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Sammanfattning: 

 

Syftet med studien var att undersöka om utövandet av ramadan påverkar muslimska 

elevers prestation i skolan. Vi som blivande lärare ville med denna studie få mer 

kunskap och erfarenhet kring ramadans inverkan på elever med syfte att skapa ett 

positivare undervisningsklimat. Sverige är ett mångkulturellt land och i nästan varje 

klass finns det elever med annan kulturell bakgrund än den svenska. Det är viktigt i 

skolan att kunna anpassa och ge varje elev så bra förutsättningar som möjligt. Detta 

uppnås, enligt undersökningen, bäst genom förståelse för varje elevs kulturella och 

religiösa bakgrund. Först då blir det möjligt att uppfylla varje individs behov. För att 

besvara frågeställningarna har en enkätstudie använts. Denna metod valdes för att den 

var bäst lämpad för att undersöka arbetets syfte. Resultatet i undersökningen visar att 

eleverna påverkas negativt både psykiskt och fysiskt under utövandet av ramadan. En av 

slutsatserna i uppsatsen är att fastan påverkar eleverna. Resultatet visar att skolan måste 

arbeta för att utveckla sin förmåga att anpassa sig efter elevernas individuella behov 

under ramadan. I syfte att eleverna inte hamnar efter i undervisningen på grund av deras 

tro. 
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1. INLEDNING 

 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle när man ser till hur många olika religiösa grupper 

som finns i landet. Vi tycker att detta är ett bra tillfälle att få en bättre inblick i hur 

ramadan påverkar muslimska elever i den svenska skolan. I framtiden kommer vi att 

arbeta som idrottslärare med religion som andraämne. Denna undersökning kommer att 

ge oss förståelse för hur eleverna upplever utövandet av ramadan i samband med svensk 

skolgång. 

Resultatet av denna studie kommer förhoppningsvis att hjälpa oss ur lärarsynpunkt att 

förstå och få bättre insikt kring varför elever med muslimsk härkomst eventuellt inte 

lyckas prestera lika bra i skolan under ramadan. Vi hoppas även att denna undersökning 

kommer att ge oss förståelse och hjälpmedel som kan användas för att motivera elever 

till att fortsätta prestera bra skolresultat under ramadan.  

Under utbildningens gång har vi haft möjlighet att studera olika religiösa högtider lite 

närmare men vi har aldrig varit i kontakt med ramadan. Av denna anledning valde vi att 

undersöka hur ramadan påverkar muslimska elever i skolan. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Lgr 11, läroplanen). 

Sekulariseringen påverkar alla religioner världen över därför ville vi se om muslimer 

kanske väljer att ta avstånd från högtider och liknande när de flyttar till ett nytt land. En 

viktig uppgift i lärarens arbete är att stötta och främja elevernas tillvaro i skolan. De ska 

även erbjuda eleven möjlighet att utvecklas som individ och människa (Lgr 11, 

läroplanen). 
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1.2 Syfte/frågeställningar 

 

Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om muslimska elevers skolprestation 

påverkas av ramadan. Vi vill även ta reda på om en flytt från hemlandet påverkar 

religionsutövandet under högtiden. Vi hoppas att vi får med oss något av denna studie 

som kan hjälpa oss som blivande lärare och pedagoger att konstruera någon slags 

alternativ undervisning under ramadan. Exempelvis att vi får en bättre förståelse för 

elever som fastar under ramadan. 

 

Frågeställningar 

 

Hur påverkar ramadan skolprestationen hos muslimska elever? 

Påverkar flytten till Sverige utövandet av ramadan? 
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1.3 Bakgrund: 

 

Islam började växa fram på den arabiska halvön ca 600 e.kr och de första byggstenarna 

lades med profeten Muhammed som ledare. Redan då kretsade den religiösa filosofin 

kring politik, social gemenskap och ekonomi. Dessa kom senare att fungera som en 

grund i den islamistiska tron och ideologin. Muhammeds uppenbarelser var början på 

det som skulle komma att bli en världsreligion och han blev en förebild åt muslimer. 

Islam utformades sedan efter Muhammeds ideal. Muslimer som vill leva efter de 

religiösa normerna tar efter Muhammeds tankar och ser honom som ett ideal. Det är 

viktigt för en muslim att följa och leva efter Shari´a, som är koranens tolkningar om hur 

man lever som en sann muslim (Stenberg, L, 1999:7-8). 

 

Islam är i mångt och mycket uppbyggt kring de fem pelarna och är dessa pelare är 

grunden för religionsutövningen. De fem pelarna inom islam är de grundläggande 

plikterna som en muslim skall utföra mot Gud. En viktig sak att påpeka är att pelarna 

ska ses som normativa, de skall alltså inte ses som ett uttryck för vad islam är. Pelarna 

kan ses som utryck för förhållandet mellan individen och Gud.  Nedan följer en kortare 

utläggning kring varje pelare. 

 

1. Den första pelaren är Shahada eller trosbekännelsen, med den svär man sin trohet 

mot gud. Trosbekännelsen i ord lyder som följande.  Det finns ingen gud utom Gud och 

Muhammad är hans sändebud ”  

 

2. Den andra pelaren är Salat, den rituella tidebönen. Här avses de fem bönerna som 

skall utföras dagligen vid specifika tidpunkter. I alla muslimska länder finns det 

tidtabeller likaså i Sverige där man se mellan vilka klockslag bönen skall utfärdas. 

Innan själva bönen utförs skall den som utför bönen kliva in i ett annat tillstånd, detta 

tillstånd skall göra dem redo att möta Gud. I bönen uttalas välsignelser över Muhammad 

samt trosbekännelsen, samtidigt som den utövande faller ner på knä och pannan vidrör 

marken. Bönen skall alltid ske i riktning mot Ka`ban som ligger i Mecka.  

 

3. Tredje pelaren Zakat, den religiösa avgiften eller allmosan som är en religiös plikt. 

Zakat skall inte blandas ihop med sadaqa då den sist nämnde är en frivillig allmosa. I 

Koranen kan man läsa om vikten av allmosan, den ses som en av de viktigaste dygderna 

för den troende. 2,5 % av den inkomst man har är normalt att ge som zakat, dessa 

pengar, boskap eller grödor är avsedda för församlingens olika behov.  
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4. Sawm, siyam som är fastan. När muslimerna fastar är det inte bara mat och dryck de 

avstår, de avstår även från sexuellt umgänge och skall leva ett frommare liv. Fastandet 

gäller från det att solen gått upp tills den går ner och det utförs under ramadan. Det finns 

speciella anledningar eller förutsättningar som gör att man inte behöver fasta. Några av 

dessa är: sjukdom, ålder, graviditet, hårt arbetande eller att man befinner sig på resande 

fot. Fastans slut firas med en stor fest som heter id al-fitr, som kan översättas till 

fastebrytande festen och firas stort då ”lidandet” är över.  

