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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och skildra de argument som finns för, respektive mot, 

att muslimska friskolor skulle integrera respektive segregera eleverna från samhället, samt 

undersöka vilka övriga argument som finns för, respektive mot, muslimska friskolor. För att 

uppnå detta syfte har jag använt mig av en jämförande litteraturstudie där jag har studerat 

forskare och andra sakkunnigas argumentering kring dessa frågor. Väldigt få empiriska studi-

er har gjorts på området, varav ingen specifikt har berört de frågeställningar jag ville få svar 

på. I min argumentöversikt sammanställde jag de olika argumenten och upptäckte att många 

argument fanns både på ”för” och ”mot” sidan. Exempelvis påstods att den trygghet som ele-

verna utvecklade genom att umgås med andra elever med liknande religiös och kulturell bak-

grund både kunna leda till att de hade lättare att integreras i samhället men även till att de blev 

mer isolerade. I min diskussion använder jag mig av Hans-Ingvar Roths terminologi om posi-

tiv/negativ närhet och distans för att på så vis kunna diskutera problematiken ur ett nytt per-

spektiv. Jag kom framförallt fram till att det behövs större empiriska undersökningar som 

sträcker sig över flera år och som involverar flera skolor samt att den kommunala skolan är 

bristfällig i sitt arbete med att integrera muslimska elever. 

 

Sökord: Muslimska friskolor, Integration, Segregation. 
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1. Inledning 

Religiösa friskolors vara eller icke vara är just nu en het pågående debatt som väcker många 

olika tankar och åsikter. Frågor som bland annat religiösa friskolors del i invandrares integra-

tion till det svenska samhället är ett av de ämnen som fått flest att intressera sig, både sakkun-

niga och privatpersoner. Jag fick upp intresset för muslimska friskolor efter att ha arbetat på 

en skola som till viss del använde sig av samma lokaler som en muslimsk friskola samt efter 

att ha följt debatten som pågått under en längre tid. 

De senaste åren har enskilda religiösa friskolor lyfts fram i debatten om skolformens existens. 

2003 ledde bland annat ett tv-inslag i Dokument inifrån om muslimska friskolor till att reger-

ingen bestämde sig för att specialgranska alla svenska religiösa friskolor.1 Detta i sin tur ledde 

till att skolverket blev beordrade att skärpa sin prövning av religiösa fristående skolor. De 

skolor som lyfts fram i tv och media är ofta ”extrema” och Jenny Berglund, filosofiemagister i 

religionshistoria och doktorand i didaktik vid Uppsala universitet, menar att ett av de stora 

problemen i debatten om konfessionella friskolor är att de alltför ofta betraktas som homoge-

na, alltså att en friskola blir representativ för alla friskolor och att fördomar då uppstår.2 

Även om ansökningarna om att få starta religiösa friskolor med åren har ökat så är det ändå 

bara ca en 0,25 % av landets 5000 grundskolor som är muslimska friskolor.3 Trots detta har 

ämnet väckt en mycket stor debatt. Ett av huvudargumenten för både ”för” och ”mot” sidan är 

frågan om de muslimska friskolorna integrerar eller segregerar eleverna i skolan från det 

svenska samhället och därför är det främst den frågan som kommer att hamna i fokus i min 

uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Debatten om huruvida muslimska friskolor segregerar eller integrerar muslimer från det 

svenska samhället är dagsaktuell. Mitt syfte med uppsatsen är att skildra de olika sidornas 

argument för att muslimska friskolor skulle segregera muslimer från svenskar respektive vilka 

argument och vilken forskning som tyder på att muslimska friskolor istället skulle kunna 

främja integrationen i samhället. Även skildringar av övriga argument för och emot muslims-

 
1 Agnarsson och Stenström 2003, s. 93 
2 Berglund och Larsson 2006, s. 13 
3 Johansson 1999, s. 179 
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ka friskolor kommer att visas. Jag kommer även till viss del, att ta upp fördelar respektive 

nackdelar ur ett genusperspektiv. 

Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till ökad segregering? 

 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor istället skulle leda till ökad integre-

ring? 

 Vilka övriga argument finns det för att det skulle vara fördelaktigt att placera barn och 

ungdomar i muslimska friskolor? 

 Vilka övriga argument finns det för att det skulle vara till nackdel för barn och ungdomar 

att bli placerade i muslimska friskolor? 

 Vilka brister finns i dessa argument? 

1.2 Material och metod 

I min uppsats har jag valt att göra en jämförande litteraturstudie. Jag har valt att endast skildra 

argument framförda av forskare eller av andra sakkunniga inom området. Debattartiklar, tid-

ningsinsändare och övriga privatpersoners åsikter har jag valt att utelämna eftersom deras 

åsikter endast bygger på personlig uppfattning och inte på någon forskning eller undersök-

ning. 

1.2.1 Problematik 

Under uppsatsarbetet stötte jag på en del problematik. Bland annat upplystes jag om det fak-

tum att det inte finns några empiriska studier på området. Jag valde då att endast se närmare 

på och analysera argument för och mot muslimska friskolor eftersom detta behövde göras 

innan mer empiriska studier kunde bedrivas. I boken ”Mångkulturalismens utmaningar” pre-

senterar Hans-Ingvar Roth ett synsätt som han kallar för positiv och negativ distans, detta syn-

sätt kom jag att ta med i min diskussion eftersom det belyser problematiken kring muslimska 

friskolor på ett nytt sätt. Jag valde även att ta med Grosin och Gordons forskning av den ju-

diska friskolan Hillelskolan eftersom jag ansåg att den kan knytas an till den debatt som rör 

muslimska friskolor idag. På så sätt fick jag med en empirisk undersökning och kunde knyta 

an argumenten till den. Det var även svårt att få tag på ny statistik på området, speciellt hur 
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många aktiva muslimer som finns i Sverige. Detta medför tyvärr att viss statistik som jag re-

dovisar inte är dagsfärsk. 

1.2.2 Avgränsning 

I min uppsats har jag valt att endast titta närmare på och analysera argument som rör mus-

limska och arabiska friskolor. I vissa fall finns det åsikter som berör alla friskolor och dessa 

har jag tagit med eftersom de även gäller för muslimska friskolor. Anledningen till att jag 

begränsat mig till endast muslimska och arabiska friskolor är att området annars skulle bli allt 

för stort och svårt att redogöra för i en uppsats av i den här omfattningen. 

1.3. Tidigare forskning 

I och med friskolereformen 1992 började allt fler ansöka om tillstånd för att starta friskolor, 

dock fick många avslag och i dag finns det ca 66 konfessionella skolor runt om i landet.4 Fris-

kolereformen är emellertid ett ämne som väckt många debatter och även om många forskare 

och doktorander uttalat sig om ämnet finns det endast få empiriska forskningar. Däremot finns 

det flera kvalificerade diskussioner som jag valt att ta del av. Forskaren Kristina Gustavsson 

har i sin avhandling ”Muslimsk skola, svenska villkor” följt etableringen av en muslimsk 

friskola. Hennes undersökning inriktar sig inte direkt mot frågeställningen angående om mus-

limska friskolor segregerar eller integrerar muslimer från samhället men jag har ändå valt att 

ta med hennes avhandling eftersom den dels tar upp problematiken men även det positiva runt 

etableringen av muslimska friskolor. 

Elisabeth Gerle har i sin bok ”Mångkulturalism för vem?” bland annat tagit upp vilka värde-

konflikter som uppstår mellan de muslimska friskolorna och de kommunala skolornas kurs-

planer. Hon menar bland annat att det finns mycket i den svenska kursplanen som strider mot 

muslimska normer och värderingar, samtidigt som vissa muslimska normer och värderingar 

strider mot den svenska kurs och läroplanen. Gerle ställer sig även hon frågan om friskolor 

ökar segregeringen i samhället eller om det faktiskt kan vara tvärtom, i sin undersökning hän-

visar hon till exempel till den estniska, tyska och franska skolan som inte lett till någon segre-

gering. Hon viker även ett kapitel i sin bok åt muslimska friskolor i genusperspektiv vilket 

både är intressant och relevant för min uppsats. 

 
4 Berglund och Larsson 2006, s. 10 
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I antologin ”Religiösa friskolor i Sverige” ger bland annat Jenny Berglund och Göran Larsson 

en introduktion runt området muslimska friskolor i Sverige. I boken diskuteras bland annat de 

olika skillnaderna mellan friskolorna i Sverige och problematiken med att alla dras över sam-

ma kam. 

I tidsskriften ”Pedagogisk forskning” har jag använt mig av Guadalupe Francias artikel ”Is-

lamiska skolor, En väg till Likvärdig utbildning” där hon har gått igenom och sammanställt 

ansökningar om etablering av muslimska friskolor som har kommit in till skolverket. Hon 

belyser även konflikten mellan kommunen och skolverket i frågan, vilket jag tycker är intres-

sant att ta med i min undersökning eftersom mycket i undersökningen speglar kommunernas 

och skolverkets åsikter och förhållningssätt gentemot muslimska friskolor. 

I avhandlingen ”Den dubbla identiteten: judars anpassningsmönster i historisk och psykolo-

gisk belysning” tar författarna och forskarna Hans Gordon och Lennart Grosin upp frågeställ-

ningar angående elever som gått på den judiska friskolan Hillelskolan. Även om avhandlingen 

är från 1973 och kan kännas lite inaktuell belyser den frågor som kan kopplas ihop med frå-

gorna runt elever på muslimska friskolors anpassning till det svenska samhället, och eftersom 

den avhandlingen är den enda inom området så ökar därmed relevansen för boken i min upp-

sats. 

Skolverket har gett ut rapporter om muslimska friskolor och jag har valt att ta del av rapporten 

”Barn mellan arv och framtid, Konfessionella, etniska och språkligt inriktade skolor i ett seg-

regationsperspektiv.” I rapporten undersöker skolverket bland annat om de religiösa frisko-

lorna har en segregerande effekt. Resultatet av deras undersökning visar att det är just de mus-

limska och arabiska skolorna som har störst problembild kring detta eftersom dessa skolor 

oftast vänder sig till elever som redan är socialt och ekonomiskt marginaliserande. 

Skolverket har även gett ut rapporten ”Inspektion av friskolor med konfessionell inriktning 

eller motsvarande.” Rapporten är en sammanställning av det som uppdagades vid inspektio-

nen av bland annat fyra muslimska friskolor. Rapporten visar på vissa brister i de muslimska 

friskolorna som är intressanta att ta med. 

Åsa Aretun disputerade 2007 med sin doktorsavhandling ”barns ”växa vilt” och vuxnas vilja 

att forma” där hon problematiserar vuxencentrerade idéer om barns formning. Undersökning-

ens syfte är att undersöka hur barn och elever i muslimska friskolor utvecklas inom den ram 
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som vuxna avsiktligt utformat för att kunna forma barnen genom den uppfostran och utbild-

ning som ges där. I sin avhandling argumenterar hon för att skolans makt att forma barn ge-

nom avsiktliga handlingar inte är så stor som det framstår i debatten om bland annat muslims-

ka friskolor.5 

Hans-Ingvar Roth skriver i sin bok ”Mångkulturalismens utmaningar” om bland annat den 

problematik som kan uppstå när olika kulturer möter varandra. Detta beskriver han med hjälp 

av begrepp som negativ och positiv närhet samt negativ och positiv distans. Han menar att 

många av de multikulturella samhällens problem beror på hur närheten och distansen mellan 

olika grupper och kulturer förstås.6 Roth menar bland annat att för mycket närhet kväver 

människans självkänsla och därmed även suddar ut integriteten hos människan, samtidigt som 

han menar att för mycket distans mellan olika grupper skapar ett främlingskap och en negativ 

isolering.7 I talet om positiva och negativa närhets- och distansförhållanden är det dock viktigt 

att betona det faktum att religiösa och etniska grupper kan ha helt skilda uppfattningar om vad 

som för dem utgör ett positivt distansförhållande. Alltså kan det som för en grupp utgör ett 

positivt distansförhållande utgöra ett negativt distansförhållande för en annan grupp.8 I dis-

kussionen om och kring de muslimska friskolornas vara eller icke vara kan detta synsätt ge 

oss en större inblick och förståelse för vad problemet innebär och vad som kan göras åt det. 

1.4 Begrepp 

I min uppsats kommer jag att använda mig av begreppet ”religiös friskola” i talet om friståen-

deskolor med religiös inriktning istället för att använda mig av skolverkets benämning kon-

fessionell eftersom ”religiös friskola” är det vardagliga begreppet. 

Segregation och integration är de två huvudbegrepp som jag kommer att använda mig mycket 

av. Segregation förklaras enligt nationalencyklopedin som 

 
5 Aretun 2007, s. 10‐11 
6 Roth 2005, s. 9 
7 Roth 2005, s. 9 
8 Roth 2005, s. 17 
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”Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på 

grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. 

Den kan vara ofrivillig eller frivillig.”9 

Med integration förklaras enligt nationalencyklopedin: 

”Inom den klassiska samhällsvetenskapen förekommer två förklaringar till hur 

och varför samhällens olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger 

integrerade samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i första 

hand förmedlade genom skola, religion, massmedier.”10 

I min uppsats har jag även valt att använda mig av regeringens uttalande om begreppet integ-

ration, som lyder: 

”Regeringen anser att när begreppet integration används i sammanhang som rör 

samhällets etniska och kulturella mångfald bör det i första hand avse processer 

på individuell och samhällelig nivå. Som process handlar integration om hur 

skilda delar kan förenas i en större helhet. Den som lämnar sitt hemland för att 

bosätta sig i ett annat land måste alltid skaffa sig ett förhållningssätt till det nya 

landet och dess invånare, men strategierna kan skifta. För den som är i minoritet 

kan strategin lätt bli att skydda den egna kulturen eller livsstilen mot majorite-

ten. Integration måste därför handla om möjligheterna att ingå i en större helhet 

utan att behöva göra våld på sin kulturella och etniska identitet. En viss anpass-

ning måste emellertid alltid ske i mötet mellan människor.”11 

 

Jag valde att ta med både nationalencyklopedins och regeringens definitioner eftersom reger-

ingens är mer anpassad för mitt uppsatsområde, samtidigt som nationalencyklopedins är mer 

allmän. 

1.5 Disposition 

I det andra kapitlet redogör jag för bakgrunden till frågeställningarna. I det tredje kapitlet analyserar 

och redogör jag för de argument som finns för att de muslimska friskolorna skulle leda till ökad inte-

grering respektive de argument som finns för att muslimska skolor skulle leda till ökad segregering, 

 
9 Nationalencyklopedin 2008 
10 Nationalencyklopedin 2008 
11 Regeringens proposition 1997, s. 22‐23 
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men jag tar även upp övriga argument för och emot muslimska friskolors etablering. I det fjärde kapit-

let börjar jag med att ta med Hans-Ingvar Roths teoribildning om positiv/negativ närhet och posi-

tiv/negativ distans, ett nytt perspektiv att se på problematiken runt muslimska friskolor ur. Sedan dis-

kuterar jag kring de argument som uppkommit under uppsatsen gång. I det femte och sista kapit-

let redogör jag för vad eventuell vidare forskning skulle kunna bestå av. Därefter följer en litte-

raturförteckning över de källor jag använt mig av. 

