
Beteckning: Rel C kult ht 2007:2 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Några muslimska elevers hemsituation och relation till 
skolämnet hem- och konsumentkunskap 

En undersökning om mat och jämställdhet 

Pernilla Jacobsson 
Januari 2008 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C 
Handledare: Olov Dahlin 



 
 
HÖGSKOLAN I GÄVLE 
Religionsvetenskap C, kultur och identitet 
C-uppsats  
15 högskolepoäng 
HT 2007 

 
 
 
 
 
 

Några muslimska elevers hemsituation 
och relation till skolämnet 

hem- och konsumentkunskap 
 

En undersökning om mat och jämställdhet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare Handledare 
Pernilla Jacobsson Olof Dahlin 
 



2 
 

 
 
Examinator: Jari Ristiniemi 
Uppsatstitel: Några muslimska elevers hemsituation och relation till skolämnet hem- och 
konsumentkunskap. En undersökning om mat och jämställdhet 
 
Studerande: Pernilla Jacobsson 
 
Handledare: Olov Dahlin 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Ämnets kärna är att studera hur muslimska elever kommer i kläm vid undervisningen i hem- 
och konsumentkunskap. Samt hur muslimska elever tycker och tänker i frågan om mat och 
matvanor men också hur jämställdheten ser ut i deras familjer. Uppsatsens främsta syfte är att 
studera vad muslimska elever anser om undervisningen i hem- och konsumentkunskap, sker 
undervisningen i deras här och nu? Valet föll på att använda en kvalitativ intervju för att lära 
känna eleverna bättre och komma dem närmre, vilket också ger ett djup åt uppsatsen. 
Metoden är vald med baktanken om vad som ger mest insikt i informanternas egna sätt att 
tänka, lära, agera, uppleva och förstå. 
 
Valet föll på att djupintervjua fem muslimska elever, tre pojkar (Henrik, Leo och Max) och 
två flickor (Sara och Fia). Dessa elever går i årskurs åtta eller nio. Resultatet undersökningen 
visar att de allra flesta informanterna känner ett mer eller mindre utanförskap i skolans hem- 
och konsumentkunskap, den verklighet de möter där är inte alls samma som de möter i 
hemmet.  
 
 
Nyckelord: skola, ätmönster, hem- och konsumentkunskap, religionsmat, halal, haram, 
ungdomar, utanförskap 
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Inledning 
När uppsatsens tema skulle väljas föll valet på att skriva om hur muslimska1 barn upplever sitt 
här och nu i hem- och konsumentkunskapssalen. Kan det vara så att många muslimska elever 
känner att de inte har sitt här och nu i hem- och konsumentkunskap (HK)? Jag bestämde mig 
för att undersöka detta vidare och då genom en kvalitativmodell2 där jag genom djupintervjuer 
kunde komma eleverna närmre.  
 
Under arbetet med denna uppsats har det fokuserats på just muslimska elever i 
hemkunskapssalen samt hur familjesituationen ser ut för dem. Genom detta är målet att uppnå 
en tillfredsställande kombination av de båda ämnena jag läst under mina år på högskolan i 
Gävle och på Uppsala universitet.   
 
Ämnet för uppsatsen intresserar mig då jag under ett år arbetat på en skola där andelen 
muslimska elever var högt. Ämnet intresserar mig också då jag sett flera fall av utanförskap 
hos invandrande elever just i situationen hem- och konsumentkunskap och under min 
verksamhetsförlagda utbildning i religions- och hem och konsumentkunskapsstudier. Dessa 
fall har jag sett under min VFU3 då jag varit på flera olika skolor under min lärarutbildnings 
gång. De muslimska eleverna lärde mig mycket och jag blev intresserad av vad de anser vara 
”här och nu”4. Eftersom jag också läst både hemkunskap och religion så finner jag 
uppsatsämnet mycket intressant och lärande. Min fulla övertygelse är också att eftersom en 
stor del av eleverna på vissa av våra svenska skolor kommer från en muslimsk bakgrund så 
måste vi börja ta dessa frågeställningar på allvar. Det går inte bara att blunda för hur vår 
verklighet ser ut idag.  
 
Dessvärre upplever jag att många människor har en förutfattad mening om vad en muslim ska 
och inte ska göra, de allra flesta människor jag möter dagligen har mycket bestämda åsikter 
om att just muslimer är ett folk som inte tillåter sina kvinnor att göra något. Detta om något 
borde visa sig i just hk-salen där vi ibland blir ytterst traditionella i våra roller som man och 
kvinna.  
 
Kursplanen 2000 för HK (Skolverket 2000) berättar att ämnet ger upplevelser och förståelse 
av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer. Syftet är att ge beredskap för att 
leva och agera tillsammans i ett samhälle med mångfald. Att vi som blivande HK- och 
religionslärare då inte vet mer om hur många av våra elevers vardag ser ut ser jag som 
skrämmande. I bakgrunder kan vi vidare läsa om hur föräldrar till muslimska barn/elever ser 
på den svenska skolan och dess lärare. Där pekar jag också på vad Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1998) säger i ämnet ”här och nu”. Jag visar också på olika 
författare som jag studerat närmare.  

                                                 
1 Med muslimer menar jag då alla människor som själva anser sig tillhöra religionen.  
2 Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data; människans egna skrivna eller 
talade ord och observerbara beteenden. Se också metod och material.  
3 Verksamhets Förlagd Utbildning = praktik 
4 Här och nu innebär att undervisningen verkar och sker i elevernas sfär. Att det de lär sig på HK lektionerna är 
något som de kan praktiskt eller teoretiskt kan tillämpa idag i sina hem.  
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är undersöka några muslimska elevers hemsituation och hur 
relevant skolämnet hem- och konsumentkunskap är för eleverna och deras föräldrar. 
Förhoppning är att uppsatsen kan komma att användas i undervisningen av lärare eller 
blivande lärare i hem- och konsumentkunskap så att de får en bättre kunskap om hur 
muslimska elever uppfattar ämnet. Lärare som undervisar i religion och andra ämnen kommer 
förhoppningsvis också ta del av arbetet.  
 
Eftersom det i princip finns obefintligt med tidigare forskning i ämnet idag så ska jag göra 
mitt bästa för att försöka besvara frågeställningarna. Något av vad jag skulle vilja uppbringa 
med detta arbete är att få ett svar, eller åtminstone grunden till ett svar, på nedanstående 
frågor. Svaret behöver inte vara enhälligt eller direkt visa vad de muslimska elever jag träffat 
tycker men åtminstone ge läsaren en grund att bygga vidare på eller kanske forska vidare på.  
 

Frågeställningar 
 

• Anser de muslimska elever jag träffat att den svenska HK undervisningen sker i deras 
här och nu? 

• Hur ser dessa muslimska elevers hemsituation ut idag och hur ser den typiska 
muslimska familjebilden ut? 

• Vad anser föräldrarna till informanterna, genom litteraturen, om skolan som sådan? 
 

Metod och material 

Urval 
Undersökningen går ut på att djupintervjuer har gjorts med tre pojkar (Henrik, Leo och Max) 
samt två flickor (Sara och Fia). Dessa elever går i årskurs åtta eller nio. De går på två olika 
skolor i en mellansvensk stad. Tre av eleverna går på en skola som ligger i ett område där det 
är stor andel invandrare (skola A, Jätteskolan) och de två andra i en skola där andelen 
invandrare är i princip obefintlig (skola B, Lillskolan). Kontakt togs med de berörda 
rektorerna på de aktuella skolorna. Efter ett godkännande från dem så gick undersökandet 
vidare. Rektorernas villkor för att intervjuerna skulle få genomföras var att jag kontaktade och 
fick godkännande av elevernas föräldrar innan jag startade intervjuerna. Här har jag tagit fasta 
på Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2007). 
 
