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Abstract 

This research review’s aim is to explore what international research highlights as the 
important factors and components regarding identity negotiation among adolescents with a 
Muslim background. The paper concludes that these adolescents negotiate in response to 
islamophobic discourses and a demand for assimilation into the dominating society. This 
causes individuals of Muslim background to use their religion as an anchor to operate in a 
process of acculturation between different cultures. Within this process strategies of 
negotiation such as proclamation and masking of religious identification were evident. These 
findings are of importance due to the school’s role as a fostering institution in Swedish 
society and therefore these will be discussed in light of their implications for religious 
education in Sweden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Innehållsförteckning	

1.	INLEDNING	..................................................................................................................................................	1	
1.1.	PROBLEMFORMULERING	OCH	FRÅGESTÄLLNING	..................................................................................................	2	

2.	METODOLOGISKA	OCH	TEORETISKA	ÖVERVÄGANDEN	...............................................................	4	
2.1.	URVALSMETOD	OCH	AVGRÄNSNINGAR	....................................................................................................................	5	
2.2.	METOD	..........................................................................................................................................................................	7	
2.3.	DEFINITIONER	..........................................................................................................................................................	10	
2.4.	KONSTRUKTIONEN	AV	EN	IDENTITET	..................................................................................................................	13	

3.	DIDAKTISK	BAKGRUND	........................................................................................................................	16	
3.1.	STYRDOKUMENTENS	FÖRESKRIFTER	...................................................................................................................	16	
3.2.	RELIGIONSUNDERVISNINGEN	I	PRAKTIKEN:	EN	EXEMPLIFIERING	..................................................................	18	

4.	RESULTAT	..................................................................................................................................................	20	
4.1.	RELIGION	SOM	ANKARE	..........................................................................................................................................	20	
4.2.	ISLAMOFOBI	..............................................................................................................................................................	22	
4.3.	KOHERENS	OCH	IDENTITET	....................................................................................................................................	25	
4.4.	FÖRHANDLING	OCH	ACKULTURATION	..................................................................................................................	27	
4.5.	EN	PROKLAMERAD	RELIGIOSITET	.........................................................................................................................	32	
4.6.	EN	MASKERAD	RELIGIOSITET	.................................................................................................................................	35	
4.7	DIDAKTISKA	IMPLIKATIONER	.................................................................................................................................	36	

5.	DISKUSSION	..............................................................................................................................................	40	
5.1.	IDENTITETSKONSTRUKTION	SOM	IDENTIFIKATION,	SOCIALA	SYSTEM,	PERSONLIG	ERFARENHET	OCH	
SUBJEKTIVITET	..................................................................................................................................................................	40	
5.2.	IDENTITETSUTTRYCK	I	KLASSRUMMET	................................................................................................................	44	

6.	SLUTSATS	...................................................................................................................................................	45	
6.1.	DE	CENTRALA	FAKTORERNA	OCH	KOMPONENTERNA	I	KONSTRUKTIONEN	AV	IDENTITETER	BLAND	
SKOLUNGDOMAR	MED	MUSLIMSK	BAKGRUND	.............................................................................................................	46	
6.2.	LÄRARES	FÖRHÅLLNING	TILL	ELEVERNAS	PÅGÅENDE	IDENTITETSKONSTRUKTION	I	DEN	
ÄMNESDIDAKTISKA	VERKSAMHETEN	...........................................................................................................................	46	
6.3.	VIDARE	FORSKNING	.................................................................................................................................................	47	

KÄLL-	OCH	LITTERATURFÖRTECKNING	..............................................................................................	49	
 

  



 1 

1.	Inledning	
	

“Inom religionskunskapsämnet finns en inneboende komplexitet utifrån att undervisningen 
ska vara saklig och allsidig, samtidigt som den behandlar konfessioner. Undervisningen ska 
utformas så att den ger möjlighet till personliga ställningstaganden samtidigt som den ska 
hävda grundläggande värden.”1 