2. Bakgrund 

2.1 Vad är en religiös friskola? 

De religiösa friskolorna är inte ett nytt fenomen i Sverige. Från och med 1992 när den så kal-

lade friskolereformen ägde rum har det blivit mycket lättare att starta friskolor. Då det i skol-

lagen även skrevs in att friskolor får ha en konfessionell inriktning blev det också lättare att 

starta religiösa friskolor. Den första muslimska friskolan, Al Elowm Al Islamia startades 1993 

i Malmö. Sedan dess har ett tjugotal muslimska friskolor startat i Sverige. 

Till friskolor räknas de skolor som har en annan huvudman än kommunen eller landstinget. 

Skolan får inte heller ta ut extra avgifter utan ska finansieras av kommunala bidrag.12 För att 

få starta en religiös friskola krävs Skolverkets godkännande. Ett godkännande får man om 

Skolverket anser att den religiösa friskolan kan leva upp till samma krav som de kommunala 

skolorna13, det vill säga, att det i den religiösa friskolan gäller att, inom ramarna följa samma 

skollagar och kursplaner som i de kommunala skolorna. Det innebär till exempel att den ordi-

narie religionsundervisningen, där man lär om alla religioner även är obligatorisk i religiösa 

friskolor, om friskolan väljer att utöka undervisningen om den egna religionen får detta göras 

utöver de timmar som är vigda åt den ordinarie och obligatoriska undervisningen.14 

Det finns dock vissa punkter som friskolor inte är ålagda att följa. Friskolor behöver exempel-

vis inte ordna med skolskjuts, skolhälsovård och modersmålsundervisning. Förutom dessa 

punkter har de precis samma skyldigheter som de kommunala skolorna.15 

 
12 Berglund och Larsson 2006, s. 10 
13 Johansson 1999, s. 178 
14 Berglund och Larsson 2006, s. 11 
15 Johansson 1999, s. 179 
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Den konflikt och de problem som uppkommer gällande religiösa friskolor beror främst på 

svårigheten att kombinera önskan om att följa den muslimska kulturen och de muslimska reg-

lerna samtidigt som de svenska kurs- och läroplanerna ska följas.16 

2.2 Muslimer i Sverige och uppkomsten av muslimska friskolor 

För att få en bättre bild och en större förståelse om varför behovet av muslimska friskolor 

uppstått är det viktigt att se bakgrunden, exempelvis hur många människor med muslimskt 

eller arabiskt ursprung som lever och bor i Sverige. Exakta uppgifter har varit svåra att få 

fram eftersom det i Sverige inte finns några uppgifter på hur många människor som anser sig 

själva vara muslimer. Däremot går det att använda sig av migrationsverkets statistik för att se 

hur många som har invandrat från muslimska länder under de senaste åren och på så sätt kan 

man bilda sig en uppfattning, även om det självklart inte går att anta att alla människor från 

muslimska länder är praktiserande och troende muslimer. 

Mellan 1984 och 2007 fick 560 100 personer uppehållstillstånd i Sverige. Under 2007 bevil-

jades 36 207 personer asyl, en markant uppgång i jämförelse med 1984 då Sverige endast tog 

emot 12 000 immigranter. 1992 var det år då allra flest beviljades uppehållstillstånd så många 

som 84 018 personer kom då till Sverige. Majoriteten av immigranterna har (förutom under 

senare delen av 1980-talet då ett stort antal var från Chile) varit Irakier, Iranier och på senare 

år Somalier.17 Så mycket som 250 000 - 350 00018 troende och praktiserande muslimer antas 

leva i Sverige idag. Enligt en rapport från skolverket är det främst nyanlända muslimska fa-

miljer som väljer att placera sina barn i muslimska friskolor.19 

2.3 Är den kommunala skolan verkligen för alla? 

Anledningen till friskolornas framväxt har främst varit det stora missnöjet med den kommu-

nala skolans misslyckande med integreringen av invandrande barn till samhället.20
  Enligt 

Mohammed Younes, grundare och rektor på den första muslimska friskolan i Malmö är det 

främsta skälet för att starta muslimska friskolor att många muslimska barn misslyckas i den 

svenska kommunala skolan.21 Han menar att bland annat att språkinlärningen är för dålig och 

 
16 Francia 1998, s. 192 
17 Migrationsverket 2008 
18 Larsson 2006, s. 8 
19 Skolverket 1997, s. 13 
20 Gerle 1999, s. 41 
21 Gerle 1999, s. 42 
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till följd av detta även kunskapsinlärningen. Younes hävdar att friskolor inte är det bästa al-

ternativet utan att det allra bästa vore om alla barn kunde gå i samma sorts skola. Däremot 

anser han att friskolor är ett bra alternativ när den svenska kommunala skolan misslyckats 

med integrationen av muslimska elever.22
 

Elisabeth Gerle (1999) skriver om de värdekonflikter som kan uppstå i den kommunala sko-

lans kursplaner och den muslimska traditionen. De kursplaner som finns idag är obligatoriska 

för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Kursplanerna fungerar som likvärdighets-

norm det vill säga, de finns för att all undervisning som bedrivs i Sverige ska vara likvärdig. I 

ansökningarna om etableringen av muslimska friskolor finns det dock tecken på att dessa 

kursplaners mål motsätter sig muslimska regler om exempelvis barnuppfostran.23 Även Bo 

Johansson (1999) som har sammanställt några argument för och emot muslimska friskolor 

påstår bland annat att bristen på disciplin i de kommunala skolorna ofta tas upp som en anled-

ning av muslimer att placera sina barn i muslimska friskolor.24 I sin artikel tar han bland annat 

upp bristen på respekt för äldre och språkbruket hos eleverna som exempel, och menar att 

föräldrar bland annat är rädda att den kommunala skolans brist på uppfostran och disciplin 

kan leda till att deras barn missleds i livet och att de i värsta fall kan leda till att barnen ham-

nar i drogmissbruk och kriminalitet.25 

2.4 Muslimska friskolor i Europa 

Eftersom muslimska friskolor är ett relativt nytt fenomen i Sverige kan det vara intressant att 

titta närmare på länder där muslimska friskolor har haft en längre historia. Ett exempel är 

Danmark där den första muslimska friskolan grundades 1978.26 Sedan det blev tillåtet att star-

ta muslimska friskolor i Danmark, har elva stycken (1999) startats och dessa bedrivs under 

danska lagar och den danska myndighetens tillsyn, precis som i Sverige.27 Argumenteringen 

för att få etablera muslimska friskolor men även motargumenten har varit ungefär desamma 

som i Sverige.28 Det som skiljer de svenska och danska friskolorna åt är att de danska frisko-

 
22 Gerle 1999, s. 42 
23 Francia 1998, s. 202 
24 Johansson 1999, s. 183 
25 Johansson 1999, s. 183 
26 Nielsen 1995, s. 80 
27 Johansson 1999, s.178 
28 Olesen 1987, s. 134‐136 
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lorna till viss del bekostas av elevavgifter.29 Huvuddelen av de danska invandrarna med mus-

limsk bakgrund kommer ifrån Turkiet, Nordafrika och Pakistan. Detta avspeglas i de religiösa 

friskolorna där var och en av skolorna domineras av elever från något av de specifika områ-

dena.30 Följaktligen är det intressant att poängtera att de danska muslimska friskolorna trots 

att de funnits i 30 år aldrig har blivit utvärderade. 

I Storbritannien har debatten kring muslimska elever pågått sedan början av 1980 talet då de-

batten gällde tillgången på halalkött, det vill säga kött (ej fläsk) som slaktats genom skäkt-

ning.31 Skäktning innebär att halspulsådrorna skärs av med kniv. Djuret ska även riktas mot 

Mekka, och slakten ska ske i Guds namn.32 Muslimerna fick då igenom sina krav och diskus-

sionerna kring muslimers utbildning har pågått sedan dess. Storbritannien har ett mer annor-

lunda sätt att hantera skolfrågorna på. De engelska lagarna ålägger nämligen ansvaret för bar-

nens skolgång helt på barnens föräldrar, vilket betyder att vem som helst får ha ansvaret för 

att utbilda barnen.33 Ca 15 % av Storbritanniens skolor drivs inte av staten och 1999 var ca 40 

av dem muslimska skolor, varav många av dem är så kallade flickskolor.34 Samtliga av dessa 

finansieras av elevavgifter och donationer eftersom det endast är de statliga skolorna som blir 

statligt finansierade.35 Debatten kring de muslimska skolorna handlar mycket om rätten att 

kunna bli statligt finansierade, även muslimer uttrycker en oro över att deras barn går i skolor 

som inte uppfyller de lagar och regler som staten utfärdat.36 

2.5 Skolverkets inspektion av muslimska friskolor. 

2004 gjorde skolverket en inspektion av 25 utvalda skolor med religiös eller motsvarande 

inriktning varav fyra stycken var muslimska.37 I inspektionen undersöktes bland annat: 

 

 Skolans ledningsfunktion, skolans lärare/pedagoger, deras utbildning, tjänstgöringens 

innehåll och omfattning samt anställningsformer. 

 
29 Bæek Simonsen 1993, s. 44 
30 Johansson 1999, s. 178 
31 Johansson 1999, s. 176 
32 Hjärpe 2009 
33 Johansson 1999, s. 176 
34 Johansson 1999, s. 176 
35 Johansson 1999, s. 176 
36 Johansson 1999, s. 176 
37 Skolverket 2004, s. 2  
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 Tillgången till lokaler och utrustning samt andra läromedel för undervisning i olika 

ämnen. 

 Undervisningens innehåll utifrån den timplan, den läroplan och de kursplaner som 

skolan arbetar efter. 

 De arbetssätt och arbetsformer som används i undervisningen samt det system för re-

sultatuppföljning som skolan använder sig av och de resultat som eleverna uppnått. 

 Vilka mål som skolan satt upp för sin verksamhet och vad som karaktäriserar det 

övergripande värdegrundsarbetet. 

 Hur skolan och dess personal hanterar anmälningsskyldigheten till socialnämnden.38 

 

I undersökningen kom skolverket fram till att det inte fanns några generella brister hos de 

religiösa friskolorna. De ansåg att det mest allvarliga problemet var att de återkommande hade 

svårigheter med att genomföra sina inspektioner samt att de ansåg att skolornas system för 

ledning, styrning och kvalitetssäkring var bristande.39 Under inspektionen genomfördes ett 

antal intervjuer och enkätfrågor med eleverna där de flesta resultat var positiva. Skolverket 

ifrågasatte dock dessa resultat då risken för att eleverna medvetet försökte framställa skolan 

på ett positivt sätt. Skolverket konstaterade även att de små skolorna skapade en lugn och 

trygg miljö för eleverna samtidigt som det var problematiskt att många elevers föräldrar job-

bade på skolan och kände varandra och sina elever även på det personliga planet. Enligt skol-

verket skulle det kunna leda till att en granskning av skolan inte skulle kunna ske objektivt av 

exempelvis rektorn.40 

3. Argumentöversikt 

3.1 Den religiösa friskolan, en väg till integration eller segregation? 

I inledningen tog jag upp problematiken kring den kommunala skolan, något som jag kommer 

att presentera mer ingående i det här avsnittet. 

Argumenten för religiösa friskolor och argumenten mot religiösa friskolor ter sig många och 

ofta svåra att värdera. Pedagogen Luis Ajagán-Lester (2001) menar tillexempel att de religiö-

 
38 Skolverket 2004, s. 13 
39 Skolverket 2004, s. 2 
40 Skolverket 2004, s. 4 
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sa friskolorna har uppkommit då den kommunala skolan har allt för många brister i hantering-

en av minoritetselever. Han menar bland annat att den kommunala skolan inte skapar den ge-

menskap som eleverna har rätt till enligt läroplanerna.41Av delvis samma uppfattning är de 

två sociologerna Bunar och Kallstenius (2006) som enligt sin undersökning om skolval kom-

mit fram till att det bland annat är missnöjet i den kommunala skolan som gör att föräldrar 

väljer religiösa friskolor, detta gäller även föräldrar som väljer att placera sina barn i friskolor 

utan religiös inriktnin

3.1.1 Striderna mellan skolverket och kommunerna. 

Forskaren och pedagogen Guadalupe Francia (1998) har i undersökningen ”Islamiska skolor, 

En väg till likvärdig utbildning” kartlagt och presenterat underlaget för de ansökningar som 

inkommit angående etablering av muslimska friskolor. I ansökningarna har samtliga 22 skolor 

angett motivet att ”bevara, befrämja och förstärka det islamiska och Arabiska kulturarvet.”43 

Hälften av dessa angav även att de ville integrera eleverna till det svenska samhället. Några 

angav även att de ville befrämja elevernas tvåspråkighet och bygga upp en dubbel identitet 

som muslim och svensk. Trots att elva av skolorna angav integration till det svenska samhället 

som motiv valde ändå kommunerna att i 70 % av fallen avslå deras ansökan med anledningen 

att muslimska skolor ökar segregationen av de muslimska eleverna. (Skolverket däremot trot-

sade detta och godkände deras ansökan. Det är intressant att se att argument som integrering 

till det svenska samhället tas upp av såväl motståndare som förespråkare till muslimska 

friskolor. Även forskaren Kristina Gustafsson visar tvetydigheten hos politikerna i denna frå-

ga. I avhandlingen ”Muslimsk skola, svenska villkor” har hon följt och studerat etableringen 

av en muslimsk friskola i Jönköping som stött på motsättningar från politiker som annars ge-

nerellt var positiva till friskolor just av den anledningen att en muslimsk friskola skulle verka 

segregerande.44 Skolan fick avslag ifrån kommunpolitikerna, men likaså i detta ärende god-

kände Skolverket ansökan och trotts att kommunerna överklagade fann både länsrätten och 

kammarrätten att Skolverkets beslut skulle gälla.45 Francia visar på fyra värdekonflikter mel-

lan Skolverket, de internationella kursplanerna, kommunerna och de muslimska friskolorna 

som påverkar beslutsfattarna: 

 
41 Ajagán – Lester 2001 
42 Bunar och Kallstenius 2006, s. 14 
43 Francia 1998, s. 194 
44 Gustafsson 2004, s. 14 
45 Gustafsson 2004, s. 14 
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 De muslimska skolorna anses vara ett bättre alternativ för att uppnå jämbördighet i ut-

bildningen, samtidigt som friskolorna bedöms kunna öka segregationen. 

 Det arabiska språkets roll ska dels verka som ett bevarande av det muslimska kulturar-

vet, samtidigt som det även ska verka för att integrera eleverna i samhället. 

 Samtidigt som de muslimska friskolorna ska jobba för att befrämja, bevara och för-

stärka det Islamiska kulturarvet ska de verka för att integrera de muslimska eleverna i 

det svenska samhället. 

 Samtidigt som de muslimska skolorna ska rätta sig efter de muslimska reglerna ska de 

även följa de svenska internationella kursplanerna. 

