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Sammanfattning 
 
 
Elfving, Susanne (2010). Islamofobiska åsikter i skolan - Didaktiska reflektioner över 

bemötande av elevers islamofobiska åsikter: C-uppsats, Religionsvetenskap. Gävle: 

Högskolan i Gävle, Akademin för ekonomi och utbildning, Avdelningen för kultur-, religions- 

och utbildningsvetenskap. 

 

Uppsatsens syfte är att söka fram vanligt förekommande islamofobiska åsikter och 

motargument och undersöka om motargumenten kan vara användbara ur ett didaktiskt 

perspektiv. Jag har valt att använda textanalys som metod. Utifrån artikeln Muslimerna är 

vårt största utländska hot, författad av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, har 

jag hämtat de islamofobiska åsikterna då det finns goda skäl att anta att artikeln ger röst åt de 

mest vanliga främlingsfientliga åsikterna.  

 

I uppsatsen redogör jag för den kritik som uppkom i samband med publiceringen av Jimmie 

Åkessons debattartikel. Kritiken och motargumenten har jag valt att söka på Internet. Det rör 

sig främst om debattartiklar som publicerats i de stora dags- och kvällstidningarna.  Jag har 

även hittat motargument i artiklar som publicerats på webbsidor som sverigedemokraterna.de, 

newsmill.se och journalisten.se. 

 

För att pröva om motargumenten är didaktiskt användbara har jag formulerat följande fyra 

kriterier: Målkriteriet. Hit hör argument som uppfyller de satta målen i styrdokumenten. 

Målkriteriet är även överordnat de övriga tre kriterier. Normramskriteriet. Inom detta 

kriterium hör argument som synliggör hur vi styrs utifrån våra normramar.  Inom 

förståelsekriteriet hamnar argument som kan leda till förståelse, dvs. argument som kan bidra 

till att eleverna överger en förenklad bild till en mer komplex bild som i sin tur leder till en 

djupare förståelse.  Till det fjärde och sista kriteriet Psykologiska kriteriet hör argument som 

handlar om och riktar sig till våra känslor som är kopplade till rädsla.  

 

Nyckelord: Islam, muslimer, islamofobi, islamofobiska åsikter, Sverigedemokraterna, 

didaktik, motargument 
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1. Inledning  

 
Valvinden har blåst över Sverige. Sverigedemokraternas invandringspolitiska program har 

nått stor framgång och i dagsläget har partiet fått en betydande roll i riksdagen, något som 

många befarade och som nu slutligen blev verklighet. Sverigedemokraterna (SD), som 

bildades 1988 av tidigare medlemmar i den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt 

(BSS), målar upp en svart bild av ett mångkulturellt samhälle och hävdar att det är ”ett 

allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den 

solidariska svenska välfärdsmodellen”.1 Vidare menar partiet att inom några decennier 

riskerar svenskarna att bli en minoritet i Sverige. Främlingsfientliga partier är inget unikt för 

Sverige. Samma trend kan återfinnas i andra europeiska länder, exempelvis i Danmark, 

Belgien, Italien, Frankrike och Tyskland där högerextrema partier vunnit mark. Rädslan för 

och motståndet mot islam är gemensamt för alla de högerextrema partierna i Europa. De 

hävdar att det pågår en ”islamifiering” av Europa, trots att det bor ca 15 miljoner muslimer i 

Europa, vilket motsvarar ca 2, 5 procent av EU:s totala befolkning.2 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning samt då jag arbetat inom skolan har jag vid ett 

flertal tillfällen hört många elever uttala liknande åsikter om islam och muslimer som 

Sverigedemokraterna. Som blivande religionslärare har jag ett uppdrag att visa att den 

gemensamma värdegrunden inte längre enbart utgår ifrån den kristna traditionen och den 

västerländska humanismen. På skolverkets hemsida finns religionskunskapsämnets syfte 

(gymnasiet) beskrivet: ”I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om 

vikten av en gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och 

livsåskådningar” samt att ” kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar 

av samhällslivet”.3 I Lpf94 finns följande att läsa:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser. 

 

                                                 
1 http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/ Hämtad 2010-10-10 
2http://intranet.abf.se/filearchive_root/ABF/_Enhetens%20dokument/Verksamhet/Europa%20%C3%A4r%20ditt
!/Del10%20-%20Fr%C3%A4mlingsfientlighet%20i%20Europa.pdf/ Hämtad 2010-10-10 
3 http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap/Hämtad 2010-10-
10 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
 

Som lärare måste jag kunna bemöta islamofobiska åsikter och argument och vara rustad med 

goda och välformulerade motargument, vilket jag hoppas att denna undersökning kan bidra 

med. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att söka fram vanligt förekommande islamofobiska åsikter och 

motargument och undersöka om motargumenten kan vara användbara ur ett didaktiskt 

perspektiv. Detta utmynnar i följande frågeställningar: 

 

• Hur lyder vanligt förekommande islamofobiska åsikter och motargument?  

 

• Vilka motargument är användbara ur ett didaktiskt perspektiv och svarar upp till de 

satta målen i Lpf94 och kursmålen för religionskunskap A på gymnasiet? 

 

1.2 Metod – tillvägagångssätt och avgränsning 
 
Jag har valt att göra en textanalys för att undersöka vanligt förekommande islamofobiska 

argument/åsikter och motargument. Jag har valt att enbart utgå från en debattartikel författad 

av Jimmie Åkesson som publicerades i Aftonbladet 2009-10-19.4 Att enbart utgå från 

debattartikeln motiverar jag med att den har fått stor uppmärksamhet i media och många 

människor har antingen läst den eller hört talas om den. Det finns goda skäl att anta att 

artikeln ger röst åt de mest vanliga främlingsfientliga åsikterna.  

 

Jag kommer att redogöra för den kritik som uppkom i samband med publiceringen av 

Åkessons debattartikel. Kritiken och motargumenten har jag valt att söka på Internet. Det rör 

sig då främst om debattartiklar som jag hämtat från de stora dags- och kvällstidningarna, 

exempelvis Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgsposten. Det rör sig även om artiklar 

som jag funnit på olika webbsidor exempelvis sverigedemokraterna.de, newsmill.se, 

journalisten.se. Webbsidan sverigedemokraterna.de fungerar som en ”motpol” till 

                                                 
4 Åkesson, 2009-10-19 
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Sverigedemokraternas hemsida. Grundaren och skribenten på sverigedemokraterna.de är 

anonym.  

 

Jag har valt att använda begreppet muslim för att beteckna de personer som har islam som 

kulturell bakgrund oavsett om de är troende eller sekulariserade. Detta val är inte 

okonventionellt men stämmer med gängse språkbruk.  

 

Samtliga islamofobiska åsikter samt motargument kommer inte att prövas utifrån ett 

källkritiskt perspektiv, dvs. jag kommer inte att pröva ifall argumenten är tillförlitliga enligt 

ex. olika urkunder eller om de fakta som anges stämmer. Syftet med uppsatsen är inte primärt 

att syna argumentens hållbarhet utan att diskutera den didaktiska användbarheten.  

 

För att kunna pröva om motargumenten är didaktiskt användbara har jag utarbetat fyra 

kriterier. Kriterierna har jag formulerat utifrån några synsätt beskrivna av journalisten och 

författaren Anna-Lena Lodenius samt Heléne Lööw, historiker, specialist på nazism och 

tidigare chef för Forum för Levande historia. Kriterierna är även formulerade utifrån några av 

målen i Lpf94 och kursmålet för religionskunskap A på gymnasiet. 

 

1.3 Forskningsöversikt 
 
Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet (2006) 

av Jonas Otterbeck och Pieter Bevelander, är en studie som är gjord på uppdrag av Forum för 

levande historia. Studiens syfte är att belysa ungdomars attityder och inställning till muslimer 

samt muslimers utsatthet för antisocialt beteende. I studien redogörs för de olika 

definitionerna för islamofobi, islamofobisbegreppets släktingar och hur termen islamofobi 

används i olika sammanhang. Jag har framför allt använt mig av studien i kapitlet Ungdomars 

inställning till muslimer. 

 

Boken Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi (2006) skriven av Göran Larsson, 

islamolog vid Göteborgs universitet, bygger på Larssons egna reflektioner och åsikter men 

diskussionerna bygger på vetenskapliga studier, tidigare forskning och fältarbete bland 

svenska muslimer. Boken har till viss del varit användbar i min studie. 
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Blågul islam? Muslimer i Sverige (red. Ingvar Svanberg och David Westerlund) (1999) ger en 

bra beskrivning av islam från invandrarreligion till blågul islam. Kapitlen, Islam på svenska – 

det tryckta ordet i tjänst åt Sveriges muslimer av Christer Hedin samt Från invandrarreligion 

till blågul islam? 50 år av organiserad muslimsk närvaro skriven av Ingvar Svanberg och 

David Westerlund, har varit särskilt användbara. 