Förutsättningarna för religionsundervisningen i den svenska skolan sammanstämmer med det 

rådande klimatet i samhället där globalisering, migration och en ökande pluralism medför en 

komplex och infallsrik situation. Religioners och livsåskådningars omformulerade synlighet 

inom den offentliga sfären genererar och påvisar implicita föreställningar om det andliga och 

religiösa.2 Häri inges olika förutsättningar bland samhällets individer för att förhandla 

gällande vem individen önskar att vara – konstruktionen av en identitet. Detta är en process 

som skolan ska bidra till att utveckla, men när detta uppdrag aktualiseras i 

religionsundervisning infinns en paradox: religiositet, denna privata angelägenhet, ska 

diskuteras i det offentliga klassrummet. Det är denna skenbara problematik som 

Skolinspektionen återger i ovanstående citat. Behandlingen av identitet och religioners 

identitetsskapande funktioner sker både explicit och implicit i klassrummet av lärare samt 

elever. Gentemot denna aspekt av undervisningen framhåller Skolinspektionen att:  

lärare, mer eller mindre medvetet, prioriterar faktabetonade genomgångar för att skapa 
ordning och undvika att eleverna gör intoleranta uttalanden. Genom att göra så ger inte skolan 
samma möjligheter för dessa elever att utveckla en trygg identitet och medvetenhet om 
existentiella frågor. Skolan bidrar heller inte till elevens möjlighet att utveckla sin förståelse 
för olikheter, en viktig del i skolans medborgarfostran.3  

Utifrån detta finns det i den svenska skolan en problematik innefattande kompetensbrist, 

faktorer i ramverket eller diskursers inflytande i undervisningen, som bör bemötas gällande 

hur dess uppdrag och åligganden ska realiseras. En aspekt av detta berör hur skolan och 

enskilda lärare ska forma undervisningen i syfte att stödja elever med muslimsk bakgrund i 

                                                
1 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan,  
Skolinspektionen Stockholm, 2012, 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela 
slutrapport.pdf (hämtad 2016-04-04), s. 18. 
2von Brömssen, Kerstin ”Att förstå religiositet i dagens Europa”, Skolverket, 2016, 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-
amnen/religionskunskap/undervisning/att-forsta-religiositet-i-dagens-europa-1.216966 (hämtad 2016-
05-17). 
3 Skolinspektionen 2012, s. 17–18.	
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deras identitetsskapande processer, vilket denna konsumtionsuppsats med grund i 

internationell vetenskaplig forskning undersöker.  

1.1.	Frågeställning	och	problemformulering	
Denna konsumtionsuppsats syfte är tvådelat. Syftet är dels att sammanställa vad internationell 

forskning presenterar gällande konstruktionen av en identitet hos skolungdomar med 

muslimsk bakgrund och dels att relatera detta resultat till skolans uppdrag och 

religionslärarens ämnesdidaktiska utövande. Forskningen tar sin utgångspunkt i hur identiteter 

framförhandlas i olika sociala sammanhang, där ett fokus på elevers sociala interaktion inom 

skolan, delaktighet i undervisningen och deras uppfattning av denna återfinns. Uppsatsens 

syfte ska uppnås utifrån följande frågeställningar, vilka besvaras utifrån internationell 

vetenskaplig forskning: 

 

• Vilka är de centrala faktorerna och komponenterna i konstruktionen av identiteter 

bland skolungdomar med muslimsk bakgrund?  

• Hur kan läraren förhålla sig till elevernas pågående identitetskonstruktion i den 

ämnesdidaktiska verksamheten? 

 

Skolan innefattar en arena av flertalet normaliteter, narrativ och diskurser, dominerande och 

icke-dominerande med åtskilliga aktörer, vilka tillhandahåller skilda agendor, dolda som 

synliga, samtliga relevanta för skolans uppdrag.4 Denna samhällsinstitution har i uppdrag att 

fostra och förmedla kunskaper till eleverna som syftar till att bistå dem i konstruktionen och 

formandet av en identitet i förhållande till olika aspekter i samhället, nationellt som 

internationellt. Socialisation inom skolans verksamhet förblir oproblematiskt i en mer 

homogen kontext, där de värden och normer som förmedlas inte utmanas av andra 

normaliteter. Emellertid är samhället och skolan en pluralistisk arena i dagens Sverige, vilka 

propagerar för en omfattning av det mångkulturella och inkludering men likt Jonas Otterbeck 

framhåller innesluts minoriteter i, och domineras av, den dominerande kulturens förståelse 

gällande det normala. Skolan och dess verksamhet representerar just denna företrädda 

normalitet.5 I relation till detta pågår elevers konstruktion av en identitet utifrån denna sociala 

verklighets premisser med fler normaliteter än den vilken samhällsinstitutionen skolan står 

som ombud för. Elevens samlade sociala verklighet kan vara mångfacetterad med olika 
                                                
