamma. Hårda lagar ger ett tryggt samhälle. I Sverige kan man till och 
med dömas för att vara psykiskt sjuk och få sjukhusvård istället för fängelse. Samhället blir 
bättre om man följer koranen, men det kan vara svårt för en muslim i Sverige att följa sin tros 
lagar i t.ex. skolan. Viktigast är att man försöker och gör sitt bästa. 

Ett problem att följa islam är att duscha efter gymnastiken i skolan. Enligt Islam ska 
man inte visa sig naken inför andra. En lösning på detta skulle vara att man i skolorna köpte in 
duschdraperier eller att eleverna erbjöds separata duschrum. En del lärare har svårt att 
acceptera denna syn och menar att muslimer är gammalmodiga. Många muslimska flickor 
avstår också från gymnastiken överhuvudtaget då lektionerna är med både flickor och pojkar. 

Ett annat ”problemområde” som brukar diskuteras är skolmaten. Vissa mattanter blir 
arga över att muslimer inte äter fläskkött och ljuger om att det inte är fläskkött när det i själva 
verket är det. Men de finns också förstående mattanter som underlättar för de muslimska 
eleverna. 

Lärare och undervisningsansvariga borde lära sig mer om hur muslimer tänker så att de 
lättare kan förstå och anpassa undervisningen så den fungerar för alla. Detta skulle leda till att 
muslimska elever fick känna sig normala trots sin annorlunda tro. 

Att gå ifrån klassrummet för att be fungerar inte alltid. Har läraren en viktig lektion där 
elever måste vara i klassrummet, kan de be efter lektionen. Eleverna själva måste ta ansvar för 
att be under raster. Skolan borde kunna erbjuda eleverna en lugn plats där de kan be. Det är 
fel med elever som missbrukar sin tro för att ”smita” från klassrummet. 

Angående debatten om slöja måste man komma ihåg att Sverige är ett religionsfritt land. 
Det är ett land där man får klä sig hur man vill och varför skulle man då förbjuda just 
muslimer att ha sina kläder? Man kan inte begära att en muslimsk elev ska integreras totalt i 
det svenska skolsamhället. Att begära att de skulle klä sig ”svenskt”, ha ett västerländskt 
synsätt på allting och börja äta fläskkött. Det vore emot svenska samhällets uppbyggnad att 
begära en sådan sak. 

Muslimers syn på sex före äktenskap är att det är helt förbjudet, vilket motiveras med att 
sex innan äktenskap kan ge oönskade graviditeter och barnet kan födas utan att en fader finns 
med i bilden. Detta ser muslimerna som en rättighet de har för att skydda familjen. Det är 
klart att det händer att muslimer bryter mot det här, men i grund och botten är sex före 
äktenskap emot islams normer. För vissa män som är gifta kan problemet uppstå att de har 
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svårt att vara trogna sin hustru. Då man inom islam inte tillåter otrohet kan mannen istället 
gifta sig med flera kvinnor. Detta inte något som alla muslimska män gör, utan det handlar om 
mannens personlighet, samt hur rik han är. Mannen har i uppgift att försörja sin familj. 

Muslimer talar mer om familjen än om individen. Barn som växer upp i Sverige vill bli 
självständiga och flytta hemifrån innan de gifter sig. Det är deras rättighet att avgöra det 
själva då de fyllt arton år. Detta skiljer sig mot det muslimska synsättet, då det är emot islam 
att flytta hemifrån innan man har gift sig. Men om man som muslim studerar på annan ort är 
det acceptabelt att flytta hemifrån. Familjen är oerhört viktig inom islam. Om man inte 
prioriterar familjelivet blir barnen ofta misslyckade. Muslimska barn och ungdomar som 
kommer till bland annat Sverige, vill bli mer västerländska och ha lika stor frihet att göra som 
de vill som sina kamrater. Svenska samhället är för individbaserat. Det finns ungdomar som 
inte förstår det här med individens frihet på rätt sätt. 

Mannen är, som jag nämnde ovan, den i familjen som har försörjningsplikt. 
Kvinnan/kvinnorna kan jobba om det behövs för familjens ekonomi, om inte hem och familj 
tar skada av det. Barnen mår bättre om de får vara hemma. Mamman ska finnas i hemmet när 
barnen är små och när barnen kommer hem från skolan. 

Den senare delen av intervjun gick vi igenom de punkter man på Komvux menade var 
svenska normer/levnadsregler som man som person med annan kulturell bakgrund bör känna 
till. Min fråga var hur ser du på dessa punkter? Vilka punkter anser du vara typiskt svenska 
och vilka passar även in på muslimer? 
 
- man alltid måste passa tiden. 
 
Detta gäller för såväl muslimer som ”svenskar”. Som muslim tillhör det tron att passa tiden. 
Det är klart att ingen kan vara perfekt, men man gör sitt bästa. 
 
- man får inte fuska. 
 
Detta är också viktigt för muslimer. Profeten sade: Den som fuskar är inte en av oss. 
 
- man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis. 
 
Detta gäller också för muslimer, inte bara svenskar. 
 
- man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb. 
 
Det handlar inte om vilken religion och kultur man tillhör, utan beror snarare på hur pass 
smart man är. 
 
- man inte kör bil utan körkort. 
- man inte ”drar över” kaffepausen. 
- man håller ett löfte. 
 
Dessa tre gäller för alla, både ”svenskar” och muslimer. 
 
- man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk. 
 
Det finns inga mått angående vilket avstånd man ska ha. För muslimer är det viktigt att man 
ska undvika att ha kroppskontakt. Denna är nog viktigare för en muslim. 
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- man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?” 
 
Självklart hälsar man först på den man möter, man ska le, vara ödmjuk och inte använda för 
hög röst. Detta gäller alla. 
 
- man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga. 
 
Detta är verkligen ingen regel man måste följa. Man väljer fritt var man vill sitta, det handlar 
inte om ifall man är muslim eller ej. 
 
- man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats 
 
Enligt islam ska man arbeta på sin arbetsplats, men det händer att man pratar om personliga 
frågor under arbetstid, såklart. 
 
- man inte kysser varandra på kinden. 
 
På gatan gör man inte det som muslim, men om nära bekanta kommer på besök i hemmet 
förekommer det. 
 
- man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder). 
 
Det gäller alla. Det är en plikt för en muslim att lämna tillbaka något som man har lånat. 
 
- man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet. 
 
Det förstår väl alla, även om man i andra länder inte tilltalar främmande personer med 
förnamnet. 
 
- en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende. 
 
Det här gäller också för såväl muslimer som ”svenskar”. Det finns ju olika grader på hur man 
reagerar. Som muslim brukar man säga att man ska försöka dämpa sin ilska, så att den inte 
leder till att man begår ett dumt misstag. Profeten sa att man inte ska vara arg och visa sin 
ilska. Försök att avleda ilskan sade han. Man måste behärska sig. Men människor är olika. 
 
- man tror på vad folk säger. 
 
En muslim ska alltid säga sanningen, och också kunna tro på vad andra säger. Detta vet de 
som kan sin tro. Man måste självklart använda förnuftet, man kan inte svälja vad som helst. 
 

6.3 En intervju med Dorothea Rosenblad, Stiftelsen Abrahams Barn 
Abrahams Barn driver ett antal projekt för att skapa ett gemensamt forum för barn som har 
”ren, svensk” bakgrund och för barn som är ”nytillkomna” till Sverige. Om man talar ett 
gemensamt språk inom ett område, religion, är det lättare att acceptera att man skiljer sig från 
varandra när det gäller en del andra saker. Man måste ha kunskap om varandras religion och 
kultur, för då undanröjer man den rädsla som ofta ligger i botten för konflikter. 

Dorothea Rosenblad startade den här verksamheten för nio år sedan. Man utgick från 
den religionsundervisning som var aktuell då. På den tiden läste man lite om islam i årskurs 
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sex och sedan i årskurs nio, under rubriken främmande religioner. Det var fullständigt absurt 
att religionsundervisningen skulle se ut så, menar Dorothea Rosenblad. Man ägnade t.ex. 
årskurs sju till att läsa om lutherdom, romersk katolicism och ortodoxi. Årskurs åtta ägnade 
man åt svenska frikyrkorörelser. Det här hade ingen relevans för de elever som Dorothea 
Rosenblad hade då hon var högstadielärare på den här tiden. Hon tänkte att det var på tiden att 
revolutionera hela undervisningen, men var mer blygsam på den tiden och tänkte att man 
kunde hitta ett komplement där man tar fram det som religionerna har gemensamt. Frågan 
man ställer sig är: Vad har då de Abrahamitiska religionerna gemensamt? Först och främst, 
menar Dorothea Rosenblad, är det gestalterna Abraham och hans söner. Hela den hebreiska 
bibelns värld är giltig både för judar, muslimer och kristna. Det var i dessa banor Dorothea 
Rosenblad tänkte. Hon gick till rektorn där hon arbetade och sade att hon ville ha tjänstledigt 
för att göra det här, då hon behövde läsa på om religionerna för att kunna genomföra det här. 
Rektorn beviljade tjänstledigheten om Dorothea Rosenblad kunde få sina kollegor att stödja 
hennes idé. Verksamheten startade och det blev en jättesuccé, mycket p.g.a. att man utgick 
från människoöden, vilket intresserar alla oavsett bakgrund. 

Dorothea Rosenblad kunde inte så mycket om alla religionerna då hon började. Det hon 
kände till om islam ”kunde man lägga på en lillfingernagel”. Visserligen hade hon läst några 
poäng islam i sin teol.kand. Det blev ett ständigt läsande och talande med människor, och så 
är det för Dorothea Rosenblad än idag. Men man kan inte vänta med att börja till dess att man 
är fullärd, för då blir det aldrig av, menar hon. 

Det som har hänt inom religionsundervisningen under de nio år som gått sedan 
Dorothea Rosenblad startade sin verksamhet är att Abrahams Barns metod blir allt vanligare. 
Dorothea Rosenblad har skrivit en lärarhandledning som hon säljer runt om i landet. Det här 
sättet att arbeta på har ökat, och det beror inte bara på Abrahams Barn. Man har blivit mer 
öppen för att den religiösa kartan ser annorlunda ut i Sverige idag, och man har framför allt 
blivit uppmärksam på att det faktiskt finns en religiös karta. 

Sverige är ett oerhört sekulariserat land, där religion inte ens gör människor arga. 
Religionen har ingen relevans alls. Men det har den för invandrade människor, vare sig de är 
ortodoxt kristna eller muslimer. Religionen ligger för dem i botten på identiteten, och när man 
utvandrar så letar man efter sina rötter. 

Dorothea Rosenblad tycker att det är en intressant fråga hur pass mycket skolorna ska 
anpassa sig till andra kulturer. Gällande skolmaten ser hon inga problem, då det alltid finns 
alternativ mat till fläskkött. 

Gällande klädsel anser hon att det inte heller är någonting att bråka om. Flickor som vill 
bära slöja ska få göra det. Det hör till de mänskliga rättigheterna och Dorothea Rosenblad ser 
inget provocerande i att muslimska kvinnor bär slöja, detta är hennes personliga åsikt. I 
Abrahams Barns ideologi ligger det en djup respekt för andra människors möjligheter att 
bestämma över sitt eget liv, och då måste man också få bestämma vad man ska ha på sig. 
Dorothea Rosenblad kan inte begripa att det förekommer åsikter om att man inte borde få bära 
slöja, men hon vet att det förekommer. 

Gällande idrott har man i Rinkebyskolan anordnat särskild gymnastik för flickor, men 
det menar Dorothea Rosenblad, att man hade i svenska skolor på den tiden hon var ung. Om 
det finns önskemål att skilja pojkar och flickor åt på gymnastiken och det är möjligt att 
genomföra så är väl det bra. Själv tycker hon att det kan vara skönt att slippa ha idrott med 
pojkarna. Alla flickor tycker inte om att sparka fotboll, menar hon. Men det har inte med 
religion att göra utan med personlig inställning. 

Att muslimer skulle vara emot biologiundervisningen gäller absolut inte alla, utan 
snarare en minoritet bland muslimerna. För alla människor som bor i Sverige är läroplanen ett 
samhällskontrakt som man ska respektera. Lärare och skolledning är medvetna om att vissa av 
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läroplanens punkter är känsliga och försöker att genomföra dem med största möjliga 
taktfullhet. 

I ett samtal som Dorothea Rosenblad hade med Jan Järpe, professor i Islamologi, 
frågade hon ifall det fanns några hinder som muslimsk kvinna att spela teater, men han ansåg 
att det inte fanns något religiöst skäl till att man inte skulle kunna spela teater, förutsatt att hon 
klädde sig så som de anser är anständigt. Jan Järpe ifrågasatte varför hon inte ställde den 
frågan till en muslim istället, men Dorothea Rosenblad menar att det är svårt att få en person 
som har en tro att representera en hel religion. En religion är så mycket större än vad en 
människa kan stå för. 

Angående frågan om man kan begära av en elev med annan kulturell bakgrund ska 
anpassa sig till den svenska skolan vill Dorothea Rosenblad helst inte att den frågan ska 
behöva drivas så långt. Abrahams Barn har i samarbete med Skokloster ett 
integrationsprogram som heter ”Kids in museum”, som innebär att barn som steg nummer ett 
lär sig om svensk historia från 1600-talet och framåt genom att samarbeta med Skokloster, där 
det finns föremål från många andra kulturer. Steg två innebär att man går ut de kulturer som 
finns representerade i klassen och sedan bygger man vidare. Man börjar med det svenska, för 
det är här vi är. Språket är viktigt för samförstånd i det här landet, för de med annan kulturell 
bakgrund. Behärskar man inte språket blir man lätt missförstådd, man blir utsatt för övergrepp 
och demokratin fungerar inte, 

Dorothea Rosenblad säger att den svenska skolan står utanför religionerna. På vissa håll 
i landet hålls skolavslutningar i svenska kyrkan, vilket är en gammal svensk tradition. Ser 
man till muslimerna, så står det i deras skrifter att de kan be precis varsomhelst. Ett exempel 
på detta är att man i Uppsala domkyrka, upplät ett litet kor för muslimerna, då man hade en 
konferens, för att de skulle få uträtta sina bönestunder. 
 

6.4 Albyskolan, enkäter om religion i skolan, årskurs nio 
Jag har delat ut enkäter till 36 elever i årskurs nio i Albyskolan. 12 stycken av dem som deltog 
var muslimska elever, resterande tillhörde olika delar av kristendomen. Endast en person sade 
sig vara utan religion. Jag har valt att fokusera mig på vad eleverna med muslimsk bakgrund 
har svarat på mina frågor då enbart dessa är av intresse för min uppsats. För att se enkäten jag 
delade ut se bilaga. 
 
1. Hur ser du på skolans religionsundervisning? 
75 % av de muslimska eleverna ansåg att skolan tog upp lika mycket om alla de stora 
religionerna. Endast 8 % tyckte att kristendom fick allt för stor plats. 25 % menade att skolan 
gav en rättvis bild av islam, medan ingen ansåg att den gav en rättvis bild av judendomen. 

Att ingen kryssat i att den ger en rättvis bild av judendom kan bero på att de 
missuppfattat frågan, eller också att de har svårt att avgöra vad som är en rättvis bild av 
judendom. Man kan med tanke på att de missuppfattat frågan om judendom, ifrågasätta om de 
även missuppfattat frågan angående islam, men det kan också vara troligt att skolan ger en 
orättvis bild av islam, enligt dessa muslimska elever. 
 
2a. Hur är era gymnastikgrupper utformade? 
Blandad grupp med både tjejer och killar 
Könsindelade grupper, d.v.s. pojkar och flickor för sig 
 
2b. Vilket av alternativen i 2a skulle du välja om du själv fick bestämma? 
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Alla muslimska elever hade gymnastik i blandade grupper, med både flickor och pojkar. 
Endast 25 % ville hellre ha könsindelade grupper, medan 75 % var nöjda med situationen som 
den är. 
 