I samtliga ansökningar om startandet av muslimska friskolor har bevarandet och befrämjandet 

av det arabiska språket varit en anledning. I ansökningarna lyfter man fram behovet av att 

kunna arabiska för att kunna ta del av och förstå det muslimska kulturarvet. De två skolorna 

Manar Al-huda arabiskskola och Al Elown Al Islamia-skolan anger bland annat behovet av att 

lära sig arabiska för att kunna förstå de muslimska skrifterna och på så sätt bilda sig sin egen 

uppfattning om den sanna muslimska tron, avlägsen från extremism och fanatism. Skolorna 

anger även vikten av tvåspråkigheten som ett starkt skäl, de menar bland annat att kunskaper i 

arabiska kan leda till ökad integritet och även understödja elevernas kunskapsinlärning.46 

3.2 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till 

ökad integrering? 

Elisabeth Gerle (1999) är en av dem som bland annat ställer sig frågan om muslimska frisko-

lor verkligen leder till segregation av eleverna. Hon tar bland annat upp exempel som den 

estniska, franska, tyska och svensk-finska skolan i Stockholm som enligt henne inte lett till 

någon ökad segregering.47 Tankarna kring detta får henne att börja fundera över om anled-

ningen till att motståndet och kritiken mot just muslimska friskolor beror på att många svens-

kar fortfarande ser på muslimer som ”de andra” och att de med sin kultur och levnadsätt ut-

manar den svenska homogeniteten och att det egentligen är rädslan för det ”andra” och okän-

da som får svenskar att vara så kritiska till muslimska friskolor. 

 
46 Francia 1998, s. 201 
47 Gerle 1999, s. 40 



16 

 

                                                           

I sin sammanställning och analys av ansökningarna för att få starta muslimska friskolor har 

Francia som tidigare nämnts, bland annat kommit fram till att många av ansökningar anger 

integrering som mål. Sökande menar då att eleverna genom att känna sig trygga i den mus-

limska kulturen och som muslim lättare ska kunna känna sig säkra i det svenska samhället.48 

Även ökad kunskap i Arabiska anges i ansökningarna för skoletableringen som ett starkt skäl 

och en viktig komponent för att öka integrationen. I ansökningarna menar man bland annat att 

ökad kunskap i Arabiska är ett måste för att man som muslim ska kunna ta del av och läsa de 

muslimska texterna som i sin tur leder till en ökad kunskap om islam och att det är oerhört 

viktigt för att kunna förebygga fanatism och extremism.49 I ansökningarna anges även vikten 

av att försöka motverka ”halvspråkighet” eftersom att det kan leda till sociala problem för 

eleven. 

I en intervju hämtad från Gerle (1999) uttalar sig Mohammed Younes, rektor vid den äldsta 

muslimska friskolan i Malmö. Han menar att det finns många skäl för att kunna hävda att 

muslimska friskolor möjliggör integrering snarare än segregering.50 Även han menar att 

många muslimska barn misslyckas i den kommunala skolan pågrund av allt för dålig språk 

inlärning. Han har själv erfarenhet av att vara hemspråkslärare och menar att många elever 

med utländsk bakgrund fick dåliga betyg och hamnade utanför just av den anledningen att de 

inte förstod språket och halkade efter i undervisningen. I sin skola har han löst problemet ge-

nom att lägga till åtta extra undervisningstimmar i svenska utöver det grundläggande schemat, 

men även fyra extra timmar hemspråk och islamundervisning. Mohammed Younes anser även 

att vikten av att känna trygghet och att vara trygg i sin identitet är två viktiga komponenter i 

kunskapsinlärningen. Han anser dock inte att friskolor är det bästa alternativet för eleverna 

utan att det allra bästa vore om alla elever kunde gå i samma typ av skola.51 Younes menar 

dock att det är det bästa alternativet så länge den allmänna kommunala skolan inte lyckas bätt-

re med att integrera muslimska barn. Även det socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta 

Nilsson uttrycker att hon likaså anser att den svenska skolan har misslyckats i integrationsper-

spektiv. Hon menar bland annat att den svenska skolan alltid har haft problem med segre-

 
48 Franca 1998, s. 200 
49 Francia 1998, s. 201 
50 Gerle 1999, s. 42 
51 Gerle 1999, s. 42 
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gering och att hon därför har svårt att neka ansökningar om etablering av muslimska frisko-

lor.52 

Ajagán-Lester hävdar även han att den kommunala skolan ofta klassificerar minoritetselever 

som elever med behov av särskilt stöd, och att de på så vis utesluts från det normativa i skolan 

och på så sätt segregeras. För att komma ifrån detta menar han att minoritetsgrupper väljer att 

placera sina barn i friskolor för att elever så väl som föräldrar, ska kunna känna sig mer delak-

tiga i skolans arbete. 

Aktiviteter och undervisning som är en naturlig del i den svenska kommunala skolan kan leda 

till konflikter. Exempelvis kan ett besök hos ungdomsmottagningen och information om pre-

ventivmedel som ett led i sexualundervisningen strida mot allmän moral inom den muslimska 

familjen. Även skolresor och utflykter kan bidra till konflikter och vissa, muslimska flickor 

kan nekas att få följa med.53 När vissa elever inte kan vara med på, för andra obligatoriska 

aktiviteter, kan det lätt hända att den eleven blir utanför. Elever som går i muslimska friskolor 

blir dock förskonade från detta eftersom att allt som sker inom den muslimska skolan sker i 

överrensstämmelse med muslimsk kulturmoral och behöver därför inte stöta på konflikter som 

kan göra att de blir utanför eller blir tvungna att avstå från vissa delar av undervisningen.54 

3.3 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till 

ökad segregering? 

Även om muslimska friskolor kontrolleras och finansieras av staten, samt är ålagda att följa 

samma kurs och läroplaner och skollagar som de kommunala skolorna, finns det indikationer 

som tyder på att elever som utbildas vid muslimska friskolor inte får en utbildning som upp-

fyller de krav och mål som skolverket kräver. 

I Francias undersökning av ansökningarna om etableringen av muslimska friskolor fann hon 

att många kommuner såg etableringen av friskolor som ett hot mot kvalitén av den kommuna-

la skolan och av samma anledning anses skolformen vara segregerande.55 Kommunerna me-

nar att eleverna som går i muslimska skolor isoleras i den homogena gruppen och blir på så 

vis segregerade från samhället medan elever som går i de kommunala skolorna blir drabbade 
 

52 Gerle 1999, s. 42 
53 Gerle 1999, s. 60 
54 Gerle 1999, s. 60 
55 Francia 1998, s. 198 
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genom att skolpengen flyttas från de kommunala skolorna till de muslimska. Majoriteten av 

kommunerna har i sina yttranden angett att de kommunala skolorna är den enda skolform som 

kan förhindra segregation.56 

Enligt skolverkets (1997) rapport kommer de elever som går i de nyetablerade muslimska 

friskolorna från områden som både är socialt och ekonomiskt marginaliserade. Rapporten 

visar även att skolorna har tydliga kvalitetsbrister som exempelvis svårigheten att rekrytera 

behöriga lärare och skolledare. Det finns även en osäkerhet om möjligheten för dessa elever 

att lära sig det svenska språket. Dessa brister kan leda till svårigheter för eleverna att integrera 

sig i det svenska samhället.57 

Att ökad kunskap inom Islam och arabiska skulle vara en viktig komponent i förebyggandet 

av fundamentalism och extremism anges som ett skäl för etableringen av muslimska friskolor. 

Men det finns även de som anser att det skulle kunna vara tvärtom, att de muslimska frisko-

lorna istället blir en grogrund för icke demokratiska och även fundamentalistiska tendenser.58 

Även om allt som är obligatoriskt i den kommunala skolan också är obligatoriskt i muslimska 

friskolor så finns det ändå risker med att ha separat undervisning om islam. Undervisningen 

om islam är ett separat ämne och brukar generera mellan en och fyra timmar i veckan.59 Jo-

hansson (1999) påstår bland annat att religionsundervisningen ofta belyser islams syn på 

andra religioner och livsåskådningar och han menar att riskerna finns att denna undervisning 

inte tar upp världsreligioner som exempelvis hinduism och buddhism eftersom att dessa inte 

är acceptabla religioner enligt islam. Risken finns också att undervisningen och judendom och 

kristendom främst framställs som förstadiet till islam.60 Risken finns även att den typen av 

undervisning inte leder till den förståelse som krävs för att kunna främja integreringen av 

muslimska barn och ungdomar. 

Det engelska språket är ett av problemen som uttryckts ofta enligt Johansson som menar att 

eleverna i muslimska friskolor sällan har någon eller bristfällig kunskap i det engelska språ-

ket.61 Han påstår att detta kan bero på att eleverna redan har så pass mycket språkundervis-

                                                            
56 Francia 1998, s. 198 
57 Skolverket 1997 
58 Alwall 1998, s. 151 
59 Johansson 1999, s. 188 
60 Johansson 1999, s. 187‐188 
61 Johansson 1999, s. 187 
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ning, dels svenska och arabiska men ofta även ett modersmål och att ett språk till som exem-

pelvis engelska blir för mycket, i alla fall i lägre årskurser.62 Med bristfälliga kunskaper i eng-

elska kan det bli svårt för muslimska barn att vidareutbilda sig eftersom många utbildningar 

idag kräver avgångsbetyg i engelska, detta krävs även för att få gymnasiebehörighet. Svårig-

heten att komma in på allmänna gymnasier och annan vidare utbildning gör också att mus-

limska elever kan segregeras från samhället. 

3.3.1 Hans Gordon och Lennart Grosins avhandling 

Ingen empirisk forskning har gjorts för att ta reda på om muslimska friskolor leder till ökad 

integration eller segregation. Men genom att ta del av och analysera tidigare forskning på lik-

nande områden kan likheter och mönster ses. Exempelvis har Hans Gordon och Lennart Gro-

sin i sin avhandling undersökt dubbelidentiteten hos judar genom att göra intervjuer med före 

detta elever i den judiska Hillelskolan i Stockholm.63 Gordon och Grosin kom i sin studie 

fram till att elevernas integration i samhället snarare missgynnades än gynnades av att de gick 

i en judisk skola istället för att gå i en kommunal skola och detta trots att majoriteten av ele-

verna på Hillelskolan var födda i Sverige.64 De kom även fram till att en typ av pedagogisk-

medvetenhet som var viktig och som skulle kunna underlätta för att integrera de judiska ele-

verna. De åsyftade att det allra viktigaste var att arbetet med att integrera eleverna hela tiden 

skulle utgå ifrån en dubbelidentitet.65 Alltså måste pedagogen ha ett medvetet tillvägagångs-

sätt och hela tiden utgå ifrån att eleverna har både en svensk och en judisk sida för att kunna 

utgå ifrån den så kallade dubbelidentiteten. För att kunna utgå från dubbelidentiteten hos de 

judiska barnen är det viktigt att de får ”vetenskapligt grundade kunskaper om judisk historia 

och därmed om sitt eget ursprung.”66 Alltså är det judiska ursprunget viktigt för judarna för 

att de skulle ha möjligheten att skapa den dubbelidentitet som enligt Gordon och Grosin kräv-

des för att kunna utvecklas i en positiv riktning. Detta bekräftar återigen att det är viktigt att 

bejaka invandrares kulturella bakgrund i integreringssyfte. 

                                                            
62 Johansson 1999, s. 187 
63 Gordon och Grosin 1973, s. 104 
64 Gordon och Grosin 1973 
65 Gordon och Grosin 1973, s. 223 
66 Gordon och Grosin 1973, s. 224‐225 
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3.4 Övriga argument för muslimska friskolors etablering. 

Inom islam och den muslimska kulturen finns det ett antal praktiska problem som uppkommer 

när man som muslim ska praktisera sin tro i Sverige. Dessa praktiska problem är exempelvis 

matregler, gymnastikundervisning, klädsel, bönetider och muslimska helgdagar. Inom islam 

är det till exempel förbjudet att inte äta mat som är halal det vill säga, tillåtet. Med tillåtet me-

nas en viss sorts slaktning som kallas skäktning. Denna typ av slaktning är förbjuden i Sverige 

men det går att köpa in kött från exempelvis Danmark för att kunna leva efter regeln. Det är 

även otillåtet att äta griskött när man är muslim. Även om just matregler kanske är det som är 

lättast att tillgodose så är det ändå inte alltid självklart att detta sker. Något som är svårare att 

tillmötesgå är den praktiska gymnastikundervisningen och simningen som enligt muslimska 

traditioner helst ska bedrivas könsseparerat för att inte strida mot koranen. Det kan även vara 

svårt för kommunala skolor att ta hänsyn till bönetiderna och ge lov för de muslimska högti-

derna på samma sätt som de kristna.67 

Ett annat problem som exempelvis anges i Francias undersökning är musikundervisningen.68 

En muslimsk familj i Sigtuna fick dispens från musikundervisningen då den stred mot deras 

muslimska värderingar, dock kan elever i Sverige idag inte på grund av religiösa motiv få 

dispens från undervisning. Flickorna i det här fallet blev befriade från undervisningen på 

grund av psykiska skäl då deras föräldrar hävdade att undervisningen bidrog till att flickorna 

mådde dåligt på grund av den värdekonflikt som uppstod. Även ämnen som biologi, religion 

och sexualundervisning kan med dagens kursplaner bidra till värdekonflikter för muslimer.69 I 

en ansökan till skolverket anger skolstiftaren sexualundervisningen som ett av de ämnen som 

står i konflikt med den muslimska traditionen. Inom Islam är sex utanför äktenskapet förbju-

det medan sex inom äktenskapet ses som något mycket positivt.70 Därför kan undervisning 

om sex och samlevnad i tidig ålder ses som stötande för muslimer. I en ansökan till skolverket 

beskrivs kunskapen och medvetenheten om exempelvis våld, ätstörningar och sex och sam-

levnad som ”för tung” för barn och att det ansvar och den känsla för ansvar som barnen kän-

ner bör undvikas. Ansökaren menar att kunskapen måste anpassas till barnens ålder, vilket 

inte görs i den kommunala skolan idag.71 Även kursplanerna för religion anses svåra att följa 

 
67 Johansson 1999, s. 183 
68 Francia 1998, s. 196 
69 Francia 1998, s. 192 
70 Gerle 1999, s. 62 
71 Francia 1998, s. 202 
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för vissa muslimer. En skola anger exempelvis att de ifrågasätter hur ett ateistiskt förhåll-

ningssätt hos läraren kan påverka ett litet barn som fostras in i den muslimska tron.72 I detta 

fall valde skolverket att godkänna ansökan för etablering av den muslimska friskolan trots att 

det är oklart hur en skola som uttrycker ett sådant klart motstånd mot ateism kan följa kurs-

planerna i religion. 