4 Thornberg, Robert, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 2. uppl., Liber, Stockholm, 
2013, s. 127–128. 	
5 Otterbeck, Jonas, Islam, muslimer och den svenska skolan, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 104. 
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relevanssfärer för, exempelvis, religion och etnicitet.6 De processer som inverkar vid 

konstruktionen av en identitet berör samtliga av skolans elever men centralt i denna uppsats är 

emellertid den problematik som Otterbeck aktualiserar gällande att elever med en muslimsk 

kulturell eller religiös bakgrund är “genom sitt minoritetsskap […] i en komplicerad situation 

där de mottar signaler från många håll.”7 Skolans verksamhet medför att elever exponeras för 

andras normaliteter, värderingar samt föreställningar, och detta erfordrar att enskilda elever 

utvecklar olika strategier för att förhålla sig till dessa olika diskurser.8 Väsentligt är dock att 

“vissa grupper får sin normalitet mer sanktionerad än andra.”9  

     Emellertid innefattar skolan inte ett slutet socialt sammanhang och förhåller sig inte 

oberoende till andra sociala situationer, utan eleverna rör sig mellan olika sociala sfärer, vilket 

resulterar i olika sociala yttringar och erfarenheter.10 Sociala fenomen och offentliga 

diskussioner inverkar därefter även på undervisningens utformning och innehåll gällande vad 

som aktualiseras i klassrummet och hur detta gestaltas. Utifrån detta presenterar uppsatsen 

både forskning som framhåller ungdomars identitetskonstruktioner i en bredare social kontext 

och forskning som har fokuserats på denna process i skolan. Således brukas termerna elev, 

ungdom och skolungdom synonymt genom uppsatsen.  

     Identitetsförhandlingar gäller samtliga elever men problematiken återfinns i hur skolan 

generellt och specifikt religionsundervisningen understödjer eleverna i denna process genom 

lärarens ämnesdidaktik, där explicita och implicita värden förmedlas till eleverna som själva 

är aktiva aktörer. De bär med sig olika föreställningar och förståelser om vad som är 

väsentligt gällande deras identitet samt möts de av andras uppfattningar gällande detta, vilket 

undervisningen bör tar hänsyn till och kunna förhålla sig till. Skälen för en sådan 

undervisning återfinns normativt i styrdokumentens föreskrifter gällande hur läraren, i 

kunskapsförmedlingen, ska ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande…”11 och det fostransuppdrag som skolan tillhandahåller angående 

elevers personliga utveckling. Ett sådant åläggande kan inte realiseras utan att 

uppmärksamma faktorer som politiska och kulturella narrativ, vilka eleverna förhåller sig till. 

Det inbegriper ett övervägande bland de ämnesdidaktiska metoderna som syftar till att 

                                                
6 Otterbeck, Jonas, Samtidsislam: unga muslimer i Malmö och Köpenhamn, Carlsson, 
Stockholm, 2010, s. 136. 
7 Otterbeck 2000, s. 100. 
8 Otterbeck 2000, s. 100. 
9 Otterbeck 2000, s. 100.  
10 Otterbeck 2010, s. 136. 	
11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011a, s. 10.  
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behandla identitet och religion gällande deras tänkbara konsekvenser för eleverna: ifall de 

medför att undervisningens mål realiseras och betydelsen av dessa måls politiska och 

kulturella betingelse. 