3a. Äter du fläskkött? 
3b. Endast om du svarat NEJ på fråga 3a! 
Vilken alternativ kost erbjuds du då skolan serverar fläskkött? 
75 % muslimska elever äter inte fläskkött i skolan. Av dessa 75 % av eleverna äter 67 % 
ersättningskött som alternativ kost och 33 % äter vegetarisk kost. 
 
4. Anser du att skolan ger utrymme för religionsfrihet? 
83 % av de muslimska eleverna ansåg att skolan gav utrymme för religionsfrihet till 100 %, 
medan 17 % svarade att den delvis gav utrymme för religionsfrihet. 
 
5. Hur tycker du att skolan kan öka religionsfriheten? 
Ingen av de muslimska eleverna kom med något konkret förslag som skulle underlätta att 
följa sin tro i skolan, det flesta tyckte att det var bra som det var nu.(Se fråga 4.) 
 
6. Har du i skolan tvingats att deltaga i något/eller avstå från något som är mot din religion? 
92 % av de muslimska eleverna har aldrig tvingats att deltaga i något/ eller avstå från något 
som är emot deras religion. Endast 8 % (1pers.) svarade ja på frågan, dennes exempel var att 
”skolan säger om man är muslim o.s.v.”, vilket jag har svårt att förstå vad eleven vill ha fram. 
 
7. Anser du att man kan begära att en elev med annan kultur ska integrera/anpassa sig till den 
svenska skolans normer, bestämmelser, som bland annat kommer till uttryck i läroplanen? 
84 % av de muslimska eleverna ansåg att det är fel att begära att en elev med annan kulturell 
bakgrund ska integrera/anpassa sig till den svenska skolans normer om det bryter mot deras 
religion. 8 % ansåg att man kunde begära det av en elev och 8 % ansåg att man delvis kunde 
begära det av eleven. 
 

6.5 En intervju med Albyskolans rektor 
I Albyskolan är ca 40-50% av eleverna muslimer. Unga klarar av olika religioner bättre än 
vuxna, de accepterar varandra på ett bättre sätt. I Albyskolan har man aldrig behövt hitta 
kompromisser mellan elever med annan kulturell bakgrund och skolans bestämmelser, då det 
inte förekommer några sådana problem i skolan. 

Förr i tiden var ersättningskött ett problem i svenska skolor, men numera finns det alltid 
minst ett alternativ till fläskkött. Oftast finns det både ersättningskött och ett vegetariskt 
alternativ i Albyskolan. Albyskolans rektor hoppas att detta inte längre är ett problem på 
skolor där det går färre muslimska elever. 

Gymnastiklektionerna ges i blandade grupper och barnen själva tycks vara nöjda med 
det, men det finns en önskan bland en del föräldrar att vissa lektioner ska ske separat, bara 
flickor i en grupp och bara pojkar i en grupp. Att man inte vill ha blandade grupper behöver 
inte enbart bero på vilken religion man har, utan kan helt enkelt vara så att t.ex. flickor inte 
tycker det är särskilt roligt att ha gymnastik med pojkar. Hur som helst kommer det att från 
och med nästa år finnas möjlighet för eleverna att ha separat gymnastikundervisning. 
Gällande simundervisning sker denna oftast på en lägre nivå. Ungefär en gång/år finns 
simning med som ett alternativ på friluftsdagarna, men detta är valfritt, man kan välja andra 
alternativ. 
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I Albyskolan har man aldrig haft debatt om ifall muslimska elever ska bära slöja eller ej. 
Områdets karaktär är sådan att man kan bära sin religiösa klädsel om man vill. Rektorn anser 
att man inte kan tvinga någon att avstå från att bära slöja om det bryter mot religionen. 

Gällande bön på fredagar är det okej för elever att gå ifrån lektioner för att be om 
föräldrarna har detta som önskemål, det är dock inte så många som brukar gå ifrån lektioner 
för att be, förutom under ramadan. 

Man har vanlig traditionell religionsundervisning i skolan. I Albyskolan har alla elever 
möjlighet att efterleva sin religion, åtminstone har ingen elev framför några klagomål 
angående detta. 

Albyskolans rektor anser att alla elever måste följa vad som står i skollagen, han har 
svårt att se att det skulle finnas ”skärpunkter” mellan tron och skollagen. Att elever ska 
utvecklas till självständiga individer kan inte vara mot några elevers religion, menar han. 
Religion är något som utvecklas med samhället. 

En viktig sak i svenska skolan idag är att den är mångkulturell, alla behöver vi utrymme 
och respekt oavsett vilken tro vi har. Det är skolans uppgift att ta tag i detta. Om man ser etik 
som en viktig del i skolan är detta en början till integration. Huvuduppgiften i grundskolan 
anser Albyskolans rektor, är att elever i årskurs nio ska vara samhällsdugliga medborgare, 
vilket innebär att de ska vara rättvisa, visa tolerans och respekt mot andra människor, känna 
till mänskliga rättigheter, visa empati och ha ett samhällsansvar. Finns inte detta hos eleverna 
har man misslyckats, men självklart är själva ämneskunskapen också viktig. 
 

7. Diskussion 
Det som är största skillnaden mellan ett muslimskt samhälle och det svenska samhället är 
synen på religion. Sverige är ett väldigt sekulariserat land, där de flesta ser på religion som 
var och ens privata ensak. Medan islam ofta styr hela, eller stora delar, av det muslimska 
samhället. Men om religion i Sverige ses som en privatsak, varför lägger sig svenskar i om 
muslimska kvinnor bär slöja eller ej? Kan det vara så som Dorothea Rosenblad säger att det är 
p.g.a. att vi inte känner till så mycket om muslimska seder och bruk som fördomar finns. Jag 
tror att det ligger något i det hon säger. Jag tror att det är viktigt att finna det vi har 
gemensamt för att vi lättare ska acceptera varandra. Det är minst lika viktigt för muslimer att 
få en inblick i det svenska samhället. Jag tror min huvudfråga är lite fel ställd. Är det inte så 
att vi, alla, måste integreras till det mångkulturella samhälle vi lever i? 

Riksdagen säger i sin proposition att ingen ska behöva vända ryggen mot skolan p.g.a. 
rädsla eller otrygghet. Faktum är att antalet muslimer som är positivt inställda till muslimska 
friskolor har ökat de senaste åren, med motiveringen att friskolorna är nödvändiga för att 
barnet ska kunna behålla och växa in i sin islamiska profil. Är inte detta ett exempel på hur 
man har vänt skolan ryggen? 

Ser man till olikheter gällande normer är det så att en troende muslim har det som står i 
Koranen och det som profeten har sagt som rättesnöre, på samma sätt som en troende kristen 
följer de budskap som finns i bibeln. Bland många svenskar är det inte religionen direkt som 
styr vårt val av normer, då ”vi” som jag tidigare sagt är väldigt sekulariserade. Men både 
samhällets lagar och våra normer styrs ändå indirekt utav kristna värderingar, eftersom de 
ligger till grund för det svenska samhällets uppbyggnad. Jag tror många svenskars normer i 
grund och botten är kristna värderingar, men att ”vi” inte ens uppmärksammar det idag. Något 
som tydligt skiljer sig mellan muslimer och svenskar i stort är synen på sex före äktenskapet. 
Men här måste man också lägga märke till att det beror på hur pass religiös man är. En djupt 
troende kristen har ofta en liknande syn på detta som en troende muslim, att sådan sex är oren. 
Men med tanke på de flesta av mina svar angående svenskars syn på detta törs jag nog säga 
att de flesta svenskar inte ser något fel i att ha sex före äktenskapet. Ser man till förhållandet 

 27



mellan man/kvinna och sysselsättning vill ”svenskar” ofta tala om jämlikhet när det handlar 
om sysslor i hemmet, barnuppfostran, löner etc. 

Men när det kommer till kritan är vårt samhälle relativt könsbaserat, om än inte i samma 
grad som det muslimska samhället, där män har försörjningsplikt och kvinnan helst ska stanna 
i hemmet. Något jag ifrågasätter är hur någon på Komvux överhuvudtaget kan dela ut ett 
papper till invandrare med påstådda svenska normer. Vissa av dessa påståenden är rent av 
löjliga. Såsom att någon skulle tro att en polis eller socialassistent är ens vän för att de tilltalar 
en med förnamnet och att man ska hålla ca: 1 meters avstånd då man tilltalar en svensk. Jag 
anser att flera av dessa påståenden ger uttryck för fördomar, t.ex. att man inte kör bil utan 
körkort, vikten av att passa tid och att det är fult att ljuga. Den muslimska kvinnan jag 
intervjuade på Islamiska Informationsföreningen ansåg att de flesta av dessa normer var lika 
viktiga för en muslim att följa. Om man jämför hennes svar med de svar som ”svenska” 
personer gav är det flera av dessa punkter som hon anser är gällande även för en muslim, som 
flera ”svenskar” anser är typiska svenska normer. Detta kan bero på att många svenskar har 
förutfattade meningar om hur invandrare är, och att det i själva verket inte är så stor skillnad 
mellan våra åsikter. 

De problem som kan uppstå för muslimska elever i svenska skolan bör inte vara några 
stora problem. Många av dessa är lätta att åtgärda. Ofta handlar det nog bara om att vi inte 
förstår oss på varandra som problemen uppstår. Med en öppen dialog mellan bl.a. elever, 
lärare och föräldrar skulle mycket gå att lösa. När jag begav mig till Albyskolan väntade jag 
mig att stöta på några av dessa problem jag hade läst om. Men så blev det ej. Det enda kanske 
inte alla elever, och säkert inte deras föräldrar, var helt nöjda med var att man på gymnastiken 
hade blandade grupper. Men detta skulle ändras till på hösten. Muslimsk kost var inget 
problem och det borde det inte vara heller. Att vara muslim och inte äta en viss kost går att 
jämföra med t.ex. vegetarianer och allergiker. Man kan lätt anpassa maten så den passar de 
flesta, eller att man serverar alternativ då man i skolan serverar bl.a. fläskkött. I en skola som 
Albyskolan där 40-50% av eleverna är muslimer finns det alltid kost som passar deras 
religion. Albyskolans rektor var själv muslim, men inte speciellt troende. Han kom själv 
ursprungligen från Turkiet vilket säkerligen bidrog till den stora förståelsen för religioners 
betydelse. Rektorn ansåg att barn från olika kulturer har lättare att förstå varandra än vad 
vuxna har, Han ansåg att det, för en muslimsk elev, inte var något problem att vara troende 
och samtidigt följa den svenska skolan och läroplanen. 

Jag ställde mig frågan om det kunde vara så att det är svårare att lösa dessa problem 
som kan uppstå i en skola där det endast finns ett litet antal muslimska elever. Kvinnan på 
Islamiska Informationsföreningen trodde att det låg något i det och att det var säkert därför 
som många muslimer väljer att bo i en förort som t.ex. Alby. Där finns många med muslimsk 
bakgrund. Det underlättar att leva där flera har samma syn på saker, och där det finns en större 
förståelse för varandra. Att skapa förståelse för muslimska seder och bruk bland elever tror 
jag kan vara svårt, speciellt i en skola där det finns få muslimska elever. Det finns ofta ett 
grupptryck bland elever hur man ska se ut och hur man ska bete sig. 

Jag tror att ju bättre kunskap lärare och skolpersonal får om de muslimska 
värderingarna, desto lättare är det att anpassa skolan så att alla elever kan deltaga i 
undervisningen utan att det påverkar deras religiösa uppfattning. Samtidigt som det är viktigt 
för både ”svenskar” och personer med annan kulturell bakgrund integreras, får man inte 
glömma bort att det är i Sverige vi befinner oss och att det är svenska lagar man måste följa. 
Att vi har gamla seder och bruk som vi av tradition följer är ingenting som måste ändras för 
att samhället ska bli mer integrerat. Viktigast är att man har en öppen dialog och att alla, 
invandrare som ”svenskar” får större kunskap om varandra. 

När man talar om vikten med en fungerande, öppen dialog måste man ha klart för sig att 
rent språkliga kommunikationsproblem kan förekomma. Alla invandrarföräldrar kan inte 
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prata så bra svenska. För att inga nya missförstånd och problem ska skapas kan man 
förebygga detta genom att ha en tolk närvarande då man träffas. 

Jag tror att skolan måste ta ett ansvar för hur man ska få större kunskap och förståelse 
för varandra. Själv anser jag att Abrahams Barns metod är en lösning, som kan leda till ökad 
förståelse och större acceptans bland elever. Men sedan måste man också nå ut till vuxna för 
att inte skapa en klyfta mellan dem och deras barn. Detta är extra viktigt för personer som 
invandrat till Sverige. 

Gällande klädsel tycks slöjan ha blivit en symbol för den oförståelse som finns för 
varandra. Några ur Skånepartiet ville förbjuda slöjan p.g.a. en rad fördomar de hade. Vissa 
muslimska kvinnor anser att slöjan befriar dem från att vara ett ”västerländskt sexobjekt”. Det 
räcker med ett sådant publicerat påstående för att skapa en klyfta mellan muslimska kvinnor 
och svenska kvinnor. Gällande om man som muslim ska bära slöja finns det även olika 
uppfattning inom islam. Min egen åsikt är att Sverige är ett fritt land där alla har rätt att klä 
sig som man vill, beslöjad eller lättklädd. Vilket den muslimska kvinnan från Islamiska 
Informationsföreningen höll med om. Dorothea Rosenblad sade att det var en del av 
Abrahams Barns ideologi att ha en stor respekt för andra människors möjlighet att bestämma 
över sitt eget liv. 

1998 startades Integrationsverket. Frågan är hur många år det kommer att ta innan vi 
märker någon skillnad? Detta är vad jag tror en lång process. De yngre generationerna har nog 
lättare att anpassa sig till det mångkulturella samhället. Det hänger mycket på samhället och 
främst på olika myndigheter om dagens integrationspolitik kommer att lyckas. Skolan är en 
viktig plats för att skapa större förståelse för andra människor. Många äldre lärare kommer 
snart/eller har redan pensionerats och det är kanske först med en ny generation lärare som 
integrationen i samhället kommer att ta fart. Om 15 år behöver vi förhoppningsvis inte ha heta 
debatter om huruvida personer med utländsk bakgrund ska integreras eller ej. Jag hoppas att 
vi då kan skratta åt oss själva som hade så svårt att förstå att det inte bara var ”invandrarna” 
som behövde anpassa sig till det mångkulturella, ”nya” samhället. 
 

8. Slutsats 
Jag anser att det inte är rimligt att endast begära att muslimska elever ska integreras i den 
svenska skolan. Det handlar snarare om att skapa större förståelse, bland elever 
överhuvudtaget, för varandra. Att förstå och acceptera att man är olika på en del sätt, men lika 
på andra. Viktigast för att nå detta mål är att ha en dialog. Inser vi att vi har en hel del 
gemensam bakgrund kan vi lättare acceptera varandras olikheter. Ju mer vi vet om varandra, 
desto färre fördomar föds. Alla behöver vi integreras i dagens mångkulturella samhälle. 
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Bilaga 1 

Vad är svenska normer? 

 
Vilka 5 normer anser du är viktigast att följa? 
 
Styr religion ditt val av normer? 
 
Vilka av de tio budorden, i bibeln, anser du vara viktiga? 
 
Hur ser du på sex före äktenskapet? 
 

Hur ser du på individ/familj? 
 
Hur ser du på förhållandet män/kvinnor och sysselsättning? 
 
Vilka av dessa påståenden anser du är typiska svenska normer? (se ur Profetens 
döttrar, pappret från Komvux) 
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Bilaga 2 

Vad är muslimska normer? 
 