 

Andreas Malm, författare och doktorand i humanekologi vid Lunds universitet, Hatet mot 

muslimerna (2009) där han klargör att islamofobi är högst levande och att hatet mot muslimer 

existerar. Boken har jag använt till kapitlet Kritiken mot islam och muslimer.  

 

Det har skrivits många studentuppsatser om islamofobi. I och med att min egen studie handlar 

om hur man kan bemöta islamofobiska åsikter anser jag att kandidatuppsatsen Little Mosque 

on the Praire – med humor som vapen mot islamofobi skriven av Ana Marega, Högskolan i 

Gävle (2009), ligger närmast mitt eget område Uppsatsens syfte är att redogöra för hur den 

allmänna västerländska synen på muslimer och islam ser ut och jämföra den med den bild 

som muslimerna själva vill få fram i den kanadensiska komediserien Little Mosque on the 

Praire. Serien är en komediserie men har även ett annat syfte, mer än att bara underhålla: att 

bekämpa generaliseringar och fördomar. Marega tolkar, utifrån den hermeneutiska metoden, 

åtta avsnitt i seriens första säsong och kom fram till att det finns sex olika teman i de utvalda 

avsnitten. Studiens slutsats är att serien vill belysa att islam som religion och dess utövare är 

fredliga, att islam är en mångfacetterad och tolerant religion, att islam är en religion som är i 

ständig förändring och att den är alldaglig och annorlunda religion.  

1.4 Disposition 
 
I kapitlet bakgrund beskrivs olika definitioner av begreppet islamofobi, uppfattningen av 

ordet ”muslim” samt islams etablering i Sverige, sett ur ett historiskt perspektiv. I kapitlet ges 

även en inblick i några välkända kritikers syn på islam, kritiker som haft stor påverkan på 

synen av islam och muslimer. I kapitlet ges även en kortare överblick angående ungdomars 

inställning till muslimer. 

 

I kapitlet Förekommande islamofobiska åsikter och motargument redogör jag för 

islamofobiska åsikterna och motargument som kommit fram i min undersökning. I det fjärde 

kapitlet Didaktiska frågeställningar och diskuterar jag huruvida de argument som jag sökt 
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fram kan vara didaktiskt användbara vid diskussioner med elever som uttryckt islamofobiska 

åsikter. 
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2. Bakgrund 

2.1 Islamofobi – ett svårdefinierat begrepp 
 
I Nationalencyklopedin förklaras begreppet islamofobi på följande sätt:  
 
 

islamofobi´ (av islam och fobi), rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att 

islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett 

samhälle utgör en fara. Islamofobin kombineras ofta med idéer om en stor muslimsk 

konspiration som avser att störta det västerländska samhället. Jfr antisemitism.5  

 

I boken Jalla - nu klär vi granen skriver Anne Sofie Roald, som är universitetslektor i 

religionshistoria vid Malmö högskola, att begreppet islamofobi är (en form av) intolerans, 

liksom rasism, antisemitism och xenofobi (främlingsfientlighet). Roald menar att det i alla 

tider funnits en rädsla för det främmande och för att skydda sig för intrång utifrån har 

människor gått samman och bildat grupper. Genom att bygga upp idéer om att gruppen är 

överlägsen andra förblir gruppen stabil. Alla utanför gruppen betraktas som ”annorlunda” 

”avvikande” ”konstiga”, ”oacceptabla”. Judarna har under en lång tid varit syndabockar och 

utsatts för hets och utanförskap, s.k. antisemitism. Antisemitismen var tydligast under andra 

världskriget men efter krigets slut har attityden till judar förändrats, till stor del beroende på 

då det uppdagades vilka fruktansvärda händelser som stora delar av den judiska befolkningen 

hade fått utstå. Roald pekar på likheter mellan antisemitism och islamofobi och menar att idag 

är muslimerna vår tids syndabockar. Orsakerna till islamofobi är många. Den kulturella 

skillnaden är en orsak, men det finns även religiösa, rasistiska och ekonomiska orsaker.6 Den 

”muslimska kulturen” kan även uppfattas som ett hot mot det svenska samhället. Man kan 

även betrakta muslimer som en lägre stående ras och då bygger islamofobin på den biologiska 

aspekten.7 

 

Islamofobi är ett omdiskuterat begrepp. Under 1900-talet har ordet dykt upp då och då utan 

utförliga förklaringar. Inte förrän 1997 görs ett försök i att utreda ordet och dess mening. 

Detta år publicerar Runnymede Trust, en brittisk tankesmedja, en rapport, Islamophobia - a 

challenge to us all. Rapporten får ett stort inflytande beträffande diskussionen om islamofobi. 

Rapportens syfte var att försöka sammanställa en övergripande ”karta” över islamofobiska 
                                                 
5 http://www.ne.se/school/lang/islamofobi. Hämtad 2010-10-25. 
6 Roald, 2002:50-51  
7 Larsson, 2006:11/Larsson, 2003 
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fenomen som alla inkluderas i islamofobibegreppet.  Fenomen var t ex. kränkningar, både 

fysiska och psykiska, attacker mot moskéer, diskriminering på arbetsplatser samt vid 

anställningar. Rapportens syfte var även att kritiskt belysa de stereotypiska och onyanserade 

föreställningarna om muslimer och islam. Detta sätt att diskutera islamofobi har både fått 

negativt och positivt mottagande. Kritiken består bl.a. i att ”de lutar sig för mycket mot den 

brittiska debatten om mångkultur som ofta ser etniska, kulturella och religiösa grupper som 

aktörer, vilket motverkar en mer individualiserad syn”.8 

 

Religionsvetaren Åke Sander har i en skrift för EUMC (European Monitoring Centre on 

Racism and Xenophobia) förordat en annorlunda definition av islamofobi. Sander menar att 

definitionen utgår från individens egen upplevelse och känsla av att ha blivit kränkt, en 

utgångspunkt liknande den om lagstiftningen mot sexuella trakasserier. Syftet med detta 

islamofobiska begrepp är att det även kan användas för juridiskt, socialt och politiskt arbete.  

 

Användbarheten av begreppet islamofobi har diskuterats och utmynnat i tre ståndpunkter: 

bejakande av begreppet islamofobi, skeptisk inställning till begreppet samt avståndstagande 

från den. De som bejakar begreppet menar att den är nödvändig om vi ska kunna föra en 

diskussion om den diskriminering och de kränkningar som muslimer utsätts för. De som tar 

avstånd från begreppet motiverar detta med att islamofobi används som argument för att 

försvara islam och som följd av detta skydda islam mot kritik.  Skeptikerna menar att 

begreppet innefattar en rädsla för religionen islam, men menar samtidigt att muslimer som 

utsätts för diskriminering och kränkningar måste skyddas.9 

2.2 Islams etablering i Sverige  
 
Islams etablering i Sverige påbörjades för mer än femtio år sedan. Det var efter andra 

världskriget som Sveriges muslimer började organisera sig men deras närvaro var knappast 

märkbar. De utövade sin religion i källarlokaler och i gamla villor och denna undanskymda 

tillvaro pågick fram till 1980-talet då muslimer började dyka upp i utkanterna av 

storstadsregionerna, detta i och med att nya former för flyktingmottagande påbörjades. Tjugo 

år senare, i slutet av 1990-talet, var muslimerna en naturlig del av det svenska samhället. 

Muslimerna började nu ställa krav på respekt för deras religion samt att muslimer skall 

jämställas med andra grupper i samhället. Det finns inga exakta siffror på antalet muslimer 

                                                 
8 Otterbeck & Bevelander, 2006:9 
9 Otterbeck & Bevelander, 2006:9  
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under historien men man uppskattar att det fanns ett fåtal muslimer i Sverige under 1950-talet, 

ca 100 000 under 1980-talet, i mitten av 1990-talet hade siffran ökat till det dubbla, omkring 

200 000 och år 2000 var siffran uppe i 350 000. Ungefär 300 000 muslimer av 350 000 har 

fötts i Sverige eller kommit hit efter 1985. Sveriges muslimer kommer främst ifrån Turkiet, 

Balkan, Östra medelhavsvärlden, Irak och Iran. De flesta muslimer är immigranter som har 

kommit hit som flyktingar eller som anhörigimmigranter. En mindre del är 

arbetsimmigranter.10 

2.3 Vem är muslim?  
 
Muslimerna i dagens Sverige har mycket skilda bakgrunder och har varit i landet olika länge. 