 

5. Den sista pelaren, Hajj eller vallfärden. Varje vuxen muslim som har möjlighet skall 

under den sista kalendermånaden vallfärda till Mecka. När den som vallfärdar närmar 

sig Mecka skall denne klä sig i en vallfärdsdräkt. Framme vid Mecka skall utövaren gå 

sju varv motsols runt den heliga byggnaden som ligger i den stora moskén. Dessa sju 

varv följs upp tre gånger. Vallfärden till Mecka har många betydelser och ses som plikt 

för varje muslim. Vallfärden ger även socialgemenskap då muslimer från världens alla 

hörn möts upp och utför riterna som hör till vallfärden. 

 

Inom islam är fastan starkt förknippad med sorg och för att visa sin förtvivlan fastar de 

sörjande som ett sätt att visa att man inte glömt tidigare generationers lidande.  Fastan 

hjälper muslimerna att koncentrera sig och fokusera på ramadans budskap (Berglund, J 

& Sorgenfrei, S, 2009). 

Ur ett historiskt perspektiv fyller fastan en viktig roll vid högtider som till exempel 

ramadan då den hjälper de troende att förstå och uppleva innebörden av firandet. Fastan 

ger den troende en mer intensiv och ökad medvetenhet samt kännbar upplevelse. ”Ni 

troende, för att ni skall förbli i tron är er fastetid föreskriven liksom fallet var med era 

fäder. Ett bestämt antal dagar skall ni fasta, men den som är sjuk eller på resa får fasta 

lika många andra dagar i stället” (Koranen, 1971:42). 

Detta är en översättning ur koranen som Åke Ohlmarks har gjort. Som citatet anger ska 

troende muslimer likt sina förfäder fasta under ramadan. Undantag kan ske vid vissa 

speciella situationer som exempelvis sjukdom eller vid resa, dock måste man ta igen 

detta vid en annan tidpunkt. Skulle detta visa sig vara omöjligt kan personen istället 

välja att frivilligt utföra goda gärningar för att gottgöra fastandet under ramadan. 

Förutom mat och dryck måste även en troende muslim på dagtid och under ramadans 

sista dagar helt avstå från sexuellt umgänge. Under de sista dagarna bör man spendera 

sin tid med andaktsövningar i moskén. Fastan under ramadan är en av islams fem 

grundpelare. Ramadan infaller inte på samma datum varje år utan inträffar olika 
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beroende på månens cykler. Högtiden firas istället enligt den muslimska kalendern varje 

år elva dagar tidigare än året innan (Fazlhashemi, 2009). 

Ramadan firas den nionde månaden i det islamska kalenderåret och sträcker sig från 

gryning till skymning. Förutom de undantag som är nämnda ovan behöver inte heller 

gravida, gamla, de som ammar och barn fasta under ramadan. Dessa ska istället följa 

motsvarande fasteregler eller utföra fastan vid ett annat tillfälle. Vad gäller barnen är det 

vanligt att man successivt vänjer dem vid att fasta så att de vid rimlig ålder sedan kan 

följa fastereglerna (Hjärpe J, 2004).  

”Islam är den näst största religionen i Sverige och av denna anledning bör ramadan 

uppmärksammas betydligt mer i både samhället och i den svenska skolan” (Berglund. J 

& Sorgenfrei. S, 2009:11). Sverige har på senare år fått ett rikt utbud av olika religioner 

och en av dessa är islam. Sverige har en religionsfrihetslag som erbjuder människor att 

tro och utöva religion på det sätt de finner bäst. Det finns, trots detta, vissa 

anpassningssvårigheter hos människor i det svenska samhället. Människor som bor i ett 

land där det inte råder religionsfrihet kan ha svårt att anpassa sig i ett land där det finns 

religionsfrihet eftersom detta är en främmande företeelse. För muslimer som flyttar till 

Sverige kan det verka konstigt att religionen inte är mer accepterat i vardagen (Alwall, 

1999). När ramadan infaller är det viktigt att personalen som arbetar i skolan aktivt 

försöker förstå och stötta eleverna som firar denna högtid. I läroplanen står det att 

skolan ska arbeta för att tillsammans med samhället ta ansvar för den kulturella 

mångfalden. ”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” (Lgr 2011:5). Som citatet påvisar är det 

viktigt att skolorna anpassar sig till den kulturella bredd som finns i det svenska 

samhället. Elever och lärare måste se vikten av anpassning till det mångkulturella för att 

det ska vara möjligt att kunna fortsätta utveckla och förstå varandras värderingar och 

villkor (Lgr 2011:7). Under ramadan är det vanligt att elever som firar högtiden ber om 

ledighet från skolan, främst under íd al-fitr och íd al-adha som båda är festdagar under 

ramadanmånaden. Det råder tvivelaktigheter kring hur skolan ska ställa sig i frågan om 

att bevilja ledighet under ramadan. I boken Islam, muslimer och den svenska skolan kan 

man läsa följande stycke: ”Enstaka lovdagar bör inte medföra några större problem, 

många svenska elever får också extra ledigt. Rektor beslutar om ledighet” (Otterbeck. J, 

2000:66). Vanligtvis beviljas en ledig dag vid íd al-fitr och en vid íd al-adha, men det 

skiljer sig från skola till skola (Roald, 2009). 
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Islam är absolut inte bara en så kallad ”söndagsreligion” som kräver en visit till någon 

helgedom av dess anhängare. Att vara troende muslim innebär att man bär med sig sin 

religion dygnet runt och låter sin tro ha inflytande i allt man gör. Inom Islam anser man 

att människan är till naturen dubbelsidig, hon har både en inre och en yttre natur. Dessa 

två naturer hänger ihop och påverkar varandra ständigt. Den inre naturen hör till det 

andliga i livet och tillgodoser människan en typ av mall som anses ge människan 

möjlighet att utveckla fromhet, rättfärdighet samt uppnå fred och trygghet. För att uppnå 

dessa mål finns det olika medlen, de viktigaste är fasta, zakat och hadj. I den yttre 

naturen talar man om att människan inom islam skall hålla vakt om sin renhet och 

renlighet. ”Människan skall tillge en sund diet, hon skall klä sig på ett visst sätt, bete 

sig, försköna sig och roa sig enligt ett sunt avseende” (Roald, 2009). 