Även problematik och värdekonflikter kring skolutflykter kan undvikas genom muslimska 

friskolor och på så sätt behöver muslimska elever inte segregeras från den övriga i klassen på 

grund av sin religiösa tro och kultur.73 

I avhandlingen barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma, argumenterar forskaren Åsa Are-

tun mot de antydningar som finns om skolans makt att forma barn. Hon menar bland annat att 

kontakten mellan elever och lärare i den muslimska friskolan som hon bedrivit sina studier 

från, är en sådan liten del av dagen att den knappast påverkar eleverna.74 Hon menar att det 

formella förhållandet mellan lärare och elev gör att barnen inte påverkas lika mycket av sina 

lärare som till exempel av sin familj eller kompisar, där förhållandet inte är formellt utan för-

knippas med närhet och intimitet.75 

3.5 Övriga argument mot muslimska friskolors etablering. 

Ett problem som uppmärksammats inom muslimska friskolor är den höga omsättningen av 

lärare och den bristande kompetens som skolledningen har.76 Johansson menar att riskerna 

med detta är att kvalitet på skolans undervisning kan påverkas åt ett negativ håll. En sämre 

kvalité av skolorna är även något som kommunerna är rädda för att muslimska friskolor ska 

bidra till. De menar att den skolpeng som tas från den kommunala skolan och sätts i den 

muslimska friskolan kan bidra till att kvalitén på den kommunala skolan blir sämre. 

3.5.1 Muslimska skolor ur genusperspektiv 

Gerle skriver att frågor som hur muslimska flickor respektive pojkar uppfostras berör många 

svenskars starka värderingar77 och att den debatt som just nu pågår visar på både motsättning-

                                                            
72 Francia 1998, s. 202 
73 Gerle 1999, s. 60 
74 Aretun 2007, s. 12 
75 Aretun 2007, s. 12 
76 Johansson 1999, s. 188 
77 Gerle 1999, s. 60 
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ar men även likheter. Hon menar även att värdekonflikterna snarare handlar om olika synsätt 

om religion även om både kultur och religion bidrar till värderingar.78 Hon tar även upp pro-

blematiken som skapas kring den muslimska synen på kvinnor.79 I skollagen står det: 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt soci-

ala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara lik-

värdig, varhelst den anordnas i landet. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande de-

mokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall 

den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen.80 

Gerle menar att det kan finnas risker för en värdekonflikt mellan skollagen och de muslimska 

friskolorna om lärarna i skolorna och föräldrarna har bestämt uppfattning om flickor respekti-

ve pojkars olika roller i framtiden. Hon menar bland annat att det kan vara svårt att ge flickor 

och pojkar en likvärdig utbildning om dessa förutfattade och bestämda åsikter redan finns.81 

Inom Islam finns det ett könsrollstänkande där kvinnor och män anses ha olika uppgifter inom 

samhället och familjen.82 Däremot betyder det inte att kvinnors och mäns uppgifter har olika 

värde.83 Enligt islam är inte kvinnan skyldig att betala eller försörja familjen utan det är man-

nens skyldighet. Mannen är skyldig att underhålla sin fru under hela äktenskapet. Han skall 

även ge henne kläder och bostad, mat. Detta säger även profeten Mohammed ”Ni skall bekos-

ta deras uppehälle och kläder.”84 Kvinnan spelar enligt religionen en stor roll för mannen 

men även mannen en stor roll för kvinnan eftersom de är skapade för varandra och skall där-

för på bästa sätt kunna leva tillsammans. 

                                                            
78 Gerle 1999, s. 61 
79 Gerle 1999, s.56 
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81 Gerle 1999, s.56 
82 Gerle 1999, s. 63 
83 Gerle 1999, s. 63 
84 Al‐Khuli 1993, s. 60 
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Äktenskapet inom islam är också väldigt viktigt.85 När mannen ingår äktenskap skall han 

vörda din hustru rätt med omsorg. Koranen säger också att den bästa muslimen är den man 

som behandlar sin hustru rätt.86 

Tidigare skrev jag att framförallt muslimska flickor kan undvika konflikter mellan skolan och 

familjens etik och moral genom att gå på muslimska friskolor där situationer som bidrar till 

dessa konflikter, exempelvis sexualundervisning lättare kan undvikas. Ett problem kvarstår 

dock, de värdekonflikter som uppstår mellan skolan och familjens kultur och tro kanske kan 

undgås inom skolans ramar men konflikten kvarstår ändå ute i samhället87 och även om dessa 

konflikter går att förhindra för tillfället skjuts de bara upp på framtiden. 

4. Diskussion 

I min diskussion har jag använt mig av Hans- Ingvar Roths terminologi om positiv och nega-

tiv närhet samt positiv och negativ distans för att på så sätt se problematiken ur ett nytt per-

spektiv. 

4.1. Missnöjet med den kommunala skolan 

Roth menar att det finns olika typer av hinder som speciellt funnits i centrum för debatten om 

integrationspolitiken i moderna demokratiska samhällen som exempelvis Sverige.88 Ett av 

dem som är aktuellt i debatten om muslimska friskolor menar Roth är det legala hindret som 

på ett eller flera sätt har diskriminerande effekter på minoritetsgruppernas villkor inom exem-

pelvis utbildning och arbetsliv. Även om regelsystemen i fråga inte har ett egentligt diskrimi-

nerande syfte så kan dessa ändå få en mer eller mindre utestängande effekt. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara den svenska kommunala skolan som vid första anblick beskrivs som 

neutral och inte favoriserar varken minoritets- eller majoritetsgrupper men som enligt bland 

annat Mohammed Younes och Birgitta Nilsson är mer anpassad för den svenska majoritetsbe-

folkningen än för muslimska barn.89 Roth talar om olika möjligheter för att på längre sikt 

kunna komma tillrätta med dessa typer av problem. Jag håller delvis med honom om att bland 

 
85 Al‐Khuli 1993, s. 43 
86 Al‐Khuli 1993, s. 61 
87 Gerle 1999, s. 60 
88 Roth 2005, s. 157 
89 Gerle 1999, s. 42 
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annat attitydförändringskampanjer och informationskampanjer skulle kunna vara en möjlig 

väg, men att det även behövs forskningssatsningar med syfte att ”problematisera majoritets-

kulturens dominans inom skilda sfärer.”90 

Under arbetet med den här uppsatsen har jag fått en ökad förståelse för vilka problem som 

invandrare (främst muslimer eftersom att den här uppsatsen främst rör den muslimska kultu-

ren och sederna) brottas med. Jag förstår att det kan vara svårt att känna förtroende för den 

kommunala skolan eftersom att den uppenbarligen har brister i hanteringen av muslimska 

barn. Även Ajagán- Lester anser att de kommunala skolorna inte skapar den gemenskap som 

eleverna har rätt till och tycker därför att muslimska friskolor är ett bättre alternativ än den 

kommunala skolan. Jag tror att det kan vara en nödlösning som är effektiv för stunden men 

samtidigt har jag svårt att se hur elever som inte känner samhörighet med andra elever i sko-

lan kommer att kunna känna en samhörighet och fungera med dessa personer i vuxen ålder. 

Jag valde att ta med Gordon och Grosins undersökning eftersom att till viss del skulle kunna 

kopplas till dagens problematik kring integrationen av muslimska elever. Dock finns det stora 

skillnader mellan muslimer idag och de judiska barn som studien utfördes på då. De judiska 

eleverna i Hillelskolan var oftast födda i Sverige och talade flytande Svenska medan de flesta 

av eleverna i muslimska friskolor är nyanlända till Sverige. Gordon och Grosin hävdar i sitt 

resultat att eleverna i Hillelskolan inte gynnades av att gå i en judisk skola. Dock visade deras 

undersökning att det var viktigt att bejaka den judiska kulturen och bakgrunden i integrations-

syfte, men frågan är om detta nödvändigtvis måste ske inom den muslimska friskolan? Jag 

tror att det är bättre att de kommunala skolorna arbetar för att alla elever oavsett bakgrund ska 

få chansen till att bejaka sin bakgrund och inte känna sig tvingade att gå i friskolor bara för att 

deras behov inte blir tillgodosedda annars. På så sätt kan eleverna få lite av varje, alltså samti-

digt som de får möjligheten att bejaka sin kultur så kan de också närma sig andra kulturer som 

finns i Sverige med hjälp av elever från dessa kulturer. 

Problematiken rörande muslimska föräldrars rädsla för den bristande disciplinen i den kom-

munala skolan är dels en fråga om kulturella olikheter och precis som Johansson tror jag att 

dessa problem till viss del kanske kan grunda sig i missförstånd mellan muslimska föräldrar 

och det svenska skolsystemet.91 Alltså att den svenska skolan har misslyckats att förklara det 
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normsystem som den svenska skolan är uppbyggt kring. För att kunna komma till rätta med 

just den här problematiken så måste uppdraget för den kommunala skolan bli att förmedla och 

försöka tydliggöra skolans normer på ett bättre sätt än tidigare. Om det däremot inte rör sig 

om en missuppfattning, utan att de muslimska föräldrarna efter att ha förstått den svenska 

kommunala skolans kurs, läroplaner och värdegrund ändå tycker att den är för kraftlös så är 

problemet betydligt större. Jag tror till skillnad från Johansson att det i vissa fall kan vara så, 

annars borde problemet inte vara så svårhanterligt och vanligt. 

Några skolor hade i sina ansökningar till skolverket skrivit att den religionsundervisning som 

bedrivs i den svenska skolan framställer islam på ett felaktigt sätt och att undervisningen ska-

par fördomar. I ansökningarna angavs att det var viktigt att muslimska barn lärde sig arabiska 

så att de lättare skulle kunna läsa och förstå koranen och dess budskap och på så vis få ökad 

kunskap och förståelse för den muslimska kulturen och på så sätt motverka extremism och 

fanatism. Jag anser att den svenska skolans främsta uppgift är att bedriva undervisningen i 

religionskunskap på ett objektivt och sakligt sätt utan att på något sätt lägga in värderingar, 

precis som de fristående skolorna är ålagda att göra. Om detta inte följs anser jag att det är 

viktigt att lärare och blivande lärare framförallt granskar och ser över det material de använ-

der sig av. Den problematik som kan bli svårare att komma till rätta med är de föräldrar som 

inte vill att deras barn ska få någon undervisning i övriga världsreligioner så som hinduism 

och buddhism. Dock tror jag inte att det är ett problem som endast finns hos muslimska för-

äldrar utan även hos föräldrar med annan religiös bakgrund. I dessa fall kanske det även här 

kan hjälpa att skolan och lärarna förklarar varför och hur de undervisar om religioner. 

Även om en senare och längre empiriskforskning skulle visa att muslimska friskolor inte 

segregerar muslimska barn från samhället anser jag ändå att det är viktigt att problemen med 

anpassningen i den svenska kommunala skolan tas om hand. Jag anser att det är fel att vissa 

grupper av människor ska känna behovet av att placera sina barn i homogena klasser bara för 

att den utbildningsform som är menad att vara för alla boende i Sverige inte klarar av att be-

möta de behov och de önskemål som finns på ett korrekt sätt. För att kunna lösa dessa pro-

blem så anser jag att den kommunala skolan måste bli bättre på att hantera och integrera in-

vandrare till det svenska samhället och om detta ska kunna ske måste den uppmärksamma och 

erkänna de problem som finns. 
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4.2 Integreringsargumenten vs Segregeringsargumenten 

Till viss del kan man se att många av argumenten på ”för” integrerings sidan också kan hittas 

på segregeringssidan (skriv om, talspråk). Eftersom att endast få empiriska forskningar har 

gjorts på detta område kan jag bara analysera argumenten och värdera dem i förhållande till 

annan likvärdig forskning. 

Ett argument som ofta kommer upp i talet om fördelarna med muslimska friskolor är att mus-

limska barn lättare skulle kunna anpassa sig i samhället om de kände trygghet i den muslims-

ka kulturen och i det arabiska språket samt fick bättre kunskaper i svenska och på så sätt ska-

pa en positiv distans till det svenska samhället. Om detta skulle stämma, om det målet skulle 

uppfyllas genom att eleverna skulle gå i en muslimsk friskola så skulle det säkerligen gynna 

exempelvis högre utbildning och eleverna skulle få lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Men samtidigt tror jag att tryggheten och vanan att befinna sig i den homogena miljön som 

muslimska friskolor faktiskt bidrar till, skulle kunna leda till svårigheter att anpassa sig till 

den icke muslimska kulturen som det svenska samhället faktiskt består av och på så sätt istäl-

let skapa en negativ distans. 

Det är svårt att säga om muslimska friskolor skulle segregera eller integrera muslimska barn 

till samhället eftersom att ingen större empirisk forskning har gjorts på just detta område. Det 

är även svårt att bedöma de forskares och andra sakkunnigas på områdets argument eftersom 

att de oftast endast bygger på erfarenheter från en skola. Jag anser även att skolverkets under-

sökning är svår att ta ställning till eftersom att det där endast är fyra skolor som undersökts 

samt att dessa innan skolverkets inspektion även blev granskade under programmet ”doku-

ment inifrån”, vilket kan ha lett till att den bild skolverket fick under sin inspektion var kon-

struerad för tillfället. 

4.3 Muslimska friskolor, isolering eller socialt samspel 

Jag har svårt att se hur den isolering som muslimska barn faktiskt utsätts för i muslimska 

friskolor skulle kunna leda till en bättre integrering i samhället. Men jag kan även förstå för-

äldrarnas vilja att barnen ska fostras in i den religion och den kultur de själva är uppväxta i 

och inte tvingas in i den svenska kulturen och på så sätt slippa att riskera att utsättas för nega-

tiv närhet. Jag tror även att många ser den ökade svenskundervisningen som en stor anledning 

att placera sina barn i muslimska friskolor samtidigt som jag tror att även om undervisningen 
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bedrivs på svenska så talar kanske eleverna hellre det språk de redan kan med varandra på 

rasterna och hemma. 

Jag är även kritisk till föräldrarnas stora påverkan. När föräldrar placerar sina barn i friskolor 

gör de ett val, när de väljer att placera sina barn i religiösa friskolor gör det ett stort val, frågan 

är om de väljer det som är bäst för barnet eller det som är bäst för dem. Jag tycker att det är fel 

att föräldrar tillåts ha så pass stort inflytande över sina barns religionsutövande i ett land med 

religionsfrihet. Då skolan är ett av få ställen där barn och elever får möjligheten till objektiv 

undervisning tycker jag att det är fel att den möjligheten tas ifrån barnen, för trots allt är den 

svenska skolan ålagda att fostra kritiskt tänkande och självständiga individer snarare än in i en 

specifik tro. Aretun menar bland annat att lärarna i den muslimska skolan som hon studerat 

hade så pass lite tid med eleverna att de knappast kunde påverka dem mer än exempelvis för-

äldrar och kamrater. Även om detta säkert stämmer så påverkas inte det faktum att barnen 

umgås med andra barn som växt upp med liknande religiös bakgrund. Aretun påpekar även att 

många av elevernas familjer känner varandra sedan innan och att det ofta är stora syskonska-

ror mellan fem och åtta barn som går i skolan tillsammans. Så även om lärarna har en mindre 

betydande roll i skolans ”formning” av eleverna så tror jag att den sociala och i detta fall även 

homogena gruppen har desto större betydelse och även om det är möjligt att eleverna i fråga 

skulle dras till varandra även om de gick i kommunal skola så finns i där i alla fall möjlighe-

ten att umgås med barn med annat ursprung än det egna. Även om barn och elever riskerar att 

utsättas för påtvingad och därmed negativ närhet i den kommunala och allmänna skolan tror 

jag att risken är ännu större när de inte har något annat val än att umgås med elever med 

samma ursprung och religionstillhörighet som de själva. Jag tror att det är lättare att skapa en 

positiv distans till religionen och hemspråket genom exempelvis extra undervisning i den 

kommunala skolan istället. 