Detta bidrar till att muslimer inte är en homogen grupp, de uttrycker sin religion olika och 

uppfattar sina liv i Sverige på skilda sätt.11 Det finns många människor med muslimsk 

bakgrund som väljer att leva sekulariserade och inte låter religionen ta någon plats i det 

offentliga livet, religion uppfattas som en privat angelägenhet. Det finns tillfällen då den 

religiösa och kulturella bakgrunden belyses eller firas, exempelvis vid Ramadan, vid födsel, 

död eller giftermål. Denna grupp uppfattas vara en majoritet men vid diskussioner om 

invandrare och muslimer hörs sällan deras röster.12  Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige 

avvisar personer som de inte anser vara aktivt troende eller följer religionens bud. Dessa är 

enligt dem inte muslimer, i alla fall inte i den religiösa bemärkelsen.13 

 

Begreppet muslim har även andra innebörder. När människor med rötter i muslimska länder 

betecknas som ”muslimer” menar olika forskare och opinionsbildare att det är ett uttryck för 

främlingsskapande mekanismer i dagens Sverige. Invandrare från utomeuropeiska länder, 

”muslimer”, får ersätta ordet ”invandrare” som kodnamn för det ”främmande” i Sverige.14  

Trots att begreppet muslim kan uppfattas på detta sätt så väljer jag ändå att använda begreppet 

muslim för att beteckna personer som har islam som kulturell bakgrund oavsett om de är 

troende eller sekulariserade. Jag är medveten om att mitt val inte är okonventionellt men det 

stämmer med gängse språkbruk.  

 

                                                 
10 Otterbeck & Bevelander, 2006:15-16 
11 Svanberg & Westerlund, 1999:9-10 
12 Larsson, 2006:9-10 
13 Svanberg & Westerlund, 1999:20 
14 Ibid. 
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2.4 Kritiken mot islam och muslimer 
 
Historiskt sett har islam framstått som den största fienden till kristendomen. Kyrkan har 

uttryckt fruktan för och motstånd mot islam via bönböcker, skulpturer, målningar, i 

predikningar samt genom korstågen.15 Under 1700-talet tog europeiska kolonialmakter över 

många muslimska länder. Efter kolonialmaktens slut, under 1950-60-talen, ökade klyftan 

ytterligare mellan den västerländska och den muslimska världen. Islam såg som ett hot mot 

freden och mot västvärldens makt och efter Sovjets fall stärktes hotbilden ytterligare.16 I och 

med framväxten av våldsinriktade islamistgrupper på 1970-talet skedde en ökning av 

sambandet mellan islam/muslimer och terrorism.17  

 

Andreas Malm, doktorand i humanekologi vid Lunds universitet, tar upp i sin bok Hatet mot 

muslimerna några av världens mest kända islamkritiker. En av dessa kritiker är Gisèle 

Littman, även kallad Bat Ye´or, vilket betyder Nilens dotter på hebreiska. År 2005 fick hon 

ett internationellt genombrott med boken Eurabia – The Euro-Arab Axis. Boken fick ett stort 

gensvar, hon bjöds in i respekterade akademiska kretsar och hon har även, som expert, avlagt 

vittnesmål i den amerikanska kongressen. På en konferens vid FN: s kommission för 

mänskliga rättigheter år 2005 talade hon om ”jihads offer”. Efter bokens utgivning turnerade 

hon mellan några högt respekterade universitet i USA, som Yale och Colombia.18 

 

Enligt Bat Ye´or är Jihad ”den dödliga kärnreaktorn i islams inre”. Hon menar även bl.a. att 

det är en omöjlighet för muslimer att se icke-muslimer som medmänniskor, de anser att de är 

överlägsna alla och ser ned på alla icke-muslimer. Hon hävdar att islam är en blodsugande 

religion som vill ta över Europa och förvandla kontinenten till Eurabien – en ”ny geopolitisk 

entitet”. Bat Ye´or ser även faran i att den europeiska befolkningen åldras och föder färre barn 

medan arabländernas befolkning ständigt växer.19 

 

Bruce Bawer, en amerikans kulturskribent och essäist, tog Eurabia till sig och han har sagt att 

boken förklarar den europeiska-muslimska situationen på ett mycket komplext och skickligt 

sätt. Han menade att Bat Ye´or skrivit den Stora Sammanfattade Teorin om euromuslimska 

relationer. Med utgångspunkt i denna teori skrev han år 2006 boken While Europe Slept- How 
                                                 
15 Otterbeck & Bevelander, 2006:17 
16 Hedin, 2001:91 
17 Otterbeck & Bevelander, 2006:18 
18 Malm, 2009:22, 29 
19 Malm, 2009:22,26-27 
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Radical Islam is Destroying the West from Within som blev en bästsäljare och nominerad 

2007 till det prestigefyllda amerikanska litteraturpriset National Book Critics Circle Award i 

genren samhällskritik. Enligt Bawer är Sverige Europas ”ground zero”. Malm gör en kort 

summering och refererar med några citerade formuleringar det Bawer beskriver situationen i 

Sverige i boken While Europe Slept- How Radical Islam is Destroying the West from Within:  

 

I Stockholm driver muslimska ynglingar runt och ”jagar ut icke-muslimer ur 

simhallarna”. De ”terroriserar skolor”, ”attackerar brandmän och ambulanser”, kastar 

farliga kemikalier omkring sig och går i största allmänhet bärsärkagång. Den 

populäraste t-shirten bland dem bär texten ”2030: då tar vi över”.20  

 

Walter Laqueur, en respekterad judisk historiker som flydde 1938 från Nazityskland, har 

skrivit flera volymer om anti-semitism och fascism. År 2007 gav han ut boken The Last Days 

of Europe – Epitaph for a Dying Continent, en gravskrift för Europa. I boken beskrivs ett 

framtida Europa som en kyrkogård, där befolkningen kommer att bestå enbart av burkaklädda 

kvinnor och män med svarta skägg och där alla skyltar kommer att vara på arabiska. Laqueur 

menar att muslimer inte har något som helst intresse av andra icke-muslimer och vägrar lära 

sig värdländernas språk. Orsaken till motståndet och till att muslimer, enligt honom, inte kan 

bli vanliga européer beror främst på att deras lojalitet för alltid gäller islam. Resultatet av 

detta blir att muslimerna lever i ett parallellt samhälle, eller ett parallellt antisamhälle. I Wall 

Street Journal skrev en recensent, efter att ha läst The Last Days of Europe – Epitaph for a 

Dying Continent, följande: 

 

Är det tänkbart att de författare som ägnat de senaste åren åt att förutsäga Europas 

kollaps har tagit fel? Det korta svaret är: nej. Även ett lik kan rycka till en eller två 

gånger innan likstelheten sätter in. Det längre svaret levereras av Walter Lauquer i The 

Last Days of Europe, en av de mer övertygande i en lång räcka volymer av författare på 

båda sidor av Atlanten som skildrar historien om Europas nedgång och förutspår dess 

kollaps.21 

                                                 
20 Malm, 2009:19 
21 Malm, 2009:35 
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Laqueur menar att roten till det största problemet, som även är det kärnan i all 

Eurabialitteratur, är att den muslimska befolkningen konstant växer medan den europeiska 

befolkningen minskar. En demografisk22 katastrof är, enligt honom, ett faktum.23 

2.5 Ungdomars inställning till muslimer 

Forum för levande historia har som uppdrag att ”med hjälp av historien och med 

utgångspunkt i Förintelsen, stärka demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter idag”.24 I 

samarbete med Brottsförebyggande rådet har Forum för levande historia genomfört studien 

Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet där 

syftena dels har varit att lyfta fram och diskutera begreppet islamofobi, dels undersöka 

ungdomars inställning till muslimer samt analysera i vilken grad muslimer blir utsatt för 

kränkande behandlingar på grund av sin religionstillhörighet eller kulturella bakgrund. I 

studien tar författarna upp islamofobibegreppets släktingar, användningen av termen 

islamofobi, och vad man kan göra för att motverka islamofobi  

För att få fram skillnaderna i grad av utsatthet har man med tagit hänsyn till kön, typ av skola, 

region och födelseområde. Man har även tagit hänsyn till den socioekonomiska bakgrunden, i 

det här fallet om föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, skolfaktorer så som trivsel och 

betyg samt vilket gymnasieprogram individen går på. I studien har man även tittat på 

psykosociala faktorer så som rastlöshet, aggressivitet, riskpreferens och nervösa besvär. En 

jämförelse med kristna ungdomars utsatthet har även gjorts.   

I studien framgår det att ungdomar som känner någon muslim har en mer positiv inställning 

än de som inte känner någon muslim, att ungdomar som går sista året på gymnasiet (år 3) är 

mer positiva till muslimer än yngre ungdomar. Studien visar även att ungdomar som är födda 

i Sverige har en mer negativ inställning till muslimer än de som är födda i ett annat land. Den 

socioekonomiska bakgrunden, då med föräldrarnas yrke som indikator, påverkar ungdomars 

inställning till muslimer. Ungdomar som har föräldrar som arbetar med ett akademiskt yrke 

eller har ett tjänstemannayrke har en positivare inställning till muslimer än andra ungdomar 

som har föräldrar som arbetar inom andra yrkesområden. Ungdomar som har högre betyg och 

                                                 
22 Demografi = befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och 
geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser. 
Centrala indelningsvariabler är ålder, kön, civilstånd, boenderegion och eventuellt etnisk tillhörighet. 
(Definitionen hämtad från NE). 
23 Malm, 2009:31-34 
24 Otterbeck & Bevelander, 2006:8 
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trivs i skolan är mer positiva. Vilket program man går på kan även påverka attityden till 

muslimer. Ungdomar som går på det individuella programmet är mer negativa än de 

ungdomar som går andra gymnasieprogram. Man har även tagit hänsyn till genus och då sett 

att flickor respektive pojkar som uppfattar könsrollerna som oflexibla och stereotypiska är 

mer negativt inställda till muslimer än de som har en annan uppfattning om könsrollerna. Man 

har sett att uppfattningen även skiljer sig beroende på hur det ser ut i respektive kommun. 