Vilka är de viktigaste normerna för en muslim? Finns dessa nedskrivna i 
koranen? Varför är dessa viktiga? 
 
Tror du att muslimska normer skiljer sig från det svenska samhällets normer? 
 
Finns det några muslimska normer som är svåra att efterleva i det svenska 
samhället? 
 
Kan det uppstå problem att följa sina normer för en muslimsk elev som går i 
svensk skola? Hur löser man dessa? 
 
Är skolorna förstående att vissa elever har normer som de måste följa enligt sin 
tro? Eller begär skolan att eleverna ska göra undantag i sin religion? 
 
Några personer i Skånepartiet tyckte att muslimska elever skulle förbjudas att 
använda slöjan i skolan, och de klagade på att man inte längre kunde servera 
traditionell skånsk mat i skolbespisningen. Anser du att man kan begära att en 
muslimsk elev ska integreras totalt med det svenska skolsamhället? 
 
Vilken syn har du på följande: 
A) sex före äktenskapet 
B) individ/familj 
C) män/kvinnor och sysselsättning 
 

Vilka av dessa påståenden anser du är typiska muslimska/svenska normer? (se 
ur Profetens döttrar, pappret från Komvux) 
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Bilaga 3 

Frågor till Dorothea Rosenblad 
 
Du har arbetat fram en alternativ undervisningsform inom 
religionsundervisningen. Vad går den ut på? 
 
Vad är fel med den traditionella religionsundervisningen? 
 
Som svenska skolan är uppbyggd idag, kan det lätt uppstå problem för 
muslimska elever inom bl.a. idrott, religion, biologi, maten etc. Hur pass mycket 
anser du att skolorna ska anpassa sig till andra kulturer? T.ex. islam. 
 
Kan man begära av en elev med en annan kulturell bakgrund, att denne ska 
anpassa sig till den svenska skolan? 
 
Tycker du att den svenska skolan ger utrymme för religionsfrihet? 
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Bilaga 4 En enkät om religion i skolan 
Fyll i följande uppgifter: 

Kön:____ Ålder:____ Religion (ange vilken)__________ 

 

1. Hur ser du på skolans religionsundervisning? 

(Kryssa i de alternativ du tycker stämmer) 

O Tar upp lika mycket av alla religionerna 

O Kristendom tar allt för stor plats 

O Den ger en rättvis bild av islam 

O Den ger en rättvis bild av judendom 

 

2a. Hur är era gymnastikgrupper utformade? 

O Blandad grupp med både tjejer och killar 

O Könsindelade grupper, d.v.s. pojkar och flickor för sig 

 

2b. Vilket av alternativen i 2a skulle du välja om du själv fick bestämma? 

Ange ditt svar: _______________________________ 

 

3a. Äter du fläskkött? 

O JA O NEJ 

 

3b. Endast om du svarat NEJ på fråga 3a! 

Vilken alternativ kost erbjuds du då skolan serverar fläskkött? 

O ”Ersättningskött” 

O Vegetarisk kost 

Annat alternativ__________________________________ 

 

4. Anser du att skolan ger utrymme för religionsfrihet? 

O JA (100 %) O Delvis O NEJ 

 

5. Hur tycker du att skolan kan öka religionsfriheten? 

Ange ditt svar:___________________________________________ 

 

6. Har du i skolan tvingats att deltaga i något/eller avstå från något som är mot din religion? 

O JA O NEJ 

Om JA, ge exempel:_______________________________________________________________ 

 

7. Anser du att man kan begära att en elev med annan kultur ska integrera/anpassa sig till den svenska skolans 
normer, bestämmelser, som bland annat kommer till uttryck i läroplanen? 

OJA O NEJ 
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Bilaga 5 

Frågor till Albyskolans rektor 
 
Har skolan fått hitta kompromisser mellan skolans bestämmelser och elever med 
annan kulturell bakgrund? 
 
Hur många muslimska elever finns på Albyskolan? 
 
Om ni serverar fläskkött. Vilken alternativ kost får de elever som inte äter fläsk? 
Är detta ett stort problem för skolan? 
 
Hur har man fördelat flickor/pojkar på gymnastiklektionerna? Är de flesta nöjda 
med det? Har klagomål förekommit? 
 
Har debatten om slöja varit aktuell på er skola? Kan man tvinga en elev att inte 
bära slöja på exempelvis gymnastiken? Kan man begära att en elev ska bryta 
mot något som är emot deras tro? 
 
Hur är er religionsundervisning utformad? Ett sätt är metoden Abrahams Barn, 
tror ni att detta sätt kan öka förståelsen mellan ungdomar? 
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1. Inledning

Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle, vilket märks främst i större städer där det råder en stor blandning av olika folkgrupper. Vi lever i ett land som är jämlikt på många sätt. En demokrati, där alla människor har ett värde. Jag tror många med mig ser på Sverige som ett frihetens land. En av Sveriges grundläggande normer är religionsfriheten. Alla i Sverige har rätt att ha sin egna religionsuppfattning.

Indelningen svenskar och invandrare görs ofta i beskrivningar av befolkningen. Med invandrare brukar man då också inkludera personer som själva inte invandrat, men har minst en invandrarförälder. Detta gäller oavsett om de är svenska eller utländska medborgare. Ca: 1,6 miljoner i Sverige har utifrån detta synsätt en invandrarbakgrund. För att kunna göra en meningsfull bild av befolkningens levnadsförhållande i stort måste man ta hänsyn till bl.a. kön, ålder och utbildningsbakgrund. Detta gäller även när man gör undersökningar om invandrare. Ju längre bosättningstiden är i Sverige desto större är sannolikheten att den materiella och sociala situationen motsvarar den infödda befolkningens. Situationen för barn med invandrarföräldrar påverkas av hur länge föräldrarna har vistats i Sverige. Därför måste jag tillägga att min enkätundersökning inte kan ge en generell bild av hur alla muslimska elever i årskurs nio tycker.

Ungdomar i åldrarna 16-24 år med rötter i andra länder kommer att öka. Redan om ca12-13 år kommer var fjärde ung person i Sverige själv ha invandrat eller ha minst en förälder som har invandrat enligt en undersökning av SCB, Statistiska centralbyrån. Många ungdomar kommer genom släktskap i kontakt med olika kulturer och olika sätt att tänka. Studier visar att det bland dagens ungdomar finns ett förhållningssätt till andra kulturer och levnadssätt som bör tas tillvara på och som kan motverka de negativa inställningar till personer med utländsk bakgrund som finns dokumenterad bland ungdomar. Det finns idag tecken på att en ny underklass håller på att växa fram. Unga människor med utländskt medborgarskap, speciellt de som inte kommer från Norden, har t.ex. högre arbetslöshet än svenska medborgare. Många har svårigheter till följd av kort skolgång, bristande kunskap i svenska språket, och avsaknad av ett nätverk som underlättar då man söker jobb. Proposition 97/98:16, Sverige framtiden och mångfalden, Sveriges Riksdag.

På senare tid har det diskuterats mycket runt ämnet integration i de svenska massmedierna. Media har en stor roll i dagens samhälle. För mig som har vuxit upp i ett samhälle med så gott som bara ”svenska” familjer är det medias bild av invandrare som blir den sanna bilden för mig. Men som Albyskolans rektor sade, är media väldigt snabba att skriva om förorter som Alby, Tensta och Rinkeby så fort något hemskt händer. När det händer något trevligt har de oftast inte tid att göra ett reportage. Det säljer inte lika bra. Albyskolan brukar ringa och tipsa tidningar då det händer någonting bra på deras skolor som de kan skriva om. En gång på fyra år(!) har pressen kommit och gjort ett sådant reportage.

Jag tror ingen har missat att ämnet integration är ett ”hett” ämne i debatten för tillfället. Så gott som alla har nog sett något debattprogram på tv som tar upp integration på ett eller annat sätt de senaste månaderna, eller läst om det i någon tidning. Ämnet debatteras flitigt, men vad händer efter programtidens slut? Har någonting förändrats i samhället?

Det är inte ovanligt att någon i ens omgivning anser att personer från andra kulturer måste anpassa sig till det svenska samhällets levnadsregler för att ”passa in”. En plats som speglar samhällets normer och levnadsregler är den svenska skolan, men här blandas också olika kulturer under samma tak.

Närvaron av olika traditioner, språk och religioner ställer nya krav på skolsystemet, säger man i en proposition(97/98:16) i Sveriges Riksdag. Samtidigt har behovet av mötesplatser för människor med olika bakgrund blivit allt viktigare. Skolan kan utvecklas till en attraktiv mötesplats som alla föräldrar oavsett etnisk eller kulturell bakgrund skickar sina barn till. Ingen ska behöva vända ryggen till skolan p.g.a. rädsla eller otrygghet. I skolan kan elever få chansen att lära sig om varandras kulturer. Att byta perspektiv med varandra kan föda tankar och idéer som både kan vara en tillgång för själva individerna men också för samhället. De allt större klasskillnaderna och ökade segregationen i samhället är dock även tydlig i skolorna. För att inte segregationen ska öka är det viktigt att man utgår från elevernas erfarenheter och att man som lärare ser till att barn med olika bakgrund arbetar tillsammans och lär av varandra. Skolan bör liksom andra arbetsplatser spegla samhällets mångfald. Proposition 97/98:16, Sverige framtiden och mångfalden, Sveriges Riksdag.

Som blivande lärare anser jag därför att frågan om integration i skolan är en viktig fråga. Om man slår upp ordet integrera i Svenska Akademiens ordlista betyder det bl.a. förena, sammanföra till en helhet och samordna. För mig innebär integration att man ska bli en del av det svenska samhället, samt att förstå och acceptera hur det är uppbyggt. Integration är att delvis anpassa sig, men också att skapa förståelse för varandra. Jag menar inte att man som muslim ska försvenskas och ta avstånd från sin kultur, sina traditioner och sin tro. Kan man över huvudtaget begära att elever från andra kulturer ska integreras i den svenska skolan? Hur ska detta i sådana fall gå till? Jag har valt att fokusera denna fråga på muslimska elever.



2. Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka ifall det överhuvudtaget är rimligt att begära att en muslimsk elev ska integreras i den svenska skolan.

Min uppsats är ur ett främst muslimskt-, men också ur ett svenskt perspektiv. För att få svar på min fråga har jag valt följande frågeställning:



-	Hur skiljer sig ett muslimskt samhälle och muslimska normer från det svenska samhället?

-	Vilka ”problemområden” finns för muslimska elever som går i en svensk skola?

-	Hur ser det ut ute i skolorna? Existerar dessa problem i verkligheten?




3. Teori

Jag vet inte om man kan säga att det finns någon speciell teori angående integrationen i det svenska samhället. Det som integrationsverket bygger sin verksamhet på är en proposition som togs upp i Riksdagen 1997 och handlar om Sverige, framtiden och mångfalden. Sara Bertilsson, Integrationsverket.

För att kunna sätta sig in i Sveriges integrationspolitik och hur det ser ut i dagens samhälle måste vi backa tillbaka några årtionden och se på hur politiken kring invandrare och integration har förändrats.

Runt 1960-talet var den allmänt utbredda uppfattningen att det var bäst om de som invandrade och inte hade planer på att återvända till sitt hemland, assimilerades så snart som möjligt. Denna tanke började snart ifrågasättas och efter ett beslut om utlänningspolitiken som togs 1968 där man slagit fast att ”invandrare ska ha rätt att leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen” tillsattes en utredning. Invandrarutredningen, som fick till uppgift att kartlägga invandrares och minoriteters situation, samt föreslå samhällsåtgärder för att underlätta deras möjligheter att anpassa sig till livet i Sverige. 1975 tog Riksdagen ett beslut om riktlinjer för svensk invandrarpolitik. Dessa sammanfattades med de tre målen; Jämlikhet, valfrihet och samverkan. Detta beslut tog avstånd från assimilationspolitiken. Invandrares kulturella och språkliga bakgrund skulle inte bara erkännas utan också främjas. Detta menar många är grunden för dagens mångkulturella samhälle. Man gjorde bl.a. stora satsningar på information. Staten producerade information för invandrare på olika språk, samt på lätt svenska och svenskar fick information om invandrare.

Avsikten med invandrarpolitiken har varit att innefatta de som har invandrat i det svenska samhällets gemenskap. Men genom att man har fokuserat sig för mycket på invandrare som en grupp och därmed satt invandrarskapet och deras kulturella och etniska bakgrund i centrum har invandrarskap blivit förknippat med ”annorlundaskap”. Det har snarare stärkt en ”vi och dom” gruppering i samhället, vilket gör att många invandrare och deras barn känner ett utanförskap.

Regeringens utgångspunkter för en ny politik ges i denna proposition som kom 1997. Deras bedömning är följande: Samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Politik som riktar sig specifikt på invandrare som grupp bör begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige. Regeringens förslag om hur målen för framtidens integrationspolitik ska vara:



-	Lika rättigheter/möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vilket också innehåller rätten att vara olik. Med rättigheter och möjligheter följer även lika skyldigheter.

-	En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

-	En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.



Hur man förhåller sig till sina gamla levnadsmönster är upp till var och en. Samhället bör underlätta för individen att integrera gamla och nya livsmönster, på det sätt hon själv önskar. Detta är en förutsättning för att människan ska utveckla en hel identitet och vara stolt över sin bakgrund.



Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att

-	Ge förutsättningar till individens egen försörjning och delaktighet i samhället

-	Värna om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter samt

-	Förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism



Assimilation är sedan länge en otänkbar politisk strategi i Sverige. Människor kan inte påtvingas svenskhet. Däremot kan assimilation bli följden av människors egna och frivilliga ställningstaganden. Integration måste enligt Riksdagen handla om möjligheterna att ingå i en större enhet utan att behöva göra våld på sin kulturella och etniska identitet.



4. Metod

Till att börja med har jag försökt att läsa in mig på ämnet. Jag har främst läst böcker som handlar om muslimer som lever i Sverige. Den bok som jag anser är av störst intresse är Jonas Otterbecks bok, Muslimer i svensk skola, i vilken de olika ”problemområdena” beskrivs.

För att kunna svara på min huvudfråga om integration, var jag även tvungen att ta reda på vad som egentligen är muslimska normer och svenska normer. Frågor om muslimska normer ställde jag till en kvinna som arbetar på Islamiska Informationsföreningen på Götgatan i Stockholm. Jag är medveten om att en person inte kan representera en hel religion, men hon kunde åtminstone återge de viktigast muslimska normerna som gäller för alla troende muslimer, samt sin egen uppfattning om muslimska normer, som en muslimsk troende kvinna. Dessutom är hon genom sitt arbete på den Islamiska Informationsföreningen en självklar representant för islam. För att försöka ta reda på vad svenska normer innebär, intervjuade jag 10 ”svenskar”, som alla fick svara på samma frågor om svenska normer.

Jag har gjort en intervju med Dorothea Rosenblad, grundare av stiftelsen Abrahams Barn, för att ta reda på vad hon anser är viktigt angående integration i den svenska skolan och hur detta kan ske enligt hennes metod.

För att ta reda på hur det idag ser ut på en skola där det finns ett stort antal muslimska elever har jag också gjort en enkätundersökning med muslimska elever i årskurs nio, Albyskolan, Stockholm, samt intervjuat deras rektor.




5. Insamlad data

5.1 Islam i svenska samhället

I Sverige möter muslimer ett samhälle där religionen är ett marginellt fenomen och där människor saknar en religiös identitet. En mycket stor del av muslimerna har en positiv inställning till kristna, liksom andra religiösa grupper. Om man under ett samtal med en muslim berättar att man är kristen ses detta inte som något negativt. De anser däremot ofta att det är svårt att förstå och tycker det är konstigt att säga sig vara utan någon religiös tro.