Kontakt har sedan tagits med lärarna på de berörda skolorna. Kontakten med lärarna skedde 
via telefon och därefter sattes ett schema samman som ansågs vara rimligt. Jag skulle då träffa 
eleverna (informanterna) en dag på vardera skolan. Respondenterna hade lärarna själva valt 
ut, antingen slumpmässigt eller på grund av at det helt enkelt inte fanns fler muslimska elever 
att tillgå. På den skolan som nästan inte hade någon invandring träffades de två elever men 
muslimsk bakgrund som fanns. 
 
Informanterna har i denna undersökning fått fingerade namn samt att skolorna inte kallas vid 
sina riktiga namn på grund av konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2007). Det eleverna 
har sagt under intervjuerna stannar i förtroende hos mig enligt ett löfte jag gett elever och 
deras föräldrar inför intervjun.  
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Informanternas lärare hade olika utbildning. På Jätteskolan har eleverna en lärare, Gun, som 
inte är utbildad HK-lärare men som har en relevant gedigen utbildning inom kockyrket och 
mycket arbetslivserfarenhet. På Lillskolan så träffar jag en lärare, Sven, som är utbildad HK- 
lärare och som arbetat inom yrket i flera år. Sven har också en kollega, Ulla, som kommer upp 
i intervjuerna.  
 

Fingerade namn och platser 
Skolorna som besökts kallas i uppsatsen Jätteskolan och Lillskolan. Respondenterna i 
uppsatsen är följande; 
 
Pojke från Iran, åk 8 – Henrik, Jätteskolan 
Flicka från Irak, i åk 8, - Sara, Jätteskolan 
Flicka från Iran, åk 9 – Fia, Jätteskolan   
Pojke från Turkiet, åk 9 – Leo, Lillskolan 
Pojke från Bangladesh åk 9 – Max, Lillskolan 
 
Lärarna jag har träffat har jag valt att kalla  
 
Kvinna, outbildad lärare, Jätteskolan - Gun 
Man, utbildad lärare Lillskolan - Sven 
Kvinna outbildad lärare Lillskolan – Ulla 
 

Presentation av informanterna 
De informanter som deltagit i studien har haft olika ursprung och olika förutsättningar i livet. 
Nedan kommer en kort presentation av varje enskild elev. En kort kommentar till övriga fakta 
om eleven som kommit fram under intervjuerna redovisas också. Observera att samtliga namn 
är fingerade. 
 

Jätteskolan; 
Henrik 
En pojke som tränar mycket fotboll, han tränar minst sex gånger i veckan. Han går i årskurs 
(åk) åtta. Föräldrarna kommer från Iran (Persien). Han är född i Iran och har två syskon som 
är äldre än honom. 
 
Sara 
En hälsomedveten flicka i åk åtta. Hon har sex syskon, både äldre och yngre. Mamman och 
pappan kommer från Irak där Sara också är född. Hon har bott i Sverige i tolv år. 
 
Fia 
En flicka i åk nio. Fia är troende och utövande muslim till skillnad från de andra 
informanterna. Fia använder slöja utanför hemmet. Hon är född i Iran och därifrån kommer 
också föräldrarna. Hon har en lillebror på dagis. Fia berättar gärna vad islam har gjort för 
henne och hur hon utövar religionen. Hon har bott i Sverige i tio år. 
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Lillskolan 
Leo 
En pojke i åk nio. Föräldrarna från Turkiet. Han har två syskon. Inte så pratglad pojke, lite 
svårt att få fram vad han egentligen tyckte och tänkte. Född i Sverige. 
 
 
Max 
En pojke född i Bangladesh, föräldrarna också därifrån. Han går i åk nio. En lillebror på 
dagis. Tror mycket på islams grunder och anser sig vara ”lagom” troende. Han har bott i 
Sverige i tolv år. 
  

Procedur 
Jag åkte till de berörda skolorna och lämnade mina brev (se bilaga 1) till de berörda lärarna 
som i sin tur delade ut dem till de berörda eleverna redan samma dag. Lärarna informerades 
om vad syftet var av mina intervjuer samt att jag ville träffa elever som hade ett muslimskt 
ursprung.  
 
Intervjuerna skedde sedan på uppgjord tid och efter att föräldrarna godkänt att intervjuerna 
genomfördes, i eller strax intill skolornas HK salar. Föräldrarna har genom brevet som 
tidigare lämnats ut godkänt elevernas medverkan i arbetet samt syftet med detta. Föräldrarna 
har också haft möjlighet att kontakta mig eller min handledare om de velat fråga eller om de 
undrat något. Informanterna blir sedan informerade om vad som komma skall samt vad som 
kommer att ske och vad syftet med det hela är. I några fall har informanterna motfrågor. 
Intervjun genomförs sedan med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2). Utifrån det genomförs 
intervjun och eftersom valet föll på en kvalitativ metod låter sig frågorna utvecklas och 
informanterna får svara utifrån sina egna intressen. Alla intervjuerna skedde enskilt och 
avskiljt från informanternas lärare och klassrum. Eleverna svarade gärna på alla frågor och 
spelades in. Några av de frågor intervjun ville ha svar på kunde vara för svåra för någon/några 
av eleverna och då inte språkmässigt utan för att det var saker som de aldrig reflekterat över. 
Samtliga fem elever pratade och förstod svenska mycket bra. Varje intervju tog mellan 20-40 
minuter beroende på hur mycket eleverna har att berätta om ämnet eller hur pratglada de var. 
Efter varje enskild intervju har intervjun transkriberats5 ordagrant och sedan 
sammanställandet i resultatet.  
 

Datainsamlingsmetod 
Valet föll på att använda en kvalitativ metod vid undersökningarna och den form av metod 
valet föll på är intervjuer. Valet föll på att använda intervjuer därför att syftet krävde att 
komma ner på djupet med vad dessa elever egentligen tycker och tänker i frågorna jag tidigare 
redovisat att jag ska undersöka. Syftet är att kunna förstå och sätta sig in i deras liv – här och 
nu – därav följdfrågorna under intervjuerna.  
 
Metoden som har valts är den metod som känns som den som ger mest insikt i informanternas 
egna sätt att tänka, lära, agera, uppleva och förstå. Metoden tar också mycket tid i anspråk när 
intervjuerna ska transkriberas. Något jag finner intressant med denna typ av undersökning är 
att ju mer jag samtalar med eleverna desto mer vill jag veta. Vid vissa intervjuer har det varit 
svårt att begränsa sig och avsluta i tid. Gemensamt för alla kvalitativa insamlingsmetoder är 
                                                 
5 Transkriberas betyder att jag skriver ut ordagrant; med varje suck, tystnad och fniss; vad som sägs. 
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att de är mycket tidskrävande (Olsson & Sörensen 2004 s.78). En kvalitativ metod gör att jag 
lättare kan få veta vad informanterna egentligen tycker och tänker, det hela blir mera 
personligt (Johansson & Svedner 2001 s. 25 samt Olsson & Sörensen 2004) 
 
      
 
”Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data;   
       människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden”  
                                                                                                (Olsson & Sörensen 2004, s. 64) 

Intervjuer 
 
     ”Genom frågor söker man nå kunskap om undersökningspersonens värld. Vanligen består  
       intervjun av tre olika typer av samtal, nämligen logiskt begreppsligt samtal, emotionellt  
       personligt samtal samt empiriskt samtal om vardagsvärlden” 
                                                                                                (Olsson & Sörensen 2004, s. 79) 
 