     Begreppet mångkultur är relativt till sin karaktär då alla mänskliga kulturer är pluralistiska, 

men till vilken grad kan variera.12 För Sverige och andra länder har den ökade migrationen 

efter världskrigen medfört en större etnisk, nationell och religiös variation, vars effekter på 

det omgivande samhället har genererat ett politiskt och akademiskt intresse för identitets- och 

kulturfrågor. Mångkulturism, när det aktualiseras i ett postmodernistiskt och postkolonialt 

perspektiv, tillhandahåller ett kulturrelativistiskt förhållningssätt. Begreppet kan således 

brukas i syfte att ”avslöja och kritisera en förment universalistisk forskningsideologi som stått 

som täckmantel för mer specifika ideologier och värderingssystem.”13 Inom forskning 

gällande internationell migration och etniska relationer bidrar ett filosofiskt och 

religionsvetenskapligt studium till deskriptiva undersökningar av samhället. Häri riktas fokus 

mot, exempelvis, diskriminering och integration som annars kan negligeras när detta 

perspektiv förbises.14  

     Konsumtionsuppsatsen tillhandahåller följaktligen, utifrån syftet och frågeställningarna, ett 

ungdomsperspektiv vars ändamål är att belysa deras upplevelse av den sociala interaktionen i 

olika sociala sammanhang, exempelvis i skolan. Kompetens gällande hur konstruktioner av 

identiteter kan ske och dess olika villkor för olika elever är behövligt för att realisera det 

fostransuppdrag som skolan är ålagd och för att utforma en undervisning som är förenlig med 

dess föreskrivna krav samt inbjuder samtliga elever. 

2.	Metodologiska	och	teoretiska	överväganden	
Under de följande rubrikerna presenteras uppsatsens metodologi, urval och teoretiska 

utgångspunkter, specificerade och motiverade dels utifrån vetenskapliga resonemang och dels 

utifrån skolans styrdokument. Motiveringar för insamlingen av de studier som utgjorde 

undersökningsmaterialet återges, samt de avgränsningar som format uppsatsens arbetsprocess. 

Därefter redogörs de primära och sekundära bearbetningsfaserna som följs av definitioner av 

de centrala begrepp som återfinns i uppsatsen. Med grund i de centrala begreppen presenteras 

                                                
12 Andersson, Daniel & Sander, Åke, ”Svensk bakgrund”, Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), 
Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 27. 
13 Roth, Hans Ingvar, "Identitet och pluralism": en forskningsöversikt med särskild 
hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter, Linköping University Electronic Press,   
Linköping, 2003, http://www.ep.liu.se/ea/iap/2003/001, s. 41. 
14 Roth 2003, s. 54.	
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sedan Avtar Brahs resonemang gällande hur skillnad som ett teoretiskt perspektiv kan brukas 

för att beskriva en identitets formation. Uppsatsens bruk av denna teoretisering hade som 

ändamål att dels att möjliggöra en diskussion rörande de olika forskningsresultaten utifrån en 

gemensam grund, samt att föra ett resonemang gällande skolans didaktiska verksamhet. 

2.1.	Urvalsmetod	och	avgränsningar	
Insamlingen av de 16 studier som utgjorde uppsatsens underlagsmaterial strukturerades 

genom ett sökande efter vetenskaplig forskning via den söktjänst som erbjuds vid Linköpings 

Universitet, UNIsearch. Kollegialt granskade studier som inkluderade nyckelorden identity 

construction, identity negotiating, students, secondary education, religion och islam valdes ut 

för närmare undersökning. Andra studier ackumulerades i enlighet med en snöbollseffekt 

genom hänvisningar eller referenser i det redan ackvirerade underlaget.15 En del studier har 

inkluderats i undersökningen utifrån deras didaktiska kopplingar och resonemang. 

     Studiet av identitet och dess konstruktion i denna typ av forskningskonsumtion medförde 

en viss problematik när internationella studier samlades och sammanställdes. Centralt för 

problematiken var de kontextuella skillnaderna mellan dessa studier samt den svenska skolans 

sammanhang. Artikelförfattarna har genomfört undersökningar i skilda miljöer och under 

skilda tidsperioder med dess egna faktorer som kunde påverka den identitetsskapande 

processen. Den mångkulturella historien och integrationspolitiken utgjorde sådana faktorer, 

tillika religioners övergripande status i samhället, vilket påverkades av en sekulariserings- 