Islam har sedan den uppstod betraktats som en utmanare till västvärlden. Inte bara religiöst utan även politiskt och ideologiskt. Mycket av västvärldens bild av islam härstammar från synen av islam som hotbild. Man såg islam som en mindervärdig religion och muslimer som mindervärdiga människor. Profeten Muhammed beskrevs som antikrist eller som en bluffmakare. Islam beskrevs som en sexuellt perverterande religion, där det vimlade av haremsdamer, konkubiner och slöjdanserskor. Martin Luther tyckte att Muhammed var näst värst, efter påven. När man enligt honom hade besegrat påven skulle man ta hand om ”de hårdhjärtade saracenerna”, som han kallade muslimerna för. Islam – en folkrörelse, muslimer i svenskt samhällsliv, s. 14f.

I en intervju med Annika Rabo, socialantropolog och f.d. fältarbetare i mellanöstern, i boken Profetens Döttrar, säger hon att vi har en förmåga att generalisera muslimska kvinnor, vilket är irriterande ur ett muslimskt perspektiv. Så fort man säger att man är muslim blir man genast kategoriserad och fördomsfullt bemött. Hon menar att det är ett stort problem att i första hand ses som en muslim och inte som en människa. För att besvara frågor om muslimska kvinnor måste man se till under vilka förhållande man lever, vart man bor, vilken klass man tillhör, vilken generation man tillhör. Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet. s. 27.



5.2 Integration

Sarah, som kom till Sverige i samband med sitt giftermål, berättar att alla kvinnor i Iran bär slöja och fotsida kläder så fort de vistas utanför hemmet. För Sarah var klädseln inte någonting hon bar av religiösa skäl. När Sarah kom till Sverige tog hon av sig sin slöja, för att första gången visa håret offentligt. Känslan att ta av sig slöjan första gången, då hon kom till Arlanda, var att hon kände sig fri men ändå naken. I dag har Sarah kortklippt hår och naturlig make upp, som många andra i Sverige. Men även om hon klär sig som vilken svensk som helst, känner hon sig särbehandlad i samhället. Det svåraste i Sverige är att få kontakt med svenskar, menar Sarah. Hennes man Muhammed har bott i Sverige i tio år, men lever fortfarande isolerat, såsom så många andra invandrare. Hon förklarar att hon inte vet hur hon ska ta kontakt med svenskar. Hon tror att många tror att de kom till Sverige p.g.a. fattigdom, medan det i själva verket bland iranier är mestadels politiska flyktingar. Sarah skulle gärna vilja berätta det för svenskar. Ibland när hon åker tunnelbana känner hon hur folk stirrar på dem, vilket hon finner mycket jobbigt. Hon tycker det är svårt att veta hur hon ska uppföra sig.



På KOMVUX har alla som läser svenska fått ett papper med förhållningsregler som lyder följande:



Detta är självklara normer (regler) som är viktiga att du känner till. Du måste veta att:

-	man alltid måste passa tiden

-	man får inte fuska

-	man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis

-	man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb

-	man inte kör bil utan körkort

-	man inte ”drar över” kaffepausen

-	man håller ett löfte

-	man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk

-	man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?”

-	man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga.

-	man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats

-	man inte kysser varandra på kinden

-	man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder)

-	man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet

-	en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende

-	man tror på vad folk säger



Hon som intervjuat Sarah fick en känsla att dessa regler stämde ganska bra överens med Sarahs mans, Muhammeds, bild av svenskar. Han har tagit med Sarah på bio, och sett ”Inte utan min dotter” för att hon skulle förstå hur svenskar ser på iranier. Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Sarah, Gift efter några samtal på telefon. s. 54ff.

Många av de muslimska ungdomar som kommer till Sverige har tidigare gått i särskilda flick- eller pojkskolor, eller i alla fall flick- och pojkklass. För dem kan mötet med svensk skola vara krävande. De känner krav från skola och klasskamrater att snabbt integrera sig till det svenska samhället, samtidigt som familjen kanske ställer krav att de ska hålla sig fast vid sitt hemlands och islams traditioner. Många känner som om de befinner sig i ett ingenmansland. Mycket av deras energi går åt till att:



-	försöka förstå alla skrivna och oskrivna regler i skolan och i övriga samhället

-	inhämta kunskaper i svenska och andra skolämnen

-	studera utifrån svenska och västerländska värderingar och synsätt

-	förstå och lära sig den svenska humorn

-	lära sig vad som är ”inne” i den svenska ungdomsvärlden, inom bl.a. film, musik, litteratur etc.

-	förbli lojal mot sin familj

-	förbli en rättrogen muslim

-	förbli sitt hemland och dess traditioner trogen



Dessa ungdomar lever ofta ett dubbelliv, där de utåt sett är försvenskade medan de i hemmet håller på traditionerna. I längden blir detta ofta ohållbart, och en del av ungdomarna väljer då att bryta med familjen, och då i princip också med hela släkten. Andra väljer hemmet och ett muslimskt levnadssätt.

Margareta Brandell-Forsberg, psykiater vid flyktingsmottagningen i Karlstad har i Rädda Barnens tidning, Barnen och vi, nr5, 1990, skrivit en artikel som handlar om flickor från Iran, i vilken hon skriver om att de ”större” flickorna binds väldigt starkt till familjen och hemlandets kultur och värderingar. Samtidigt längtar de efter att kunna identifiera sig med sina nya vänner här i Sverige. Det blir en kulturkollision, där flickorna har svårt att knyta samman det svenska livet med hemlandets kultur. Margareta Brandell-Forsberg tar även upp att det är viktigt att inte påskynda integrationen i det svenska samhället. En sådan påskyndning skapar en klyfta mellan muslimska föräldrar och deras barn, då barnen ofta har lättare att acceptera det nya samhället. Islam – en folkrörelse, muslimer i svenskt samhällsliv, s. 64ff.

Muslimer från länder som skiljer sig mycket från Sverige behöver tid för att lära sig och våga lita på det svenska samhället och dess institutioner. Många muslimska föräldrar tycker inte om bilden de får av svensk skola i tidningar och i massmedia. Skolorna framstår som de saknar disciplin, barnen tappar respekt för vuxna, de lär sig mycket om sex etc.

För att hitta kompromisser och lösningar på problem som uppstår är det viktigt att det finns en dialog mellan skolan och föräldrarna. Om föräldrarna lägger fram sin syn på hur de anser att skolan ska vara för deras barns bästa, så kan skolan utifrån detta ta beslut om vilka ändringar som kan tänkas vara möjliga. Muslimer i svensk skola, s. 22ff.



5.3 Skola och utbildning

Sverige har ett väl utvecklat system för hemspråksundervisning. Eleverna har på dessa lektioner haft möjlighet att lära sig om och bevara kontakten med sitt hemlands kultur.

Sedan 1960-talet är svenska skolans religionsundervisning icke-konfessionell och ska behandla religioner och livsåskådningar objektivt. Men kristendomen upptar ändå en stor del av undervisningen. Dels för att den utgör en stor del av det svenska kulturarvet, men också för att kristendomsundervisningen omfattar alla former av kristendom, d.v.s. även katolicism, ortodoxa kyrkan och orientaliska kyrkor, som vi saknar en hel del kunskap om, men som blivit allt vanligare i Sverige i och med den senaste tidens invandring. Islam i vardagen och världen, s. 146.

Muslimer som bara är ovana vid svenska seder kommer att integrera sig så småningom om de inte tvingas in i det svenska samhället. De som ser islams bestämmelser som avgörande för lojaliteten mot religionen och Gud kan förmodligen inte påverkas på något sätt. Problem som uppstår, menar Christer Hedin, är bara uttryck för svårigheten att avgöra var religionsfrihetens gränser ska stå. Tidigare har religionsfrihet mestadels handlat om hur utformningen av skolans religionsundervisning ska se ut, men nu gäller det även toleransen mot ett för oss ovant beteende även på andra håll, och med anknytning till helt andra ämnen. Han menar att det är nu vår vilja till religionsfrihet prövas, eftersom det nu gäller att tillämpa den på andra områden än i skolan. Islam i vardagen och världen, s. 148.

Antal muslimer som är positivt inställda till att ha sina barn i muslimska friskolor har ökat de sista åren. Det främsta argumentet för friskolorna är att de är nödvändiga för att barnen ska kunna behålla och växa in i sin islamiska profil. De som inte vill ha sina barn i muslimska friskolor anger ett eller flera av följande skäl; Det räcker med den fostran familjen ger för att barnens islamiska identitet ska säkras, kvaliteten på islamiska friskolor är inte tillräckligt hög, integrationen i det svenska samhället försvåras, det är bättre om barnen går i svensk skola och samtidigt får undervisning om islam och eventuellt också det arabiska språket, i den islamiska församlingens regi på eftermiddagar eller kvällar. Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 98f.

Svenska skolan står för det som samhället i övrigt ger uttryck för, såsom demokrati och tolerans mot andras värderingar, men också värderingar som inte är officiella på samma sätt. Skolan formar en stor del av vår syn på tillvaron. Det är ofta genom skolan vi får en inblick i hur samhället är uppbyggt, hur vi ska uppträda etc. Man talar ofta om att det finns mycket stoff av kristendom i undervisningen. Jan Samuelsson ställer sig frågan om inte problemet är av annan art. Att den svenska skolan inte är neutral iför religiositet, att den snarare intar en kritisk hållning till religion överhuvudtaget och en allmän oförståelse inför vad en religiös livshållning egentligen innebär. Religion uppfattas som en privatsak, något individen själv utformar. Man ser den inte på något som på ett avgörande sätt påverkar individers attityder och relationer och som påverkar samhällets utformning. Vid möte med dem som är djupt religiösa och uppfattar tron som direkt livsavgörande är därför oförståelsen stor och man tenderar att stämpla dessa som ”fanatiker”.

Troende muslimer kan vara kritiska till den syn av islam som ges i den svenska skolan, men man är ännu mer kritisk mot den ickereligiösa eller religionskritiska hållning som man tycker att den svenska skolan ger uttryck för.

Som det ser ut idag domineras den svenska skolan, outtalat, av uppfattningen att religion är en privatsak, garnerad med ”ett knippe ceremonier, som på ett stilenligt sätt pyntar högtidliga tillfällen i livet”. Men idag finns det friskolor med konfessionell inriktning. Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 97f.



5.4.1 Problemområden för muslimer i den svenska skolan

Läroplanens mål vill ”vi” gärna uppfatta som om de skulle uppskattas och omfattas av alla, oavsett religiös och kulturell bakgrund. I själva verket speglar de uppfattningar som finns i det västerländska samhället, och dessa uppfattningar är långt ifrån universella. Vi hamnar ofta i ”den etnocentriska fällan”, d.v.s. att uppfattningen att de egna värderingarna är universella och att de borde omfattas av alla.

Mål i läroplanen, som att fostra elever till självständiga, kritiskt tänkande individer, och att motverka traditionella könsroller är inte självklara, positiva värden av universell karaktär. För en aktivt troende muslim och en del andra invandrargrupper är dessa mål kontroversiella och oförståeliga. Vad innebär kritiskt tänkande? Är det att inte tro på någonting, att ifrågasätta alla auktoriteter? Är det att ställa den egna åsikten högre än gudomlig auktoritet? Att ifrågasätta att profeten Muhammed är det ideala föredömet och representerar den absoluta godheten blir omöjligt för den troende muslimen. Kritiskt tänkande som högsta princip kan inte, utan mycket stora svårigheter omfattas av troende, oavsett vilken religion man har.

Angående uppfostran av självständiga individer finns det inom islam en outtalad kritik mot detta, som beskrivs med uttrycket västerländsk individualism. Inom islam ser man ofta på detta som en olycklig utveckling som splittrar den naturliga familjeenheten i västvärlden. En utveckling som har lett till onaturlig ensamhet. ”De många skilsmässornas och singelhushållen” ses av förskräckelse av de invandrande muslimerna. Muslimska radikaler kan se fostran till självständiga individer som ett ideologiskt värde, som har producerats av den västerländska kapitalismen, vilken behöver lättrörliga, förändringsbenägna enheter, och inte familjen. Tvärtom är familjen ofta ett hinder i det marknadsekonomiska samhället. Läroplanen kan då uppfattas som en spegling av de behov som västerländsk kapitalism har. Synen på förhållandet mellan män och kvinnor är också olika i olika samhällsformer och kulturer. Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 100f.



5.4.2 Mat

Ofta innebär det när man talar om att invandrare ska integreras i samhället att de ska bli försvenskade. I Skånepartiet fanns det ett fåtal personer som menade att muslimer skulle integreras gällande sin kost, se kapitel 5.4.3. Vad är det då som skiljer sig angående kosten? Hur ser det ut i skolan idag?



Koranen om förbud mot att äta svinkött och dricka vin.

I Koranens andra sura, vers 167-168 sägs följande:



”I som tron, äten av det goda, som vi beskärt eder, och visen Gud tacksamhet, om han är den som I dyrken! Han har blott förbjudit eder det självdöda, blodet, svinets kött och sådant, varöver någon annans namn än Guds åkallats. Men om någon tvingas av nöd utan lystnad och utan brottslig avsikt, så är det ingen synd för honom; Gud är förvisso barmhärtig och överseende.”



I den femte surans verser 93-94, förbjuds bl.a. vin.



”I, som tron, vin och maisirspel, avgudabilder och lottkastningspilar äro en styggelse, den satan uppfunnit; undviken det alltså, för den händelse I månden varda lyckliga! Satan vill blott åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel utestänga eder från åkallan av Gud och bönen. Skolen I ej upphöra!” Muslimers möte med svensk sjukvård och skola. s. 101f.



Förbjuden mat enligt Koranen är följande:



-	Kadaver (självdöda djur eller djur som dödats av vilda djur)

-	Blodmat

-	Svinkött

-	Sådant kött varöver någon annans namn än Guds åkallats, eller på andra sätt felaktigt kött.

-	Vin, alkoholhaltig dryck eller mat



Till dessa regler finns vissa undantag. Muslimer får äta kött som slaktats av judar, kristna och zoroastrer, då dessa tror på samma Gud. Många anser att detta är en oönskad nödlösning. Man kan i nödfall och under tvång äta förbjuden föda utan att det ska anses som synd. Jonas Otterbeck har valt att, angående mat, dela in muslimer i tre grupper:



-	De som inte bryr sig om matreglerna

-	De som inte äter blodmat och svinkött

-	De som följer alla reglerna om mat som finns i Koranen, t.ex. att slakten gått till på rätt sätt, s.k. halàlslakt.



I skolor finns det olika möjligheter att få alternativ mat för dem som inte vill äta blodmat eller svinkött. T.ex. kan man dessa dagar äta vegetarisk kost, eller få annat kött. I Lunds kommun erbjuds barnen ersättningskött i form av kalkon- eller nötkött. I Lunds kommun tillagas all mat från ett centralkök, så som i flera andra kommuner. Där tillagas även ersättningsmaten till muslimska elever, på samma sätt som man tillagar ersättningskost till allergiker etc. Ansvarig för maten i Lund säger att den muslimska maten är aningen dyrare, men att detta är något man får acceptera. De flesta föräldrarna verkar nöjda med lösningen att erbjuda barnen ersättningskött, och några väljer trots möjligheter att barnet ska äta vegetariskt p.g.a. sin tro.

I Malmö har vissa barn som stått på listan för islamisk mat, d.v.s. ersättningskött, plötsligt vägrat att äta köttet, då det ej är slaktat enligt Koranens regler. Problemet uppstod då man kallade maten för islamiskt, vilket det egentligen inte är. En hemspråkslärare säger att det är viktigt att föräldrarna och barnen ordentligt upplyser om vilket ersättningsalternativ de väljer, för att det inte ska uppstå sådana problem. Men det finns också fall där barn som varit uppsatta på muslimsk kost, antagligen p.g.a. sina föräldrar, har ätit ”vanlig” mat. Det finns ett fall som berättas om en muslimsk pojke som tog en vanlig korv. En mattant sprang då efter pojken och tog tillbaka korven med orden ”Ge hit korven, du är ju muslim.” Jonas Otterbeck ställer sig frågan vem det är som bestämmer vad barnet får äta. Är det föräldrarna, skolan eller barnet självt?