Dr. Hammudah ´Abd al-´Atî skriver i sin bok Islam i fokus om fastan ur ett muslimskt 

problemperspektiv.  Han påpekar att många muslimer som ser sig själva som troende 

inte vet varför det är tradition att fasta i deras kultur. Det är vanligt att muslimer väljer 

att fasta för gemenskapens skull framför de sanna orsakerna till varför man firar 

ramadan. ”De flesta av de som fastar inser heller inte fastans sanna natur och innebörd, 

och som ett resultat därav får de väldigt lite, eller ingenting alls, ut av sin fasta” (´Abd 

al- ´Atî, 2002:92). Författaren menar att när fastans innebörd går förlorad så försvinner 

själva meningen med att fasta och firandet av ramadan. Fastan ska ses som ett 

privilegium och den troende ska inte känna likgiltighet gentemot fastans innebörd.  

Diskrimineringen av muslimer har ökat sedan 9/11. Det har visat sig att 

misstänksamheten och diskrimineringen av muslimer ökat sedan terrorattentaten i 

september år 2001. Denna trend har blivit starkare i skolorna världen över. Effekterna 

av 9/11 har bland annat inneburit att över 100 000 muslimer i USA blivit utsatta för 

polisinsatser genom stickprover i hemmet enbart grundat på fördomar som vuxit efter 

attentaten mot USA. Ökningen inkluderar även Europa där fördomarna frodats på grund 

av händelserna i väst, vilket resulterat i att muslimerna blivit mer utsatta. Dessa 

personer har fått sina egendomar beslagtagna som till exempel fordon och bostad. 

Människorna har blivit inkallade till förhör och polisen har besökt deras arbetsplatser 

(Murray, 2004). 

Petronella Karlsson skrev sitt examensarbete 2010 på högskolan i Kristianstad och hon 

tar upp några intressanta aspekter på ramadan i skolan. Hennes studie är uppbyggd på 

vad lärarna tycker om ramadan i skolan. I hennes resultatsammanfattning skriver hon att 

fastan under ramadan skapar problem för lärarna. Det är värst för idrottslärarna då de 

aldrig vet hur många som orkar vara med på lektionen. I de mer teoretiska ämnena 
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såsom matematik ligger problemet i att eleverna är för trötta och inte orkar koncentrera 

sig en hel lektion. Lärarna som deltog i studien var överens om att rektorerna och 

skolverket inte gett dem stöd för att klara av att genomföra undervisning under ramadan. 

En av lärarna i Petronella Karlssons studie är idrottslärare och i resultatdelen kan man 

tydligt läsa att han är bekymrad över ramadan och dess påverkan på eleverna. Han anser 

att rektorns medverkan i samarbetet med de muslimska eleverna under ramadan är av 

stor betydelse.  

Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei (2009) menar att ramadan påverkar elevernas 

skolprestation och som motangrepp till detta menar de att skolan och föräldrarna måste 

skapa en tätare kontakt för att kunna hitta lösningar och kompromisser för hur eleverna 

ska klara av skolgången i samband fasta. Författarna skriver om olika problem som kan 

uppstå när unga elever fastar i en ny miljö. De skildrar problemen genom olika 

synvinklar för att visa hur den muslimska kulturen lätt krockar med svenska normer. 

Lärarna ser negativt på att unga elever fastar eftersom det påverkar skolprestationen 

negativt samtidigt som föräldrarna står fast vid de gamla ramadantraditionerna. Barnen 

står mellan två valmöjligheter där den ena innebär att bryta mot sina föräldrars religiösa 

traditioner och den andra att riskera försämrad skolprestation. 

Jan Hjärpe (2008) menar att ramadan är en muslimsk tradition som gynnar elevernas 

hälsa genom den samhörighet och gemenskap som infinner sig vid firandet av denna 

högtid. Hjärpe anser även att personerna som firar denna högtid finner en sorts själslig 

frid genom att följa sin tro och känna delaktighet gentemot sin religion även om de 

befinner sig långt ifrån sitt hemland. Jonas Otterbeck (1999) håller inte med om detta, 

han menar istället att fastan är skadligt för utövarens hälsa. De elever som firar denna 

högtid riskerar att få försämrade skolresultat på grund av nedsatt fysiska förmåga som 

ramadan orsakar. Ramadanprocessen är då ett hot mot den fysiska hälsan.  

Maria Lennernäs och Karin Wiberg (2006) skriver i boken Kroppens behov av mat och 

dryck att kroppen behöver allsidig kost med regelbundna tider för att vi skall fungera 

och må bra. Annars kan den ta skada och brytas ner. De skriver om vad som händer i 

människokroppen vid firande av ramadan. De påpekar hur farligt det kan vara när man 

under en period i sitt liv drastiskt förändrar vardagliga mat och sömnrutiner. Maria och 

Karin belyser även att de elever som firar ramadan kommer att få svårt att klara av sina 

skoluppgifter optimalt. 

Helene Wallskär och Torbjörn Åkerstedt (2008) förklarar i boken Sömn hur viktigt det 

är att sova regelbundet för att kunna leverera på topp och för att hålla sig alert hela 

dagen.  Här kan man även läsa om hur människans prestationer drastiskt försämras vid 
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sömnbrist, som ofta infinner sig hos ramadanfirare, och skolprestationer drabbas 

negativt. Andra egenskaper som försämras kan vara det logiska tänkandet, bilkörning 

och idrottsprestationer. 

I de västerlänska nationalstaterna bor det många muslimska minoritetsgrupper. I Sverige 

är det de arabspråkiga och kurdiska grupperna som är mest framträdande. Muslimer 

som kommer ifrån samma region har inte samma värderingar trots att de invandrat till 

samma land. Invandrargrupperna anpassar sig olika beroende på vilket land de flyttar 

till. Detta innebär att muslimer som härstammar från samma by kan komma att skilja sig 

åt på grund av att de anpassar sig till det land de befinner sig i. Beroende på hur 

värdlandet förenar invandrarna förändras deras beteende och detta är något som sker 

både på individ samt gruppnivå. Enligt Roalds (2009) observationer av Europas 

västländer har muslimer som ursprungligen kommer från samma geografiska område 

inte anpassat sig på samma sätt. Muslimer som bor i Sverige har formats efter det 

svenska samhällets normer samtidigt som de andra invandrargrupperna anpassat sig 

efter sina respektive länders sedeläror. Detta beror på att landet de bor i för tillfället har 

format och gett dem nya värderingar. Författaren anser att Sveriges syn på jämställdhet 

bidrar till konsekvenser för förstagenerations invandrare eftersom de har en annorlunda 

syn på jämställdhet jämfört med den syn som finns i Sverige. Den andra och tredje 

generationen anpassar sig mer naturligt till den svenska synen på jämställdhet eftersom 

de integreras genom skolsystemet. I de segregerade satsdelarna och i muslimska 

friskolorna uppstår inte samma dynamik mellan svenskarnas attityd och muslimernas 

attityd. Det beror på att barnen med muslimsk härkomst inte har samma kontakt med 

svenska barn och de vuxna umgås mest med varandra (Roald, 2009). 