eller postsekulariseringsprocess samt historiska omständigheter. Religionsaspekten i denna 

problematik samverkade även med etnicitet och föreställningar gällande detta. Därefter, 

gällande de studier som undersökte identitetsskapande strukturer inom skolan, var det 

väsentligt för denna uppsats hur religion, etnicitet och kultur behandlades i skolan då det, 

exempelvis, fanns både konfessionell och icke-konfessionell religionsundervisning bland de 

olika nationella skolor som återkom i undersökningarna. Skolans utformning, verksamhet, 

uppdrag och mål var ytterligare en skillnad som inverkade på skolans och lärarnas bemötande 

av ämnet gällande elevers identitet. Dessa olika förutsättningar framkom i de bakgrunder och 

kontextbeskrivningar som presenterades bland de enskilda studier som uppsatsen utgått från. 

Sammantaget utgjorde problematiken en fråga om i vilken utsträckning undersökningarnas 

resultat och slutsatser var relevanta och applicerbara inom en svensk inramning och skola.  

                                                
15 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. 
utg., Natur & Kultur, Stockholm, 2003, s. 137.	
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     Utifrån detta har ett visst urval och avgränsningar gjorts för att samla stoffet och därmed 

besvara frågeställningarna och syftet. Studierna som valts var utförda i en västerländsk 

kontext för att minimera effekten av skillnader mellan undersökningarnas sammanhang och 

den svenska skolan, vilket medför att relaterbarheten höjs.16 Vidare befann sig studieobjekten 

i en mångfacetterad och komplex miljö med flera normaliteter jämfört med ett mindre 

mångkulturellt samhälle, vilket överensstämde med denna uppsats fokus. Dessa studier 

aktualiserade vilka förhandlingsmöjligheter elever med en muslimsk bakgrund har i en 

västerländsk och mångkulturell miljö, likt den som återfinns i den svenska skolans vardag. 

Med västerländsk kultur åsyftar uppsatsen en förståelse av vissa beteenden och värderingar 

som geografiskt hemmahörande i primärt nordamerikanska och västeuropeiska samhällen 

men har en global påverkan. Kulturen har en judeo-kristen grund men religion betraktas 

främst som en privat angelägenhet då individualismen uppfattas som ett centralt värde. Det 

västerländska produceras och reproduceras gentemot föreställningar om icke-västerländska 

kulturer och samhällen.17 

     Studierna utgick från en empiri där elever och ungdomars egna uttalanden behandlades 

utifrån vetenskapliga metoder, vilket är i enlighet med uppsatsens elev- och 

identitetsperspektiv. Åldrarna på ungdomarna i dessa undersökningar motsvarade i huvudsak 

åldern på eleverna i den svenska gymnasieskolan men vissa artiklar utgick från ett 

ålderspektrum som även inkluderade åldrar över och under svensk gymnasieålder. Dessa 

artiklar har bedömts relevanta för uppsatsen då de i sina resultat, bland annat, aktualiserade 

skolungdomars sociala erfarenheter. Avgränsningar rörande studieobjektens ålder i 

underlagsmaterialet fastställdes utifrån styrdokumentens ålägganden, där ämnesplanen för 

religionsämnet och kursplanen för Religionskunskap 1 har ett tydligare och centrerad riktning 

mot identitet och religion än grundskolans utformning av ämnet. Därefter inbegriper, enligt 

Erik H. Erikson, de övre tonåren som en period präglad av identitetssökande. Individer i 

denna ålder uppslukas av en medvetenhet om hur de kan uppfattas av andra i relation till den 

egna uppfattade eller önskade identiteten.18 Utifrån den biologiska mognaden och osäkerhet 

gällande framtiden, skildrar Erikson, hur ungdomar “seem much concerned with faddish 

attempts at establishing an adolescent subculture with what looks like a final rather than a 

                                                
16 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011, s. 36–37.  
17	Andersson, Daniel & Sander, Åke, ”Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld” 
Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 2. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 39–40, 46–47.	
18 Erikson, Erik H., Identity: youth and crisis, Norton, New York, 1986, s. 128.  
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transitory or, in fact, initial identity formation.”19 Tillika den diskussion som framfördes i 

syftet ovan, har forskning som tillhandahåller en bredare social undersökningskontext och 

forskning som koncentrerar sig på skolan, inkluderats i denna undersökning. Dessa 

omständigheter gällande ålder och social kontext har tagits hänsyn till vid bearbetningen och 

behandlats genom den metod som uppsatsen har brukat, vars redogörelse för följer nedan.  