Pojkar som bor i kommuner med hög arbetslöshet, där invandrarantalet är högt och där 

industrisektorn är större är mer negativt inställda till muslimer jämfört med andra pojkar i 

andra kommuner. Studien visar att det inte finns några samband när det gäller flickor.25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Otterbeck & Bevelander, 2006:8 
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3. Islamofobiska åsikter och motargument 
 
I detta kapitel kommer jag att svara på min första frågeställning: Hur lyder vanligt 

förekommande islamofobiska åsikter och motargument? Jag kommer att göra en kortare 

summering av Åkessons artikel och redogöra för den kritik som uppkom i samband 

publiceringen av debattartikeln. 

3.1 Ett sammandrag av Jimmie Åkessons debattartikel 
 

Aftonbladet publicerade den 19 oktober 2009 en debattartikel författad av 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkerlund, ett beslut som chefredaktören Jan Helin 

tog trots att artikeln kunde uttrycka hets mot folkgrupp. Helin menade att artikeln är viktig då 

den visar ”vilka värdegrunder det parti som är på väg in i Sveriges riskdag vilar på”.26  

 

I artikeln skriver Åkesson bl.a. att muslimerna är vårt största hot och att den svenska 

makteliten inte ser farorna med islam och islamisering. Åkesson framhäver att den största 

skillnaden mellan islam och kristendomen är att islam saknar det allmänmänskliga 

kärleksbudskap, som vi kan hitta i Nya Testamentet. Åkesson argumenterar kring frågan hur 

islam inkräktar på det svenska samhället och vilka faror det finns kring en växande muslimsk 

befolkning. Han menar att onödiga skattepengar går till att skära förhuden av småpojkar, att 

det är på förslag att ha olika badhustider för män och kvinnor, att det ska vara en segregerad 

simundervisning i skolan, att skolavslutningar inte längre skall hålla till i kyrkor, att nya 

lovdagar då Ramadan firas av den muslimska befolkningen ska införas, att fläskkött skall 

förbjudas i skolbespisningen, att det finns ritualslaktat kött i frysdiskarna i 

livsmedelsaffärerna, hur muslimska terrororganisationer breder ut sig i landet, att muslimer är 

mer våldsbenägna och brottsbenägna än svenskar och är överrepresenterade beträffande 

våldtäkter.27 

 

 

 

 

                                                 
26 Helin, 2009-10-19 
27 Åkesson, 2009-10-19 
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3.2 Kritiken och motargumenten 
 

Skillnaden mellan kristendomen och islam 
 
Åkesson skriver i artikeln att kristendomen och islam skiljer sig åt när det gäller exempelvis 

”distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning”. En person 

som är kritisk till detta påstående är Göran Larsson, islamolog vid Göteborgs universitet. Han 

framhåller att den så kallade gyllene regel som finns inom de religioner som bygger på Gamla 

testamentet finner man även inom islam. Profeten Muhammed brukar citeras enligt följande: 

”Ingen av er är troende på riktigt förrän han önskar sin broder detsamma som han önskar sig 

själv”. Vidare säger Larsson att det inte finns en tolkning av vare sig Nya Testamentet eller av 

Koranen.28 

 

I en artikel i Kyrkans tidning skriver Dag Tuvelius att det har förekommit krig mellan 

muslimer och kristna, men att det har förekommit i större grad krig mellan olika kristna 

arméer. Det har även förekommit och det förekommer fortfarande krig utan att någon religion 

är inblandad. Tuvelius anser att det är allvarligt att Sverigedemokraterna framställer sig som 

försvarare av kristendomen. Tuvelius menar att kyrkor och kyrkfolk måste förklara att 

Sverigedemokraternas bild av muslimer inte är något de känner igen eller håller med om. 

Tuvelius skriver: ”Varken islam eller muslimer är ett hot”.29 

 

Klas Grinell som är idéhistoriker, påpekar att genom historien har tankesystem och religioner 

använts för att legitimera både krig och fred. Grinell skriver att Muhammed var en krigare 

men även familjefar som var med i militära expeditioner i 80 dagar av sina 62 år. Det är 

utifrån Muhammeds icke-krigiska liv som muslimerna ser upp till och vill efterfölja. Grinell 

menar att den islamiska traditionen kan inspirera alla människor till att leva ett demokratiskt 

och medmänskligt liv.30 

 

Miguel Benito, ordförande i Immigranternas riksförbund, skriver i en debattartikel på 

Immigrant Institutets hemsida att kristendomen har långt ifrån varit en fredlig religion och 

Sverige blev kristet genom tvång. Han menar att det inte kan ha varit Nya testamentet som var 

                                                 
28 Nilsson, Efendi�, El Mahdi, 2009-10-20 
29 Tuvelius, 2009-10-21 
30 http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/20/sverige-blir-inte-mindre-svenskt-av-fler-muslimer#comment- 
104474/ Hämtad 2010-11-01 
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den tidens rättesnöre. Benito ger exempel på barbariska händelser inte så långt tillbaka i tiden: 

kriget i Balkan och folkmorden i Rwanda där bl.a. kristna krafter låg bakom konflikterna.31 

 

Kerstin Berminge bemöter Åkessons argument på webbsidan alba.se beträffande 

Sverigedemokraternas syn på skillnaden mellan islam och kristendomen. Berminge skriver att 

Jesus är en central och viktig profet för muslimerna. Hon menar även att muslimerna har 

genom historien varit mer tolerant och humanistisk jämförelsevis mot kristna. Åkessons 

påstående att muslimerna avvisat humanismen och upplysningen menar hon är felaktig med 

tanke på muslimernas mer humana inställning. Berminge belyser den tid då araberna hade 

kontrollen över den iberiska halvön. Under denna period levde kristna, judar och muslimer 

sida vid sida och de hade alla rätten till att praktisera sin religion. När sedan de kristna 

erövrade Spanien ändrades allt. Judar och muslimer måste lämna landet då det endast var 

tillåtet att utöva den kristna religionen. 32 

 

Göran Larsson, docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver i artikeln 

Politiker saknar kunskap om religion (Göteborgs-Posten): 

Ur ett vetenskapligt perspektiv kan alla religioner (liksom alla ideologier) användas för 

att upprätthålla och stärka totalitära och våldsglorifierande kulturer. På samma sätt kan 

de också användas för att skapa fred och harmoni. Därför är det mycket svårt, för att 

inte säga omöjligt, att hävda att vissa religioner per automatik skulle vara fredligare 

eller våldsamma än andra.33 

Larsson menar att man måste byta fokus och inte titta på de stereotypiska framställningarna 

utan i stället se på de faktorer som gör att människors tolkningar och förhållningssätt ser ut 

som de gör. Beroende på hur människor upplever sin situation i samhället och vilka 

möjligheter man har i samhället bidrar till hur de tolkar och förhåller sig till religion. Vilken 

tidsepok man lever i påverkar även människors förhållningssätt och uttolkning av religionen. 

Inom en och samma religion är man inte enig om hur man ska tolka och använda den heliga 

texten, vilket ofta förnekas av exempelvis Sverigedemokraterna.34 

                                                 
31 http://immi.se/debatt/?tag=sverigedemokraterna. Hämtad 2010-11-01 
32 http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=1510. Hämtat 2010-10-27 
33 Larsson, 2010-09-28 
34 Larsson, 2010-09-28 



 
 

19 

Farorna med den växande muslimska befolkningen  
 
På webbsidan sverigedemokraterna.de skriver man att Åkesson målar upp en hotbild av den 

växande muslimska befolkningen. Detta känns igen i den så kallade Eurabiateorin som 

uppkom efter terrorattackerna den 11 september 2001. Man skulle även kunna dra paralleller 

till de antisemitiska teorierna under 1900-talet där judarna var i fokus, nu är det muslimerna.35 

 

Benito skriver att begreppet ”massinvandring” missbrukas och att det ger en felaktig signal. 