Ett stort problem för muslimer med mat är att det finns svinprodukter i en hel del andra produkter, t.ex. i flera typer av godis, gelatin och margarin. För att undvika svinprodukter krävs stora kunskaper om livsmedel. Intervjuer med muslimska föräldrar visar att det finns en oro över vad barnen äter i skolan. För att undvika denna oro är det jätte viktigt att föräldrar och skola diskuterar fram lösningar tillsammans.

Att hitta bra alternativ för den som följer alla matreglerna i Koranen är svårare. Om man enbart ska äta vegetarisk mat i skolan krävs det att den är näringsrik och mättande. Att barnen skulle ta med mat hemifrån skulle bli för dyrt för många familjer.

Idag växer antalet muslimska elever som står fast vid Koranens matregler, även bland dem som inte är särskilt religiösa. För vissa är matreglerna det sista man överger av sin tro. Eftersom muslimska elever är en del av den svenska vardagen är det viktigt att arbeta fram hållbara lösningar för dem, precis som man har gjort för vegetarianer. Muslimer i svensk skola, s. 24.ff.



5.4.3 Kläder

En troende muslims kläder skiljer sig från den typiska ”västerländska” klädstilen a la H & M. Elever har ofta ett visst tryck på sig att klä sig rätt från sina klasskamrater. Detta oavsett var man kommer ifrån. Jag tror att det på vissa håll kan finnas en press, speciellt på muslimska kvinnliga elever att även integreras när det gäller kläder. Det som tydligast kan utmärka en muslimsk elev är klädseln, främst för flickor. Det finns elever som bär islamisk dräkt. Så länge som flickorna inte bär slöja över ansiktet borde detta inte vara något problem för lärarna, tycker Jonas Otterbeck. Men lärare kanske ändå reagerar negativt på flickornas kläder och ser dem som ett kvinnoförtryck, något som islam associeras med i vissa läroböcker. Slöjan kan bland muslimer ses som ett påbud från Gud, man bär slöjan av vördnad för Gud och man kommer därför att bli belönad. Starkt religiösa kan tro att man straffas av Gud om man inte följer påbuden. Om man anser att en flicka blir nedvärderad p.g.a. sitt kön är det än en gång viktigt att föra en diskussion med föräldrarna och eleven för att förändra elevens situation. Att se själva klädseln som en symbol för kvinnoförtryck och att påstå att hon skulle frigöras från detta förtryck om hon bara tog av sig de muslimska kläderna, kan ses som ett direkt angrepp mot Islam, som religion och livsnorm. Muslimer i svensk skola, s. 32f.

När muslimska kvinnor emigrerat till europeiska länder finns det många kvinnor som har börjat bära slöja, fastän de inte haft det i sitt hemland. Detta menar Annika Rabo beror på att de känner sig utsatta på ett annat sätt än förut, och att de känner ett större behov av att visa upp sin identitet. Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet. s. 30.

Att fler muslimska kvinnor skulle bära slöja, hijab, idag är inte Annika Rabo helt säker på att det stämmer. I stora delar av världen har slöjan blivit en politisk symbol. Kvinnan tar kanske på vissa håll första gången, politisk ställning för att kunna bära slöjan. T.ex. i ett land som Syrien, där man visat missnöje mot den syriska regeringen genom att bära slöja. I andra länder har slöjan inneburit en ökad frihet för kvinnor som vill läsa på universitet. Kvinnor som kommer från sociala klasser som anses vara mindre privilegierande känner sig ibland tryggare i den enhetliga islamiska dräkten. Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Slöjan kan innebära frihet s. 30.

I en intervju med Jamila, en svensk kvinna som har konverterat till Islam, berättar hon att hon började bära muslimsk klädedräkt när hon konverterade. I Koranen står det att ”kvinnan skall täckas”. Hon berättar också att det hänt att folk har ropat saker efter henne då hon går på Stockholms gator. När det är vinter och alla har mycket kläder på sig märks det inte lika mycket. Det är värre på somrarna berättar Jamila.

Bland många västerlänningar upplevs slöjan som ett förtryck, men Jamila menar likt många andra konvertiter att det är tvärtom. Hon menar att hon känner sig mer fri i sina muslimska kläder. I det här samhället sätter man en stor vikt vid utseendet, tidningarna skriver ofta om bantning. I de muslimska kläderna känner Jamila att hon blir värderad som den människa hon är och inte efter sitt utseende. Profetens Döttrar, Muslimska kvinnor i Sverige; Jag sökte och fann Islam s. 36.f.



Täckandet av kroppen i Koranen, Sura 24:31, där de talas om att:



”ej visa sina behag undantages av vad som alltid är synligt därav” (med det som är synligt brukar avses ansikte och händer)



Muslimers syn på nakenhet är ej ett unikt islamiskt drag, utan snarare utmärkande för en rad etniska och religiösa grupperingar. Skulle vi nämna en viss region/kultur där detta drag är påtagligt skulle det vara vad vi betecknar som medelhavskulturer. Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 104f.



Man och kvinna ges olika roller inom Koranen, både inom familjen och i samhällslivet. Inför Gud är de båda av samma värde. (Vilket inte alltid har varit så klart inom kristendom, där de historiska diskussionerna har handlat om huruvida kvinnan ska definieras som djur eller människa, och om kvinnan verkligen har en själ.) Enligt Koranen har mannen sista ordet gällande familjen. Han är familjens överhuvud. Man och kvinna är olika skapta och passar därför för olika samhällssysslor, men ändå är de av samma värde, vilket är fastställt av Gud.

Men i praktiken har denna grundsyn ofta manipulerats till männens fördel. I många islamdominerande samhällen bestämmer män mycket över hur kvinnorna ska uppträda, medan kvinnor har mycket lite att säga till om angående männens sätt att bete sig. Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, s. 109f.



Angående huvudduken, Tidskriften ”Nyans”, på nätet.

Hawa saknar förståelse för dem som anser att en muslim i Sverige ska klä sig som svenskar för att anpassa sig i det svenska samhället. Hon menar att hon när hon kom till Sverige redan hade ett liv, en tradition, en kultur, en religion och sina kläder. Även fast hon är svensk medborgare har hon en annan kultur, den hon har blivit uppfostrad med. En jämförelse hon gör är om en svensk skulle flytta till Somalia, som hon kommer ifrån, så vill säkerligen den personen fortsätta att fira jul. Skulle hon då säga att den personen inte fick fira sin traditionella jul, bara för att alla andra inte gör det i Somalia? Hawa tycker att det vore fel. Vill personen ifråga fira jul, så får hon det. Hon skulle heller aldrig begära att en svensk kvinna i Somalia skulle börja bära sjal. Hon anser att de har rätt att leva sina liv, men om de vill ta del av hennes kultur och seder så är de välkomna att göra det.

Hawa blir upprörd när hon får höra att kvinnans islamiska klädsel skulle vara en symbol för att islam är en kvinnoförtryckande religion. Hon säger att en kvinna som gifter sig med en muslimsk man blir behandlad som en drottning, alla i familjen står bakom kvinnan. Om mannen behandlar kvinnan illa, beror det inte på att han är muslim, utan att han är psykisk sjuk, menar Hawa. Det är inget som har med religionen att göra utan finns i alla kulturer. Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/hawa.htm Text Ulrika Vallgårda.

Lena tycker att sjalen är befriande. Det är en demokratisk rättighet. Det finns grupper i Sverige, t.ex. Skånepartiet, som vill förbjuda sjalen. Lena skulle bli jätte arg om man inte skulle få klä sig muslimskt. I Sverige råder demokrati och de flesta klär sig som de vill och visar sig som de vill, nästan nakna. Då måste man också få klä sig fritt åt andra hållet också.

Frihetskänsla. Trots de glåpord hon möter och att klädseln ibland är en begränsning, då hon t.ex. inte kan simma som hon gjorde innan hon blev muslim, känner hon sig fri. ”Jag känner inte att män tittar på mig som ett sexobjekt. Kvinnors kroppar utnyttjas i reklam, andra bestämmer hur kvinnor ska se ut. Det är jag fri från”. Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/lena.htm Text Maj-Lis Koivisto.

I en artikel i ”Dagens nyheter”, 1mars, 1997, Asrin vägrar bära slöja, föreslår Asrin Muhammed att muslimska kvinnor i Sverige ska förbjudas att bära slöja utomhus, eftersom slöjan enligt henne är en symbol för förtryck. Hon jämför med att man kan straffas för att man bär rasistiska symboler. Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/citat1.htm.

Koranen inte entydig. En del muslimska kvinnor i Sverige säger att de bär slöja för att det står i Koranen, medan andra hävdar att Koranen inte ger några entydiga regler om hur kvinnor ska klä sig. Det som sägs i Koranen är att man uppmanas att inte visa ”sina behag” samt att täcka barmen med sina khimarer.(vers 24:31) och att Profeten uppmanar sina hustrur och döttrar och de troendes kvinnor att svepa sina djilbaber kring sig för att de ska kännas igen.(vers 33:59) Det finns i Koranen ingen information om hur en djilbab eller khimar ska se ut i detalj eller exakt vilka delar av kroppen som ska skyddas, förutom barmen, som ska täckas. Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/intebehag.htm Text Jonas Svensson, doktorand i islamologi.



Skånepartiet vill förbjuda slöjan. ”Skånepartiet har ingenting emot muslimer som människor, säger de men de tror inte att utövandet av islam i Malmö går att förena med skånska sedvänjor.” I en motion till kommunfullmäktige i Malmö, angav de tre motionärerna bl.a. följande anledningar till att man borde förbjuda utövandet av islam i Malmö:



-	Man är emot hedersmord och minareter

-	Islamiska friskolor har en avvikande undervisning om Israel och USA

-	Flickor får inte lära sig simma

-	Att traditionell svensk mat, såsom korv och fläsk, inte längre serveras på Rosengårdsskolan.



Motionen togs upp i mars 1999 och avslogs där med 56 röster mot två, en av motionärerna röstade emot sitt egna förslag. Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/skanep.htm.

Chakib Benmakhlouf, rektor på den muslimska friskolan i Akalla, norr om Stockholm, förklarar varför bara vissa använder slöja. I vissa områden var det tradition att kvinnan täckte sig helt och hållet, också händer och ansikte. Det är en förislamisk tradition som inte förbjuds i Koranen, berättar hon. Att vissa använder sig av den klädseln idag beror på att olika samhällen behöver olika tid för att komma ifatt samtiden.

Skolan har islam som inriktning, med 20 minuters bön på fredagar och undervisning i arabiska. Pojkar och flickor har separat sim- och gymnastikundervisning och biologilektionerna leds av en manlig lärare för pojkarna och en kvinnlig för flickor.Tidningen Nyans, http:/www.nyans.se/nr199/friskola.htm Text Maj-Lis Koivisto. Detta anser jag kan ses som en bra kompromiss, som kanske skulle fungera även i svenska skolor.

Är religiös klädsel påbjuden i en persons trosbekännelse är det personen som har den trosbekännelsen som avgör om hon vill följa påbudet. Det är den enskilda kvinnan som avgör hur bunden hon är att följa påbudet. Rätten att bära religiös klädsel omfattas av religionsfriheten. Arbetet, 26 oktober, 1999, Margareta Wadstein, Artikelsök.

Ett fall där en kvinna nekas arbete p.g.a. sin slöja. Haifa Saleh är utbildad tandläkare vid Karolinska institutet i Huddinge. När hon sökte jobb på Kallhälls Folktandvård i Järfälla, fick hon komma på en intervju. Två gånger under intervjun blev hon frågad om hon kunde tänka sig att ta av sig slöjan under arbetstid, vilket hon berättade att hon inte kunde, då slöjan var ett påbud i Koranen. De berättade om en tidigare anställd som hade tagit av sig slöjan under arbetstid. Avslutningsvis sade de att de skulle kolla över situationen på mottagningen och att de skulle återkomma till Haifa. De påpekade att det inte var någon riktig arbetsintervju eftersom det var Haifa själv som hade rikt till dem.

Två veckor gick och Haifa hörde ingenting, då hon själv ringde till dem sade de att de hade diskuterat Haifa och att kravet på henne för att få jobbet var att ta av sig slöjan. Senare såg Haifa en annons från kliniken i tidningen. Hon kände sig kränkt och anmälde fallet till Diskriminerings Ombudsmannen.



Efter förhandlingar slutade det hela med att:



-	Haifa erhöll en tidsbegränsad anställning hos Folktandvården, 8 månader, 20h/vecka.

-	Plus ersättning som två månaders lön.

-	Folktandvården skulle dessutom anordna en utbildning för klinikchefer rörande Lagen mot etnisk diskriminering. Uppgifter från DO om fallet Haifa Saleh som nekades anställning vid Kallhälls Folktandvård.

Arbetsdomstolens mål A 84/99.



5.4.4 Idrott

Idrott är en obligatorisk del i den svenska grundskolan. ibland uppstår konflikter om på vilka villkor den muslimska eleven, främst flickor, ska delta i undervisningen. Det föräldrarna reagerar starkast mot är att flickor ska vara nakna i duschen, ha gymnastik tillsammans med pojkar, ha åtsittande idrottskläder och att flickorna måste ta av sig sin slöja. Att dessa konflikter uppstår kan bero på muslimernas syn på sexualitet, moral och anständighet. Muslimer i svensk skola, s. 34f.

I islamiska skriftliga källor finns det många regler som handlar om att förhindra sex före äktenskap och utanför äktenskapet, d.v.s. otrohet. Därför finns t.ex. reglerna om att båda kön skall ha löst åtsittande kläder för att inte väcka någons lustar. Dessa regler är ofta hårdare för kvinnor. Det finns också regler som säger att män och kvinnor som inte är släkt ej får träffas om de ej är under uppsikt av någon social person som kan kontrollera vad som sker dem emellan. Både män och kvinnor uppmanas att slå ner blicken om de möter någon de ej är släkt med eller ser något som de ej borde se, t.ex. en naken kropp. Det muslimska samhällets faktiska norm, det beteende och handlingsval som är det vanligaste, har varit att se till att främst kvinnor följer dessa regler, då det är deras ock familjens heder som står på spel om de gör något de inte borde. Dessa regler är inte speciellt skapade av religionen, utan mer av de sociala mönstren som finns i de olika muslimska länderna. Muslimer i svensk skola, s. 20f.



Olika sätt att lösa konflikten med idrotten är följande:



-	Den muslimska flickan kan ha löst åtsittande kläder och behålla huvudduken på

-	Idrotten kan placeras sist på schemat så att berörda elever kan duscha hemma

-	Erbjuda separat dusch om möjlighet finns



En annan lösning som har föreslagits i Malmö är att ha duschdraperier till duscharna för att flickorna inte ska känna sig kränkta.

En pappa till muslimska barn säger att hans barn får se opassande saker varje dag, men att de har lärt sig att inte ta intryck av vad de ser, utan låter detta passera sinnena. Detta menar Jonas Otterbeck är en idealiserad bild, men att det ligger något i att om de muslimska barnen ska leva i Sverige som en religiös minoritet, är det dem själva som måste skydda sig från sådant de inte får se enligt sin religion.

Simundervisningen är ett liknande problem som skolidrotten. Starkt troende anser att det är oanständigt att visa sig i badkläder, då dessa visar för mycket av kroppen. Det förekommer att muslimska flickor vägrar att vara med på simundervisningen. Ibland föreslås att de kan vara med och titta på undervisningen, vilket inte heller fungerar då det är en synd att titta på ”halvnakna” kroppar. Det man enligt Jonas Otterbeck kan göra är att försöka förklara, för flickan och hennes föräldrar, betydelsen av att lära sig simma och det svenska samhällets syn på avkläddhet, men att sedan låta fatta sitt eget beslut.