En vanlig uppfattning bland familjer med muslimsk invandrarbakgrund är att svenska 

ungdomar har en nästintill obegränsad frihet och det som oroar muslimska 

invandrarföräldrar mest är synen på sexualitet. Detta skapar en oro bland föräldrarna 

som väljer att begränsa barnens frihet och då i synnerhet döttrarna. Välfärdssamhället 

som vi har i Sverige gör att kvinnor kan klara sig själva ekonomiskt vilket också gör att 

en separation för flickor som känner sig för kontrollerade familjen är möjlig. Om 

flickorna blir för självständiga och kliver över föräldrarnas gränssättningar kan i värsta 

fall följden av detta bli hedersmord. När en frigörelse sker från familjegemenskapen 

uppstår en splittring i gruppen. Den ena sidan vill hålla fast vid de traditionella sederna 

samtidigt som andra sidan vill anpassa sin tro efter det nya samhället. Detta gör att 

traditionerna från hemlandet återupplivas i en nyare modell av traditionerna (Roald, 

2009). 
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Otterbeck skriver om en oro som finns bland muslimska föräldrar. De är rädda att deras 

barn i grundskolan ska förlora sin muslimska identitet och mista grunden i sin tro. 

Föräldrarna upplever den svenska skolan som en plats där deras barn helt enkelt blir 

försvenskade. Vissa familjer ser inte detta som ett problem utan omfamnar inflytandet 

skolan har på deras barn. Det finns ändå en tendens till att muslimska föräldrar anklagar 

skolan för att deras barn inte anammar islam på samma sätt som de själva gör. De ser 

den svenska konfessionslösa skolan som ett problem eftersom de vill att deras barn ska 

växa upp med sin religion och inte ta avstånd ifrån den. Detta är ett återkommande 

problem eftersom nya muslimska familjer ständigt anländer till Sverige för att bosätta 

sig. De upplever detta problem på ett helt annat sätt jämfört med de familjer som har 

haft tid att etablera sig i Sverige eftersom de inte har haft tid att anpassa sig (Svanberg 

& Westerlund, 1999). Författarna tar upp ett problemexempel där en muslimsk familj 

inte hunnit anpassa sig till den nya kulturen. Det handlar om att en muslimsk flicka inte 

får delta i skridskoundervisningen i skolan. I detta fall var det pappan som förbjöd 

flickan att delta eftersom han på tv sett lättklädda kvinnor åka skridskor och trodde att 

undervisningen såg på detta sätt. Fadern fann detta oacceptabelt och förklarade sitt 

beslut genom att hänvisa till koranens lagar. Efter att ansvarig lärare och rektor från 

skolan beslutat att ta med både pappan och dottern till en av skridskolektionerna för att 

visa hur lektionen egentligen skulle gå till gick fadern med på att låta sin dotter delta. 

Ett annat exempel som författarna tar upp handlar om situation där en förälder till en 

muslimsk pojke kritiserar textilundervisningen i skolan. Pappan kritiserade skolan 

eftersom han ansåg att textilundervisningen inte var något som en person av manligt 

kön skulle syssla med. Efter att skolan valt att skicka över relevanta stycken ur 

läroplanen till pappan där man kunde finna stöd för att undervisa textil i skolan var 

problemet ur världen. Författarna påpekar efter dessa exempel att det är viktigt med 

kommunikation mellan skola och föräldrar för att man ska kunna undvika liknande 

kulturkrockar i framtiden (Svanberg & Westerlund, 1999). 

Roald (2009) menar att när minoritetsgrupper inte anser sig välkomna eller accepterade 

i det svenska samhället, blir pressen extra stor på individerna i dessa grupper som 

försöker förändra sig. Det blir ett hot mot den stora gruppen och individens lojalitet 

ställs mot den egna gruppen. Individen kan välja mellan att stanna i gruppen som skiljer 

från majoriteten och då avsäger han/hon indirekt sig alla rättigheter och gemenskap som 

grannskapet ger. Andra alternativet är anpassa sig efter majoriteten. Detta jämför Roald 

vidare med en lagstiftning västvärlden hade tidigare, där en våldsam man som slog sin 
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kvinna inte kunde bli fälld om kvinnan valde att stanna i äktenskapet. Valde hon att 

trots våldet att stanna kvar i äktenskapet ansågs misshandeln var av samtycke.  

Otterbeck (2000) påpekar att religionens funktion som identitetsmarkör är viktig. Den 

gör att den enskilde känner ett sammanhang och tillhörighet av någonting större. Genom 

sin klädsel, sitt namn och de symboler man bär kan man förmedla sin tro till 

omgivningen. Detta har en stor betydelse för framförallt ungdomar då tillhörighet är en 

av islams mer betydande delar. Det är viktigt för den muslimska individen att känna sig 

delaktig i någonting större. Otterbeck skriver vidare att islam är mer än bara en tro på 

något gudomligt. Genom religionen ges individen möjlighet till samhörighet med 

likasinnade. Religionen är för många ett kulturarv som är viktig att bära vidare till nästa 

generation.  

Otterbeck skriver att teologer med muslimsk härkomst anser att det inte skall göras 

någon skillnad mellan religion och vardagen. Religionen skall alltså styra över vardagen 

och inte tvärtom. Detta styrks vanligtvis även i vissa läroböcker som är skrivna av 

personer av icke muslimskhärkomst. Otterbeck håller inte med om detta, han menar 

istället att de allra flesta muslimer i Sverige anpassar den religiösa delen av sitt liv till 

de svenska förhållandena. Det ideal som troende muslimer strävar efter blir svårare att 

nå upp till om man har flyttat till ett land som inte delar samma tro. Detta innebär att de 

som flyttat till Sverige måste anpassa sitt religiösa utövande för att få en fungerande 

vardag (Otterbeck, 2009). 
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2. METOD 

 

2.1 Metodval 

 

Undersökningen innehåller en kvantitativ enkätstudie. I undersökningen frågar vi 

huruvida elever med muslimsk tro påverkas av ramadan i skolan. Syftet med 

undersökningen var att få en bättre bild av hur ramadan påverkar elevernas 

skolprestation. Vilka negativa effekter finns, om det finns några? Valet att göra en 

kvantitativ enkätundersökning grundar sig i att den ansågs bäst lämpad till 

frågeställningarna. Vid formandet av enkäterna avstod vi möjligheten att göra 

fördjupande intervjuer. Istället fick frågorna fokusera på att få fram en allmän 

uppfattning och inte den enskilda individens reflektioner kring ramadan i skolan. 

Undersöknings form utgick från Bo Johanssons och Per Olov Svedners bok 

Examensarbetet i lärarutbildningen från 2010. 