Begreppet används oftast när det talas om muslimer vilket tyder på ren okunskap, menar 

Benito. Han motiverar detta med att endast en fjärdedel av alla invandrare som kommer till 

Sverige kommer från muslimska områden i världen. Många av dessa människor är, trots att de 

tidigare levt i ett muslimskt land, icke-muslimer i religiös mening eller tillhör olika religiösa 

och kulturella minoriteter. Benito hänvisar till FN när han säger att ca 200 miljoner människor 

lever i ett annat land än sitt ursprungsland och av dessa 200 miljoner lever ca 1,3 miljoner i 

Sverige. Mellan år 1941 och 2008 invandrade 2 817 300 personer varav hälften finns kvar i 

Sverige. Mellan samma år emigrerade 1 583 801 personer. Benitos åsikt är: ”Åkesson kan lika 

väl börja tala om “massutvandring” – fast det vore lika fel att använda termen med tillägget 

“mass-”.36 Benito framhåller att muslimer lever och verkar i olika samhällen runt om i 

världen. Han tar Indonesien som ett exempel och menar att landet, som är det största 

muslimska landet med 200 miljoner invånare med skilda kulturer, fungerar demokratiskt. Han 

ställer en retorisk fråga om Indonesien är ett hot mot Sverige.37 

 

I artikeln Stora brister i SD:s artikel, publicerat i  Svenska Dagbladet,  bemöter ett antal 

experter Åkessons artikel. Där skriver man att i och med att religionstillhörighet och 

födelsetal inte registreras i Sverige kan man inte peka på någon speciell ökning av den 

muslimska befolkningen i Sverige. Att påstå att en viss grupp människor kommer att ”ta över” 

är därmed en överdrift.38 

Islams påverkan på det svenska samhället  
 
Åkessons påståenden om att islam påverkat det svenska samhället har kritiserats av många. 

Aje Carlbom, socialantropolog som forskar om mångkulturalism och islamism, menar att det 
                                                 
35 http://www.sverigedemokraterna.de. Hämtad 2010-10-10 
36 http://immi.se/debatt/?tag=sverigedemokraterna. Hämtad 2010-11-01 
37 http://immi.se/debatt/?tag=sverigedemokraterna. Hämtad 2010-11-01 
38 Nilsson, Efendi�, El Mahdi, 2009-10-20 
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finns inga som helst belägg för att den muslimska befolkningen i Sverige har påverkat det 

svenska samhället i en större utsträckning. Carlbom menar att det är tvärtom, att det svenska 

samhället har påverkat den muslimska majoriteten.39 

 

Åkesson menar att det svenska samhället håller på att anpassa sig till den muslimska 

befolkningen och tar upp ett exempel om att svenska förskolor skall sluta servera fläskkött. 

Detta rör sig om totalt tre förskolor i Malmö och kommunen motiverar beslutet med att ”man 

då fick mer tid och resurser till att öka kvaliteten på övriga maträtter”.40 

 

På webbsidan sverigedemokraterna.de skriver man att inte många svenskar tycker att religiös 

fundamentalism inom någon religion är något bra. Det är osannolikt att islam skulle kunna få 

en politisk betydelse. De jämför detta med att chansen är lika liten som att Pingströrelsen 

skulle få en politisk betydelse. Pingströrelsens inställning till exempelvis abort, äktenskap och 

homosexualitet delas inte av många svenskar men ändå anser många att Pingströrelsen skall få 

bedriva gudstjänst i sina kyrkor och utöva sin religion. På sverigedemokraterna.de skriver 

man att det vore odemokratiskt att inte ha samma inställning till muslimerna. 

 

Skribenten på sverigedemokraterna.de besvarar Åkessons uttalande om att islamiska 

sedvänjor får för stora utrymmen i det svenska samhället. Skribenten menar att det inte alls är 

så och att det finns en liten förståelse för islamiska sedvänjor. Halalslakt, omskärelse av 

pojkar, begravningar enligt muslimsk sed och ledighet för muslimska högtidsdagar är 

antingen förbjudna, lågt prioriterade eller inte alls erbjudna. 41  

 

Säpo ställer sig frågande till Åkessons påstående angående att det finns ett tiotal etablerade 

muslimska terrororganisationer. Säpos talesman Patrik Peter menar att Säpo inte använder sig 

av begrepp som ”muslimska terrororganisationer”, möjligen använder de begreppet 

”våldsbenägna islamistiska”. Säpo övervakar inte religiösa grupper utan politiska som 

exempelvis extrema islamister. Att ett tiotal sådana grupper skulle finnas i landet dementerar 

Peter men vill inte ange exakt hur många det finns. Säpo ställer sig även frågande till 

definitionen terror. Är definitionen enligt FN, EU eller USA? Säpo ställer sig även undrande 

                                                 
39 http://www.sverigedemokraterna.de. Hämtad 2010-10-25 
40 Nilsson, Efendi�, El Mahdi, 2009-10-20 
41 http://www.sverigedemokraterna.de. Hämtad 2010-10-25 
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till Åkessons påstående angående att muslimska terrororganisationer skulle vara etablerade.  

På vilket sätt är de etablerade? Har de kontor här?42 

 

Benito menar att antalet muslimska fundamentalister är något mindre än de fundamentalister 

som väljer att bortse från tolerans och demokrati genom att sympatisera med 

Sverigedemokraterna. Benito konkretiserar antalet människor i de båda grupperna genom att 

beskriva hur antalet muslimska fundamentalister får plats i en mindre förort, medan 

”antidemokraterna” får plats i en större förort. Han avslutar: ”Vårt största hot ligger alltså hos 

dem som ligger nära den nazistiska ideologin och som finns i hela samhället i vårt närområde 

mitt ibland oss”.43 

”Alla muslimer är likadana” 
 
Sverigedemokraterna målar upp en bild av att alla muslimer är fundamentalister och på så sätt 

drar partiet alla muslimer ”över en kam”. Skribenten på sverigedemokraterna.de menar att 

problematiken förstärks i och med denna beskrivning och att det är nödvändigt att skilja på 

begreppen islam, muslim och islamister.  Islam är en av de stora världsreligionerna som har 

tolkats och tolkas fortfarande olika av olika människor, precis som människor inom den 

kristna världen. Bibeln tolkas olika beroende på vilket trossamfund eller inriktning den kristna 

personen tillhör. Koranen tolkas även olika beroende på personens religiösa tillhörighet. 

Muslim är en person som har sitt ursprung i något muslimskt land så som länder i Nordafrika 

eller Mellanöstern. De muslimska människorna som kommit till Sverige kommer således från 

olika länder och har olika kulturella bakgrunder. En del är troende och tar islam på högsta 

allvar, en del gör det inte alls och deltar inte ens i fredagsbönen. Det finns även religiösa 

muslimer som konverterat och har alltså inte ens invandrat till Sverige.44 

 

På webbsidan sverigedemokraterna.de skriver man att Sverigedemokraterna medvetet 

använder begreppet islamister istället för muslimer. På så vis smutskastas alla människor som 

räknas som muslimer. Anledningen till detta är att de vill skapa en klyfta mellan muslimer 

och svenskar och på så vis gynna sina egna politiska syften, vilket de delar med ett antal 

högerpopulistiska partier runt om i Europa. Det finns islamister i Sverige, men de flesta 

                                                 
42Tidningarnas Telegrambyrå, 2009-10-19/Nilsson, Efendi�, El Mahdi, 2009-10-20 
43 http://immi.se/debatt/?p=348. Hämtad 2010-10-25 
44 http://www.sverigedemokraterna.de. Hämtad 2010-10-27 
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muslimer delar inte deras syn och tolkar inte Koranen på samma sätt och kanske inte ens är 

troende. Skribenten på sverigedemokraterna.de skriver:   

 

Det är ungefär som om Ulf Ekman skulle få företräda alla svenskar. Då skulle man få 

uppfattningen att svenskar är bokstavstroende intoleranta kristna stollar med sjukligt 

stort pengabegär.45  

 

Jan Hjärpe säger i artikeln Aftonbladet tar debatt med SD att byter man ut ordet muslim mot 

jude i Jimmie Åkessons artikel så blir det exakt samma propaganda som nazisterna förde 

under 1930-talet. Man skuldbelägger en hel folkgrupp som bestående av fem procent av den 

svenska befolkningen.46 

 

I artikeln Stora faktabrister i SD:s artikel bemöter experter och forskare Åkessons uttalanden 

om att Sverige är det land som har högsta våldtäktsstatistiken av hela Europa och att det är 

muslimska män som är överrepresenterade bland förövarna. Brottsförebyggande rådets 

generaldirektör Jan Andersson menar Åkessons påstående är felaktig. Andersson framlägger 

att Sverige har, jämfört med andra europeiska länder, en annan juridisk definition på vad som 

klassas som våldtäkt. I och med detta bedöms och registreras fler våldtäkter i Sverige än andra 

länder.  Beträffande påståendet att muslimska män skulle vara överrepresenterade bland 

förövarna kan man inte heller med säkerhet fastställa. Det finns ingen registrering av vilken 

religionstillhörighet eller bakgrund som förövarna har.47 Klara Hradilova Selin, utredare på 

Brå menar att det heller inte finns några vetenskapliga rapporter som kommit fram till denna 

slutsats. Enligt en rapport från 2005 fanns en antydan om att utländska män var 

överrepresenterade både som offer och förövare. Vid en närmare granskning kunde man se att 

detta var felaktigt. Brå gjorde en jämförelse mellan svenska män i samma ålder som hade 

samma utbildning och inkomst och såg då att detta inte stämde. Frågan är hur man ”delar” in 

människor. Vilka variabler utgår man från? Etnicitet? Namn? Språk? Hudfärg? Rapporten i 

fråga nämnde inget om religionstillhörighet utan endast ”utländsk härkomst”, vilket inte säger 

någonting om att muslimska män skulle vara den dominerande gruppen.48 

 

 

                                                 
45 http://www.sverigedemokraterna.de. Hämtad 2010-10-10 
46 Svahn, 2009-10-19 
47 Nilsson, Efendi�, El Mahdi, 2009-10-20 
48 Tidningarnas Telegrambyrå, 2009-10-19 
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Journalisten och författaren Göran Rosenberg skriver i en debattartikel på webbsidan 

journalisten.se att artikeln Muslimerna är vårt största utländska hot  inte är ”förenligt med 

demokratin”49.  Han tar upp, liksom många andra kritiker, Åkessons snäva synsätt på 

muslimerna som en homogen grupp och hur han och hans parti betraktar dem som fiender. 