Det finns de föräldrar som låter sina döttrar vara med om de simmar i en stor T-shirt och ett par långa shorts. Andra föräldrar ställer krav på att flickor och pojkar ska simma separat. Det är inte ovanligt att har olika syn på vad som är lämpligt eller ej. Ett problem är att den muslimska eleven kan känna ett grupptryck i klassen att vara som alla de andra. Muslimer i svensk skola, s. 35f.



5.4.5 Ämnesundervisning i skolan

Inom religionsundervisning finns det vissa muslimska föräldrar som anser att man i skolan försöker ta ifrån eleverna deras egna religiösa uppfattning, genom att undervisa dem om alla andra religioner, medan andra föräldrar anser att Islam uppmanar sina anhängare att söka kunskap om allt inom alla områden.

Läroböcker har av muslimska organisationer anklagats av att ge en felaktig bild av islam. Något som också Kjell Härenstam har påpekat i sina böcker ”Perspektiv på Islam, 1982”och ”Skolboksislam, 1993”.

Vissa föräldrar begär att deras barn ska befrias från religionsundervisningen. Dessa elever brukar undre religionslektionerna få studera Koranen eller också får de annan undervisning.

Som ett exempel på hur man kan förändra religionsundervisningen så att den passar flera elever finns det på Rinkebyskolan, som är en högstadieskola i Stockholmsförorten Rinkeby, en stiftelse som heter Abrahams barn. De har utarbetat ett program som riktar sig till undervisning för såväl muslimer, som judar och kristna. Man har valt att utgå från de tre religionernas gemensamma utgångspunkt. Abraham nämns såväl i Bibeln som i Koranen, som judarnas och arabernas stamfader. Muslimer i svensk skola, s. 37f.

Angående sex och samlevnadsundervisning, anser flera muslimer, som Jonas Otterbeck har intervjuat, att det i Koranen finns en hel del information om sex och samlevnad, från hur barn blir till, till hur man ska bete sig mot varandra i äktenskapet. De menar att man också kan läsa om barnbegränsning, abort, preventivmedel och sexualetik, även om det inte är just dessa ord som används. Då Koranen ofta använder sig av omskrivande förklaringar, är det viktigt hur man tolkar Koranen.

Det som muslimska föräldrar brukar anmärka på i den svenska skolans sexualundervisning är; att den sker i klasser med båda könen tillsammans, att man använder sig av fotografier, bilder och filmer, att den börjar redan på mellanstadiet och ibland ännu tidigare. Argument mot sexualundervisning i skolan är att man tids nog får den kunskap man behöver och att undervisningen uppmanar till att elever ska ha sexuell erfarenhet innan de är mogna för det och före äktenskapet. I vissa invandrartäta skolor har man haft sexualundervisning i en flick- och en pojkgrupp. Men vissa lärare anser att man missar en väsentlig sak som att avdramatisera sexualiteten. Muslimer i svensk skola, s. 39f.



5.4.6 Religiöst utövande i skolan

Att muslimska barn tar ledigt enstaka högtidsdagar ska inte innebära några problem, anser Stockholms skolförvaltning. Vid Ramadan, fastemånaden, tar man inte ledigt från skolan. Det kan vara påfrestande för eleverna att klara av skoldagarna utan mat och dryck under hela dagarna. Som muslim fastar man först när man kommit i puberteten, ibland tidigare (11-12 års ålder).

Att en muslim ska be fem gånger per dag, innebär att 2-3 av dessa bönestunder infaller under skoltid. En bön tar ca 10 minuter, detta börjar likt fastan att gälla vid puberteten. De flesta elever kan tänka sig att be på raster, men det finns elever som har begärt att få lämna klassrummet för att be. Att elever får ledigt för bön, sker enbart i undantagsfall. Andra bönen på fredagar är veckans viktigaste bön. Ett förslag är att skolor med många muslimska elever upplåter en lokal och anpassar schemat så att de kan få tid till bönen, som inte tar mer än 30-40 minuter. Muslimer i svensk skola, s. 42f.

Muslimska föräldrar vill oftast inte att deras barn ska delta i firandet av kristna högtider, vilket kan vara svårt att undvika. Skolavslutningar sker ofta i kyrkan, och man sjunger då kristna psalmer. Inför kristna/svenska högtider har man ofta förberedelser t.ex. att man pysslar eller tränar inför Lucia. Det är svårt att tvinga muslimska elever att deltaga i de direkt kristna gudstjänster, då det är handlingar som strider mot religionsfrihetens grundprinciper. Men att befria dem från all undervisning som har med kristendom att göra skulle skapa administrativa problem för lärarna, och det strider också mot skolans målsättning. Muslimer i svensk skola, s. 52f.




6. Empirisk forskning



6.1 Vad är svenska normer?

Jag har bett 10 personer i åldrarna mellan 20-80 år att svara på frågor om vad de ser som svenska normer. När de skulle välja ut de fem normer som var viktigast för dem blev svaren följande:



		Ärlighet (10st)



Bry sig om familjen (7st)

Inte stjäla (6st)

Respektera andra och deras åsikter/ bry sig om sina medmänniskor (6st)

Trohet (5st)

Sköta sitt arbete (4st)

Behandla andra såsom man själv vill bli behandlad (4st)

Inte svika sina vänner (3st)

Ha en positiv inställning (1st)

Hålla rent/vara hygienisk (1st)

Ge av sig själv (1st)

Respektera djur och natur (1st)

Följa det som står i bibeln (1st)



5/10 trodde att religionen styr ens normer. Varav en menade att det sker omedvetet då vi lever i ett land som bygger på kristna värderingar, även om vi idag är oerhört sekulariserade. 7/10 ansåg att de bud av tiobudorden som vi ofta ser som självklara normer vare sig vi är troende eller inte var de bud de försökte efterleva. Exempelvis: Du skall icke dräpa, du skall icke stjäla, du ska vörda din fader och moder etc. Men att bud som att man bara ska ha en gud är totalt oväsentliga för dem. En person menade att de tio budorden var oerhört viktiga. Människan behöver ett rättesnöre. Många bryr sig inte om dessa idag och därför har det också blivit mer våld och elände.

9/10 höll med om att det var bra att ha sex före äktenskapet, med motivation att sex är en stor del av ett förhållande. Man måste veta om man kan leva ihop med den man gifter sig med. Man måste få pröva sig fram så man finner ”den rätta”. En menade att gud aldrig skulle kunna säga att två människor inte skulle få ha sex med varandra utan att vara gifta. Vi är ju skapade med sexualitet som drift. Det kan aldrig vara något fult i att ha sex, bara för att man inte är gifta. En annan svarade att det i dagens Sverige inte ens är säkert att man gifter sig överhuvudtaget, så självklart är det okej att ha sex utan att vara gift. Att man inte skulle få ha det är någonting påhittat av religiösa människor. Det finns ingen gud som har sagt något om detta.

Alla 10 ansåg att det var viktigt att barn ska uppfostras till självständiga individer. Familjen ska finnas som en trygghet i bakgrunden. Men om en familj inte fungerar så är det bättre att skilja sig, menar en person. En annan poängterade att familjen trots allt var oerhört viktig, då de är de enda som bryr sig om en när det kommer till kritan. En person svarade att det är oerhört viktigt att stärka barn som individer, så de lär sig att tänka kritiskt och ta ansvar för sina gärningar. Samtidigt som det är viktigt att skapa förståelse för andra. Allt kan inte kretsa runt individen, det är viktigt att kunna fungera ihop med andra. Familjer i dagens samhälle ger upp mycket lättare. Man ser bara till sig själv och sin karriär. Det är synd att samhället har blivit så respektlöst. Även om man ska vara självständig måste man kunna se till andras behov.

Alla 10 ansåg att det inte finns några speciella manssysslor respektive kvinnosysslor. Vi lever i ett jämlikt samhälle, eller som en person sade det kan bli mer jämlikt angående lika lön för lika arbete och utbildning. Man och kvinna måste idag komma fram till vem som ska göra vad i hemmet. Ofta faller det naturligt att man gör det man är bäst på, eller att den som är mest hemma t.ex. tvättar. Ingen har försörjningsplikt mot den andra. Man hjälps åt så gott det går.

Jag lät även dessa 10 personer ta ställning angående de normer Komvux menade var typiskt svenska. Frågan löd: Är dessa påståenden typiska svenska normer eller passar de även in på personer från andra kulturer?



-	man alltid måste passa tiden.



Alla 10 menade att detta var en typisk svensk norm, svenskar är bättre på att passa tider.



-	man får inte fuska.



2/10 ansåg att detta var en typisk svensk norm, medan resterande menade att detta var en norm som alla förhåller sig till, eller som en person sade: Alla fuskar det har inte med kulturell bakgrund att göra.



-	man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis.



7/10 ansåg att det är en svensk norm att alltid gå till skola/jobb hur trött man än är, en person tyckte inte att man kunde säga om det var typiskt svenskt eller inte. Det beror på hur trött man är. Är man så trött att man ändå inte skulle klara av sitt jobb kan man lika gärna stanna hemma.



-	man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb.



8/10 menade att det snarare handlar om smarthet, en av dessa påpekade att det i dag är många fler svenskar som säger upp sig utan att ha ett nytt jobb att gå till, även om det är fel. En person sade att svenskar oftare skaffade ett nytt jobb innan de sade upp sig från det gamla.



-	man inte kör bil utan körkort.



5/10 menar att detta är en typisk svensk norm, medan de andra menade att det inte har med ursprung att göra om man är kriminell eller inte.



- man inte ”drar över” kaffepausen.



4/10 tycker att detta är en svensk norm, de andra 6 svarade att det finns många som drar över kafferasten.



-	man håller ett löfte.



Detta ansåg 7/10 vara typiskt svenskt, tre personer menade att det gäller alla.



-	man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk.

Att hålla avstånd till den man tilltalar är inte typiskt svenskt, det gäller alla. Vissa personer håller inte avstånd vilket många tycker är jobbigt, men det är inte specifikt bland människor med annan kulturell bakgrund.



-	man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?”



9/10 tyckte att detta inte var en typisk svensk norm, då de flesta hälsar först, en person menade att det var typiskt svenskt att man ska hälsa först.



-	man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga.



Alla 10 höll med om att detta var en typisk svensk företeelse, även om det är trist att det är så. Passar mest in på Stockholmare menade en, stelt, tråkigt.



-	man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats.



7/10 tyckte att det var totalt tvärtom, det är typiskt svenskt att diskutera privatliv på arbetsplatsen, en person menade att det visst förekom att man pratade om privatliv, men att det inte var typiskt svenskt att dela med sig av sig själv.



-	man inte kysser varandra på kinden.



6/10 ansåg att detta är typiskt svenskt att inte kyssa varandra på kinden, men att det självklart förekommer även bland svenskar. En person menade att detta är en typisk svensk företeelse bland yngre generationer och ”finare folk”.



-	man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder).



6/10 tyckte att det var typiskt svenskt att lämna tillbaka något man lånat. En person menade att det gällde alla.



-	man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet.



Alla 10 tyckte att det här gäller alla. Det finns väl ingen som skulle tro något annat.



-	en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende.



5/10 ansåg att det är typiskt svenskt att speciellt bli tyst då man är arg. En av dessa tyckte dessutom att personer från andra länder skrek mer och gestikulerade när de var upprörda. Resterande ansåg att det var olika för alla människor, det handlar mer om hur man är som person.



-	man tror på vad folk säger.



6/10 ansåg inte att det var typiskt svenskt att tro på vad alla säger. Man måste ifrågasätta det man hör. Medan en person tyckte att det var typiskt svenskt att lita på andra personer.




6.2 Vad är muslimska normer?

En intervju med en muslimsk kvinna från Islamiska Informationsföreningen i Stockholm

Jag har intervjuat en muslimsk kvinna om muslimska normer. Hon berättade följande:

De viktigaste normerna för en muslim är de fem grundpelarna:



-	Att bara tro på en Gud

-	Be fem ggr/dag

-	Fasta under ramadan

-	Betala allmosor, sukkat, en liten summa av det man tjänar som ges till fattiga

-	Åka till Mecka minst en gång under sitt liv



Dessa fem bud står i koranen, man kan jämföra dem med bibelns tio budord. Förnekar du dessa fem bud är du inte en riktig muslim. Gud vet visserligen att vi inte är perfekta, så han förlåter de flesta synder, förutom att man tror på flera gudar.

Det som skiljer sig mellan muslimska lagar/normer är att de ofta är hårdare än de lagar som finns i Europa. Om man t.ex. mördar någon i ett muslimskt samhälle så vet man att det egna straffet blir detsamma. Hårda lagar ger ett tryggt samhälle. I Sverige kan man till och med dömas för att vara psykiskt sjuk och få sjukhusvård istället för fängelse. Samhället blir bättre om man följer koranen, men det kan vara svårt för en muslim i Sverige att följa sin tros lagar i t.ex. skolan. Viktigast är att man försöker och gör sitt bästa.

Ett problem att följa islam är att duscha efter gymnastiken i skolan. Enligt Islam ska man inte visa sig naken inför andra. En lösning på detta skulle vara att man i skolorna köpte in duschdraperier eller att eleverna erbjöds separata duschrum. En del lärare har svårt att acceptera denna syn och menar att muslimer är gammalmodiga. Många muslimska flickor avstår också från gymnastiken överhuvudtaget då lektionerna är med både flickor och pojkar.

Ett annat ”problemområde” som brukar diskuteras är skolmaten. Vissa mattanter blir arga över att muslimer inte äter fläskkött och ljuger om att det inte är fläskkött när det i själva verket är det. Men de finns också förstående mattanter som underlättar för de muslimska eleverna.

Lärare och undervisningsansvariga borde lära sig mer om hur muslimer tänker så att de lättare kan förstå och anpassa undervisningen så den fungerar för alla. Detta skulle leda till att muslimska elever fick känna sig normala trots sin annorlunda tro.

Att gå ifrån klassrummet för att be fungerar inte alltid. Har läraren en viktig lektion där elever måste vara i klassrummet, kan de be efter lektionen. Eleverna själva måste ta ansvar för att be under raster. Skolan borde kunna erbjuda eleverna en lugn plats där de kan be. Det är fel med elever som missbrukar sin tro för att ”smita” från klassrummet.

Angående debatten om slöja måste man komma ihåg att Sverige är ett religionsfritt land. Det är ett land där man får klä sig hur man vill och varför skulle man då förbjuda just muslimer att ha sina kläder? Man kan inte begära att en muslimsk elev ska integreras totalt i det svenska skolsamhället. Att begära att de skulle klä sig ”svenskt”, ha ett västerländskt synsätt på allting och börja äta fläskkött. Det vore emot svenska samhällets uppbyggnad att begära en sådan sak.

Muslimers syn på sex före äktenskap är att det är helt förbjudet, vilket motiveras med att sex innan äktenskap kan ge oönskade graviditeter och barnet kan födas utan att en fader finns med i bilden. Detta ser muslimerna som en rättighet de har för att skydda familjen. Det är klart att det händer att muslimer bryter mot det här, men i grund och botten är sex före äktenskap emot islams normer. För vissa män som är gifta kan problemet uppstå att de har svårt att vara trogna sin hustru. Då man inom islam inte tillåter otrohet kan mannen istället gifta sig med flera kvinnor. Detta inte något som alla muslimska män gör, utan det handlar om mannens personlighet, samt hur rik han är. Mannen har i uppgift att försörja sin familj.