2.2.	Metod	
Uppsatsens undersökningsmaterial behandlades i två bearbetningsfaser, där den första 

inbegrep en grövre urskiljning av artiklar som primärt insamlats i den urvalsprocess som 

beskrevs ovan. Urskiljningen strukturerades utifrån valda frågor, vilka inriktade sig mot de 

enskilda artiklarnas syfte, teori, metodologi, studieobjekt, sociala kontext och eventuella 

skolperspektiv. Fasen sammanföll med urvalsprocessen och syftade till att bestämma vilka 

studier som bidrog till att besvara uppsatsen syfte och frågeställning samt genom dessa 

studiers referenser och hänvisningar finna andra aktuella undersökningar.   

     Uppsatsen tillhandahöll, i dess andra bearbetningsfas, en kvalitativ behandlingsmetod av 

artikelunderlaget, där analysen utgick från ett tolkande synsätt gällande den 

kunskapsteoretiska inriktningen. Uppsatsen har därigenom en ontologisk utgångspunkt som 

uttrycktes i konstruktivistiskt synsätt.20 Uppsatsens kvalitativa metod motsvarar en 

systematisk litteraturstudie som syftar till att ”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen…”21 Denna systematiska sammanställning var av en 

metaetnografisk karaktär, vilket definieras av Alan Bryman som ”en metod som används för 

att få till stånd en interpretativ eller tolkande analys av kvalitativ forskning och av andra 

sekundärkällor…”22 George W. Noblit och R. Dwight Hare anför att metaetnografi 

tillhandahåller olika syften, varav det ”critical examination of multiple account of an event, 

situation, and so forth…” och skapandet av ”synthesis of ethnographic studies…” har 

aktualiserats i uppsatsen.23 Häri var det centrala att fastställa de enskilda studiernas likheter, 

skillnader och förbindelser med andra studier i undersökningsmaterialet, vilket följaktligen 

resulterade i en holistisk tolkning.24 Studiet av samhällsvetenskaplig forskning, som är 

komparativt upplagd, innefattar en process där en översättning av forskningen till 

                                                
19 Erikson 1986, s. 128.  
20 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 40–41.	
21 Eriksson Barajas et al. 2013, s. 31. 
22 Bryman 2011, s. 107. 
23 Noblit, George W. & Hare, R. Dwight, Meta-ethnography: synthesizing qualitative studies, Sage 
Publications, Beverly Hills, Calif., 1987, s.13. 
24 Noblit & Hare 1987, s. 9–10. 
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studieförfattarens egen världsbild skedde25 och därigenom tillgodosåg undersökningen olika 

perspektiv på de identitetsskapande processerna.26  

     Syntesen innefattade ett utvecklande av koncept eller åter-interpretation av publicerade 

resultat.27 Detta ”encourages the researcher to understand and transfer ideas, concepts and 

metaphors across different studies.”28 Emellertid var översättningen mellan studierna 

idiomatisk, där ett bibehållande av textens mening åsyftades, vilket Noblit och Hare beskriver 

som följer: ”An adequate translation maintains the central metaphors and/or concepts of each 

account in their relation to other key metaphors or concepts in that account.”29 Tolkningar 

och förklaringar i undersökningsmaterialet betraktades, likt Nicky Britten et al. framhåller, 

som empiri och data.30  

     I bearbetning återfanns olika typer av översättningar och relationer mellan studier. Dessa 

följde det mönster som Britten et al. beskriver i anförandet att ”they [översättningarna] may 

be directly comparable as reciprocal translations; they may stand in opposition to one another 

as refutational translations; or taken together they may represent a line of argument.”31 Den 

förstnämnda aktualiserades i bearbetningen när undersökningsmaterialet behandlade likartade 

undersökningsobjekt och därigenom antog syntesen en översättning som var ömsesidig 

mellan de olika studierna eftersom de presenterade jämförbara koncept.32 Noblit och Hare 

förklarar att ”each study is translated into the terms […] of others and vice versa.”33 