I Aretuns studie skriver hon om den meningsskiljaktigheten som finns mellan rektorn på sko-

lan som är sunnimuslim och de flesta föräldrar som är shiamuslimer. Om det inom den mus-

limska skolan uppstår problematik därför att lärare och föräldrar härstammar från olika typer 

av inriktningar av samma religion och därför har skilda åsikter om vilken typ av inriktning 

som ska betonas tror jag att det även kan bli problematiskt att framställa och göra undervis-

ningen om exempelvis kristendomen, judendomen och övriga världsreligioner och livsåskåd-

ningar objektiv. 
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4.4 Muslimska skolor ur genusperspektiv 

Muslimska friskolor är ålagda att följa samma skollagar som den kommunala skolan och där-

med även verka för att öka jämställdheten mellan könen. Det går inte att generellt säga att alla 

muslimska friskolor skulle fostra eleverna in i traditionella könsroller, trots det hyser jag en 

viss oro för detta. Oron beror till viss del på den undersökning som Gerle genomfört. Precis 

som henne tror jag att tankar om traditionella könsroller och bland annat skollagen kan leda 

till en stor värdekonflikt. Inom Islam finns ofta tydliga och bestämda uppfattningar om flick-

ors respektive pojkars framtida roller. Självklart går det inte att göra den generaliseringen att 

alla muslimska familjer lever efter samma moraliska regler och har samma uppfattningar om 

vad som är lämpliga sysslor för sina döttrar respektive söner men enligt exempelvis Gerle är 

att traditionerna djup inrotad och hon anser att det kan vara svårt att med de grunderna ge poj-

kar och flickor en likvärdig utbildning. Även om jämställdhetsarbetet inom den kommunala 

skolan är långt ifrån perfekt tror jag ändå att den kommunala skolan kan ha större förutsätt-

ningar för att motverka könsdiskriminering då de inte är styrda av religionen på samma sätt 

som religiösa friskolor. I frågan hur de kommunala skolorna ska bemöta önskemål om exem-

pelvis skild undervisning i idrott för pojkar och flickor anser jag att det är viktigt att skolorna 

ser över vad de kan göra för att kunna tillmötesgå eleverna och på så sätt inte skapa en negativ 

och påtvingad närhet samtidigt som de inte strider eller bryter emot de svenska skollagarna 

och skolans värdegrund. 

5. Vidare forskning 

Det behövs mycket forskning kring fenomenet muslimska friskolor, dels för att utreda om det 

verkligen är till fördel eller nackdel för eleverna, men även för att få slut på fördomar och 

spekulationer. 

I min uppsats har jag endast kritiskt analyserat vanliga argument för och emot muslimska 

friskolors etablering samt belyst problematiken kring dessa. Vidare forskning skulle därför 

kunna vara att empiriskt undersöka detta fält. Alltså att under en längre tidsperiod undersöka 

hur eleverna som gått i muslimska friskolor klarat sig i det svenska samhället. Vidare forsk-

ning skulle också kunna bestå av att undersöka hur den svenska kommunala skolan kan an-

passa sig, förbättra och underlätta för muslimska elever. I en sådan undersökning skulle det 
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kunna vara intressant att titta närmare på andra länder som har flera muslimska elever, för att 

eventuellt ta lärdom av dem. 
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Abstrakt


Syftet med uppsatsen är att undersöka och skildra de argument som finns för, respektive mot, att muslimska friskolor skulle integrera respektive segregera eleverna från samhället, samt undersöka vilka övriga argument som finns för, respektive mot, muslimska friskolor. För att uppnå detta syfte har jag använt mig av en jämförande litteraturstudie där jag har studerat forskare och andra sakkunnigas argumentering kring dessa frågor. Väldigt få empiriska studier har gjorts på området, varav ingen specifikt har berört de frågeställningar jag ville få svar på. I min argumentöversikt sammanställde jag de olika argumenten och upptäckte att många argument fanns både på ”för” och ”mot” sidan. Exempelvis påstods att den trygghet som eleverna utvecklade genom att umgås med andra elever med liknande religiös och kulturell bakgrund både kunna leda till att de hade lättare att integreras i samhället men även till att de blev mer isolerade. I min diskussion använder jag mig av Hans-Ingvar Roths terminologi om positiv/negativ närhet och distans för att på så vis kunna diskutera problematiken ur ett nytt perspektiv. Jag kom framförallt fram till att det behövs större empiriska undersökningar som sträcker sig över flera år och som involverar flera skolor samt att den kommunala skolan är bristfällig i sitt arbete med att integrera muslimska elever.

Sökord: Muslimska friskolor, Integration, Segregation.
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1. Inledning

Religiösa friskolors vara eller icke vara är just nu en het pågående debatt som väcker många olika tankar och åsikter. Frågor som bland annat religiösa friskolors del i invandrares integration till det svenska samhället är ett av de ämnen som fått flest att intressera sig, både sakkunniga och privatpersoner. Jag fick upp intresset för muslimska friskolor efter att ha arbetat på en skola som till viss del använde sig av samma lokaler som en muslimsk friskola samt efter att ha följt debatten som pågått under en längre tid.

De senaste åren har enskilda religiösa friskolor lyfts fram i debatten om skolformens existens. 2003 ledde bland annat ett tv-inslag i Dokument inifrån om muslimska friskolor till att regeringen bestämde sig för att specialgranska alla svenska religiösa friskolor.
 Detta i sin tur ledde till att skolverket blev beordrade att skärpa sin prövning av religiösa fristående skolor. De skolor som lyfts fram i tv och media är ofta ”extrema” och Jenny Berglund, filosofiemagister i religionshistoria och doktorand i didaktik vid Uppsala universitet, menar att ett av de stora problemen i debatten om konfessionella friskolor är att de alltför ofta betraktas som homogena, alltså att en friskola blir representativ för alla friskolor och att fördomar då uppstår.


Även om ansökningarna om att få starta religiösa friskolor med åren har ökat så är det ändå bara ca en 0,25 % av landets 5000 grundskolor som är muslimska friskolor.
 Trots detta har ämnet väckt en mycket stor debatt. Ett av huvudargumenten för både ”för” och ”mot” sidan är frågan om de muslimska friskolorna integrerar eller segregerar eleverna i skolan från det svenska samhället och därför är det främst den frågan som kommer att hamna i fokus i min uppsats.

1.1 Syfte och frågeställning

Debatten om huruvida muslimska friskolor segregerar eller integrerar muslimer från det svenska samhället är dagsaktuell. Mitt syfte med uppsatsen är att skildra de olika sidornas argument för att muslimska friskolor skulle segregera muslimer från svenskar respektive vilka argument och vilken forskning som tyder på att muslimska friskolor istället skulle kunna främja integrationen i samhället. Även skildringar av övriga argument för och emot muslimska friskolor kommer att visas. Jag kommer även till viss del, att ta upp fördelar respektive nackdelar ur ett genusperspektiv.

Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån följande frågeställningar:


· Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till ökad segregering?


· Vilka argument finns det för att muslimska friskolor istället skulle leda till ökad integrering?


· Vilka övriga argument finns det för att det skulle vara fördelaktigt att placera barn och ungdomar i muslimska friskolor?

· Vilka övriga argument finns det för att det skulle vara till nackdel för barn och ungdomar att bli placerade i muslimska friskolor?


· Vilka brister finns i dessa argument?

1.2 Material och metod


I min uppsats har jag valt att göra en jämförande litteraturstudie. Jag har valt att endast skildra argument framförda av forskare eller av andra sakkunniga inom området. Debattartiklar, tidningsinsändare och övriga privatpersoners åsikter har jag valt att utelämna eftersom deras åsikter endast bygger på personlig uppfattning och inte på någon forskning eller undersökning.

1.2.1 Problematik


Under uppsatsarbetet stötte jag på en del problematik. Bland annat upplystes jag om det faktum att det inte finns några empiriska studier på området. Jag valde då att endast se närmare på och analysera argument för och mot muslimska friskolor eftersom detta behövde göras innan mer empiriska studier kunde bedrivas. I boken ”Mångkulturalismens utmaningar” presenterar Hans-Ingvar Roth ett synsätt som han kallar för positiv och negativ distans, detta synsätt kom jag att ta med i min diskussion eftersom det belyser problematiken kring muslimska friskolor på ett nytt sätt. Jag valde även att ta med Grosin och Gordons forskning av den judiska friskolan Hillelskolan eftersom jag ansåg att den kan knytas an till den debatt som rör muslimska friskolor idag. På så sätt fick jag med en empirisk undersökning och kunde knyta an argumenten till den. Det var även svårt att få tag på ny statistik på området, speciellt hur många aktiva muslimer som finns i Sverige. Detta medför tyvärr att viss statistik som jag redovisar inte är dagsfärsk.

1.2.2 Avgränsning


I min uppsats har jag valt att endast titta närmare på och analysera argument som rör muslimska och arabiska friskolor. I vissa fall finns det åsikter som berör alla friskolor och dessa har jag tagit med eftersom de även gäller för muslimska friskolor. Anledningen till att jag begränsat mig till endast muslimska och arabiska friskolor är att området annars skulle bli allt för stort och svårt att redogöra för i en uppsats av i den här omfattningen.

1.3. Tidigare forskning

I och med friskolereformen 1992 började allt fler ansöka om tillstånd för att starta friskolor, dock fick många avslag och i dag finns det ca 66 konfessionella skolor runt om i landet.
 Friskolereformen är emellertid ett ämne som väckt många debatter och även om många forskare och doktorander uttalat sig om ämnet finns det endast få empiriska forskningar. Däremot finns det flera kvalificerade diskussioner som jag valt att ta del av. Forskaren Kristina Gustavsson har i sin avhandling ”Muslimsk skola, svenska villkor” följt etableringen av en muslimsk friskola. Hennes undersökning inriktar sig inte direkt mot frågeställningen angående om muslimska friskolor segregerar eller integrerar muslimer från samhället men jag har ändå valt att ta med hennes avhandling eftersom den dels tar upp problematiken men även det positiva runt etableringen av muslimska friskolor.

Elisabeth Gerle har i sin bok ”Mångkulturalism för vem?” bland annat tagit upp vilka värdekonflikter som uppstår mellan de muslimska friskolorna och de kommunala skolornas kursplaner. Hon menar bland annat att det finns mycket i den svenska kursplanen som strider mot muslimska normer och värderingar, samtidigt som vissa muslimska normer och värderingar strider mot den svenska kurs och läroplanen. Gerle ställer sig även hon frågan om friskolor ökar segregeringen i samhället eller om det faktiskt kan vara tvärtom, i sin undersökning hänvisar hon till exempel till den estniska, tyska och franska skolan som inte lett till någon segregering. Hon viker även ett kapitel i sin bok åt muslimska friskolor i genusperspektiv vilket både är intressant och relevant för min uppsats.

I antologin ”Religiösa friskolor i Sverige” ger bland annat Jenny Berglund och Göran Larsson en introduktion runt området muslimska friskolor i Sverige. I boken diskuteras bland annat de olika skillnaderna mellan friskolorna i Sverige och problematiken med att alla dras över samma kam.

I tidsskriften ”Pedagogisk forskning” har jag använt mig av Guadalupe Francias artikel ”Islamiska skolor, En väg till Likvärdig utbildning” där hon har gått igenom och sammanställt ansökningar om etablering av muslimska friskolor som har kommit in till skolverket. Hon belyser även konflikten mellan kommunen och skolverket i frågan, vilket jag tycker är intressant att ta med i min undersökning eftersom mycket i undersökningen speglar kommunernas och skolverkets åsikter och förhållningssätt gentemot muslimska friskolor.

I avhandlingen ”Den dubbla identiteten: judars anpassningsmönster i historisk och psykologisk belysning” tar författarna och forskarna Hans Gordon och Lennart Grosin upp frågeställningar angående elever som gått på den judiska friskolan Hillelskolan. Även om avhandlingen är från 1973 och kan kännas lite inaktuell belyser den frågor som kan kopplas ihop med frågorna runt elever på muslimska friskolors anpassning till det svenska samhället, och eftersom den avhandlingen är den enda inom området så ökar därmed relevansen för boken i min uppsats.

Skolverket har gett ut rapporter om muslimska friskolor och jag har valt att ta del av rapporten ”Barn mellan arv och framtid, Konfessionella, etniska och språkligt inriktade skolor i ett segregationsperspektiv.” I rapporten undersöker skolverket bland annat om de religiösa friskolorna har en segregerande effekt. Resultatet av deras undersökning visar att det är just de muslimska och arabiska skolorna som har störst problembild kring detta eftersom dessa skolor oftast vänder sig till elever som redan är socialt och ekonomiskt marginaliserande.

Skolverket har även gett ut rapporten ”Inspektion av friskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande.” Rapporten är en sammanställning av det som uppdagades vid inspektionen av bland annat fyra muslimska friskolor. Rapporten visar på vissa brister i de muslimska friskolorna som är intressanta att ta med.

Åsa Aretun disputerade 2007 med sin doktorsavhandling ”barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma” där hon problematiserar vuxencentrerade idéer om barns formning. Undersökningens syfte är att undersöka hur barn och elever i muslimska friskolor utvecklas inom den ram som vuxna avsiktligt utformat för att kunna forma barnen genom den uppfostran och utbildning som ges där. I sin avhandling argumenterar hon för att skolans makt att forma barn genom avsiktliga handlingar inte är så stor som det framstår i debatten om bland annat muslimska friskolor.


Hans-Ingvar Roth skriver i sin bok ”Mångkulturalismens utmaningar” om bland annat den problematik som kan uppstå när olika kulturer möter varandra. Detta beskriver han med hjälp av begrepp som negativ och positiv närhet samt negativ och positiv distans. Han menar att många av de multikulturella samhällens problem beror på hur närheten och distansen mellan olika grupper och kulturer förstås.
 Roth menar bland annat att för mycket närhet kväver människans självkänsla och därmed även suddar ut integriteten hos människan, samtidigt som han menar att för mycket distans mellan olika grupper skapar ett främlingskap och en negativ isolering.
 I talet om positiva och negativa närhets- och distansförhållanden är det dock viktigt att betona det faktum att religiösa och etniska grupper kan ha helt skilda uppfattningar om vad som för dem utgör ett positivt distansförhållande. Alltså kan det som för en grupp utgör ett positivt distansförhållande utgöra ett negativt distansförhållande för en annan grupp.
 I diskussionen om och kring de muslimska friskolornas vara eller icke vara kan detta synsätt ge oss en större inblick och förståelse för vad problemet innebär och vad som kan göras åt det.