Rosenberg skriver: ”Och det bör därför inte heller förvåna om människor i ‘den muslimska 

befolkningsgruppen’ känner sig angripna och hotade av Åkessons yttrande”.50  

 

På webbsidan city.se skriver Yasmine El Rafie att integrationsproblematiken kring 

muslimerna är en överdrift och en lögn. Muslimerna arbetar, utbildar sig och betalar skatt och 

bidrar på så vis till det svenska kulturarvet. El Rafie menar att man måste förstå och inse att 

en muslim inte bara är en invandrare utan även ”kan vara såväl generaldirektör för Banverket 

som scout eller förskollärare – eller fanatiker, ungefär som att ”kristna” är allt från Jonas 

Gardell till personerna bakom hemsidan ”God hates Sweden”51. El Rafine menar att av de 

muslimer som kommer från Iran har 60 procent påbörjat en högskoleutbildning, av 

muslimerna från Bosnien har 46 procent gjort samma sak. Siffran för svenskfödda är 45 

procent.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 http://www.journalisten.se/kronika/21988/sds-debattartikel-hotar-muslimer. Hämtad 2010-10-29 
50 http://www.journalisten.se/kronika/21988/sds-debattartikel-hotar-muslimer. Hämtad 2010-10-29 
51 El Rafine, 2010-10-03 
52 El Rafine, 2010-10-03 
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4. Didaktiska frågeställningar 
 

4.1 Förnuft och känsla 
 
Innan jag går vidare är det nödvändigt att jag redogör för vad jag menar med begreppet 

didaktiskt användbara argument. Denna fråga är central men samtidigt en stor fråga som man 

kan närma sig från olika håll. I artikeln Rädda människor tror på Åkesson beskriver 

journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius några synsätt som kan vara användbara i 

min diskussion kring denna fråga. Heléne Lööw, historiker, specialist på nazism och tidigare 

chef för Forum för Levande historia lyfter fram olika synsätt i DN-artikeln Myten om det goda 

Sverige som även kan komma till användning i min diskussion kring vilka argument som är 

didaktiskt användbara. 

�

Lodenius, som skrivit många böcker om ämnet rasism och främlingsfientlighet, anser att det 

är skrämmande och problematiskt att så många människor håller med det Jimmie Åkesson 

skrev i artikeln Muslimerna är vårt största utländska hot. Lodenius menar att det finns flera 

skäl till att människor instämmer med Åkesson. Okunskap och obefogad rädsla för det som 

upplevs främmande är enligt henne några av skälen. Det finns även ett behov av att ha ett 

tydligt hot utifrån. Hon menar: 

 

Tidigare har främlingsfientliga krafter fokuserat på invandrare i stort. Skällsord som 

svartskalle, ”blatte” har åsyftat en stor grupp som fått representera ”det andra”. När det 

inte längre är rumsrent hittar man ett nytt hot i muslimer som grupp.53  

 

Enligt Lodenius är muslimer som grupp lätta att identifiera i och med att de har symboler, så 

som slöjan och moskéer. Dessa symboler kan upplevas som främmande och därmed hotfullt. 

Människor som upplever en rädsla för det främmande (muslimer) styrs av sina känslor och då 

är, enligt Lodenius, argument baserade på fakta och logik inte meningsfulla. Lodenius säger 

att människor är misstänksamma och det finns föreställningar om en dold agenda i både den 

mediala medievärlden samt hos myndigheter. Rädslan för muslimer, menar Lodenius, 

kommer att avta i takt med att människor blir mer och mer vana vid dem och närvaron av 

dem. Tids nog framträder även sekulära muslimers närvaro, de muslimer som inte använder 

slöja och som flytt från förtryck och fundamentalistiska regimer. Samtidigt pekar hon på att 

                                                 
53 Cederberg, 2009-10-19 
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har varje människa rätten att vara kritisk mot de fundamentalistiska grenar som finns inom 

islam, men att det är viktigt att särskilja dessa grenar från den sekulära delen av islam.54  

 

Lööw frågar sig när människor, som kommit för att stanna och leva i Sverige, upphör att 

identifieras som invandrare. När räknas de som svenska medborgare? Många 

invandrargrupper känner inget annat land än Sverige, en del är födda och uppvuxna här och 

har kanske bott i landet i generationer. Lööw menar att det är svårt att förändra mentala 

strukturer och att detta tar lång tid. Hon pekar på att vi har ett byråkratiskt system som 

befäster detta och en åtgärd skulle vara att från politiskt håll bestämma när en grupp inte 

längre räknas som en invandrargrupp. 

 

Lööw menar att människor har lättare att se skillnader än likheter och problematiserar ofta 

skillnaderna. Hon menar att är det är få personer som generellt är främlingsfientliga. Det beror 

helt och hållet på vilken grupp man väljer fokusera på. Människor från våra nordiska 

grannländer eller från de flesta europeiska länder uppfattas sällan som hotfulla grupper, det är 

främst de muslimska utomeuropéerna det handlar om. Människor har svårt att acceptera 

avvikelser från normen och reflekterar sällan över att andra människor har andra normramar 

att leva inom. Ömsesidig respekt är nyckelordet menar Lööw och belyser vidare vikten av 

diskussion kring myten om att Sverige och svenskarna är ”på ett visst sätt”. Var du bor i 

landet spelar en stor roll. Bor du i en storstadsregion, på landsbygden, i ett visst 

bostadsområde etc. så ser ”svenskheten” olika ut.55 

4.2 Vad menas med didaktiskt användbara argument? 
 
Mot bakgrund av denna diskussion och vad som tidigare lyfts fram i uppsatsen skulle jag vilja 

föreslå följande fyra kriterier för vad skulle kunna räknas som didaktiskt användbara 

argument. 

Målkriteriet 
 
Målen säger bl.a. att skolan ska gestalta och förmedla att alla människor är lika mycket värda. 

Skolan ska även hjälpa eleverna att inse de värden som är kopplade till mångkultur. För att ett 

motargument skall vara didaktiskt användbart bör argumentet kunna bidra till att de satta 

                                                 
54 Cederberg, 2009-10-19 
55 Svahn, 2010-10-27 
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målen uppfylls. Allmänt nedvärderande argument faller utanför detta kriterium. Detta är 

exempelvis argument som framhåller att kristendomen är minst lika våldsam som islam. Ett 

sådant argument bidrar inte till att målen förverkligas. Målkriteriet är överordnat de övriga 

nedanstående kriterierna då argument som hamnar inom de övriga tre kriterier även uppfyller 

målkriteriet.  

Normramskriteriet 
 
Didaktiskt användbara argument är sådana argument som synliggör hur vi styrs utifrån våra 

normramar. Människor har svårt att acceptera avvikelser från normen och reflekterar sällan 

över att andra människor lever inom andra normramar. Lööf belyser vikten av diskussion 

kring myten om att Sverige och svenskarna är ”på ett visst sätt”. Var du bor i landet spelar en 

stor roll. Bor du i en storstadsregion, på landsbygden, i ett visst bostadsområde etc. så ser 

”svenskheten” olika ut. Detta kan man ha som utgångspunkt vid diskussioner med elever. 