Intervjuerna har genomförts på ett avskiljt ställe vid informanternas skola. Samtliga intervjuer 
har spelats in för att sedan transkriberats. Inspelningen skedde på en Mp3-spelare. 
Intervjuerna har tagit mellan 20 minuter och 40 minuter beroende på hur mycket eleverna har 
haft att berätta och diskutera i ämnet. Vid en kvalitativ intervju kan den som intervjuar 
komma till nya insikter under intervjuns gång och på så vis kan processen ses som ett 
mellanmänskligt samspel (Stensmo 2002). Det handlar om att vara öppen och intresserad 
samtidigt som man strävar efter att vara neutral och objektiv (Olsson & Sörensen 2004, 
Johansson & Svedner 2001)   
 
     ”I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera  
      från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne  
      tar upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande  
      svar som möjligt om det intervjun behandlar.” 
                                                                                               (Johansson & Svedner 2001, s. 25) 
 

Bakgrund 
Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan, NU 03 (Skolverket 2004) ska just 
hemkunskap ”ha stark anknytning till elevernas livsvärld och ge brukbara kunskaper för livet i 
hem och familj, både här och nu och för framtiden” (s. 9). Det är just det som jag försökt 
gestalta under detta arbete, vad just HK gör i frågan för muslimska elever och dess syn på 
skola/hem och dess verklighet – i här och nu. Att sedan få betyg och bli bedömd i ämnet som 
hemkunskap är osannolikt för många då många utomlandsfödda föräldrar och/eller elever inte 
känner till ämnet som ett typiskt skolämne.  
 
Dessvärre finns mycket lite litteratur och tidigare forskning att hämta i ämnet och insamlingen 
har därför varit svår. Därför har jag i stort gått på mina egna erfarenheter och de elever jag 
intervjuat då jag dragit mina slutsatser. Litteraturen visar att det som kanske är svårast vid 
invandring till Sverige och hamnar i den svenska grundskolan kan vara den att eleverna har 
svårt att hitta vem de egentligen är. Detta är något som upptäcktes tidigt under VFU perioden 
under lärarutbildningen och under den tid jag undervisat i skolan. Det är svårt att identifiera 
sig men en kultur som inte alls liknar den de är vana i hemmet eller i hemlandet. Skolan är i 
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många fall invandrarbarns enda kontakt med det svenska samhället utanför den egna snäva 
kretsen av familj, släkt och landsmän (Ouis och Roald 2003).  
 

Sökord 
Informationen har sökts i olika medier och litteratur. Under efterforskningarna har det använts 
flera olika sökord då information sökts. Orden muslim och islam har använts för att hitta fakta 
om religionen som sådan. För att kunna överföra religionen till skolans värld har sökorden 
också fallit på skola och school i kombination med Sverige och Sweden. Ätmönster och meal 
patterns har också används för att tillförskaffa arbetet den information som behövts och då 
gärna i samband med halal6 och haram.7 Samtliga ord har förekommit då sökningar gjorts i 
databasen Sociological Abstracts genom Uppsala universitet. Vidare efterforskningar har 
gjorts med hjälp av orden hem- och konsumentkunskap, home economics, religionsmat, 
religious food, ungdomar, youths, adolescents, mat, food och utanförskap. Alla dessa ord har 
någon gång under efterforskningarna och arbetets gång förekommit som sökord. Sökningar 
har inte bra skett i Sociological Abstracts utan också på Högskolan i Gävles kataloger samt 
Google.  
 

Litteraturgenomgång  
Litteraturen, och då i bokform, har i stort handlat om hur muslimer i Sverige; Skandinavien 
och Europa lever och anpassar sig till den västerländska kulturen. Det har varit svårt att hitta 
böcker om muslimska elever i skolan, många av böckerna nuddar ämnet och jag kommer att 
försöka samla fakta från alla böcker i denna uppsats. Fokus föll på vad litteraturen, Lpo 94, 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
(Utbildningsdepartementet 1998), kursplanen för HK (Skolverket 2000) samt NU 03 
(Skolverket 2004) säger och givetvis mina djupintervjuer. 
 

Styrdokument 
Vidare föll valet på att titta hur invandrande elever samt elever i minoritet upplever sitt här 
och nu i HK och bitvis i skolan. Kursplan HK säger bland annat att ämnet ger upplevelser och 
förståelse av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer (Skolverket 2000). 
 
Kursplan 2000 (Skolverket 2000) i HK vilken säger: 
 
     ”Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj  
      samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur.  
      Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och  
      konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. Syftet  
      är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas betydelse  
      för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande.” 

(s. 18) 
 

                                                 
6 Halal är den mat som enligt tron är tillåtet. Helst ska djuren vara slaktade på ett visst sätt också, genom att 
djuret ska vara riktat mot Mecka och slaktas i guds namn och via skäktning.  
7 Haram är all mat som enligt koranen anses vara oren. Till detta hör svinkött, blodmat, kadaver och vissa 
skaldjur. 
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NU 03 (Skolverket 2004) visar att en majoritet av både pojkar och flickor anser att de i hem- 
och konsumentkunskap lärt sig att tro på sig själva, att ta initiativ, att känna glädje över att 
skapa och att lösa problem. Med dessa tillitskompetenser som grund och arbetsformer där 
eleverna har inflytande, kan konsumtionsvanor, normer och värden utmanas så att eleverna 
själva ifrågasätter dem. Detta ökar i sin tur förutsättningarna att utbilda elever till 
självständiga, kritiskt tänkande och ansvarskännande medborgare som agerar medvetet för 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Cullbrand & Pettersson, 2005). 
 
NU 03 (Skolverket 2004) pekar på analyser som genomfördes då visade att flickorna var både 
mer positiva och mer kunniga på alla områden jämfört med pojkarna. Den bild som 
framkommer i NU 03 (Skolverket 2004) är att flickor har högre krav på delaktighet och 
inflytande på 2000-talet jämfört med 1990-talet NU 03 (Skolverket 2004). 
 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) säger att skolan har i uppdrag att över föra värden 
och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 
samhället (s. 5) 
 

Lärarsyn 
I muslimska familjer sätts utbildning mycket högt och föräldrarna förväntar sig att eleverna 
ska ha respekt för sina lärare. Något som förekommer i nästan all litteratur, bl.a. i Hultinger 
och Wallentin (1996), är att föräldrarna till de muslimska eleverna uppfattar lärarna som 
slappa och då i den meningen att föräldrarna efterlyser strikta disciplinerade lärare och gärna 
åtskiljda pojk- och flickklasser. Khader8 (1998) berättar att det aldrig kommer att bli tal om att 
män och kvinnor ska vara vänner utan att det ses som syndigt och att kvinnan kommer att 
locka fram djävulen så är det självklart med åtskiljda klasser. Khader som är politiker i den 
danska riksdagen skriver inte i sin bok Familjeliv och levnadsmönster bland mellanösterns 
muslimer ner sina egna åsikter om muslimer utan han dokumenterar de oskrivna regler som 
finns bland världens muslimer, och då speciellt i de familjer som är bokstavstroende9. 
 
 
NU 03 (Skolverket 2004) berättar om att övervägande del av eleverna anser att lärarnas 
kompetens är tillfredsställande och att de får det stöd och den hjälp de behöver av läraren, 
men en grupp elever, 15 till 25 procent, andelen varierar beroende på vilka frågor som 
ställdes, har en ifrågasättande hållning till ämnet och till läraren. Flickor uttrycker att de 
känner sig mer styrda och de är i flera avseenden mer kritiska än pojkar till lärarens 
pedagogiskt didaktiska kompetens. Pojkar har en mer positiv inställning till inflytande och 
delaktighet än flickor och högre andel pojkar menar att läraren behandlar dem rättvist. De 
allra flesta frågor som analyserats visar på signifikanta skillnader mellan pojkars och flickors 
svar. 
 