Arbetets omfattning är inte tillräcklig för att kunna fastställa några tillförlitliga svar och 

inte heller generalisera några resultat. Resultatet är, på grund av omfattningen, inte 

representativt för alla elever som firar ramadan i Sverige. Denna studie skulle kunna 

fungera som grund i en mer omfattande undersökning där inkludering av fler elever 

skulle vara att eftertrakta. Det skulle även kunna tilläggas en del där man involverar en 

lärarsynvinkel på det valda ämnet. I syfte att öka validiteten i detta arbete skulle det 

behövas ett större elevdeltagande.  

 

2.2 Urval 

 

Enkätstudien är gjord på en klass i mellersta delen av Sverige, eleverna i denna klass är 

av mångkulturell bakgrund. Klassen är i slutskedet av IVIK som är en förkortning av 

intro för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program. 

Anledningen till valet av skola beslutades på grund av att det går många elever som är 

muslimskt troende på den skolan. Dessutom har eleverna kommit tillräckligt långt i 

utbildningen för att förstå det svenska språket utan att behöva tolk till frågorna.  Klassen 

innehöll 25 elever, varav vi hade kunskap om sedan tidigare att de flesta av dessa elever 

har en muslimsk tro. Beräknat var eventuella bortfall på grund av sjukdom och andra 

orsaker. På dagen för undersökningen med klassen var fyra elever frånvarande, totalt 

deltog alltså 21 elever i studien. Urvalet tillät endast svar från muslimska elever 
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försvann sex stycken då de utövade andra religioner. Kvar hade vi då 15 elever med 

muslimsk tro som svarade på vår enkät.  

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Det finns många olika sätt att konstruera enkäter på och beroende på vilket resultat man 

vill uppnå så finns det många tillvägagångssätt att välja. Efter att ha jämfört flera olika 

enkäter i andra arbeten konstruerades frågorna i syfte att de skulle ge så tydliga svar 

som möjligt. Det fanns vissa svårigheter i att hitta rätt uppbyggnad och språkhantering, 

därför gjordes flera testenkäter på bekanta med muslimsk härkomst (Johansson. B & 

Svedner. P, 2010). Enkäten består av en sida och har sju grundfrågor med en öppnare 

fråga under. Detta för att få en motivering till varje svar, vilket vi tyckte gav mer 

nyanserade svar. På första frågan ville vi se om eleven tycker att flytten till Sverige 

påverkat dess firande av ramadan. På den andra frågan skulle hon svara kort om denne 

anser att ramadan påverkar skolprestationen och i vilken utsträckning. Därefter kom en 

fråga som handlar om vilka egenskaper hon anser påverkas allra mest under ramadan. 

Den fjärde frågan handlade om hennes sömnvanor under ramadan. När vi ställde den 

femte frågan ville vi ta reda på om hon tidigare fått ledighetsdispens under ramadan. På 

sjätte frågan undersökte vi om hon hade några tips på hur skolan kan anpassa sig till 

fastahögtiden. Den sista frågan handlade om huruvida eleverna ändrar sina kostvanor 

under ramadan samt deras kosttider.  

 

2.4 Procedur 

 

Frågorna i vår enkät formade vi utifrån våra frågeställningar, vi ville hålla dem så korta 

och tydliga som möjligt för att inte förvirra samtidigt som vi ville få möjlighet till 

utförliga svar från eleverna vi intervjuade. Vid konstruktionen av enkäterna så användes 

Bo Johanssons och Per Olov Svedners bok Examensarbete i lärarutbildningen för att få 

hjälp med att forma relevanta frågor. Vi antog att eleverna som skulle svara på enkäten 

aldrig tidigare deltagit i studier likt denna. Svenska språket är inte deras modersmål 

vilket också togs i beräkning vid konstruktionen av enkäterna. Boken gav bra tips och 

förbättrade enkäten avsevärt. Som tidigare nämnt testades enkäten på bekanta muslimer 

och den fick bra respons. När det var dags att ta kontakt med klassen som skulle svara 

på enkäten valde vi att först kontakta handledaren för klassen. Handledaren är en 

gemensam bekant till oss därför träffades vi informellt för att gå igenom syftet med 

studien och hur den kommer att gå tillväga. Religion kan vara ett känsligt ämne därför 
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minimeras risken för missförstånd genom att tydligt förklara innehållet och syftet med 

enkäten för handledaren. Då kunde handledaren tidigt informera eleverna om att vi 

skulle komma till skolan och vad vi skulle göra. Vid besöket av skolan började vi med 

att presenterade oss och förklarade lugnt och tydligt att detta var en helt frivillig enkät 

och att svaren skulle presenteras anonymt. Samtidigt som enkäterna delades ut 

påpekades återigen att undersökningen var helt frivillig och att svaren absolut inte 

kommer att kopplas ihop med någon av de deltagande. Eleverna erbjöds möjlighet att 

fråga om det var något som var oklart eller om de hade några frågor kring enkäten eller 

syftet med undersökningen. När alla fått svara på frågorna i lugn och ro samlades 

enkäterna in i ett kuvert, detta för att eleverna skulle se att ingen kommer veta vem som 

svarat vad på frågorna, vilket är mycket viktigt enligt Johansson & Svedner (2010). 

 

2.5 Avgränsning 

  

Arbetet är periodvis kortfattat för att begränsa resultatet till vad de muslimska eleverna 

själva anser om ramadans inverkan på skolprestationen. Med denna studie ges möjlighet 

för pedagoger att få en inblick i ett utbrett problem inför det framtida läraryrket i skolan. 

Denna studie har potential för att kunna utvecklas och fungera som grund till vidare 

forskning innehållande fler synvinklar, större omfång samt andra forskningsmetoder. 

Hade undersökningen varit större och inkluderat fler elever hade validiteten i resultatet 

ökat.  
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3. RESULTAT 

 

I resultatdelen presenteras svaren från arbetets kvantitativa enkät.  

 

1) Har flytten till Sverige påverkat/förändrat ditt utförande eller firande av 

ramadan? Vilka förändringar har skett?  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ja Nej

 

Som figuren ovan visar fick första frågan ett enhälligt svar. Samtliga elever anser att 

firandet av ramadan påverkats av flytten till Sverige. Största förändringen som skett, 

efter flytten till Sverige, är skillnaden mellan det gamla och det nya samhället. De regler 

och normer som var starkt influerade i hemlandet ser annorlunda ut i det nya landet. Det 

tar tid att anpassa sig till den nya kulturen och detta påverkar ramadanfirandet genom att 

de fastar mycket längre då soltimmarna är betydligt fler här i Sverige. Några elever 

ansåg även att ramadanfirandet inte kändes lika viktigt efter flytten till Sverige då 

släktingar inte längre tyckte att det var lika viktigt. 

 

2)Känner du att din skolprestation försämras under ramadanmånaden? 
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Som tabellen ovan visar anser tre av eleverna att deras prestation i skolan försämras 

under ramadan. Åtta av dem anser att det ibland blir en försämring och fyra anser att det 

sällan blir en försämring. 