Muslimer talar mer om familjen än om individen. Barn som växer upp i Sverige vill bli självständiga och flytta hemifrån innan de gifter sig. Det är deras rättighet att avgöra det själva då de fyllt arton år. Detta skiljer sig mot det muslimska synsättet, då det är emot islam att flytta hemifrån innan man har gift sig. Men om man som muslim studerar på annan ort är det acceptabelt att flytta hemifrån. Familjen är oerhört viktig inom islam. Om man inte prioriterar familjelivet blir barnen ofta misslyckade. Muslimska barn och ungdomar som kommer till bland annat Sverige, vill bli mer västerländska och ha lika stor frihet att göra som de vill som sina kamrater. Svenska samhället är för individbaserat. Det finns ungdomar som inte förstår det här med individens frihet på rätt sätt.

Mannen är, som jag nämnde ovan, den i familjen som har försörjningsplikt. Kvinnan/kvinnorna kan jobba om det behövs för familjens ekonomi, om inte hem och familj tar skada av det. Barnen mår bättre om de får vara hemma. Mamman ska finnas i hemmet när barnen är små och när barnen kommer hem från skolan.

Den senare delen av intervjun gick vi igenom de punkter man på Komvux menade var svenska normer/levnadsregler som man som person med annan kulturell bakgrund bör känna till. Min fråga var hur ser du på dessa punkter? Vilka punkter anser du vara typiskt svenska och vilka passar även in på muslimer?



-	man alltid måste passa tiden.



Detta gäller för såväl muslimer som ”svenskar”. Som muslim tillhör det tron att passa tiden. Det är klart att ingen kan vara perfekt, men man gör sitt bästa.



-	man får inte fuska.



Detta är också viktigt för muslimer. Profeten sade: Den som fuskar är inte en av oss.



-	man inte stannar hemma för att man känner sig trött, eller kanske har besök av en kompis.



Detta gäller också för muslimer, inte bara svenskar.



-	man inte säger upp sig från jobbet innan man har hittat ett nytt jobb.



Det handlar inte om vilken religion och kultur man tillhör, utan beror snarare på hur pass smart man är.



-	man inte kör bil utan körkort.

-	man inte ”drar över” kaffepausen.

-	man håller ett löfte.



Dessa tre gäller för alla, både ”svenskar” och muslimer.



-	man måste hålla ett visst avstånd(ca 1m.) när man står och samtalar med en svensk.



Det finns inga mått angående vilket avstånd man ska ha. För muslimer är det viktigt att man ska undvika att ha kroppskontakt. Denna är nog viktigare för en muslim.



-	man inte får inleda ett samtal med någon man inte känner med ”hur mår du?”



Självklart hälsar man först på den man möter, man ska le, vara ödmjuk och inte använda för hög röst. Detta gäller alla.



-	man inte sätter sig bredvid någon i bussen när de flesta platser är lediga.



Detta är verkligen ingen regel man måste följa. Man väljer fritt var man vill sitta, det handlar inte om ifall man är muslim eller ej.



-	man aldrig ställer personliga frågor till varandra på t.ex. en arbetsplats



Enligt islam ska man arbeta på sin arbetsplats, men det händer att man pratar om personliga frågor under arbetstid, såklart.



-	man inte kysser varandra på kinden.



På gatan gör man inte det som muslim, men om nära bekanta kommer på besök i hemmet förekommer det.



-	man lämnar tillbaka det man lånat(det anses fult i vissa länder).



Det gäller alla. Det är en plikt för en muslim att lämna tillbaka något som man har lånat.



-	man inte är vän med socialassistenten eller polis bara för att de använder förnamnet.



Det förstår väl alla, även om man i andra länder inte tilltalar främmande personer med förnamnet.



-	en svensk kan visa ilska eller missnöje genom tystnad eller ett leende.



Det här gäller också för såväl muslimer som ”svenskar”. Det finns ju olika grader på hur man reagerar. Som muslim brukar man säga att man ska försöka dämpa sin ilska, så att den inte leder till att man begår ett dumt misstag. Profeten sa att man inte ska vara arg och visa sin ilska. Försök att avleda ilskan sade han. Man måste behärska sig. Men människor är olika.



-	man tror på vad folk säger.



En muslim ska alltid säga sanningen, och också kunna tro på vad andra säger. Detta vet de som kan sin tro. Man måste självklart använda förnuftet, man kan inte svälja vad som helst.



6.3 En intervju med Dorothea Rosenblad, Stiftelsen Abrahams Barn

Abrahams Barn driver ett antal projekt för att skapa ett gemensamt forum för barn som har ”ren, svensk” bakgrund och för barn som är ”nytillkomna” till Sverige. Om man talar ett gemensamt språk inom ett område, religion, är det lättare att acceptera att man skiljer sig från varandra när det gäller en del andra saker. Man måste ha kunskap om varandras religion och kultur, för då undanröjer man den rädsla som ofta ligger i botten för konflikter.

Dorothea Rosenblad startade den här verksamheten för nio år sedan. Man utgick från den religionsundervisning som var aktuell då. På den tiden läste man lite om islam i årskurs sex och sedan i årskurs nio, under rubriken främmande religioner. Det var fullständigt absurt att religionsundervisningen skulle se ut så, menar Dorothea Rosenblad. Man ägnade t.ex. årskurs sju till att läsa om lutherdom, romersk katolicism och ortodoxi. Årskurs åtta ägnade man åt svenska frikyrkorörelser. Det här hade ingen relevans för de elever som Dorothea Rosenblad hade då hon var högstadielärare på den här tiden. Hon tänkte att det var på tiden att revolutionera hela undervisningen, men var mer blygsam på den tiden och tänkte att man kunde hitta ett komplement där man tar fram det som religionerna har gemensamt. Frågan man ställer sig är: Vad har då de Abrahamitiska religionerna gemensamt? Först och främst, menar Dorothea Rosenblad, är det gestalterna Abraham och hans söner. Hela den hebreiska bibelns värld är giltig både för judar, muslimer och kristna. Det var i dessa banor Dorothea Rosenblad tänkte. Hon gick till rektorn där hon arbetade och sade att hon ville ha tjänstledigt för att göra det här, då hon behövde läsa på om religionerna för att kunna genomföra det här. Rektorn beviljade tjänstledigheten om Dorothea Rosenblad kunde få sina kollegor att stödja hennes idé. Verksamheten startade och det blev en jättesuccé, mycket p.g.a. att man utgick från människoöden, vilket intresserar alla oavsett bakgrund.

Dorothea Rosenblad kunde inte så mycket om alla religionerna då hon började. Det hon kände till om islam ”kunde man lägga på en lillfingernagel”. Visserligen hade hon läst några poäng islam i sin teol.kand. Det blev ett ständigt läsande och talande med människor, och så är det för Dorothea Rosenblad än idag. Men man kan inte vänta med att börja till dess att man är fullärd, för då blir det aldrig av, menar hon.

Det som har hänt inom religionsundervisningen under de nio år som gått sedan Dorothea Rosenblad startade sin verksamhet är att Abrahams Barns metod blir allt vanligare. Dorothea Rosenblad har skrivit en lärarhandledning som hon säljer runt om i landet. Det här sättet att arbeta på har ökat, och det beror inte bara på Abrahams Barn. Man har blivit mer öppen för att den religiösa kartan ser annorlunda ut i Sverige idag, och man har framför allt blivit uppmärksam på att det faktiskt finns en religiös karta.

Sverige är ett oerhört sekulariserat land, där religion inte ens gör människor arga. Religionen har ingen relevans alls. Men det har den för invandrade människor, vare sig de är ortodoxt kristna eller muslimer. Religionen ligger för dem i botten på identiteten, och när man utvandrar så letar man efter sina rötter.

Dorothea Rosenblad tycker att det är en intressant fråga hur pass mycket skolorna ska anpassa sig till andra kulturer. Gällande skolmaten ser hon inga problem, då det alltid finns alternativ mat till fläskkött.

Gällande klädsel anser hon att det inte heller är någonting att bråka om. Flickor som vill bära slöja ska få göra det. Det hör till de mänskliga rättigheterna och Dorothea Rosenblad ser inget provocerande i att muslimska kvinnor bär slöja, detta är hennes personliga åsikt. I Abrahams Barns ideologi ligger det en djup respekt för andra människors möjligheter att bestämma över sitt eget liv, och då måste man också få bestämma vad man ska ha på sig. Dorothea Rosenblad kan inte begripa att det förekommer åsikter om att man inte borde få bära slöja, men hon vet att det förekommer.

Gällande idrott har man i Rinkebyskolan anordnat särskild gymnastik för flickor, men det menar Dorothea Rosenblad, att man hade i svenska skolor på den tiden hon var ung. Om det finns önskemål att skilja pojkar och flickor åt på gymnastiken och det är möjligt att genomföra så är väl det bra. Själv tycker hon att det kan vara skönt att slippa ha idrott med pojkarna. Alla flickor tycker inte om att sparka fotboll, menar hon. Men det har inte med religion att göra utan med personlig inställning.

Att muslimer skulle vara emot biologiundervisningen gäller absolut inte alla, utan snarare en minoritet bland muslimerna. För alla människor som bor i Sverige är läroplanen ett samhällskontrakt som man ska respektera. Lärare och skolledning är medvetna om att vissa av läroplanens punkter är känsliga och försöker att genomföra dem med största möjliga taktfullhet.

I ett samtal som Dorothea Rosenblad hade med Jan Järpe, professor i Islamologi, frågade hon ifall det fanns några hinder som muslimsk kvinna att spela teater, men han ansåg att det inte fanns något religiöst skäl till att man inte skulle kunna spela teater, förutsatt att hon klädde sig så som de anser är anständigt. Jan Järpe ifrågasatte varför hon inte ställde den frågan till en muslim istället, men Dorothea Rosenblad menar att det är svårt att få en person som har en tro att representera en hel religion. En religion är så mycket större än vad en människa kan stå för.

Angående frågan om man kan begära av en elev med annan kulturell bakgrund ska anpassa sig till den svenska skolan vill Dorothea Rosenblad helst inte att den frågan ska behöva drivas så långt. Abrahams Barn har i samarbete med Skokloster ett integrationsprogram som heter ”Kids in museum”, som innebär att barn som steg nummer ett lär sig om svensk historia från 1600-talet och framåt genom att samarbeta med Skokloster, där det finns föremål från många andra kulturer. Steg två innebär att man går ut de kulturer som finns representerade i klassen och sedan bygger man vidare. Man börjar med det svenska, för det är här vi är. Språket är viktigt för samförstånd i det här landet, för de med annan kulturell bakgrund. Behärskar man inte språket blir man lätt missförstådd, man blir utsatt för övergrepp och demokratin fungerar inte,

Dorothea Rosenblad säger att den svenska skolan står utanför religionerna. På vissa håll i landet hålls skolavslutningar i svenska kyrkan, vilket är en gammal svensk tradition. Ser man till muslimerna, så står det i deras skrifter att de kan be precis varsomhelst. Ett exempel på detta är att man i Uppsala domkyrka, upplät ett litet kor för muslimerna, då man hade en konferens, för att de skulle få uträtta sina bönestunder.



6.4 Albyskolan, enkäter om religion i skolan, årskurs nio

Jag har delat ut enkäter till 36 elever i årskurs nio i Albyskolan. 12 stycken av dem som deltog var muslimska elever, resterande tillhörde olika delar av kristendomen. Endast en person sade sig vara utan religion. Jag har valt att fokusera mig på vad eleverna med muslimsk bakgrund har svarat på mina frågor då enbart dessa är av intresse för min uppsats. För att se enkäten jag delade ut se bilaga.



1. Hur ser du på skolans religionsundervisning?

75 % av de muslimska eleverna ansåg att skolan tog upp lika mycket om alla de stora religionerna. Endast 8 % tyckte att kristendom fick allt för stor plats. 25 % menade att skolan gav en rättvis bild av islam, medan ingen ansåg att den gav en rättvis bild av judendomen.

Att ingen kryssat i att den ger en rättvis bild av judendom kan bero på att de missuppfattat frågan, eller också att de har svårt att avgöra vad som är en rättvis bild av judendom. Man kan med tanke på att de missuppfattat frågan om judendom, ifrågasätta om de även missuppfattat frågan angående islam, men det kan också vara troligt att skolan ger en orättvis bild av islam, enligt dessa muslimska elever.



2a. Hur är era gymnastikgrupper utformade?

Blandad grupp med både tjejer och killar

Könsindelade grupper, d.v.s. pojkar och flickor för sig



2b. Vilket av alternativen i 2a skulle du välja om du själv fick bestämma?



Alla muslimska elever hade gymnastik i blandade grupper, med både flickor och pojkar. Endast 25 % ville hellre ha könsindelade grupper, medan 75 % var nöjda med situationen som den är.



3a. Äter du fläskkött?

3b. Endast om du svarat NEJ på fråga 3a!

Vilken alternativ kost erbjuds du då skolan serverar fläskkött?

75 % muslimska elever äter inte fläskkött i skolan. Av dessa 75 % av eleverna äter 67 % ersättningskött som alternativ kost och 33 % äter vegetarisk kost.



4. Anser du att skolan ger utrymme för religionsfrihet?

83 % av de muslimska eleverna ansåg att skolan gav utrymme för religionsfrihet till 100 %, medan 17 % svarade att den delvis gav utrymme för religionsfrihet.



5. Hur tycker du att skolan kan öka religionsfriheten?

Ingen av de muslimska eleverna kom med något konkret förslag som skulle underlätta att följa sin tro i skolan, det flesta tyckte att det var bra som det var nu.(Se fråga 4.)



6. Har du i skolan tvingats att deltaga i något/eller avstå från något som är mot din religion?

92 % av de muslimska eleverna har aldrig tvingats att deltaga i något/ eller avstå från något som är emot deras religion. Endast 8 % (1pers.) svarade ja på frågan, dennes exempel var att ”skolan säger om man är muslim o.s.v.”, vilket jag har svårt att förstå vad eleven vill ha fram.



7. Anser du att man kan begära att en elev med annan kultur ska integrera/anpassa sig till den svenska skolans normer, bestämmelser, som bland annat kommer till uttryck i läroplanen?

84 % av de muslimska eleverna ansåg att det är fel att begära att en elev med annan kulturell bakgrund ska integrera/anpassa sig till den svenska skolans normer om det bryter mot deras religion. 8 % ansåg att man kunde begära det av en elev och 8 % ansåg att man delvis kunde begära det av eleven.



6.5 En intervju med Albyskolans rektor

I Albyskolan är ca 40-50% av eleverna muslimer. Unga klarar av olika religioner bättre än vuxna, de accepterar varandra på ett bättre sätt. I Albyskolan har man aldrig behövt hitta kompromisser mellan elever med annan kulturell bakgrund och skolans bestämmelser, då det inte förekommer några sådana problem i skolan.

Förr i tiden var ersättningskött ett problem i svenska skolor, men numera finns det alltid minst ett alternativ till fläskkött. Oftast finns det både ersättningskött och ett vegetariskt alternativ i Albyskolan. Albyskolans rektor hoppas att detta inte längre är ett problem på skolor där det går färre muslimska elever.

Gymnastiklektionerna ges i blandade grupper och barnen själva tycks vara nöjda med det, men det finns en önskan bland en del föräldrar att vissa lektioner ska ske separat, bara flickor i en grupp och bara pojkar i en grupp. Att man inte vill ha blandade grupper behöver inte enbart bero på vilken religion man har, utan kan helt enkelt vara så att t.ex. flickor inte tycker det är särskilt roligt att ha gymnastik med pojkar. Hur som helst kommer det att från och med nästa år finnas möjlighet för eleverna att ha separat gymnastikundervisning. Gällande simundervisning sker denna oftast på en lägre nivå. Ungefär en gång/år finns simning med som ett alternativ på friluftsdagarna, men detta är valfritt, man kan välja andra alternativ.