Vilka är våra normer? Vad beror det på? Hur kan människor med olika ”normramar” mötas 

och respektera varandra? Hur ser muslimernas normrama ut? Utgår alla muslimer från 

samma normram? Att få tid att reflektera kring detta och kan leda till att eleverna inser att 

alla svenskar inte utgår från samma normram och därmed inte heller alla muslimer.  Ibland är 

det även så att vi inte är medvetna om vilka normramar vi ingår i utan att detta tydliggörs när 

något vi upplever som ”främmande” framträder. Ett sådant argument är: varför har vi lättare 

att acceptera kristna samfund som har extrema åsikter än muslimer? Är det för att de kristna 

samfunden ingår i vår normram (den svenska) och islam inte gör det? Vad är skillnaden? På 

detta sätt kan eleverna bli medvetna om att inom deras normram finns likheter med det som 

är utanför normramen. Att uppmärksamma detta kan leda till att ungdomarna ser att de är 

inkonsekventa i sitt resonemang 

Förståelsekriteriet 
 
Inom detta kriterium hör motargument som kan leda till förståelse, dvs. argument som kan 

bidra till att eleverna överger en förenklad bild till en mer komplex bild som i sin tur leder till 

en djupare förståelse. Att argumentera med hjälp statistik och siffror och exempelvis visa att 

det inte bor så många muslimer i Sverige som man kanske tror anser jag inte bidrar till en 

djupare förståelse. Lodenius tar upp att vi människor har ett behov av att ha ett gemensamt 

yttre hot och att de främlingsfientliga krafterna tidigare hade alla slags invandrare som ett 

gemensamt yttre hot. Skällsord som ”blatte” och ”svartskalle” var vanligt förekommande men 
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då det inte längre var rumsrent så bytte man fokus till muslimerna som nu blev det nya yttre 

hotet. Faktorer som att muslimerna är lätta att identifiera leder även till att de blir utsatta. Att 

medvetandegöra detta kan vara en bra ingång till en förståelse för varför just muslimerna 

upplevs som hotfulla. För att få en förståelse för något bör man kunna förstå de 

bakomliggande orsakerna till varför saker och ting har blivit som det blivit och inte att 

referera till exempelvis statistik och siffror. Argument som leder till att eleverna intar ett 

perspektivbyte bidrar även till en djupare förståelse. Hit räknas argument kan leda till att 

eleverna sätter sig in i en situation och intar ”den andres” perspektiv. På så sätt kan eleverna 

verkligen förstå hur ”den andre” upplever exempelvis en viss situation. Ofta bör argumenten 

utgå från elevens egen världsbild, alltså något eleven känner till för att perspektivbytet ska 

kunna möjliggöras.  

Psykologiska kriteriet 
 
Motargument som handlar om och riktar sig till våra känslor som är kopplade till rädsla 

hamnar inom detta kriterium. Att uppleva rädsla styrs utifrån våra känslor och inte utifrån vårt 

intellekt. Om rädslan är obefogad, dvs. det finns egentligen inget att vara rädd för, så är det av 

stor vikt att belysa just detta. Varför är vi rädda för muslimer? Är det verkligen något att vara 

rädd för? Att uppleva rädsla styrs utifrån våra känslor och inte utifrån vårt intellekt. En viktig 

aspekt är här att föra en diskussion om elevernas obefogade rädslor kopplade till islam för att 

kunna identifiera vad det är som de egentligen är rädda för. Jag anser att det är viktigt att 

kunna möta eleverna och ta deras oro på allvar men att samtidigt kunna visa dem att deras 

rädsla, i de allra flesta fall, är obefogad.  

 

4.3 Vilka motargument kan vara didaktiskt användbara? 
 
I detta kapitel ska jag, utifrån de fyra uppställda kriterierna, svara på min sista frågeställning: 

Vilka argument är didaktiskt användbara och som därmed svarar upp till de satta målen i Lpf 

94 och kursmålet för religionskunskap A? 

 

Islamofobi är i dag högst aktuellt och många elever jag har mött har uttryckt liknade åsikter 

som Jimmie Åkesson och hans parti. Läraren har som uppdrag att gestalta och förmedla alla 

människors lika värde. Ett sätt att förhindra och bemöta främlingsfientlighet (islamofobi) är 
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att föra konstruktiva och öppna diskussioner med eleverna, diskussioner som leder till att de 

satta målen kan nås. 

Islam – en våldsam religion? 
 
Vid ett flertal tillfällen har jag varit med om att elever uttryckt en fientlig inställning 

gentemot muslimer och islam. Muslimer framställs som aggressiva och krigiska, de sägs vara 

terrorister och självmordsbombare. Visst finns det muslimer som är terrorister. Det finns 

även muslimska självmordsbombare. Dessa muslimer är oftast fundamentalister. Många 

kritiker tar upp det faktum att denna ”grupp” är en minoritet. Åkesson och hans parti 

använder denna minoritet som utgångspunkt och referens när de talar om muslimer i 

allmänhet, detta för att få oss att tro att varje muslim är en potential självmordsbombare eller 

terrorist. Utifrån förståelsekriteriet så anser jag att man bör reda ut dels vad begreppet 

fundamentalist innebär samt att och belysa att det även finns fundamentalister inom andra 

religioner, däribland kristendomen och judendomen. Detta gör att en förståelse (kunskap om) 

för hur vad begreppet fundamentalist innebär och man kan på så sätt belysa att begreppet 

används på ett felaktigt sätt, i detta fall att begreppet muslimer används synonymt för 

fundamentalister.  

 

Inom förståelsekriteriet hamnar även argumentet att fundamentalister utgör en minoritet, inte 

enbart inom islam utan även inom andra religioner och att denna minoritet (fundamentalister) 

får representera hela den muslimska befolkningen. Här skulle man kunna ta upp ett 

jämförelseexempel och låta eleverna föreställa sig att människor i andra länder uppfattade 

och identifierade alla svenskar som kristna fundamentalister. Hur upplever eleverna detta? 

Detta argument kan leda till att eleverna intar ett perspektivbyte och på så sätt får de en 

förståelse för hur missuppfattade många muslimer känner sig samt att eleverna kan bli 

medvetna om vilken felaktig bild många av oss har. Detta argument är högst didaktiskt 

användbart då det leder till en djupare förståelse för ”den andre”. 

 

SD hävdar att Sverige har den högsta våldtäktsstatistiken och att det är de muslimska männen 

som överrepresenterade bland förövarna. Åkesson väljer att nämna ”den högsta 

våldtäktsstatistiken” och ”muslimska män är överrepresenterade” i samma mening för att få 

oss att tro att det finns ett samband mellan de två påståendena. Som argument kan man 

nämna, som kritikerna förklarar det, att Sverige har en annan juridisk definition av vad som 

klassas som våldtäkt i Sverige och så på så sätt döms och registreras fler våldtäkter än i andra 
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länder. Detta argument ingår i förståelsekriteriet, men jag är tveksam till att det leder till 

någon djupare förståelse. Möjligtvis kan man få eleverna att inse att den höga 

våldtäktsstatistiken inte beror på att just Sveriges medborgare skulle vara mer 

våldtäktsbenägna än medborgare i andra länder. Dock är det viktigt att få eleverna att se att 

den höga våldtäktsstatistiken inte har något att göra med den manliga muslimska 

befolkningen i Sverige. Kritiker menar att det är svårt att fastställa om muslimska män skulle 

utgöra majoriteten av förövarna då det inte finns någon registrering av vilken 

religionstillhörighet eller bakgrund som förövarna har. Det finns en risk för att förövare som 

har utländskt påbrå blir identifierade som muslimer och där med får muslimerna bära andra 

människors brott på sina skuldror. Här skulle man kunna göra några jämförelseexempel som 

kan leda till att eleverna intar ett perspektivbyte, något som kan leda till en djupare förståelse. 

Ett exempel är riktat till de manliga eleverna och det andra till de kvinnliga eleverna. Man 

skulle kunna fråga hur de manliga eleverna skulle tänka och uppleva om de besökte ett land 

där människorna i det aktuella landet tog avstånd från dem därför att de ”vet” att majoriteten 

av svenska män åker omkring på cyklar och skjuter på invandrare, de kidnappar barn och 

sätter dem i källare, de skjuter vilt omkring sig på skolor. Alla människor i det aktuella landet 

”vet” även att majoriteten av den svenska, kvinnliga, ljushyade befolkningen är både 

lättfotade och lättlurade. 

 

Åkesson nämner skillnader mellan kristendomen och islam och jag tror att gör han detta för 

att de ”inhemska” svenskarna känner bäst till de kristna traditionerna och vår värdegrund som 

är baserad utifrån kristendomen.  Åkesson skriver att islam och kristendomen skiljer sig åt när 

det gäller ”distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning”.  

Kritikerna menar att det är viktigt att belysa hur religioner har använts genom historien som 

en ”ursäkt” för att exempelvis föra krig och erövra riken. Detta argument kan man lyfta fram 

och det hamnar då inom förståelsekriteriet. Här kan man belysa att religion och våld inte på 

något sätt hör ihop, men det finns en minoritet som använder religionerna som en anledning 

att utföra våldshandlingar eller föra krig i dagsläget.  Det finns troende som tolkar sina heliga 

skrifter på ett sådant sätt som, enligt dem, rättfärdigar våldshandlingar. Dessa är en minoritet, 

men de finns, inom alla religioner. Balansgången är svår i detta fall. Genom att belysa att det 

finns troende som utför våldshandlingar inom de båda religionerna kan detta motargument 

bidra till att förakt och misstro till religion i allmänhet förstärks, vilket inte bidrar till att 

målkriteriet uppfylls. Här gäller det att belysa att majoriteten av kristna och muslimer tar 

avstånd från våldshandlingar och krig i religionens namn och tycker lika illa om det som alla 
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andra. För att uppfylla målkriteriet är det av stor vikt att understyrka att för de allra flesta 

troende människor har religionen en helt annan innebörd. Religionen ger dem hopp och 

glädje, frid och lugn. Religionen är meningen med livet, och livet efter detta.  