 

3) Vilken av dessa egenskaper försämras allra mest under ramadan? Ringa in ett 

svar. 
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Fem av eleverna anser att deras fysiska förmåga försämras mest under ramadan, sex 

anser att koncentrationen och två anser att deras motivation försämras mest. Två anser 

att inget försämras under ramadan. 

 

 

4) Förändras dina sömnvanor under ramadan? Ringa in ditt svar. 
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Fjorton av eleverna anser att deras sömnvanor försämras och en av dem anser att det 

händer ibland.  
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5) Har du eller någon du känner fått dispens under ”fastan”? I så fall varför?  
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Samtliga elever svarade enhälligt på denna fråga. Eleverna nämner att de alla känner 

någon som fått dispens. Anledningen till dispenser var graviditet, sjukdom, till exempel 

diabetes och folk som är på resande fot. 

 

 

 

 

 

6) Är det något du skulle vilja förändra inom skolan under utövandet av ramadan, 

och i så fall vad? 
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Samtliga elever hade synpunkter på vad de skulle vilja ändra i skolan under ramadan. 

Förslag som kom upp var kortare skoldagar, sovmorgon, färre lektioner och kortare 

lektioner. Ingen elev svarar att de inte vill förändra något kring ramadanfirandet i 

skolan. 
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7) Äter du samma mat under ramadan som du vanligtvis brukar göra? Äter du vid 

samma tidpunkter? 
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Samtliga elever äter på olika tider än vad de vanligtvis brukar göra under ramadan. Av 

de elever som svarade på enkäten var det tio stycken som fortsätter äter samma mat som 

de brukar samtidigt som fem elever äter annorlunda kost under ramadan. Eleverna 

skriver att de äter ris, dadlar, kyckling och nötter. 
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4. DISKUSSION/ANALYS 

 

Har flytten till Sverige påverkat/förändrat ditt utförande eller firande av 

ramadan? Vilka förändringar har skett?  

 

Eleverna ansåg att flytten har påverkat deras firande och agerande under ramadan. 

Anledningen till detta var att det svenska samhället ser annorlunda ut jämfört med deras 

hemland. Eleverna är tvungna att anpassa sina seder efter det nya samhället. Det var 

även några elever som ansåg att man kunde tänja på reglerna eftersom de inte är lika 

som många som firar tillsammans. De svar vi fick på denna fråga överensstämde ganska 

bra med de svar vi hade förväntat oss. Att eleverna kommer till ett helt nytt land innebär 

att de måste anpassa sig till det nya samhället som i sin tur måste anpassa sig till den 

nya kulturen. Vi misstänkte även att några av eleverna inte skulle ta ramadan på lika 

stort allvar sedan de flyttat till Sverige eftersom de inte längre har samma gemenskap 

med andra som fastar. Ramadanfirandet är svårare att utföra i ett samhälle som inte är 

anpassat efter den muslimska tron.  De elever som söker ledighet under denna period 

kan uppleva svårigheter att få detta beviljat eftersom lärarna inte tar med denna högtid i 

beräkning när de planerar sin undervisning.  

 

Känner du att din skolprestation försämras under ramadanmånaden? 

 

På denna fråga fick vi lite mer varierande svar då två elever ansåg att deras 

skolprestation påverkades negativt och åtta stycken ansåg att den påverkades ibland. Det 

var även fyra elever som ansåg att deras skolprestation påverkades sällan samtidigt som 

ingen ansåg att den inte blev påverkad. Detta resultat speglade också de svar som vi 

innan enkätundersökningen trodde att vi skulle få eftersom vi under tidigare 

praktikperioder och samtal med muslimer fått veta att ramadan påverkar. Vi blev därför 

inte förvånade när ingen av eleverna svarade ”nej” på frågan. Något som däremot kom 

till vår insikt vid denna fråga var att några av eleverna möjligen känner att de måste 

bevisa sig duktiga i de äldres ögon genom att fasta. Några kanske anser att det är häftigt 

att klara av det och att de får något att skryta om. 
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Vilken av dessa egenskaper försämras allra mest under ramadan? Ringa in ett 

svar! 

 

På denna fråga fick eleverna välja mellan fyra olika svarsalternativ: fysik, 

koncentration, motivation eller ingen. Resultaten vi fick på denna fråga var relativt 

spridda, vilket var intressant eftersom vi innan förutsåg att de flesta skulle svara att de 

fysiska egenskaperna försämras mest. Efter att ha studerat resultatdelen närmare antar vi 

att svaret beror helt på individen och dess intressen. Är man idrottare kommer 

säkerligen fysiken att påverkas mest och är man mer lagd åt studierna och strävar efter 

goda betyg anger man säkerligen att koncentration eller motivation försämras. Det var 

fem som svarade fysik, sex svarade koncentration och två motivation. Det var även två 

elever som svarade att ingen av dessa förmågor påverkades nämnvärt under ramadan 

vilket är ganska intressant eftersom ramadan är en påfrestande tid på året. Dessa elever 

kanske ansåg att det vore mjäkigt att erkänna att de påverkas av den religiösa högtiden.  

 

Förändras dina sömnvanor under ramadan? Ringa in ditt svar. 

 

På denna fråga svarade eleverna i samma spår som vi förväntat oss eftersom man måste 

anpassa sina måltider med tidpunkten på dygnet. De svarade att ramadan helt ändrar 

deras normala sömnvanor. 

 

Har du eller någon du känner fått dispens under ”fastan” av någon anledning? I 

så fall varför? 

 

Denna fråga bjöd på intressanta och varierade svar vilket var precis det vi ville ha när vi 

valde att inkludera denna fråga i vår enkät. Vi visste inte så mycket om vad som kunde 

erbjuda dispens under ramadan, dock visste vi att det var möjligt att få fasta under en 

annan period om ramadan inföll på ett olämpligt tillfälle. Eleverna angav på denna fråga 

många olika anledningar till varför deras släkt, vänner eller familj fått dispens från 

fastan. Dessa anledningar var graviditet, ålder (både unga och gamla), sjukdom, 

långresande och viktiga idrottstillfällen. 
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Är det något du skulle vilja förändra inom skolan under utövandet av ramadan, 

och i så fall vad? 

 

På denna fråga svarade elever att de ville ha ledigt under íd al-fitr och íd al-adha då 

dessa dagar bör firas tillsammans med familj och vänner. De ville även att skoldagarna 

skulle kortas ned då det är svårt att orka med hela skoldagar, samt att lektionerna kortas 

ner så att det inte är lika svårt att hålla koncentrationen uppe.  

 

 

Äter du samma mat under ramadan som du vanligtvis brukar göra? Äter du vid 

samma tidpunkter? 