Många invandrare har en annan syn på hierarkin i skolan än vad svenskar har. De har ofta 
vuxit upp i miljöer mycket tydlig hierarki i skolan dvs. att läraren bestämmer och eleverna 
rättar sig efter det och givetvis utan att ifrågasätta. I den svenska skolan vill lärarna att 
eleverna ska vara med och ha medbestämmanderätt i klassrummet. Föräldrarnas utbildning 
präglas helt av den auktoritära läraren. Läxorna lärs in utantill och läraren förhör läxorna 
                                                 
8 Naser Khader är den politiker med de bästa ledaregenskaperna i en dansk omröstning. Hans siffror slår till och 
med stadsministerns. Se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=531999 (070429) 
9 Med bokstavstroende menar jag en troende muslim som handlar exakt enligt koranen i alla sina åtaganden samt 
i enighet med dess kultur. 
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genom att fråga och få svar i kör. Därför kan mötet med den svenska skolan många gånger 
vara en chock för föräldrarna som då ofta efterfrågar hårdare disciplin och tydlighet. 
(Hultinger och Wallentin 1996 s. 117) 

 

Elev och föräldrasyn 
Resultatet av NU 03 (Skolverket 2004) ger en bild av att hem- och konsumentkunskap har en 
stark ställning hos övervägande delen av eleverna och hos en del av deras föräldrar (s. 9). De 
allra flesta elever har intresse för ämnet, de tycker att ämnet är viktigt, de har tillit till egen 
kompetens och lust att lära. Förklaringsfaktorer till den positiva bild som eleverna ger kan 
vara att ämnet har stark anknytning till elevernas livsvärld och ger brukbara kunskaper för 
livet i hem och familj, både här och nu och för framtiden (NU 03, Skolverket 2004).  
 
Ramadan (2004) pekar på att det bästa sättet att vara god mot Gud är att visa sina föräldrar 
lydnad (s. 143). I en artikel, Smith (2003), som handlade om problemelever i USA så försökte 
skolan få studenterna att lämna sina sociala identiteter vid dörren för att åtskilja studenternas 
dagliga liv från skolans undervisning. Ahmed (1999) visar att just muslimska elever upplever 
skolan och familjen som två verkligt viktiga delar av deras sociala värld, Stenberg (1999) 
menar att ”flickor i muslimska familjer som invandrat till Sverige får ofta försöka balansera 
mellan det svenska samhället och den egna familjens normer, vara med svenska kompisar och 
samtidigt hålla på den egna familjens ideal” (s. 113). För många av invandrareleverna spelar 
religionen en större roll än hos svenska elever (SOU 1996:143 s. 31) vilket i praktiken betyder 
att för de invandrade eleverna kan det vara viktigt med en tillhörighet genom just religionen.  
Seija Wellros (1992) menar att det finns de föräldrar som aldrig kommit i kontakt med en 
läroplan över huvudtaget och därför inte kan förstå skolans ideologi bakom de olika ämnena i 
den svenska skolan. De allra flesta elever har intresse i ämnet, de tycker att det är viktigt, de 
har tillit till egen kompetens och lust att lära (NU 03 Skolverket 2004 s. 9).  
 

Uppfostringsfaser 
Khader (1998) menar att muslimska barn uppfostras i tre olika faser. Nedan följer en 
sammanfattning över vad de tre faserna går ut på. Jag vill också påpeka att detta är endast vad 
Kader själv redovisar i sin bok, alltså inget som är vetenskapligt belagt på något annat sätt.  
Anledningen till att detta tas upp är för att läsaren skall få en djupare förståelse för hur den 
muslimska familjesituationen ser ut. All text kommer från Khader (1998) om inte annat anges. 
 

Fas ett, 0-5 år 
Muslimska småbarn skäms bort och får mycket uppmärksamhet. Hela familjen vill skämma 
bort dem. Muhammed10 berättar att barn i späd ålder har stort behov av fysisk kontakt, 
omsorg och kärlek. Pappan i familjerna skämmer särskilt bort sin första son. Mamman 
skämmer bort barnen för de är hennes ”räddning”. Chansen att mannen tar en ny fru har 
minskat. Nya gossebarn tryggar hennes ställning och hon klättrar i familjehierarkin. Den 
första sonen behandlas som en kronprins. Minsta framsteg uppskattas och uppmärksammas.   
 
På detta sätt blir inte barnen bara oerhört bortskämda de kan senare också få problem med 
gränser och vad som är tillåtet och inte. Muslimsk uppfostran av barn upp till femårsålder 
                                                 
10 Islams stora profet som tog emot surorna från Allah.  
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kännetecknas av att man allt för sällan griper in, sätter gränser och förklarar. De få gränser 
som sätts får inga förklaringar. Muslimer ser barn som ovetande. Något som inte har med 
islams föreskrifter att göra men som är mycket vanligt är vanan att hota och muta barn. Om 
mutan inte verkar och barnet inte gör som det ska, är nästa steg hot. Fysisk bestraffning i den 
här åldern är inte så vanlig. De vanligaste hoten i denna fas är ”vi älskar dig inte längre”, ”vi 
ger bort dig om du inte…” och när barnet bär sig riktigt illa åt ”doktorn kommer med sprutan 
om du inte…” Är barnet ensamt med sin mamma så är ett typiskt milt hot att hon ska berätta 
för pappa när han kommer hem. Det bottnar i att barnet redan från början lär sig att bara lyda 
pappan eller den äldste mannen i familjen. Är dock sonen den först födde kan han ha lindat 
pappan runt sitt finger och får göra i princip som han vill.  
 

Fas två, 5-10 år 
Den här fasen kännetecknas först och främst av gränser – många gränser. Femåringen 
upplever plötsligt förändring. Muhammed kallar fasen ”vägledningsfasen”. I det 
arabisktalande Mellanöstern är ordet ”ayb” – som betyder fy, fult eller fel – till hjälp när man 
säter gränser. Varje gång barn gör något som de inte får säger föräldrar ayb. Familjens ära och 
anseende bestämmer vad de anser vara ayb. Det är strängt ayb när barnen faller de vuxna i 
talet och säger emot, eller säger något som t ex ”lägg av”, ”du ljuger” eller ”håll käften”. Ett 
sådant barn är ouppfostrat och kommer från en icke ärbar familj med ”svart ansikte”. Av 
skräck för detta väljer en del föräldrar att inte lämna sina barn på dagis i Sverige (och 
Skandinavien).  
 
En del saker anses vara ayb för flickor andra för pojkar. Det är t ex ayb för pojkar att gråta 
och ayb för en flicka att skratta högt så andra hör. I slutet av denna fas blir flickor mer utsatta 
för ayb än pojkar.  
 
Om barn gör något som de inte ska i denna fas riskerar de inte bara en arg blick utan också en 
örfil eller två. Nu gäller rejäl, handfast och ögonblicklig bestraffning. Det understryks dock 
ofta att den fysiska bestraffningen inte får ge bestående men. Barnen får självklart kärlek och 
omsorg men inte som i första fasen. Mot slutat av andra fasen brukar barnen invigas i den 
muslimska läran. Alla vuxna i barnens närhet har ett ansvara att uppfostra barnen så som 
grannar, mostrar, bekanta och andra vuxna. 
 

Fas tre, 10-15 år   
De eleverna ska då ledas in i vuxenvärlden och föräldrarna ska bli vänner med sina barn. Efter 
denna tredje fas ska barnen gifta sig. Flickor lär sig redan från början i traditionsbundna 
familjer att uppföra sig som en smygande dörrmatta. Det betyder att hennes främsta mål i livet 
är att gifta sig och att hon inte ska synas och inte märkas. Flickor lär sig det dagliga 
hushållsarbetet under denna tid i uppfostran.  
 