 

Ett motargument som Larsson lägger fram hamnar även inom förståelsekriteriet. Larsson 

belyser att vi måste se till de faktorer som gör att människors tolkningar och förhållningssätt 

ser ut som de gör. Hur människor upplever sin situation i samhället, vilka möjligheter man har 

i samhället, vilken tidsepok man lever i bidrar till människors förhållningssätt och uttolkning 

av religionen (se kapitel 3.3). Detta är en mycket bra utgångspunkt (argument) när man ska 

diskutera att det finns skilda synsätt inom en och samma religion. Man skulle kunna ställa 

frågan om eleverna anser att alla svenskar förhåller och tolkar omvärlden (samhället) på exakt 

samma sätt. Jag tror nog att de allra flesta elever kommer att svara nej på denna fråga. Man 

skulle därefter kunna be eleverna reflektera över om de uppfattar att det kan finnas något 

samband mellan hur vi upplever vår situation i samhället, eller vilka möjligheter vi har i 

samhället påverkar hur vi förhåller sig och tolkar omvärlden.  

Paralleller mellan antisemitism och islamofobi 
 
Andra världskriget och judarnas utsatthet under denna period kan jag nästan förutsätta att alla 

elever känner till. Att använda denna historiska händelse som ett exempel och påvisa hur 

Hitlers idéer spreds samt verkställdes i många delar av Europa och sedan visa att man skulle 

kunna byta ut ordet jude mot muslim kan påverka eleverna.  Detta argument, som ligger inom 

förståelsekriteriet, kan få eleverna att inse och att likheterna mellan muslimernas situation i 

dag och judarnas situation under andra världskriget är många. I dag har vi svårt att förstå hur 

detta kunde få hända.   

Det annorlunda och avvikande – varför ett hot? 
 

Åkesson argumenterar för att den muslimska befolkningen stadigt ökar och kommer att ”ta 

över” Sverige i framtiden. Att lägga fram motargumentet att muslimer inte alls är så många 

som vi kanske tror gynnar inte förståelsen för islam och muslimer. Att hänvisa till siffror, 

antalet uppskattade muslimer i Sverige, är jag också tveksam till om det skulle leda till en 

förståelse. Man skulle här endast få en kunskap om hur många muslimer det egentligen finns. 

Om diskussioner skulle uppstå kring detta kan det vara bra att ha statistik att referera till men 

jag menar att detta argument kan bemötas, utifrån förståelsekriteriet, genom att påvisa och 
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diskutera vad detta synsätt kommit ifrån. Att berätta om de teorierna som uppkom i samband 

med Eurabialitteraturen och 11 september-attentaten kan vara av betydelse. Inom detta 

område kan man även diskutera, utifrån det psykologiska kriteriet, att våra fördomar styrs 

utifrån våra känslor, i det här fallet vår rädsla för det okända, det som är avvikande och 

annorlunda. Att medvetandegöra detta kan leda till att eleverna ser att den egna rädslan (för 

muslimer och islam) är överdriven. 

 
Kritiken och motargumenten säger att de muslimska traditionerna och sederna inte har 

påverkat eller påverkar Sverige i någon större omfattning. Detta kan man peka på i 

diskussioner med elever men jag menar att det är betydelsefullt att i detta sammanhang lyfta 

frågan, som då har sin utgångspunkt i det psykologiska kriteriet: Vad är det som är så hotande 

med muslimska traditioner eller seder får ta plats i vårt samhälle (såvida de inte bryter mot 

någon lagstiftning)? Vilken skada gör det att man inför olika badhustider för män och 

kvinnor? Det förekommer i allt mindre grad att skolavslutningar håller till i kyrkor, vilken 

skada gör det? Varför är det så viktigt?  Varför blir man egentligen upprörd? Att utgå från de 

olika argumenten och försöka få eleverna att motivera varför de tycker som de tycker kanske 

kan få dem reflektera över de olika åsikterna, vilket kanske kan bidra till en ökad förståelse. 

Jag anser att det är viktigt att kunna möta eleverna och ta deras oro på allvar men att samtidigt 

kunna visa dem att deras rädsla, i de allra flesta fall, är obefogad.  

 

Jag anser att det är bra att kunna jämföra eller visa exempel när man ska för diskussioner med 

elever. Det bör gärna handla om sådant eleverna känner till eller hört talas om. Ett sådant bra 

exempel var motargumentet om Pingströrelsen. Pingströrelsen eller Pingstkyrkan finns i 

nästan varje stad i Sverige. Pingströrelsen är en kristen rörelse som är känd för sina mer eller 

mindre extrema åsikter, vilket inte många sympatiserar med men vi låter dem ändå vara i fred 

och ha sin tro i fred. Varför kan inte då muslimerna få bli lämnade i fred och utöva sin 

religion? Är det bara för att medlemmarna i Pingstkyrkan är ”svenskar”? För att de inte kräver 

att få könssegregerade badhustider, för att de äter fläskkött och inte klär sig annorlunda? Här 

kan man se att det egentligen inte är det religiösa som vi stör oss på, utan det som vi uppfattar 

som annorlunda och avvikande: att många muslimska kvinnor bär slöja, att muslimer inte äter 

fläskkött, att de firar andra högtider än vi svenskar. Muslimerna utgör ett hot för de uppfattas 

som annorlunda och avvikande. Här handlar det inte om deras religion. Det handlar om vad de 

gör och inte gör, hur de klär sig och inte klär sig, vad de äter och inte äter. En viktig fråga 

man kan ställa är: vad är det som är så hotfullt med det? Varför måste alla klä sig på samma 
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sätt, äta samma mat och göra samma saker? Varför blir vi i så fall inte upprörda över 

vegetarianer? Dessa argument kommer in på områden som berör både normkriteriet och det 

psykologiska kriteriet då argumenten handlar om det som man kan uppfatta hamnar utanför 

våra normramar och det som vi uppfattar som hotande. 

 

Enligt kritikerna överdriver Sverigedemokraterna när de hävdar att ett tiotal muslimska 

terrororganisationer finns etablerade i Sverige. Säpo dementerar detta och ifrågasätter både 

begreppet ”muslimska terrororganisationer”. Övervakning av religiösa grupper förekommer 

inte enligt Säpo, men däremot kan övervakning ske i samband med extrema islamistiska 

organisationer, då de klassas som politiska grupper. Detta argument har en politisk vinklig 

som jag anser inte hör riktigt till religionskursen, men om en sådan diskussion uppstår kan 

man hänvisa till hur Säpo klassar de olika grupperna och vad skillnaden är.  

 

Det viktigaste är att få eleverna att inse att alla människor, oavsett hur många de är och vilka 

de är, vilken religion de tror på eller inte tror på, har lika stort värde, vilket hamnar både inom 

förståelsekriteriet och inom målkriteriet.  Att beskriva att långt ifrån alla muslimer är troende 

eller fundamentalister är en mycket viktig del. Samtidigt så anser jag att det är betydelsefullt 

att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för de troende muslimer och inte bara påvisa att 

majoriteten är sekulariserade.  
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Avslutande didaktiska reflektioner 
 

Jag skulle önska att jag hade haft tillfälle att pröva de argument jag fann didaktiskt 

användbara på elever. Det skulle ha varit intressant att se om argumenten skulle tas emot så 

som jag har antagit.  Med tanke på var man bor i landet, hur det ser ut på arbetsmarknaden i 

den aktuella staden, i vilken klass eleverna går i, elevernas socioekonomiska bakgrund, m.m., 

så bör man vara medveten om att mottagandet av motargumenten kan skifta. Det är därför 

viktigt att tänka på att anpassa motargumenten till mottagaren (se ovan kapitel 2.5). 

 

Islamofobi är högst aktuellt. Många muslimer kommer att under lång tid framöver få kämpa i 

motvind. Jag som lärare har ett uppdrag att visa eleverna att muslimer och islam inte är något 

hot, så som Jimmie Åkesson hävdar. Jag hoppas att jag i framtiden kommer att få användning 

av motargumenten jag funnit. En möjlig väg till fördjupning inom detta område är att samla in 

fler argument som kan bidra till att eleverna får en möjlighet att inta ett perspektivbyte. Jag 

anser att sådana argument har en stor potential då de kan leda till en djupare förståelse för 

”den andre” vilket i sin tur uppfyller de uppsatta målen i styrdokumenten.  
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