1.4 Begrepp


I min uppsats kommer jag att använda mig av begreppet ”religiös friskola” i talet om friståendeskolor med religiös inriktning istället för att använda mig av skolverkets benämning konfessionell eftersom ”religiös friskola” är det vardagliga begreppet.

Segregation och integration är de två huvudbegrepp som jag kommer att använda mig mycket av. Segregation förklaras enligt nationalencyklopedin som

”Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig.”


Med integration förklaras enligt nationalencyklopedin:


”Inom den klassiska samhällsvetenskapen förekommer två förklaringar till hur och varför samhällens olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger integrerade samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i första hand förmedlade genom skola, religion, massmedier.”


I min uppsats har jag även valt att använda mig av regeringens uttalande om begreppet integration, som lyder:

”Regeringen anser att när begreppet integration används i sammanhang som rör samhällets etniska och kulturella mångfald bör det i första hand avse processer på individuell och samhällelig nivå. Som process handlar integration om hur skilda delar kan förenas i en större helhet. Den som lämnar sitt hemland för att bosätta sig i ett annat land måste alltid skaffa sig ett förhållningssätt till det nya landet och dess invånare, men strategierna kan skifta. För den som är i minoritet kan strategin lätt bli att skydda den egna kulturen eller livsstilen mot majoriteten. Integration måste därför handla om möjligheterna att ingå i en större helhet utan att behöva göra våld på sin kulturella och etniska identitet. En viss anpassning måste emellertid alltid ske i mötet mellan människor.”


Jag valde att ta med både nationalencyklopedins och regeringens definitioner eftersom regeringens är mer anpassad för mitt uppsatsområde, samtidigt som nationalencyklopedins är mer allmän.

1.5 Disposition

I det andra kapitlet redogör jag för bakgrunden till frågeställningarna. I det tredje kapitlet analyserar och redogör jag för de argument som finns för att de muslimska friskolorna skulle leda till ökad integrering respektive de argument som finns för att muslimska skolor skulle leda till ökad segregering, men jag tar även upp övriga argument för och emot muslimska friskolors etablering. I det fjärde kapitlet börjar jag med att ta med Hans-Ingvar Roths teoribildning om positiv/negativ närhet och positiv/negativ distans, ett nytt perspektiv att se på problematiken runt muslimska friskolor ur. Sedan diskuterar jag kring de argument som uppkommit under uppsatsen gång. I det femte och sista kapitlet redogör jag för vad eventuell vidare forskning skulle kunna bestå av. Därefter följer en litteraturförteckning över de källor jag använt mig av.

2. Bakgrund

2.1 Vad är en religiös friskola?


De religiösa friskolorna är inte ett nytt fenomen i Sverige. Från och med 1992 när den så kallade friskolereformen ägde rum har det blivit mycket lättare att starta friskolor. Då det i skollagen även skrevs in att friskolor får ha en konfessionell inriktning blev det också lättare att starta religiösa friskolor. Den första muslimska friskolan, Al Elowm Al Islamia startades 1993 i Malmö. Sedan dess har ett tjugotal muslimska friskolor startat i Sverige.

Till friskolor räknas de skolor som har en annan huvudman än kommunen eller landstinget. Skolan får inte heller ta ut extra avgifter utan ska finansieras av kommunala bidrag.
 För att få starta en religiös friskola krävs Skolverkets godkännande. Ett godkännande får man om Skolverket anser att den religiösa friskolan kan leva upp till samma krav som de kommunala skolorna
, det vill säga, att det i den religiösa friskolan gäller att, inom ramarna följa samma skollagar och kursplaner som i de kommunala skolorna. Det innebär till exempel att den ordinarie religionsundervisningen, där man lär om alla religioner även är obligatorisk i religiösa friskolor, om friskolan väljer att utöka undervisningen om den egna religionen får detta göras utöver de timmar som är vigda åt den ordinarie och obligatoriska undervisningen.


Det finns dock vissa punkter som friskolor inte är ålagda att följa. Friskolor behöver exempelvis inte ordna med skolskjuts, skolhälsovård och modersmålsundervisning. Förutom dessa punkter har de precis samma skyldigheter som de kommunala skolorna.


Den konflikt och de problem som uppkommer gällande religiösa friskolor beror främst på svårigheten att kombinera önskan om att följa den muslimska kulturen och de muslimska reglerna samtidigt som de svenska kurs- och läroplanerna ska följas.


2.2 Muslimer i Sverige och uppkomsten av muslimska friskolor

För att få en bättre bild och en större förståelse om varför behovet av muslimska friskolor uppstått är det viktigt att se bakgrunden, exempelvis hur många människor med muslimskt eller arabiskt ursprung som lever och bor i Sverige. Exakta uppgifter har varit svåra att få fram eftersom det i Sverige inte finns några uppgifter på hur många människor som anser sig själva vara muslimer. Däremot går det att använda sig av migrationsverkets statistik för att se hur många som har invandrat från muslimska länder under de senaste åren och på så sätt kan man bilda sig en uppfattning, även om det självklart inte går att anta att alla människor från muslimska länder är praktiserande och troende muslimer.

Mellan 1984 och 2007 fick 560 100 personer uppehållstillstånd i Sverige. Under 2007 beviljades 36 207 personer asyl, en markant uppgång i jämförelse med 1984 då Sverige endast tog emot 12 000 immigranter. 1992 var det år då allra flest beviljades uppehållstillstånd så många som 84 018 personer kom då till Sverige. Majoriteten av immigranterna har (förutom under senare delen av 1980-talet då ett stort antal var från Chile) varit Irakier, Iranier och på senare år Somalier.
 Så mycket som 250 000 - 350 000
 troende och praktiserande muslimer antas leva i Sverige idag. Enligt en rapport från skolverket är det främst nyanlända muslimska familjer som väljer att placera sina barn i muslimska friskolor.


2.3 Är den kommunala skolan verkligen för alla?

Anledningen till friskolornas framväxt har främst varit det stora missnöjet med den kommunala skolans misslyckande med integreringen av invandrande barn till samhället.
 Enligt Mohammed Younes, grundare och rektor på den första muslimska friskolan i Malmö är det främsta skälet för att starta muslimska friskolor att många muslimska barn misslyckas i den svenska kommunala skolan.
 Han menar att bland annat att språkinlärningen är för dålig och till följd av detta även kunskapsinlärningen. Younes hävdar att friskolor inte är det bästa alternativet utan att det allra bästa vore om alla barn kunde gå i samma sorts skola. Däremot anser han att friskolor är ett bra alternativ när den svenska kommunala skolan misslyckats med integrationen av muslimska elever.


Elisabeth Gerle (1999) skriver om de värdekonflikter som kan uppstå i den kommunala skolans kursplaner och den muslimska traditionen. De kursplaner som finns idag är obligatoriska för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Kursplanerna fungerar som likvärdighetsnorm det vill säga, de finns för att all undervisning som bedrivs i Sverige ska vara likvärdig. I ansökningarna om etableringen av muslimska friskolor finns det dock tecken på att dessa kursplaners mål motsätter sig muslimska regler om exempelvis barnuppfostran.
 Även Bo Johansson (1999) som har sammanställt några argument för och emot muslimska friskolor påstår bland annat att bristen på disciplin i de kommunala skolorna ofta tas upp som en anledning av muslimer att placera sina barn i muslimska friskolor.
 I sin artikel tar han bland annat upp bristen på respekt för äldre och språkbruket hos eleverna som exempel, och menar att föräldrar bland annat är rädda att den kommunala skolans brist på uppfostran och disciplin kan leda till att deras barn missleds i livet och att de i värsta fall kan leda till att barnen hamnar i drogmissbruk och kriminalitet.


2.4 Muslimska friskolor i Europa

Eftersom muslimska friskolor är ett relativt nytt fenomen i Sverige kan det vara intressant att titta närmare på länder där muslimska friskolor har haft en längre historia. Ett exempel är Danmark där den första muslimska friskolan grundades 1978.
 Sedan det blev tillåtet att starta muslimska friskolor i Danmark, har elva stycken (1999) startats och dessa bedrivs under danska lagar och den danska myndighetens tillsyn, precis som i Sverige.
 Argumenteringen för att få etablera muslimska friskolor men även motargumenten har varit ungefär desamma som i Sverige.
 Det som skiljer de svenska och danska friskolorna åt är att de danska friskolorna till viss del bekostas av elevavgifter.
 Huvuddelen av de danska invandrarna med muslimsk bakgrund kommer ifrån Turkiet, Nordafrika och Pakistan. Detta avspeglas i de religiösa friskolorna där var och en av skolorna domineras av elever från något av de specifika områdena.
 Följaktligen är det intressant att poängtera att de danska muslimska friskolorna trots att de funnits i 30 år aldrig har blivit utvärderade.

I Storbritannien har debatten kring muslimska elever pågått sedan början av 1980 talet då debatten gällde tillgången på halalkött, det vill säga kött (ej fläsk) som slaktats genom skäktning.
 Skäktning innebär att halspulsådrorna skärs av med kniv. Djuret ska även riktas mot Mekka, och slakten ska ske i Guds namn.
 Muslimerna fick då igenom sina krav och diskussionerna kring muslimers utbildning har pågått sedan dess. Storbritannien har ett mer annorlunda sätt att hantera skolfrågorna på. De engelska lagarna ålägger nämligen ansvaret för barnens skolgång helt på barnens föräldrar, vilket betyder att vem som helst får ha ansvaret för att utbilda barnen.
 Ca 15 % av Storbritanniens skolor drivs inte av staten och 1999 var ca 40 av dem muslimska skolor, varav många av dem är så kallade flickskolor.
 Samtliga av dessa finansieras av elevavgifter och donationer eftersom det endast är de statliga skolorna som blir statligt finansierade.
 Debatten kring de muslimska skolorna handlar mycket om rätten att kunna bli statligt finansierade, även muslimer uttrycker en oro över att deras barn går i skolor som inte uppfyller de lagar och regler som staten utfärdat.


2.5 Skolverkets inspektion av muslimska friskolor.

2004 gjorde skolverket en inspektion av 25 utvalda skolor med religiös eller motsvarande inriktning varav fyra stycken var muslimska.
 I inspektionen undersöktes bland annat:

· Skolans ledningsfunktion, skolans lärare/pedagoger, deras utbildning, tjänstgöringens innehåll och omfattning samt anställningsformer.

· Tillgången till lokaler och utrustning samt andra läromedel för undervisning i olika ämnen.

· Undervisningens innehåll utifrån den timplan, den läroplan och de kursplaner som skolan arbetar efter.

· De arbetssätt och arbetsformer som används i undervisningen samt det system för resultatuppföljning som skolan använder sig av och de resultat som eleverna uppnått.


· Vilka mål som skolan satt upp för sin verksamhet och vad som karaktäriserar det övergripande värdegrundsarbetet.

· Hur skolan och dess personal hanterar anmälningsskyldigheten till socialnämnden.


I undersökningen kom skolverket fram till att det inte fanns några generella brister hos de religiösa friskolorna. De ansåg att det mest allvarliga problemet var att de återkommande hade svårigheter med att genomföra sina inspektioner samt att de ansåg att skolornas system för ledning, styrning och kvalitetssäkring var bristande.
 Under inspektionen genomfördes ett antal intervjuer och enkätfrågor med eleverna där de flesta resultat var positiva. Skolverket ifrågasatte dock dessa resultat då risken för att eleverna medvetet försökte framställa skolan på ett positivt sätt. Skolverket konstaterade även att de små skolorna skapade en lugn och trygg miljö för eleverna samtidigt som det var problematiskt att många elevers föräldrar jobbade på skolan och kände varandra och sina elever även på det personliga planet. Enligt skolverket skulle det kunna leda till att en granskning av skolan inte skulle kunna ske objektivt av exempelvis rektorn.


3. Argumentöversikt

3.1 Den religiösa friskolan, en väg till integration eller segregation?


I inledningen tog jag upp problematiken kring den kommunala skolan, något som jag kommer att presentera mer ingående i det här avsnittet.

Argumenten för religiösa friskolor och argumenten mot religiösa friskolor ter sig många och ofta svåra att värdera. Pedagogen Luis Ajagán-Lester (2001) menar tillexempel att de religiösa friskolorna har uppkommit då den kommunala skolan har allt för många brister i hanteringen av minoritetselever. Han menar bland annat att den kommunala skolan inte skapar den gemenskap som eleverna har rätt till enligt läroplanerna.
Av delvis samma uppfattning är de två sociologerna Bunar och Kallstenius (2006) som enligt sin undersökning om skolval kommit fram till att det bland annat är missnöjet i den kommunala skolan som gör att föräldrar väljer religiösa friskolor, detta gäller även föräldrar som väljer att placera sina barn i friskolor utan religiös inriktning.


3.1.1 Striderna mellan skolverket och kommunerna.

Forskaren och pedagogen Guadalupe Francia (1998) har i undersökningen ”Islamiska skolor, En väg till likvärdig utbildning” kartlagt och presenterat underlaget för de ansökningar som inkommit angående etablering av muslimska friskolor. I ansökningarna har samtliga 22 skolor angett motivet att ”bevara, befrämja och förstärka det islamiska och Arabiska kulturarvet.”
 Hälften av dessa angav även att de ville integrera eleverna till det svenska samhället. Några angav även att de ville befrämja elevernas tvåspråkighet och bygga upp en dubbel identitet som muslim och svensk. Trots att elva av skolorna angav integration till det svenska samhället som motiv valde ändå kommunerna att i 70 % av fallen avslå deras ansökan med anledningen att muslimska skolor ökar segregationen av de muslimska eleverna. (Skolverket däremot trotsade detta och godkände deras ansökan. Det är intressant att se att argument som integrering till det svenska samhället tas upp av såväl motståndare som förespråkare till muslimska friskolor. Även forskaren Kristina Gustafsson visar tvetydigheten hos politikerna i denna fråga. I avhandlingen ”Muslimsk skola, svenska villkor” har hon följt och studerat etableringen av en muslimsk friskola i Jönköping som stött på motsättningar från politiker som annars generellt var positiva till friskolor just av den anledningen att en muslimsk friskola skulle verka segregerande.
 Skolan fick avslag ifrån kommunpolitikerna, men likaså i detta ärende godkände Skolverket ansökan och trotts att kommunerna överklagade fann både länsrätten och kammarrätten att Skolverkets beslut skulle gälla.
 Francia visar på fyra värdekonflikter mellan Skolverket, de internationella kursplanerna, kommunerna och de muslimska friskolorna som påverkar beslutsfattarna:

· De muslimska skolorna anses vara ett bättre alternativ för att uppnå jämbördighet i utbildningen, samtidigt som friskolorna bedöms kunna öka segregationen.

· Det arabiska språkets roll ska dels verka som ett bevarande av det muslimska kulturarvet, samtidigt som det även ska verka för att integrera eleverna i samhället.

· Samtidigt som de muslimska friskolorna ska jobba för att befrämja, bevara och förstärka det Islamiska kulturarvet ska de verka för att integrera de muslimska eleverna i det svenska samhället.


· Samtidigt som de muslimska skolorna ska rätta sig efter de muslimska reglerna ska de även följa de svenska internationella kursplanerna.