Det som först och främst kännetecknar muslimsk uppfostran, från ca tio årsåldern, är att 
könen hålls åtskiljda. Här gäller inte längre gemensam uppfostran. Männen för in pojkarna i 
männens värld och gör män av dem, Muhammed uppmanar pappan att bli vän med sonen. 
Den muslimska mamman försöker bli vän med flickan och leda henne in i kvinnovärlden. 
Hon (dottern) ska formas till en god, ärbar, lydig och undernådig kvinna och mor. Det är 
mycket stor skillnad på pojkar och flickors uppfostran.  
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Unga muslimer i väst skaffar sig kunskap om islam genom att läsa böcker likaväl som de 
skaffar fakta från Internet och deltar i Internet baserade diskussionsgrupper (Schmidt, Garbi 
2004 s. 36). Andra författare t ex Stenberg (1999) menar däremot att det kan vara skadligt för 
unga elever att få göra för mycket hushållsarbete för att de kommer då i vuxen ålder vara för 
trötta på det och inte vilja utföra dessa sysslor alls. 
 
 

Resultat 
Här kommer jag att redovisa de resultat jag fått fram av min undersökning samt dra vissa 
slutsatser om denna.  
 

Hur ser den svenska undervisningen ut idag enligt dessa elever? 
Jag kommer att titta på vad de elever jag träffat svarar på mina frågor. Jag kommer därefter att 
analysera dessa svar. 
 

Jämställdhet 
Alla elever, oberoende av skola, anser att skolans jämställdhets arbete är värdefullt och vill 
gärna se att det skulle fungera så i deras vardag. Både Sara och Fia pratar gärna om hur 
jämställt det är i på HK:n och att det är bra, men i deras hem är det bara mamman som gör 
hushållssysslorna till vardags.  
 
      ”I vår religion lär man sig att man och kvinna är lika mycket värda” 
                                                                                                                       (Fia, Jätteskolan) 
 
Det verkar också som om det är mycket jämställt i HK salen under dessa elevers 
undervisning.  

 

Undervisningen  
Henrik berättar att det han främst lärt sig i HK:n är att koka pasta. Vi pratar vidare och han 
berättar att den första måltiden han tillagade i hela sitt liv var just på HK:n. Vad som är viktigt 
i t ex persisk kultur, berättar Sara, är inte att de ska äta nyttigt och värna miljön utan att de ska 
bli mätta och äta det som de tycker är gott. Både Sara och Henrik är noga med vad de äter och 
motionerar eller tränar flera gånger per vecka för att hålla sig i form och för att det är roligt. 
Betygen är viktiga och Max tycker att HK:n är mest för att få betyg och ser ämnet som vilket 
som helst i skolan och säger att han inte kommer ha så stor nytta av undervisningen längre 
fram i livet, och syftar då på matlagnings biten samt recepten som lagas vid undervisningen. 
 

Val av mat – recept 
Max tycker det är bra med undervisningen som den ser ut nu eftersom maten som lagas i 
HK:n är så lätt att tillaga om man jämför med den mat som hans mamma lagar hemma. 
Däremot vill han gärna lära sig tillaga mer avancerade rätter i skolan. Fia och Sara tycker att 
maten de lagar i HK är så pass bra så de gärna tar med den hem och presenterar den. Givetvis 
måste maträtterna ibland göras om lite så de inte innehåller fläskkött eller annat som är haram. 
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Samtliga elever anser att det inte är några problem med att bara äta halalkött när det kommer 
till HK-undervisningen. Alla tycker att lärarna oftast har en lösning som alla är nöjda med. 
Det kan vara så enkelt som att eleverna kan byta ut fläskköttet mot nöt eller kyckling. I andra 
fall lagar de muslimska eleverna vegetariska rätter I stället. Detta är något som eleverna 
upplever på båda skolorna.  
 

Elevernas tankar kring kultur 
Henrik anser att vi ska behålla den form av undervisning som finns idag. ”Vi bor i Sverige, 
givetvis ska vi lära oss svensk kultur”. Vidare menar han att hemma lär hans sig persisk 
kultur. Sara beskriver sin situation med två kulturer som att hemma är det 50 % Iran och 50 % 
Sverige, när hon går ut så är det 100 % Sverige. Hon har sin persiska kultur i hemmet och den 
svenska utanför hemmet. Hon anser att det bara är bra att lära sig olika kulturer även om de 
ibland krockar och hon inte förstår.  
 
     ”…jag kommer inte att laga sån här mat hemma som vi lagar här… jag kommer att göra   
       snabbare måltider som t ex pannkaka. Är det bråttom är det klart att jag kan slänga i ett   
       ägg eller så…” 
                                                                                                                  (Max, Lillskolan)  
 
Hemma hos Leo så lagar de ofta mat som kan kopplas till svenska vanor och kultur. Max är 
den enda elev som jag träffat som anser att maten i HK:n inte alls passar i hans hem och 
kultur. 
 
Alla de elever jag träffat tycker att undervisningen i HK anpassas bra till deras religion. Leo 
berättar att det någon gång hänt att läraren glömt att köpa hem nöt eller kyckling till honom 
när klassen lagat något med griskött. Leo har då fått laga vegetariska alternativ vilket han inte 
alls haft något emot.   
 

Hur ser de muslimska elevernas hemsituation ut? 
Nedan följer ett försök att berätta vad som framkommit genom intervjuerna angående 
nedanstående punkter. Sedan har intervjuerna analyserats genom vad som kommit fram under 
samtalen. Efter det har egna kommentarer lagts till för att få en djupare förståelse för 
elevernas hemsituation.     
 

Jämställdhet  
Sara berättar om när mannen i familjen gjort något tråkigt som t ex lagat mat, passat barn eller 
jobbat så måste han få öra någonting roligt vilket det inte är tal om när kvinnan gör exakt 
samma saker. Jämställdhet är något vi talat mycket om i samtliga intervjuer.  
 
     ”I min kultur så är man en god flicka så länge man är god mot sin familj. Man ska lära sig   
       laga mat och hur man styr ett hus och sånt. Så när man gifter dig ska man klara av allt det    
       här själv.” 
                                                                                                                  (Fia, Jätteskolan)  
 
Hemma hos Max så arbetar inte mamman på grund av att hon själv inte vill och pappan ser 
helst att mamman stannar i hemmet och sköter de sysslor som ska utföras där. Max hävdar 
också bestämt att hans mamma tycker om att städa. Sara berättar att hennes pappa aldrig 
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hjälper till vid hushållsarbetet utan hjälper till i familjen på att annat sätt t ex genom att 
skjutsa Sara och hennes syskon (hon har sex syskon) till olika aktiviteter. Samtliga elever som 
jag träffat, förutom Leo, berättar att det är i princip mamman som styr och ställer i hemmet. 
Det är bara hon som lagar maten, tvättar och diskar. Hemma hos Leo anser han att det är 
jämställt. Leos pappa hjälper till och lagar mat kanske en gång per vecka, ändå anser Leo att 
hemmet är helt jämställt. Han tycker undervisningen i skolan är bra då han och de andra i 
klassen får träna på samarbete. Leo tycker dessutom att det är ”helt okej” att städa och tvätta 
vilket de andra pojkarna vid intervjuerna inte nämner. Max pappa hjälper till att dammsuga 
när de ska ha fest. Alla mammor till de intervjuade eleverna lagar gärna mat. De gör det 
dessutom väldigt bra och när det ska bli fest så står de länge vid grytorna i köket. De flesta 
elevernas mammor, förutom Leos mamma, är hemmaarbetande antingen för att de valt det 
själva eller för att de är sjukskrivna. Leos mamma jobbar 3-4 gånger per vecka. Henrik 
berättar vidare att det är endast mamman som tvättar hemma. Hemma hos Leo hjälps de åt 
med städ och tvätt. Leo tycker dessutom att ”det känns helt okej att städa och tvätta”. 
Motsträvigt kommer det senare fram att Leo gärna ser att hans blivande fru gör det mesta av 
hushållsarbetet. 
 