I Albyskolan har man aldrig haft debatt om ifall muslimska elever ska bära slöja eller ej. Områdets karaktär är sådan att man kan bära sin religiösa klädsel om man vill. Rektorn anser att man inte kan tvinga någon att avstå från att bära slöja om det bryter mot religionen.

Gällande bön på fredagar är det okej för elever att gå ifrån lektioner för att be om föräldrarna har detta som önskemål, det är dock inte så många som brukar gå ifrån lektioner för att be, förutom under ramadan.

Man har vanlig traditionell religionsundervisning i skolan. I Albyskolan har alla elever möjlighet att efterleva sin religion, åtminstone har ingen elev framför några klagomål angående detta.

Albyskolans rektor anser att alla elever måste följa vad som står i skollagen, han har svårt att se att det skulle finnas ”skärpunkter” mellan tron och skollagen. Att elever ska utvecklas till självständiga individer kan inte vara mot några elevers religion, menar han. Religion är något som utvecklas med samhället.

En viktig sak i svenska skolan idag är att den är mångkulturell, alla behöver vi utrymme och respekt oavsett vilken tro vi har. Det är skolans uppgift att ta tag i detta. Om man ser etik som en viktig del i skolan är detta en början till integration. Huvuduppgiften i grundskolan anser Albyskolans rektor, är att elever i årskurs nio ska vara samhällsdugliga medborgare, vilket innebär att de ska vara rättvisa, visa tolerans och respekt mot andra människor, känna till mänskliga rättigheter, visa empati och ha ett samhällsansvar. Finns inte detta hos eleverna har man misslyckats, men självklart är själva ämneskunskapen också viktig.



7. Diskussion

Det som är största skillnaden mellan ett muslimskt samhälle och det svenska samhället är synen på religion. Sverige är ett väldigt sekulariserat land, där de flesta ser på religion som var och ens privata ensak. Medan islam ofta styr hela, eller stora delar, av det muslimska samhället. Men om religion i Sverige ses som en privatsak, varför lägger sig svenskar i om muslimska kvinnor bär slöja eller ej? Kan det vara så som Dorothea Rosenblad säger att det är p.g.a. att vi inte känner till så mycket om muslimska seder och bruk som fördomar finns. Jag tror att det ligger något i det hon säger. Jag tror att det är viktigt att finna det vi har gemensamt för att vi lättare ska acceptera varandra. Det är minst lika viktigt för muslimer att få en inblick i det svenska samhället. Jag tror min huvudfråga är lite fel ställd. Är det inte så att vi, alla, måste integreras till det mångkulturella samhälle vi lever i?

Riksdagen säger i sin proposition att ingen ska behöva vända ryggen mot skolan p.g.a. rädsla eller otrygghet. Faktum är att antalet muslimer som är positivt inställda till muslimska friskolor har ökat de senaste åren, med motiveringen att friskolorna är nödvändiga för att barnet ska kunna behålla och växa in i sin islamiska profil. Är inte detta ett exempel på hur man har vänt skolan ryggen?

Ser man till olikheter gällande normer är det så att en troende muslim har det som står i Koranen och det som profeten har sagt som rättesnöre, på samma sätt som en troende kristen följer de budskap som finns i bibeln. Bland många svenskar är det inte religionen direkt som styr vårt val av normer, då ”vi” som jag tidigare sagt är väldigt sekulariserade. Men både samhällets lagar och våra normer styrs ändå indirekt utav kristna värderingar, eftersom de ligger till grund för det svenska samhällets uppbyggnad. Jag tror många svenskars normer i grund och botten är kristna värderingar, men att ”vi” inte ens uppmärksammar det idag. Något som tydligt skiljer sig mellan muslimer och svenskar i stort är synen på sex före äktenskapet. Men här måste man också lägga märke till att det beror på hur pass religiös man är. En djupt troende kristen har ofta en liknande syn på detta som en troende muslim, att sådan sex är oren. Men med tanke på de flesta av mina svar angående svenskars syn på detta törs jag nog säga att de flesta svenskar inte ser något fel i att ha sex före äktenskapet. Ser man till förhållandet mellan man/kvinna och sysselsättning vill ”svenskar” ofta tala om jämlikhet när det handlar om sysslor i hemmet, barnuppfostran, löner etc.

Men när det kommer till kritan är vårt samhälle relativt könsbaserat, om än inte i samma grad som det muslimska samhället, där män har försörjningsplikt och kvinnan helst ska stanna i hemmet. Något jag ifrågasätter är hur någon på Komvux överhuvudtaget kan dela ut ett papper till invandrare med påstådda svenska normer. Vissa av dessa påståenden är rent av löjliga. Såsom att någon skulle tro att en polis eller socialassistent är ens vän för att de tilltalar en med förnamnet och att man ska hålla ca: 1 meters avstånd då man tilltalar en svensk. Jag anser att flera av dessa påståenden ger uttryck för fördomar, t.ex. att man inte kör bil utan körkort, vikten av att passa tid och att det är fult att ljuga. Den muslimska kvinnan jag intervjuade på Islamiska Informationsföreningen ansåg att de flesta av dessa normer var lika viktiga för en muslim att följa. Om man jämför hennes svar med de svar som ”svenska” personer gav är det flera av dessa punkter som hon anser är gällande även för en muslim, som flera ”svenskar” anser är typiska svenska normer. Detta kan bero på att många svenskar har förutfattade meningar om hur invandrare är, och att det i själva verket inte är så stor skillnad mellan våra åsikter.

De problem som kan uppstå för muslimska elever i svenska skolan bör inte vara några stora problem. Många av dessa är lätta att åtgärda. Ofta handlar det nog bara om att vi inte förstår oss på varandra som problemen uppstår. Med en öppen dialog mellan bl.a. elever, lärare och föräldrar skulle mycket gå att lösa. När jag begav mig till Albyskolan väntade jag mig att stöta på några av dessa problem jag hade läst om. Men så blev det ej. Det enda kanske inte alla elever, och säkert inte deras föräldrar, var helt nöjda med var att man på gymnastiken hade blandade grupper. Men detta skulle ändras till på hösten. Muslimsk kost var inget problem och det borde det inte vara heller. Att vara muslim och inte äta en viss kost går att jämföra med t.ex. vegetarianer och allergiker. Man kan lätt anpassa maten så den passar de flesta, eller att man serverar alternativ då man i skolan serverar bl.a. fläskkött. I en skola som Albyskolan där 40-50% av eleverna är muslimer finns det alltid kost som passar deras religion. Albyskolans rektor var själv muslim, men inte speciellt troende. Han kom själv ursprungligen från Turkiet vilket säkerligen bidrog till den stora förståelsen för religioners betydelse. Rektorn ansåg att barn från olika kulturer har lättare att förstå varandra än vad vuxna har, Han ansåg att det, för en muslimsk elev, inte var något problem att vara troende och samtidigt följa den svenska skolan och läroplanen.

Jag ställde mig frågan om det kunde vara så att det är svårare att lösa dessa problem som kan uppstå i en skola där det endast finns ett litet antal muslimska elever. Kvinnan på Islamiska Informationsföreningen trodde att det låg något i det och att det var säkert därför som många muslimer väljer att bo i en förort som t.ex. Alby. Där finns många med muslimsk bakgrund. Det underlättar att leva där flera har samma syn på saker, och där det finns en större förståelse för varandra. Att skapa förståelse för muslimska seder och bruk bland elever tror jag kan vara svårt, speciellt i en skola där det finns få muslimska elever. Det finns ofta ett grupptryck bland elever hur man ska se ut och hur man ska bete sig.

Jag tror att ju bättre kunskap lärare och skolpersonal får om de muslimska värderingarna, desto lättare är det att anpassa skolan så att alla elever kan deltaga i undervisningen utan att det påverkar deras religiösa uppfattning. Samtidigt som det är viktigt för både ”svenskar” och personer med annan kulturell bakgrund integreras, får man inte glömma bort att det är i Sverige vi befinner oss och att det är svenska lagar man måste följa. Att vi har gamla seder och bruk som vi av tradition följer är ingenting som måste ändras för att samhället ska bli mer integrerat. Viktigast är att man har en öppen dialog och att alla, invandrare som ”svenskar” får större kunskap om varandra.

När man talar om vikten med en fungerande, öppen dialog måste man ha klart för sig att rent språkliga kommunikationsproblem kan förekomma. Alla invandrarföräldrar kan inte prata så bra svenska. För att inga nya missförstånd och problem ska skapas kan man förebygga detta genom att ha en tolk närvarande då man träffas.

Jag tror att skolan måste ta ett ansvar för hur man ska få större kunskap och förståelse för varandra. Själv anser jag att Abrahams Barns metod är en lösning, som kan leda till ökad förståelse och större acceptans bland elever. Men sedan måste man också nå ut till vuxna för att inte skapa en klyfta mellan dem och deras barn. Detta är extra viktigt för personer som invandrat till Sverige.

Gällande klädsel tycks slöjan ha blivit en symbol för den oförståelse som finns för varandra. Några ur Skånepartiet ville förbjuda slöjan p.g.a. en rad fördomar de hade. Vissa muslimska kvinnor anser att slöjan befriar dem från att vara ett ”västerländskt sexobjekt”. Det räcker med ett sådant publicerat påstående för att skapa en klyfta mellan muslimska kvinnor och svenska kvinnor. Gällande om man som muslim ska bära slöja finns det även olika uppfattning inom islam. Min egen åsikt är att Sverige är ett fritt land där alla har rätt att klä sig som man vill, beslöjad eller lättklädd. Vilket den muslimska kvinnan från Islamiska Informationsföreningen höll med om. Dorothea Rosenblad sade att det var en del av Abrahams Barns ideologi att ha en stor respekt för andra människors möjlighet att bestämma över sitt eget liv.

1998 startades Integrationsverket. Frågan är hur många år det kommer att ta innan vi märker någon skillnad? Detta är vad jag tror en lång process. De yngre generationerna har nog lättare att anpassa sig till det mångkulturella samhället. Det hänger mycket på samhället och främst på olika myndigheter om dagens integrationspolitik kommer att lyckas. Skolan är en viktig plats för att skapa större förståelse för andra människor. Många äldre lärare kommer snart/eller har redan pensionerats och det är kanske först med en ny generation lärare som integrationen i samhället kommer att ta fart. Om 15 år behöver vi förhoppningsvis inte ha heta debatter om huruvida personer med utländsk bakgrund ska integreras eller ej. Jag hoppas att vi då kan skratta åt oss själva som hade så svårt att förstå att det inte bara var ”invandrarna” som behövde anpassa sig till det mångkulturella, ”nya” samhället.



8. Slutsats

Jag anser att det inte är rimligt att endast begära att muslimska elever ska integreras i den svenska skolan. Det handlar snarare om att skapa större förståelse, bland elever överhuvudtaget, för varandra. Att förstå och acceptera att man är olika på en del sätt, men lika på andra. Viktigast för att nå detta mål är att ha en dialog. Inser vi att vi har en hel del gemensam bakgrund kan vi lättare acceptera varandras olikheter. Ju mer vi vet om varandra, desto färre fördomar föds. Alla behöver vi integreras i dagens mångkulturella samhälle.
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Bilaga 1

Vad är svenska normer?



Vilka 5 normer anser du är viktigast att följa?



Styr religion ditt val av normer?



Vilka av de tio budorden, i bibeln, anser du vara viktiga?



Hur ser du på sex före äktenskapet?



Hur ser du på individ/familj?



Hur ser du på förhållandet män/kvinnor och sysselsättning?



Vilka av dessa påståenden anser du är typiska svenska normer? (se ur Profetens döttrar, pappret från Komvux)




Bilaga 2

Vad är muslimska normer?



Vilka är de viktigaste normerna för en muslim? Finns dessa nedskrivna i koranen? Varför är dessa viktiga?



Tror du att muslimska normer skiljer sig från det svenska samhällets normer?



Finns det några muslimska normer som är svåra att efterleva i det svenska samhället?



Kan det uppstå problem att följa sina normer för en muslimsk elev som går i svensk skola? Hur löser man dessa?



Är skolorna förstående att vissa elever har normer som de måste följa enligt sin tro? Eller begär skolan att eleverna ska göra undantag i sin religion?



Några personer i Skånepartiet tyckte att muslimska elever skulle förbjudas att använda slöjan i skolan, och de klagade på att man inte längre kunde servera traditionell skånsk mat i skolbespisningen. Anser du att man kan begära att en muslimsk elev ska integreras totalt med det svenska skolsamhället?



Vilken syn har du på följande:

A)	sex före äktenskapet

B)	individ/familj

C)	män/kvinnor och sysselsättning



Vilka av dessa påståenden anser du är typiska muslimska/svenska normer? (se ur Profetens döttrar, pappret från Komvux)




Bilaga 3

Frågor till Dorothea Rosenblad



Du har arbetat fram en alternativ undervisningsform inom religionsundervisningen. Vad går den ut på?



Vad är fel med den traditionella religionsundervisningen?



Som svenska skolan är uppbyggd idag, kan det lätt uppstå problem för muslimska elever inom bl.a. idrott, religion, biologi, maten etc. Hur pass mycket anser du att skolorna ska anpassa sig till andra kulturer? T.ex. islam.



Kan man begära av en elev med en annan kulturell bakgrund, att denne ska anpassa sig till den svenska skolan?



Tycker du att den svenska skolan ger utrymme för religionsfrihet?




Bilaga 4 En enkät om religion i skolan

Fyll i följande uppgifter:

Kön:____ Ålder:____ Religion (ange vilken)__________



1. Hur ser du på skolans religionsundervisning?

(Kryssa i de alternativ du tycker stämmer)

O Tar upp lika mycket av alla religionerna

O Kristendom tar allt för stor plats

O Den ger en rättvis bild av islam

O Den ger en rättvis bild av judendom



2a. Hur är era gymnastikgrupper utformade?

O Blandad grupp med både tjejer och killar

O Könsindelade grupper, d.v.s. pojkar och flickor för sig



2b. Vilket av alternativen i 2a skulle du välja om du själv fick bestämma?

Ange ditt svar: _______________________________



3a. Äter du fläskkött?

O JA O NEJ



3b. Endast om du svarat NEJ på fråga 3a!

Vilken alternativ kost erbjuds du då skolan serverar fläskkött?

O ”Ersättningskött”

O Vegetarisk kost

Annat alternativ__________________________________



4. Anser du att skolan ger utrymme för religionsfrihet?

O JA (100 %) O Delvis O NEJ



5. Hur tycker du att skolan kan öka religionsfriheten?

Ange ditt svar:___________________________________________



6. Har du i skolan tvingats att deltaga i något/eller avstå från något som är mot din religion?

O JA O NEJ

Om JA, ge exempel:_______________________________________________________________



7. Anser du att man kan begära att en elev med annan kultur ska integrera/anpassa sig till den svenska skolans normer, bestämmelser, som bland annat kommer till uttryck i läroplanen?

OJA O NEJ


Bilaga 5

Frågor till Albyskolans rektor



Har skolan fått hitta kompromisser mellan skolans bestämmelser och elever med annan kulturell bakgrund?



Hur många muslimska elever finns på Albyskolan?



Om ni serverar fläskkött. Vilken alternativ kost får de elever som inte äter fläsk? Är detta ett stort problem för skolan?



Hur har man fördelat flickor/pojkar på gymnastiklektionerna? Är de flesta nöjda med det? Har klagomål förekommit?



Har debatten om slöja varit aktuell på er skola? Kan man tvinga en elev att inte bära slöja på exempelvis gymnastiken? Kan man begära att en elev ska bryta mot något som är emot deras tro?



Hur är er religionsundervisning utformad? Ett sätt är metoden Abrahams Barn, tror ni att detta sätt kan öka förståelsen mellan ungdomar?
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