I samtliga ansökningar om startandet av muslimska friskolor har bevarandet och befrämjandet av det arabiska språket varit en anledning. I ansökningarna lyfter man fram behovet av att kunna arabiska för att kunna ta del av och förstå det muslimska kulturarvet. De två skolorna Manar Al-huda arabiskskola och Al Elown Al Islamia-skolan anger bland annat behovet av att lära sig arabiska för att kunna förstå de muslimska skrifterna och på så sätt bilda sig sin egen uppfattning om den sanna muslimska tron, avlägsen från extremism och fanatism. Skolorna anger även vikten av tvåspråkigheten som ett starkt skäl, de menar bland annat att kunskaper i arabiska kan leda till ökad integritet och även understödja elevernas kunskapsinlärning.


3.2 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till ökad integrering?


Elisabeth Gerle (1999) är en av dem som bland annat ställer sig frågan om muslimska friskolor verkligen leder till segregation av eleverna. Hon tar bland annat upp exempel som den estniska, franska, tyska och svensk-finska skolan i Stockholm som enligt henne inte lett till någon ökad segregering.
 Tankarna kring detta får henne att börja fundera över om anledningen till att motståndet och kritiken mot just muslimska friskolor beror på att många svenskar fortfarande ser på muslimer som ”de andra” och att de med sin kultur och levnadsätt utmanar den svenska homogeniteten och att det egentligen är rädslan för det ”andra” och okända som får svenskar att vara så kritiska till muslimska friskolor.

I sin sammanställning och analys av ansökningarna för att få starta muslimska friskolor har Francia som tidigare nämnts, bland annat kommit fram till att många av ansökningar anger integrering som mål. Sökande menar då att eleverna genom att känna sig trygga i den muslimska kulturen och som muslim lättare ska kunna känna sig säkra i det svenska samhället.
 Även ökad kunskap i Arabiska anges i ansökningarna för skoletableringen som ett starkt skäl och en viktig komponent för att öka integrationen. I ansökningarna menar man bland annat att ökad kunskap i Arabiska är ett måste för att man som muslim ska kunna ta del av och läsa de muslimska texterna som i sin tur leder till en ökad kunskap om islam och att det är oerhört viktigt för att kunna förebygga fanatism och extremism.
 I ansökningarna anges även vikten av att försöka motverka ”halvspråkighet” eftersom att det kan leda till sociala problem för eleven.

I en intervju hämtad från Gerle (1999) uttalar sig Mohammed Younes, rektor vid den äldsta muslimska friskolan i Malmö. Han menar att det finns många skäl för att kunna hävda att muslimska friskolor möjliggör integrering snarare än segregering.
 Även han menar att många muslimska barn misslyckas i den kommunala skolan pågrund av allt för dålig språk inlärning. Han har själv erfarenhet av att vara hemspråkslärare och menar att många elever med utländsk bakgrund fick dåliga betyg och hamnade utanför just av den anledningen att de inte förstod språket och halkade efter i undervisningen. I sin skola har han löst problemet genom att lägga till åtta extra undervisningstimmar i svenska utöver det grundläggande schemat, men även fyra extra timmar hemspråk och islamundervisning. Mohammed Younes anser även att vikten av att känna trygghet och att vara trygg i sin identitet är två viktiga komponenter i kunskapsinlärningen. Han anser dock inte att friskolor är det bästa alternativet för eleverna utan att det allra bästa vore om alla elever kunde gå i samma typ av skola.
 Younes menar dock att det är det bästa alternativet så länge den allmänna kommunala skolan inte lyckas bättre med att integrera muslimska barn. Även det socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Nilsson uttrycker att hon likaså anser att den svenska skolan har misslyckats i integrationsperspektiv. Hon menar bland annat att den svenska skolan alltid har haft problem med segregering och att hon därför har svårt att neka ansökningar om etablering av muslimska friskolor.


Ajagán-Lester hävdar även han att den kommunala skolan ofta klassificerar minoritetselever som elever med behov av särskilt stöd, och att de på så vis utesluts från det normativa i skolan och på så sätt segregeras. För att komma ifrån detta menar han att minoritetsgrupper väljer att placera sina barn i friskolor för att elever så väl som föräldrar, ska kunna känna sig mer delaktiga i skolans arbete.

Aktiviteter och undervisning som är en naturlig del i den svenska kommunala skolan kan leda till konflikter. Exempelvis kan ett besök hos ungdomsmottagningen och information om preventivmedel som ett led i sexualundervisningen strida mot allmän moral inom den muslimska familjen. Även skolresor och utflykter kan bidra till konflikter och vissa, muslimska flickor kan nekas att få följa med.
 När vissa elever inte kan vara med på, för andra obligatoriska aktiviteter, kan det lätt hända att den eleven blir utanför. Elever som går i muslimska friskolor blir dock förskonade från detta eftersom att allt som sker inom den muslimska skolan sker i överrensstämmelse med muslimsk kulturmoral och behöver därför inte stöta på konflikter som kan göra att de blir utanför eller blir tvungna att avstå från vissa delar av undervisningen.


3.3 Vilka argument finns det för att muslimska friskolor skulle leda till ökad segregering?


Även om muslimska friskolor kontrolleras och finansieras av staten, samt är ålagda att följa samma kurs och läroplaner och skollagar som de kommunala skolorna, finns det indikationer som tyder på att elever som utbildas vid muslimska friskolor inte får en utbildning som uppfyller de krav och mål som skolverket kräver.

I Francias undersökning av ansökningarna om etableringen av muslimska friskolor fann hon att många kommuner såg etableringen av friskolor som ett hot mot kvalitén av den kommunala skolan och av samma anledning anses skolformen vara segregerande.
 Kommunerna menar att eleverna som går i muslimska skolor isoleras i den homogena gruppen och blir på så vis segregerade från samhället medan elever som går i de kommunala skolorna blir drabbade genom att skolpengen flyttas från de kommunala skolorna till de muslimska. Majoriteten av kommunerna har i sina yttranden angett att de kommunala skolorna är den enda skolform som kan förhindra segregation.


Enligt skolverkets (1997) rapport kommer de elever som går i de nyetablerade muslimska friskolorna från områden som både är socialt och ekonomiskt marginaliserade. Rapporten visar även att skolorna har tydliga kvalitetsbrister som exempelvis svårigheten att rekrytera behöriga lärare och skolledare. Det finns även en osäkerhet om möjligheten för dessa elever att lära sig det svenska språket. Dessa brister kan leda till svårigheter för eleverna att integrera sig i det svenska samhället.


Att ökad kunskap inom Islam och arabiska skulle vara en viktig komponent i förebyggandet av fundamentalism och extremism anges som ett skäl för etableringen av muslimska friskolor. Men det finns även de som anser att det skulle kunna vara tvärtom, att de muslimska friskolorna istället blir en grogrund för icke demokratiska och även fundamentalistiska tendenser.


Även om allt som är obligatoriskt i den kommunala skolan också är obligatoriskt i muslimska friskolor så finns det ändå risker med att ha separat undervisning om islam. Undervisningen om islam är ett separat ämne och brukar generera mellan en och fyra timmar i veckan.
 Johansson (1999) påstår bland annat att religionsundervisningen ofta belyser islams syn på andra religioner och livsåskådningar och han menar att riskerna finns att denna undervisning inte tar upp världsreligioner som exempelvis hinduism och buddhism eftersom att dessa inte är acceptabla religioner enligt islam. Risken finns också att undervisningen och judendom och kristendom främst framställs som förstadiet till islam.
 Risken finns även att den typen av undervisning inte leder till den förståelse som krävs för att kunna främja integreringen av muslimska barn och ungdomar.

Det engelska språket är ett av problemen som uttryckts ofta enligt Johansson som menar att eleverna i muslimska friskolor sällan har någon eller bristfällig kunskap i det engelska språket.
 Han påstår att detta kan bero på att eleverna redan har så pass mycket språkundervisning, dels svenska och arabiska men ofta även ett modersmål och att ett språk till som exempelvis engelska blir för mycket, i alla fall i lägre årskurser.
 Med bristfälliga kunskaper i engelska kan det bli svårt för muslimska barn att vidareutbilda sig eftersom många utbildningar idag kräver avgångsbetyg i engelska, detta krävs även för att få gymnasiebehörighet. Svårigheten att komma in på allmänna gymnasier och annan vidare utbildning gör också att muslimska elever kan segregeras från samhället.

3.3.1 Hans Gordon och Lennart Grosins avhandling

Ingen empirisk forskning har gjorts för att ta reda på om muslimska friskolor leder till ökad integration eller segregation. Men genom att ta del av och analysera tidigare forskning på liknande områden kan likheter och mönster ses. Exempelvis har Hans Gordon och Lennart Grosin i sin avhandling undersökt dubbelidentiteten hos judar genom att göra intervjuer med före detta elever i den judiska Hillelskolan i Stockholm.
 Gordon och Grosin kom i sin studie fram till att elevernas integration i samhället snarare missgynnades än gynnades av att de gick i en judisk skola istället för att gå i en kommunal skola och detta trots att majoriteten av eleverna på Hillelskolan var födda i Sverige.
 De kom även fram till att en typ av pedagogiskmedvetenhet som var viktig och som skulle kunna underlätta för att integrera de judiska eleverna. De åsyftade att det allra viktigaste var att arbetet med att integrera eleverna hela tiden skulle utgå ifrån en dubbelidentitet.
 Alltså måste pedagogen ha ett medvetet tillvägagångssätt och hela tiden utgå ifrån att eleverna har både en svensk och en judisk sida för att kunna utgå ifrån den så kallade dubbelidentiteten. För att kunna utgå från dubbelidentiteten hos de judiska barnen är det viktigt att de får ”vetenskapligt grundade kunskaper om judisk historia och därmed om sitt eget ursprung.”
 Alltså är det judiska ursprunget viktigt för judarna för att de skulle ha möjligheten att skapa den dubbelidentitet som enligt Gordon och Grosin krävdes för att kunna utvecklas i en positiv riktning. Detta bekräftar återigen att det är viktigt att bejaka invandrares kulturella bakgrund i integreringssyfte.

3.4 Övriga argument för muslimska friskolors etablering.


Inom islam och den muslimska kulturen finns det ett antal praktiska problem som uppkommer när man som muslim ska praktisera sin tro i Sverige. Dessa praktiska problem är exempelvis matregler, gymnastikundervisning, klädsel, bönetider och muslimska helgdagar. Inom islam är det till exempel förbjudet att inte äta mat som är halal det vill säga, tillåtet. Med tillåtet menas en viss sorts slaktning som kallas skäktning. Denna typ av slaktning är förbjuden i Sverige men det går att köpa in kött från exempelvis Danmark för att kunna leva efter regeln. Det är även otillåtet att äta griskött när man är muslim. Även om just matregler kanske är det som är lättast att tillgodose så är det ändå inte alltid självklart att detta sker. Något som är svårare att tillmötesgå är den praktiska gymnastikundervisningen och simningen som enligt muslimska traditioner helst ska bedrivas könsseparerat för att inte strida mot koranen. Det kan även vara svårt för kommunala skolor att ta hänsyn till bönetiderna och ge lov för de muslimska högtiderna på samma sätt som de kristna.


Ett annat problem som exempelvis anges i Francias undersökning är musikundervisningen.
 En muslimsk familj i Sigtuna fick dispens från musikundervisningen då den stred mot deras muslimska värderingar, dock kan elever i Sverige idag inte på grund av religiösa motiv få dispens från undervisning. Flickorna i det här fallet blev befriade från undervisningen på grund av psykiska skäl då deras föräldrar hävdade att undervisningen bidrog till att flickorna mådde dåligt på grund av den värdekonflikt som uppstod. Även ämnen som biologi, religion och sexualundervisning kan med dagens kursplaner bidra till värdekonflikter för muslimer.
 I en ansökan till skolverket anger skolstiftaren sexualundervisningen som ett av de ämnen som står i konflikt med den muslimska traditionen. Inom Islam är sex utanför äktenskapet förbjudet medan sex inom äktenskapet ses som något mycket positivt.
 Därför kan undervisning om sex och samlevnad i tidig ålder ses som stötande för muslimer. I en ansökan till skolverket beskrivs kunskapen och medvetenheten om exempelvis våld, ätstörningar och sex och samlevnad som ”för tung” för barn och att det ansvar och den känsla för ansvar som barnen känner bör undvikas. Ansökaren menar att kunskapen måste anpassas till barnens ålder, vilket inte görs i den kommunala skolan idag.
 Även kursplanerna för religion anses svåra att följa för vissa muslimer. En skola anger exempelvis att de ifrågasätter hur ett ateistiskt förhållningssätt hos läraren kan påverka ett litet barn som fostras in i den muslimska tron.
 I detta fall valde skolverket att godkänna ansökan för etablering av den muslimska friskolan trots att det är oklart hur en skola som uttrycker ett sådant klart motstånd mot ateism kan följa kursplanerna i religion.

Även problematik och värdekonflikter kring skolutflykter kan undvikas genom muslimska friskolor och på så sätt behöver muslimska elever inte segregeras från den övriga i klassen på grund av sin religiösa tro och kultur.


I avhandlingen barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma, argumenterar forskaren Åsa Aretun mot de antydningar som finns om skolans makt att forma barn. Hon menar bland annat att kontakten mellan elever och lärare i den muslimska friskolan som hon bedrivit sina studier från, är en sådan liten del av dagen att den knappast påverkar eleverna.
 Hon menar att det formella förhållandet mellan lärare och elev gör att barnen inte påverkas lika mycket av sina lärare som till exempel av sin familj eller kompisar, där förhållandet inte är formellt utan förknippas med närhet och intimitet.


3.5 Övriga argument mot muslimska friskolors etablering.


Ett problem som uppmärksammats inom muslimska friskolor är den höga omsättningen av lärare och den bristande kompetens som skolledningen har.
 Johansson menar att riskerna med detta är att kvalitet på skolans undervisning kan påverkas åt ett negativ håll. En sämre kvalité av skolorna är även något som kommunerna är rädda för att muslimska friskolor ska bidra till. De menar att den skolpeng som tas från den kommunala skolan och sätts i den muslimska friskolan kan bidra till att kvalitén på den kommunala skolan blir sämre.

3.5.1 Muslimska skolor ur genusperspektiv


Gerle skriver att frågor som hur muslimska flickor respektive pojkar uppfostras berör många svenskars starka värderingar
 och att den debatt som just nu pågår visar på både motsättningar men även likheter. Hon menar även att värdekonflikterna snarare handlar om olika synsätt om religion även om både kultur och religion bidrar till värderingar.
 Hon tar även upp problematiken som skapas kring den muslimska synen på kvinnor.
 I skollagen står det:

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.


Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen.