     ”… min pappa jobbar ju mycket men hjälper mamma att diska och så. Det är inte så kul    
       om mamma ska göra allt själv och jag försöker hjälp henne med disk, tvätt och   
       matlagning. Har jag tid så vill jag gärna hjälpa henne så klart” 
                                                                                                                  (Fia, Jätteskolan)  
 

Val av mat – recept 
Sara och Henrik berättar att de äter mycket kyckling hemma. Kyckling som deras mamma 
lagar varje dag. Saras mamma bakar dessutom bröd till familjens frukostar och middagar 
varje dag vilket Sara gärna berättar hur mamman gör. Henriks pappa anser inte att pasta, som 
barnen gärna äter, är riktig mat. Serveras det pasta så äter pappan bröd till maten istället för 
pastan. Sara berättar också att mamman har lärt henne att laga mat på ett iranskt sätt och hon 
berättar då att maten tillagas på samma sätt som i HK:n förutom att de har andra ingredienser i 
sin mat. Köttet tillagas dock på ett annat sätt. 
 
     ”…I våran kultur så brukar mamma göra bröd varje dag. För utan bröd kan inte vår familj   
       leva tycker vi” 
                                                                                                                  (Sara, Jätteskolan) 
 
Henrik berättar att det är han som varje dag bestämmer vad som ska ätas I hemmet och vad 
modern ska tillaga. När jag frågar varför det är på det sättet så berättar han gärna att det är för 
att det bara är han som klagar på maten annars.  
 
     ”…när vi äter svensk mat så är det när inte pappa är hemma så min mamma inte behöver     
       laga flera rätter” 
                                                                                                                  (Sara, Jätteskolan) 
 
Hemma hos Fia äter det den maten de tycker om och den behöver nödvändigtvis inte vara från 
Iran. Vissa recept hon lagat och bakat i skolan tar hon med sig hem och är det så att det verkar 
vara något som de alla gillar så lagar de till den rätten. Givetvis, understryker hon, måste 
recepten ibland göras om så de passar religionen. I Max hem äter de uteslutande mat från 
Bangladesh. Vad detta i sin tur beror på kommer inte fram under intervjun. 
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Hemsituationen 
Henriks pappa och storebror är också muslimer men de äter fläskkött vilket Henrik inte tycker 
är så konstigt eftersom pappan ätit det redan innan revolutionen i Iran, så varför inte nu? 
Henrik anser också angående HK:n i skolan inte ska vara liknande det han ser i sitt hem ”Nej 
varför det? Det här är en svensk skola och jag bor i ett persiskt hem” Det enda som jag kan 
hitta i Leos hem som kan kopplas till kulturen är viss mat som lagas i hemmet enligt turkiska 
traditioner.   
 
     ”…hemma gör vi något annat, då lär jag mig två kulturer. Den här kulturen och våran   
       kultur” 
                                                                                                                  (Sara, Jätteskolan) 
 
Max familj haren stark kultur i den mening att han ser t ex giftermålet som något som hans 
föräldrar ska vara med att arrangera och eventuellt också hitta en lämplig brud. Hans pappa 
anser också att mammans plats är i hemmet. Dessutom sker det vardagliga livet enligt 
föräldrarnas kultur och medfödda vanor.  
 
     ”…när man gifter sig så lämnar man sina föräldrar och då förväntas det att man ska kunna   
       styra ett hus” 
                                                                                                                  (Fia, Jätteskolan)  
 
Känslan infinner sig också att flickorna i undersökningen har en ganska så tung börda att bära 
hemifrån. Genom att tolka intervjuerna tror jag att de båda hjälper till mycket i hemmet då det 
gäller städ, disk, tvätt, matlagning och allmän skötsel av hemmet. De verkar också tycka att 
det är normalt med en far som inte hjälper till och är jämställd modern i hemmet, trots att de 
båda uttryckligen tyckte att det var viktigt med jämställdhet. Gissningen faller då på att det är 
en omedveten träning inför äktenskapet. Kanske föräldrarna tränar flickorna medvetet precis 
som de själva förmodligen blev tränade som unga. Detta i kombination med att Fia berättade 
för mig att flickor tar efter sina mödrar. 
 
    ” Hemma tänker vi inte så mycket på att maten ska vara nyttig. Det viktigaste är att vi  
       tycker om den och blir mätta… jag försöker idrotta och ha koll på vad jag äter. Det är   
       något jag också lärt mig i hk. Jag har lärt mig att äta mindre socker och fett och mycket  
       fibrer, det har jag lärt mig i no:n också” 
                                                                                                                  (Sara, Jätteskolan) 
 
Både Henrik och Max berättar för mig att om de skulle diska på det sättet som det görs i HK-
salen så skulle han få göra om allt hemma. Det skulle inte vara bra nog. Enligt dessa pojkar så 
tycker de att det slarvas för mycket i lektionssalarna och deras uppfostran visar något helt 
annat. Genom intervjuerna till uppsatsen i ämnet har det kommit fram till att eleverna i regel 
inte anser sig få undervisning i ”här och nu” i HK:n. Deras hemsituationer ser i alla fall 
annorlunda ut än den verklighet de möter i skolans HK.  
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Analys 
Hela denna uppsats har varit mycket intressant att genomföra. Jag tycker att ämnet i sig har 
fått alldeles för lite uppmärksamhet både i press och på skolorna jag besökt. Jag skulle också 
se mer av denna information i lärarutbildningen i sig. Vi kan inte blunda för att Sverige trots 
allt är ett mångkulturellt samhälle idag. Mellan åren 1987 och 1994 var den genomsnittliga 
årliga invandringen till Sverige ca 26000. Alltså tog Sverige på mycket kort tid emot ca 
140 000 asylsökande (Ruth, A 2001) vilket måste påverka vår undervisning i de svenska 
skolorna. 
 
Den svenska undervisningen idag handlar i stort om vanor och recept som dessa muslimska 
elever inte skulle kunna hitta i sitt hem. Givetvis hade inte många av eleverna jag träffade 
fläsk på middagsbordet hemma men något så enkelt som att laga kyckling gjorde de inte 
tillräckligt ofta. Samtliga elever jag träffat åt kyckling i hemmet fler gånger per vecka. Det 
vore så enkelt att komma åt dessa elevers här och nu genom att t ex laga mycket kyckling och 
ris i olika former. På hemmaplan ser det oftast inte alls ut som i den svenska HK salen. Vi 
tillämpar en jämställdhet/jämlikhet/arbetsfördelning i skolans lokaler som jag inte tror 
existerar i många hem. På HK:n ska allt vara med millimeter rättvisa och så fungerar det inte 
heller i verkligheten, inte i ett muslimskt hem och inte i ett svenskt hem. Kanske måste vi 
tänka om på den punkten vid vår undervisning… 
 
Den svenska undervisningen grundar sig mycket på maträtter som inte skulle förekomma i ett 
muslimskt hem dels för att det är griskött eller annan mat som klassas haram. Haram är mat 
som enligt muslimer är oren mat såsom griskött, skaldjur och blodmat (Samuelsson 1999).  
 