 

Här svarade eleverna att de egentligen inte äter så mycket annorlunda mat än vad de i 

vanliga fall gör. Vanliga produkter är dadlar, kyckling, lamm, bönor och ris. Dock fann 

vi några svar intressanta: att några elever valde att inte äta frukost på morgonen 

eftersom de ansåg att det var alldeles för tidigt för att äta. De tyckte även att det var 

viktigare att få sova några extra timmar istället för att äta.  

 

Sammanfattningsvis från våra enkätsvar kan vi konstatera att ramadan påverkar många 

av elevernas skolprestationer negativt. Det är både fysiska och psykiska egenskaper som 

påverkas av fasta och dessa har en direkt koppling till försämrad skolprestation. Vi 

anser att en anledning till detta är att skolan är alldeles för dåligt anpassad till islams 

traditioner och högtider. Därför anser vi att skolan borde införa regler om hur man ska 

anpassa undervisningen så att den fungerar med de islamistiska högtiderna på ett bättre 

och mer effektivt sätt. Ett förslag skulle kunna vara att man lät elever som firar ramadan 

vara lediga och istället låta dessa elever ta igen den förlorade tiden vid en annan 

tidpunkt, längre skoldagar under andra månader? Ett annat förslag skulle kunna vara att 

man planerar skoldagarna bättre tillsammans med eleverna som utövar ramadan. På så 

sätt kan man låta dessa elever studera under de tidpunkter på dygnet som fungerar bäst 

för dem. 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11). 

Ovanstående stycke är hämtat ur läroplanen och är förmodligen en av skolverkets 

viktigaste ståndpunkter. Att undervisningen ska anpassas så att alla elever erbjuds den 

bästa undervisning som de kan få är en uppgift som alla, med koppling till läraryrket, 
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arbetar hårt med. Frågan vi ställer oss är om undervisningen verkligen är anpassad efter 

varje elevs förutsättningar och behov? För våra ramadanfirande elever har inte de 

förutsättningar som krävs för att klara av en hel skoldag eftersom deras fysiska och 

psykiska egenskaper är tillfälligt nedsatta. Deras behov är att få en anpassad 

undervisning vilket de i många fall inte har fått eftersom de måste fortsätta gå i skolan 

precis som alla andra elever. Vår undersökning visar också att en anpassning mellan 

skola och ramadanfirande elever skulle innebära en förbättring av dessa elevers 

skolprestationer. Vi förstår att de är svårt att lägga om schemat för alla dessa elever och 

lärare, därför är vårt förslag att låta de elever som utövar ramadan dels får mer hemläxor 

och mindre lektionstid. Kanske kan dessa elever ta igen missad kunskap på andra lov 

och studiedagar då de brukar vara lediga. Detta blir självklart också väldigt svårt då man 

skall hitta lärare som kan jobba dessa lov. 

När de muslimska ungdomarna flyttar till Sverige förändras deras skolgång ganska 

markant eftersom det är vanligt att man är ledig under ramadanfirandet i sina 

hemländer. Vi tror att många muslimska elever anser att de borde få vara lediga även i 

Sverige under fastemånaden eftersom det är vanligt i deras hemland. Frågan är om det 

är det svenska samhällets uppgift att anpassa sig efter den ökade mångfalden och ge 

ramadanfirande elever ledigt under högtidsmånaden, eller om det är elevernas uppgift 

att anpassa sig till den nya kulturen?  

För att skapa ett positivt samarbete mellan ramadanfirande elever och skolan så krävs 

det som vi nämnde tidigare anpassning från båda parter. Dessutom så behöver 

skolväsendet lära sig mer kring ramadan och andra religiösa högtider för att verkligen 

förstå innebörden av dessa. Det skulle kanske krävas lika mycket förståelse för dessa 

högtider som för våra egna kristna högtider. När vi firar påsk eller jul i Sverige så tar vi 

förgivet att vi ska få vara lediga och helt ägna oss åt högtidliga firanden. Vi tar 

dessutom förgivet att högtiderna ska få vara ett inslag i undervisningen som ett slags 

tema under denna period. För de personer som flyttar till Sverige är deras högtider minst 

lika viktiga för dem som våra kristna högtidsstunder är för oss. Av denna anledning så 

anser vi att det är fel att beröva dessa personer på deras möjligheter till ett religiöst 

högtidsfirande genom att inte tillåta ledighet. I den senaste upplagan av skolans läroplan 

för gymnasiet kan man läsa att främlingsfientlighet ska bemötas och motarbetas med 

hjälp av bättre kunskap och insikt i diverse religioner. Återkommande diskussioner och 

debatter i skolan ska ligga till grund för ett framtida accepterande gentemot andra 

religioner. Detta kommer att leda till bättre kunskap och godtagande gentemot 
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främmande kulturer och religioner vilket i sin tur innebär bättre förståelse kring 

ramadanfirande elevers skolsituation (Lgr11). 

I arbetes bakgrund kan man läsa om några exempel på kulturkrockar mellan skolan och 

muslimska familjer. Dessa problem dyker upp i många sammanhang och inte minst 

kring elevernas fastande och firande av ramadan.  Det som problemen har gemensamt är 

att de många gånger uppstår på grund av bristande kommunikation. Muslimska 

föräldrar har ofta fördomar kring skolan och låter dessa påverka deras omdöme. 

Skolorna anser att undervisningen bör ha högsta prioritet och man ger enbart plats åt 

den kristna kalendern. Man kan samtidigt tycka att skolans individanpassade 

undervisning borde gälla alla inblandade religioner. Detta skapar många problem och 

kulturkrockar när man försöker bestämma vilken part som har rätt i varje fråga. Vi anser 

att problemen grundar sig i oförmåga att kommunicera. Svanberg och Westerlund delar 

vår uppfattning kring detta i deras bok Blågul islam (1999) där de också påvisar att 

bristen på kommunikation mellan parterna ligger i grund för många kulturkrockar. Vi 

anser att om skolan och inblandade familjer skulle lägga mer energi på att försöka förstå 

varandras åsikter och finna individuellt anpassade lösningar på sina gemensamma 

problem så skulle kulturkrockarna minska.  

Skolverkets lagar och regler är inte de enda som talar för religionsfrihet. Det finns 

mängder av lagstiftningar i Sverige som stödjer mångkulturell anpassning både i skola 

och i samhället. Jonas Alwall skriver om var gränserna kring religionsfriheten går och 

problem kring dessa. Han nämner även att religionen ska accepteras av alla människor 

som en privatsak och ingen har rätt att på något sätt motarbeta detta. Detta stöds även i 

lagstiftningen som säger att människor har rätt att utöva den religion de vill utan att 

missgynnas (Alwall. J, 1999). Som vi har förstått det så delar många muslimer samma 

åsikt som säger att gemenskapen och sammanhållningen muslimer emellan stärks 

genom firandet av högtider, ramadan inräknat. Inte minst bland skoleleverna som ibland 

inte är särskilt många i alla skolor och dessa behöver de muslimska religiösa högtider 

för att på något sätt känna samhörighet till sina rötter och sin religion. Detta fenomen 

finner vi även hos oss själva när vi besöker ett främmande land och finner något som 

kanske har en svensk anknytning, t ex köttbullar, då känner vi helt plötsligt en stark 

känsla för vår egen kultur (Berglund. J & Sorgenfrei. S, 2009). 