Gerle menar att det kan finnas risker för en värdekonflikt mellan skollagen och de muslimska friskolorna om lärarna i skolorna och föräldrarna har bestämt uppfattning om flickor respektive pojkars olika roller i framtiden. Hon menar bland annat att det kan vara svårt att ge flickor och pojkar en likvärdig utbildning om dessa förutfattade och bestämda åsikter redan finns.
 Inom Islam finns det ett könsrollstänkande där kvinnor och män anses ha olika uppgifter inom samhället och familjen.
 Däremot betyder det inte att kvinnors och mäns uppgifter har olika värde.
 Enligt islam är inte kvinnan skyldig att betala eller försörja familjen utan det är mannens skyldighet. Mannen är skyldig att underhålla sin fru under hela äktenskapet. Han skall även ge henne kläder och bostad, mat. Detta säger även profeten Mohammed ”Ni skall bekosta deras uppehälle och kläder.”
 Kvinnan spelar enligt religionen en stor roll för mannen men även mannen en stor roll för kvinnan eftersom de är skapade för varandra och skall därför på bästa sätt kunna leva tillsammans.

Äktenskapet inom islam är också väldigt viktigt.
 När mannen ingår äktenskap skall han vörda din hustru rätt med omsorg. Koranen säger också att den bästa muslimen är den man som behandlar sin hustru rätt.


Tidigare skrev jag att framförallt muslimska flickor kan undvika konflikter mellan skolan och familjens etik och moral genom att gå på muslimska friskolor där situationer som bidrar till dessa konflikter, exempelvis sexualundervisning lättare kan undvikas. Ett problem kvarstår dock, de värdekonflikter som uppstår mellan skolan och familjens kultur och tro kanske kan undgås inom skolans ramar men konflikten kvarstår ändå ute i samhället
 och även om dessa konflikter går att förhindra för tillfället skjuts de bara upp på framtiden.

4. Diskussion

I min diskussion har jag använt mig av Hans- Ingvar Roths terminologi om positiv och negativ närhet samt positiv och negativ distans för att på så sätt se problematiken ur ett nytt perspektiv.

4.1. Missnöjet med den kommunala skolan


Roth menar att det finns olika typer av hinder som speciellt funnits i centrum för debatten om integrationspolitiken i moderna demokratiska samhällen som exempelvis Sverige.
 Ett av dem som är aktuellt i debatten om muslimska friskolor menar Roth är det legala hindret som på ett eller flera sätt har diskriminerande effekter på minoritetsgruppernas villkor inom exempelvis utbildning och arbetsliv. Även om regelsystemen i fråga inte har ett egentligt diskriminerande syfte så kan dessa ändå få en mer eller mindre utestängande effekt. Ett exempel på detta skulle kunna vara den svenska kommunala skolan som vid första anblick beskrivs som neutral och inte favoriserar varken minoritets- eller majoritetsgrupper men som enligt bland annat Mohammed Younes och Birgitta Nilsson är mer anpassad för den svenska majoritetsbefolkningen än för muslimska barn.
 Roth talar om olika möjligheter för att på längre sikt kunna komma tillrätta med dessa typer av problem. Jag håller delvis med honom om att bland annat attitydförändringskampanjer och informationskampanjer skulle kunna vara en möjlig väg, men att det även behövs forskningssatsningar med syfte att ”problematisera majoritetskulturens dominans inom skilda sfärer.”


Under arbetet med den här uppsatsen har jag fått en ökad förståelse för vilka problem som invandrare (främst muslimer eftersom att den här uppsatsen främst rör den muslimska kulturen och sederna) brottas med. Jag förstår att det kan vara svårt att känna förtroende för den kommunala skolan eftersom att den uppenbarligen har brister i hanteringen av muslimska barn. Även Ajagán- Lester anser att de kommunala skolorna inte skapar den gemenskap som eleverna har rätt till och tycker därför att muslimska friskolor är ett bättre alternativ än den kommunala skolan. Jag tror att det kan vara en nödlösning som är effektiv för stunden men samtidigt har jag svårt att se hur elever som inte känner samhörighet med andra elever i skolan kommer att kunna känna en samhörighet och fungera med dessa personer i vuxen ålder.

Jag valde att ta med Gordon och Grosins undersökning eftersom att till viss del skulle kunna kopplas till dagens problematik kring integrationen av muslimska elever. Dock finns det stora skillnader mellan muslimer idag och de judiska barn som studien utfördes på då. De judiska eleverna i Hillelskolan var oftast födda i Sverige och talade flytande Svenska medan de flesta av eleverna i muslimska friskolor är nyanlända till Sverige. Gordon och Grosin hävdar i sitt resultat att eleverna i Hillelskolan inte gynnades av att gå i en judisk skola. Dock visade deras undersökning att det var viktigt att bejaka den judiska kulturen och bakgrunden i integrationssyfte, men frågan är om detta nödvändigtvis måste ske inom den muslimska friskolan? Jag tror att det är bättre att de kommunala skolorna arbetar för att alla elever oavsett bakgrund ska få chansen till att bejaka sin bakgrund och inte känna sig tvingade att gå i friskolor bara för att deras behov inte blir tillgodosedda annars. På så sätt kan eleverna få lite av varje, alltså samtidigt som de får möjligheten att bejaka sin kultur så kan de också närma sig andra kulturer som finns i Sverige med hjälp av elever från dessa kulturer.

Problematiken rörande muslimska föräldrars rädsla för den bristande disciplinen i den kommunala skolan är dels en fråga om kulturella olikheter och precis som Johansson tror jag att dessa problem till viss del kanske kan grunda sig i missförstånd mellan muslimska föräldrar och det svenska skolsystemet.
 Alltså att den svenska skolan har misslyckats att förklara det normsystem som den svenska skolan är uppbyggt kring. För att kunna komma till rätta med just den här problematiken så måste uppdraget för den kommunala skolan bli att förmedla och försöka tydliggöra skolans normer på ett bättre sätt än tidigare. Om det däremot inte rör sig om en missuppfattning, utan att de muslimska föräldrarna efter att ha förstått den svenska kommunala skolans kurs, läroplaner och värdegrund ändå tycker att den är för kraftlös så är problemet betydligt större. Jag tror till skillnad från Johansson att det i vissa fall kan vara så, annars borde problemet inte vara så svårhanterligt och vanligt.

Några skolor hade i sina ansökningar till skolverket skrivit att den religionsundervisning som bedrivs i den svenska skolan framställer islam på ett felaktigt sätt och att undervisningen skapar fördomar. I ansökningarna angavs att det var viktigt att muslimska barn lärde sig arabiska så att de lättare skulle kunna läsa och förstå koranen och dess budskap och på så vis få ökad kunskap och förståelse för den muslimska kulturen och på så sätt motverka extremism och fanatism. Jag anser att den svenska skolans främsta uppgift är att bedriva undervisningen i religionskunskap på ett objektivt och sakligt sätt utan att på något sätt lägga in värderingar, precis som de fristående skolorna är ålagda att göra. Om detta inte följs anser jag att det är viktigt att lärare och blivande lärare framförallt granskar och ser över det material de använder sig av. Den problematik som kan bli svårare att komma till rätta med är de föräldrar som inte vill att deras barn ska få någon undervisning i övriga världsreligioner så som hinduism och buddhism. Dock tror jag inte att det är ett problem som endast finns hos muslimska föräldrar utan även hos föräldrar med annan religiös bakgrund. I dessa fall kanske det även här kan hjälpa att skolan och lärarna förklarar varför och hur de undervisar om religioner.

Även om en senare och längre empiriskforskning skulle visa att muslimska friskolor inte segregerar muslimska barn från samhället anser jag ändå att det är viktigt att problemen med anpassningen i den svenska kommunala skolan tas om hand. Jag anser att det är fel att vissa grupper av människor ska känna behovet av att placera sina barn i homogena klasser bara för att den utbildningsform som är menad att vara för alla boende i Sverige inte klarar av att bemöta de behov och de önskemål som finns på ett korrekt sätt. För att kunna lösa dessa problem så anser jag att den kommunala skolan måste bli bättre på att hantera och integrera invandrare till det svenska samhället och om detta ska kunna ske måste den uppmärksamma och erkänna de problem som finns.

4.2 Integreringsargumenten vs Segregeringsargumenten


Till viss del kan man se att många av argumenten på ”för” integrerings sidan också kan hittas på segregeringssidan (skriv om, talspråk). Eftersom att endast få empiriska forskningar har gjorts på detta område kan jag bara analysera argumenten och värdera dem i förhållande till annan likvärdig forskning.

Ett argument som ofta kommer upp i talet om fördelarna med muslimska friskolor är att muslimska barn lättare skulle kunna anpassa sig i samhället om de kände trygghet i den muslimska kulturen och i det arabiska språket samt fick bättre kunskaper i svenska och på så sätt skapa en positiv distans till det svenska samhället. Om detta skulle stämma, om det målet skulle uppfyllas genom att eleverna skulle gå i en muslimsk friskola så skulle det säkerligen gynna exempelvis högre utbildning och eleverna skulle få lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Men samtidigt tror jag att tryggheten och vanan att befinna sig i den homogena miljön som muslimska friskolor faktiskt bidrar till, skulle kunna leda till svårigheter att anpassa sig till den icke muslimska kulturen som det svenska samhället faktiskt består av och på så sätt istället skapa en negativ distans.

Det är svårt att säga om muslimska friskolor skulle segregera eller integrera muslimska barn till samhället eftersom att ingen större empirisk forskning har gjorts på just detta område. Det är även svårt att bedöma de forskares och andra sakkunnigas på områdets argument eftersom att de oftast endast bygger på erfarenheter från en skola. Jag anser även att skolverkets undersökning är svår att ta ställning till eftersom att det där endast är fyra skolor som undersökts samt att dessa innan skolverkets inspektion även blev granskade under programmet ”dokument inifrån”, vilket kan ha lett till att den bild skolverket fick under sin inspektion var konstruerad för tillfället.


4.3 Muslimska friskolor, isolering eller socialt samspel

Jag har svårt att se hur den isolering som muslimska barn faktiskt utsätts för i muslimska friskolor skulle kunna leda till en bättre integrering i samhället. Men jag kan även förstå föräldrarnas vilja att barnen ska fostras in i den religion och den kultur de själva är uppväxta i och inte tvingas in i den svenska kulturen och på så sätt slippa att riskera att utsättas för negativ närhet. Jag tror även att många ser den ökade svenskundervisningen som en stor anledning att placera sina barn i muslimska friskolor samtidigt som jag tror att även om undervisningen bedrivs på svenska så talar kanske eleverna hellre det språk de redan kan med varandra på rasterna och hemma.

Jag är även kritisk till föräldrarnas stora påverkan. När föräldrar placerar sina barn i friskolor gör de ett val, när de väljer att placera sina barn i religiösa friskolor gör det ett stort val, frågan är om de väljer det som är bäst för barnet eller det som är bäst för dem. Jag tycker att det är fel att föräldrar tillåts ha så pass stort inflytande över sina barns religionsutövande i ett land med religionsfrihet. Då skolan är ett av få ställen där barn och elever får möjligheten till objektiv undervisning tycker jag att det är fel att den möjligheten tas ifrån barnen, för trots allt är den svenska skolan ålagda att fostra kritiskt tänkande och självständiga individer snarare än in i en specifik tro. Aretun menar bland annat att lärarna i den muslimska skolan som hon studerat hade så pass lite tid med eleverna att de knappast kunde påverka dem mer än exempelvis föräldrar och kamrater. Även om detta säkert stämmer så påverkas inte det faktum att barnen umgås med andra barn som växt upp med liknande religiös bakgrund. Aretun påpekar även att många av elevernas familjer känner varandra sedan innan och att det ofta är stora syskonskaror mellan fem och åtta barn som går i skolan tillsammans. Så även om lärarna har en mindre betydande roll i skolans ”formning” av eleverna så tror jag att den sociala och i detta fall även homogena gruppen har desto större betydelse och även om det är möjligt att eleverna i fråga skulle dras till varandra även om de gick i kommunal skola så finns i där i alla fall möjligheten att umgås med barn med annat ursprung än det egna. Även om barn och elever riskerar att utsättas för påtvingad och därmed negativ närhet i den kommunala och allmänna skolan tror jag att risken är ännu större när de inte har något annat val än att umgås med elever med samma ursprung och religionstillhörighet som de själva. Jag tror att det är lättare att skapa en positiv distans till religionen och hemspråket genom exempelvis extra undervisning i den kommunala skolan istället.

I Aretuns studie skriver hon om den meningsskiljaktigheten som finns mellan rektorn på skolan som är sunnimuslim och de flesta föräldrar som är shiamuslimer. Om det inom den muslimska skolan uppstår problematik därför att lärare och föräldrar härstammar från olika typer av inriktningar av samma religion och därför har skilda åsikter om vilken typ av inriktning som ska betonas tror jag att det även kan bli problematiskt att framställa och göra undervisningen om exempelvis kristendomen, judendomen och övriga världsreligioner och livsåskådningar objektiv.

4.4 Muslimska skolor ur genusperspektiv


Muslimska friskolor är ålagda att följa samma skollagar som den kommunala skolan och därmed även verka för att öka jämställdheten mellan könen. Det går inte att generellt säga att alla muslimska friskolor skulle fostra eleverna in i traditionella könsroller, trots det hyser jag en viss oro för detta. Oron beror till viss del på den undersökning som Gerle genomfört. Precis som henne tror jag att tankar om traditionella könsroller och bland annat skollagen kan leda till en stor värdekonflikt. Inom Islam finns ofta tydliga och bestämda uppfattningar om flickors respektive pojkars framtida roller. Självklart går det inte att göra den generaliseringen att alla muslimska familjer lever efter samma moraliska regler och har samma uppfattningar om vad som är lämpliga sysslor för sina döttrar respektive söner men enligt exempelvis Gerle är att traditionerna djup inrotad och hon anser att det kan vara svårt att med de grunderna ge pojkar och flickor en likvärdig utbildning. Även om jämställdhetsarbetet inom den kommunala skolan är långt ifrån perfekt tror jag ändå att den kommunala skolan kan ha större förutsättningar för att motverka könsdiskriminering då de inte är styrda av religionen på samma sätt som religiösa friskolor. I frågan hur de kommunala skolorna ska bemöta önskemål om exempelvis skild undervisning i idrott för pojkar och flickor anser jag att det är viktigt att skolorna ser över vad de kan göra för att kunna tillmötesgå eleverna och på så sätt inte skapa en negativ och påtvingad närhet samtidigt som de inte strider eller bryter emot de svenska skollagarna och skolans värdegrund.

5. Vidare forskning


Det behövs mycket forskning kring fenomenet muslimska friskolor, dels för att utreda om det verkligen är till fördel eller nackdel för eleverna, men även för att få slut på fördomar och spekulationer.

I min uppsats har jag endast kritiskt analyserat vanliga argument för och emot muslimska friskolors etablering samt belyst problematiken kring dessa. Vidare forskning skulle därför kunna vara att empiriskt undersöka detta fält. Alltså att under en längre tidsperiod undersöka hur eleverna som gått i muslimska friskolor klarat sig i det svenska samhället. Vidare forskning skulle också kunna bestå av att undersöka hur den svenska kommunala skolan kan anpassa sig, förbättra och underlätta för muslimska elever. I en sådan undersökning skulle det kunna vara intressant att titta närmare på andra länder som har flera muslimska elever, för att eventuellt ta lärdom av dem.
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