Genom mina undersökningar, intervjuerna, har jag kommit fram till att de elever jag träffat 
anser sig i nästan alla fall känna ett visst utanförskap i HK-salen. Detta genom att deras 
hemsituation i alla de fall jag undersökte såg annorlunda ut än den verklighet de lär sig i den 
svenska skolans HK. Litteraturen jag läst visar också att elever, och då flickor, får inga 
fickpengar eller veckopengar för att hjälpa till hemma, då man inte ska avlönas för att göra sin 
plikt och hennes skolgång betraktas i den traditionella familjen som mindre viktig (Khader 
1998). Jag upplever det, dock utan att ha något veteskapligt underlag för det, som att de allra 
flesta muslimska elever, och då speciellt flickor, lägger mycket arbete på sina studier. De allra 
flesta elever jag träffat anser att den undervisning vi ger i skolan som HK-lärare inte alls 
stämmer överens med elevernas hemsituation. Den största skillnaden mellan hemmet och 
undervisningen var den att i hemmet skulle de aldrig laga samma sorts mat som i HK-
undervisningen. De elever jag intervjuade såg däremot inte detta som något problem utan som 
något de såg som en del av skolarbetet.  
 
De allra flesta elever jag träffat berättar att den undervisning de får i den svenska skolan idag 
inte alls motsvarar vad de ser i hemmet. De anser absolut inte att undervisningen är i här och 
nu dels därför att griskött förekommer samt sättet vi som lärare lär ut vissa saker som.  
 
Något som kan ses som ett problem vid undervisningen kan vara det enkla fakta att eleverna 
uppfostras till goda muslimer, som jag redovisat ovan, så placeras alla mina informanter i fas 
tre inom den muslimska uppfostringen gång. Ska vi då titta vidare på fas tre så är eleverna jag 
träffat i den fas i livet då män ska bli män och kvinnorna ska lära sig sin plats i hemmet, som 
goda muslimska flickor. Flickorna lär sig dessutom hemarbete av modern i denna fas vilket 
borde betyda att flickorna är mer förberedda för HK:n än pojkarna, detta kan jag också tycka 
mig ha erfarit i skolan då muslimska flickor gärna tar över och gör allt arbete i köken eftersom 
det är kvinnans roll i hemmet. Flickorna kan känna sig säkra i den rollen eftersom det kan 
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komma hemifrån där mannen inte kan/får sköta hemmet, allt enligt Khaders bok (1998). Att 
flickorna tar över helt vid t ex diskning och städning ser jag som ett steg för flickorna att hitta 
sin plats. Vad man då ska göra i dessa situationer är svårt. Ska jag låta flickorna hållas eller 
ska jag tala om för pojkarna at de måste hjälpa till? Tittar vi också vidare på fas tre så är det 
inte så konstigt att eleverna inte känner att undervisningen sker i deras här och nu. Den miljö 
som läraren i HK försöker skapa i klassrummet är inte alls den verklighet som fas tre berättar 
om med avsikt på jämställdheten. En annan viktig aspekt som förekommer i fas tre är att 
könen ska hållas åtskiljda, barnen/eleverna ska inte längre ha samma uppfostran, detta krockar 
enormt med att vi behandlar alla elever likadant i skolan.  
 
Under mina intervjuer har jag sett att majoriteten av de elever jag talat med anser att HK- 
undervisningen inte alls stämmer överens med elevernas hemsituation. De flesta av de elever 
jag träffat lagar inte alls liknande mat hemma och skötseln av hemmet ser inte alls ut som i 
undervisningen. 
 

Diskussion 
Sammanfattningsvis så anser jag att eleverna var i princip överens om hur det ser ut i den 
svenska HK-salen. Undervisningen var inte alls det som eleverna kände igen från sina hem – 
alltså undervisas inte i deras ”här och nu”. Eleverna arbetade inte alls med samma sorts mat 
som de blev utbildade med i HK:n. Dessutom såg de flesta av elevernas hemsituationer inte ut 
som vi försöker lära dem i skolan. Alla informanters mammor var de som tog det största 
ansvaret för hemmet, inte alls den jämställda fördelning vi har i HK salen. Kanske är det så att 
när de nya läroplanerna skrivs så är de ansvariga tvungna att titta på denna stora grupp av 
elever i den svenska skolan. Det går helt enkelt inte att ignorera dem längre. 
 

Konsekvenser för arbetet i skolan 
Något annat som förbryllar mig mycket är varför vi som läser på lärarutbildningen, och då 
kanske speciellt inom HK, inte får mer vetskap och kunskap om hur muslimska elever handlar 
och agerar i hemmen. Vet vi över huvudtaget något om deras hemsituation när vi går ut med 
stora växlar och ska undervisa i här och nu? Jag tror å det starkaste på en bredare utbildning 
där vi lär känna de stora minoritetsgrupper som finns i den svenska skolan idag. 
 
Erfarenheten jag har fått genom att göra detta arbete kommer jag att ha med mig genom hela 
livet. Känslan som dessa elever förmedlade till mig, var en känsla av ett visst utanförskap 
samtidigt som de ville passa in och visa att allt var bra som det var. Jag tänker då främst på 
flickorna som trots allt hade en ganska tung börda att bära i det egna hemmet genom att de 
utöver sitt skolarbete hade relativt mycket att göra med hemarbetet.  
 
De konsekvenser jag kan se i skolan efter att jag gjort detta arbete är att först och främst måste 
vi ändra på undervisnings momenten. Något så enkelt som att tillaga andra maträtter skulle 
kunna göra de muslimska eleverna mer hemma i HK:n. Planera undervisningen så den passar 
även de minoriteter som finns i HK salen, be dem om hjälp och förslag. Kanske vill de jätte 
gärna dela med sig av sin kultur. Samtliga elever som jag träffat i detta arbete ville gärna dela 
med sig. 
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Sammanfattning 
Ska vi undervisa i här och nu HK så måste vi göra det så det passa alla våra elever i den 
svenska skolan. De elever jag träffade var rörande överens om (förutom i ett fall) att 
undervisningen inte alls speglar den verklighet de själva lever i. Eleverna var vana vid mat 
som mamman lagar vid spisen och då gärna under en lång tid av dagen. Vissa av eleverna 
bakar alltid bröd till maten i hemmet. Skötseln av hemmet ser inte alltid ut som den gör vid 
undervisningen i HK. Alla eleverna var överens om att det var mammans roll att sköta 
hemmet och så var också fallet i samtliga elevers verklighet. Däremot var det inte så att lotten 
föll på mamman därför att hon var kvinna utan för att hon var den som skötte hemarbetet och 
den som var hemma och i de flesta fall arbetslös eller sjukskriven. Samtliga elever uppgav att 
pappan lika gärna kunde ha utfört arbetet om det hade varit han som var arbetslös eller 
sjukskriven. Samtliga elever uppger att föräldrarna hjälps åt med de dagliga sysslorna i 
hemmet men att mamman har huvudansvaret för dessa. När de ska ha gäster på middag kan 
det hända att mamman står hela dagen vid spisen och resten av familjen hjälper till att laga 
eller förbereda maten samt att städa. 
 

Tillförlitlighet 
Att använda en kvalitativmetod i mina intervjuer bidrar till att alla intervjuer inte sett likadana 
ut. Alla mina informanter har inte fått samma frågor. Det kan också vara så att vissa av mina 
frågor har tolkats olika av olika elever. I vissa fall kanske några av frågorna inte ens kommit 
upp. De flesta kvalitativa intervjuer har inte likadana frågor till alla informanter och därav blir 
reliabiliteten11 inte 100 % (Johansson & Svedner 2001 s. 69 ff.). Vid mina intervjuer har jag 
endast träffat fem informanter och tillförlitligheten på detta arbete kan därför inte anses hög. 
Detta arbete bearbetar dessa fem elever och inte den stora massan av muslimska elever. Alla 
muslimska elever anser inte att undervisningen sker utanför deras här och nu.  
 