Efter att ha studerat och jämfört det muslimska högtidsfirandet lite närmare så anser vi 

att den skiljer sig betydligt gentemot det kristna firandet. Grunden till denna tanke 

uppstod när våra intervjupersoner berättade kring hur omfattande deras firande är och 

hur många som aktivt deltar i högtidernas åminnelser. Jämför man med Sverige som är 



 

26 
 

ett sekulariserat land och där firandet i många fall sker utanför den religiösa orsaken. 

Fokus ligger på gemenskap mellan släkt och vänner samtidigt som det är viktigare att 

umgås med varandra än att fira av religiös anledning. Inom Islam är de religiösa 

anledningarna till firandet väldigt viktiga samtidigt som gemenskapen också är en 

huvudorsak. Vi finner ändå att det finns en stor skillnad i grunden till firandet av 

högtider mellan svenskar och muslimer. Det ska tilläggas att vi inte tror att det inte finns 

några sekulariserade muslimer samtidigt som vi inte heller tror att det inte finns några 

svenskar som firar de kristna högtiderna av religiösa anledningar. Eftersom muslimerna 

i Sverige inte alltid har hela familjen nära till hands då många släktingar kanske 

befinner sig i hemland eller dylikt så är det viktigt att upprätthålla de religiösa 

aspekterna i firandet. Av denna anledning så anser vi att det vore bra om man i skolan är 

medveten om detta när man beslutar kring ledighetsdispens eller liknande (Otterbeck. J 

& Stenberg. L. 2012). 

Som vi nämnde tidigare i arbetets bakgrund så har terrorattentaten den 11 september 

skapat mer fördomsfulla attityder gentemot muslimer. Vi anser att även skolans klimat 

förändrats efter terrorattentaten och muslimska elever löper större risk att utsättas för 

glåpord etc. Som vi ser det så har de muslimska eleverna tidigare behandlats som vilka 

elever som helst men efter ökningen av terrorattentat under 2000-talet så är eleverna 

betydligt mer misstänksamt inställda mot muslimskt troende. Vi tror att detta förstärks 

under ramadan månaden då de muslimska eleverna utmärker sig betydligt mer då de 

öppet firar sin religiösa högtid. Detta innebär att det blir svårare för de muslimska 

eleverna att fira sin högtid då de ständigt får negativa påtryckningar från sina 

skolkamrater.  

Vi har en teori om att problemen för de muslimska barnen under ramadan kommer att 

minska i framtiden. Anledningen till detta är att muslimska elever och skolan kommer 

varandra allt närmare eftersom problemen blir mer omfattande i och med att fler 

muslimska familjer flyttar till Sverige. Skolan blir då tvungen att agera i frågan och 

finna lösningar. De som drabbas värst av att skolan och muslimska familjer inte kan 

komma överens är just barnen. De ställs i en position där skolans principer drar i dem i 

ena änden och familjens traditioner i den andra. Problemet ligger i att föräldrarnas 

särbehandlingskrav när det gäller till exempel extra ledighet under ramadan inte 

överensstämmer med skolans principer om jämlikhet och lika behandling. 

Förhoppningsvis kommer detta korstryck inte påverka barnen lika mycket i framtiden 

eftersom den generation som redan har gått igenom anpassningssvårigheterna inte vill 

utsätta sina egna barn för detta. Istället väljer familjerna att släppa på sina religiösa 
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traditioner för att barnen inte ska behöva välja mellan skola och muslimsk sed. Skolan 

kommer också att bli bättre på att hantera dessa problem eftersom kommunikationen 

med de muslimska familjerna utvecklat deras förmåga att finna individuellt anpassade 

lösningar. Jonas Otterbeck håller även med oss om detta och han anser även att religiösa 

ledare inom islam kommer att börja samarbeta med den svenska skolan. För att 

underlätta för föräldrar och elever med muslimsk härkomst att anpassa sig efter svensk 

undervisning. Han påpekar även att det är lätt att missa elevens åsikt och vilja i det hela. 

Det håller vi med och för att få ett fungerande samarbete så måste man även ta med 

elevens åsikt i beräkning när man försöker lösa de många problem som 

religionsanpassning i skolan medför (Svanberg & Westerlund, 1999). 

 

4.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Till de som vill göra en fortsatt studie kring ramadan i skolan rekommenderar vi att 

satsa på en större och mer omfattande undersökning. Såsom att inkludera fler elever och 

framför allt lärare, rektorer och individer som arbetar kring skolutveckling. Detta för att 

kunna hitta användbara lösningar och idéer för att anpassa skolan så att eleverna får 

bästa möjliga undervisning under ramadan. För den som vill utföra ytterligare studier 

kring detta område rekommenderar vi forskaren att leta tidigare arbeten kring 

kulturmöten.  

 

# En jämnförande studie där man undersöker könets betydelse i frågan om ramadans 

inverkan på skolprestationen. 

 

# En geografisk studie för att se om det finns några geografiska skillnader/likheter runt 

om i landet.  
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Bilagor: 

 

Enkätundersökning – Påverkar ramadan din skolprestation? 

Denna undersökning sträcker sig till er som firar, eller har firat, ramadan regelbundet. Dina svar 

kommer att behandlas anonymt och fastställas tillsammans med övriga svarsresultat. Var vänlig 

ringa in ditt svar och fyll i så gott du kan där frågorna ger möjlighet till utförligare svar. 

 

1) Har flytten till Sverige påverkat/förändrat ditt utförande eller firande av ramadan? Vilka 

förändringar har skett? Svar: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) Känner du att din skolprestation försämras under ramadanmånaden? 

Ja  Ibland  Sällan  Nej 

 

3) Vilken av dessa egenskaper försämras allra mest under ramadan? Ringa in ditt svar 

 Min fysik Min koncentration Min motivation Ingen 

 

     4) Förändras dina sömnvanor under ramadan? Ringa in ditt svar. 

Ja  Ibland  Sällan  Nej 

5)Har du eller någon du känner fått dispens under ”fastan” av någon anledning? I så fall 

varför? Svar: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6) Vad skulle du vilja förändra i skolan under utövandet av ramadan?  

  Svar: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

7) Äter du samma under ramadan som du vanligtvis brukar göra? 

Svar: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 