Källkritik 
Jag har fått uppfattningen att den mesta information jag samlat ihop är trovärdig. Litteraturen 
stödjer sig på varandra och många av böckerna samt det eleverna delat med sig av stödjer 
varandra. Min egen erfarenhet från arbete med elever med en muslimsk tro är att dessa känner 
bitvis att de inte hör hemma i den svenska skolan. Grönqvist12 berättar att ”unga 
invandrarflickor kan uppleva offentliga platser som mer privata än det egna hemmet”. Vilket 
jag tycker är tänkvärt.  
 
Jag anser vidare att viss del av litteraturen är väldigt vriden till ett muslimskt perspektiv. I 
vissa fall skulle jag kalla författaren/författarna bokstavstroende muslimer. I andra fall tycker 
jag att litteraturen varit väldigt bra då t ex Roald och Ouis får mig att på ett annat sätt förstå 
hur den muslimska kulturen fungerar. För övrigt så gav eleverna mig mycket information och 
vetskap om hur det är att vara ung och muslim. Fia på Storskolan fick mig dessutom att tänka 
ett steg längre och förstå hur kulturen och religionen inte alltid går hand i hand och hur 
kulturen utvecklats i arabländerna. Jag tror att mina förutfattade meningar om hur utfallet för 
hur denna undersökning skulle gå kan ha påverkat utfallet. Jag har inte medvetet påverkat 
svaren på informanternas frågor men när jag studerar intervjuerna så tror jag att mina frågor 
och sättet jag ställt dem på kan ha påverkat informanternas svar i vissa fall.  

                                                 
11 Reliabilitet innebär noggrannhet vid mätning.  
12 Enligt föreläsningen den 21/4 2005 med Margareta Grönqvist på Uppsala universitet, institutionen för 
hushållsvetenskap 
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Framtida forskning 
Jag anser att ämnet i sig är så pass intressant så det skulle behövas mer forskning. Det lilla jag 
bara har naggat ytan av är en stor del av den svenska skolan och dess verklighet. De 
muslimska (och andra minoritets grupper givetvis) elevernas verklighet ser inte alls ut som vi 
i HK försöker lära dem. Hur ser det ut i andra ämnen? Finns det andra ämnen som kanske 
behöver studeras vidare? Hur ser religionsundervisningen ut? Är den riktad mot kristendomen 
eller får de muslimska eleverna sin religion presenterad och genomgången på samma sätt som 
de kristna eleverna? Tar den svenska skolan hänsyn till muslimska flickors (och föräldrars) 
rop på privata duschutrymmen efter gymnastiken? Tar skolan hänsyn till att flickorna faktiskt 
inte får visa ben, axlar och hår när skolan ska besöka simhallen? Det finns mängder av 
exempel på hur den svenska religionsfriheten kanske inte tas på fullaste allvar i skolans värld 
eller av samhället i stort.  
 
Enligt mig så behöver vi lägga mer resurser på hur de muslimska eleverna har det i skolan 
eftersom det förmodligen är den gruppen av elever vi möter mest av i skolan som inte har en 
svensk kultur.  
 
Jag undrar om någon av eleverna kommer att tillämpa den kunskap om jämställdhet som de 
faktiskt skaffat sig I HK:n. Det skulle vara kul att följa upp dem om några år. 
 
      ”Unga muslimer födda i Sverige genomgår ett generationsskifte och håller på att skaffa      
        sig en blå-gul islam” 
                   Carlbom, A (2006) s. 247 
 

Slutord 
På mina frågor har jag funnit svar, även om de kanske inte ska ses som vetenskapliga, och ser 
erfarenheten som mycket viktig för min utbildning och mitt framtida arbete. Frågorna jag sökt 
svar på under mitt arbete är; Anser de muslimska elever jag träffat att den svenska HK 
undervisningen sker i deras här och nu? Samt; Hur ser dessa muslimska elevers hemsituation 
ut idag? Min egen tolkning av de ovan presenterade resultaten och diskussionen är att de 
flesta muslimska elever anser sig inte få undervisning i här och nu. Detta grundar jag på de 
undersökningar jag gjort, litteraturen jag studerat samt den erfarenhet jag har från yrket. 
Elevernas arbete hemma ser inte alls ut som i HK:n. Detta är inte unikt för muslimska elever 
utan jag är övertygad om att det gäller för alla grupper av medborgare som inte har den 
svenska kulturen och vanorna med sig. 
 
Jag kommer att ha stor nytta av, hoppas jag, de fakta jag fått fram genom att jag förmodligen 
dagligen kommer att träffa elever med muslimsk bakgrund i mitt kommande arbete som HK-
lärare. Förhoppningsvis kommer andra lärare eller blivande lärare också kunna använda sig av 
min uppsats på ett eller annat vis.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågeställningar till eleverna 
 
Vad anser du är HK? 
 
Har du lärt dig något i HK:n som du sedan använt dig av i ditt hem? 
 
I så fall varför/varför inte? 
 
Tycker du att de recept du använder dig av i HK:n speglar den mat ni lagar hemma? 
 
Vem lagar maten hemma? 
 
Varför? 
 
Är det jämställt i hemmet? 
 
Vem gör vad i hemmet? 
 
Är skolans HK jämställd? 
 
Tycker du att det jämställdhetsarbete skolan gör är tillräckligt?  
 
Speglar det ditt hem och den arbetsfördelning som gäller där? 
 
Hur skulle HK se ut i ditt hemland?  
 
Skulle det finnas?  
 
Skulle det undervisas i samma form som här? 
 
Hur ser du på din framtid? 
 
Hur kommer dina kunskaper från skolans HK användas i ditt hem? 
tillagning/jämställdhet/arbetsfördelning 
 
Kan du koppla skolan till ditt hem och dess här- och nu? 
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Bilaga 2. Brev till elevernas föräldrar för godkännande  
 
Hej! 
 
Jag heter Pernilla Jacobsson och läser lärarutbildningen på högskolan i Gävle. Jag läser min 
sista termin och blir sedan färdig lärare. 
 
Jag skriver min c-uppsats i ämnet ”muslimska elevers uppfattning om hem- och 
konsumentkunskapens undervisning”. Jag skulle bli mycket glad om jag får möjligheten att, 
med din tillåtelse, träffa och intervjua ditt barn som går på XXXX skolan. Det som kommer 
fram under intervjun kommer att redovisas helt anonymt och endast jag och din dotter/son 
kommer att veta att det är just de som sagt det skrivna. Allt kommer att vara anonymt, inte ens 
vilken skola det avser kommer att komma fram. Intervjun kommer att ta ca 20-40 minuter. 
 
Frågorna jag kommer att ställa kommer att handla om hur din son/dotter upplever 
undervisningen i hem- och konsumentkunskapen med tanke på Er religion. 
 
Om du godkänner att jag träffar ditt barn så kommer jag att göra det snarast. Vänligen skriv 
under detta brev vid godkännande och skicka det tillbaks med ditt barn till skolan så får jag 
veta. Rektor på skolan är informerad och godkänner projektet.  
 
TACK! 
 
Vid eventuella frågor hör gärna av dig till: 
 
Pernilla Jacobsson, Gävle 
Mail; plu04pjn@student.hig.se 
Tel; XXX-XXXXXX 
 
Handledare vid Högskolan i Gävle 
Fil. dr Olov Dahlin 
Mail: odn@hig.se 
Tel: XXX-XXXXXX 
 
 
 