Motsägande eller mindre ömsesidiga koncept identifierades även och dessa tolkades i sin 

helhet och inkorporerades därefter in i syntesen.34 Motsägelserna var av värde då de speglade 

grundantaganden, vetenskapliga föreställningar och perspektiv som styr olika studiers 

genomförande och resultat. Gentemot detta anser Noblit och Hare att ”If the description are 

reasonable, but the interpretations are ideological, then we must focus on multiple 

interpretations […] as a solution.”35  

     Den sistnämnda formen av översättning, understödjande argumentation, inbegrep en form 

                                                
25 Bryman 2011, s. 107. 
26 Noblit & Hare 1987, s. 18. 
27 Britten, Nicky, Campbell, Rona, Pope, Cathrine, Donovan, Jenny, Morgan, Myfanwy, Pill, R 
Roisin, "Using meta ethnography to synthesise qualitative research: a worked example". Journal of 
Health Services Research & Policy, Vol. 7, No. 4, 2002, s. 209. 
28 Britten et al. 2002, s. 209–210.   
29 Noblit & Hare 1987, s. 28 
30 Britten et al. 2002, s. 210. 
31 Britten et al. 2002, s. 210. 
32 Noblit & Hare 1987, s. 38. 
33 Noblit & Hare 1987, s. 38. 
34 Noblit & Hare 1987, s. 47.  
35 Noblit & Hare 1987, s. 62.  
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av slutledning mellan studier som behandlat enskilda aspekter och detta möjliggjorde en 

övergripande tolkning av de identitetsskapande processerna.36 Inom detta ställdes likheter och 

skillnader i en tolkande ordning som resulterade i en slutsats. Emellertid synliggjorde denna 

form av översättning även nya aspekter i de enskilda studierna och koncept betraktades 

därmed utifrån andra perspektiv då skildringar och resultat jämfördes.37  

     Följaktligen har identifieringen av gemensamma och återkommande eller motsägande 

koncept bland de skilda studierna varit centralt och tillika Britten et al. har olika matriser 

konstruerats för underlättandet denna process och formuleringen av syntesen utifrån 

översättningarna. Likartade koncept utvecklades till kategorier, vars benämningar i vissa fall 

hämtades från enskilda studiers terminologi.38 Metoden innefattade ett moment av 

relaterbarhet mellan studier utförda i kontexter som skiljde sig från den svenska skolan och 

därigenom knyter an till diskussionen gällande möjligheten att generalisera kvalitativa 

studiers resultat till en svensk kontext. Britten et al. anför häri, likt Noblit och Hare, att ”there 

are generalisations to be made across qualitative research studies that do not supplant the 

detailed findings of individual studies, but add to them.”39  

     Genomförandet av en korrekt översättning mellan studierna var en kritisk aspekt i 

bearbetningen, likt Britten et al. och Noblit och Hare framhåller, då hänsyn tog till studiernas 

enskilda koncepts autonomi. Detta innefattade att på ett tillbehörligt sätt bruka studiens 

förklaringar, tolkningar och informantuttalanden, i syfte att stödja ett koncept eller en kategori 

som inte frångår studiens mening med dessa. Häri infanns en balansgång mellan översättning 

av ett framträdande koncept i en studie till en annan studies resultat samt diskussion och 

felöversättning där tolkningen inskränker på artikelförfattarens syfte med begrepp och 

formuleringar.  

     Denna redogörelse av metod gällde primärt besvarandet av den första frågeställningen 

medan den andra berörande didaktiska implikationer inte krävde samma systematiska 

genomgång. Detta då studierna med ett pedagogiskt perspektiv var begränsade i antal och 

omfånget var för limiterat för att kunna erhålla kategorier från, även om likheter dem emellan 

har noterats. De didaktiska tolkningarna och förklaringarna sattes i relation till de kategorier 

som genererades genom översättningen och därmed integrerades de båda aspekterna i 

bearbetningen.  

                                                
36 Noblit & Hare 1987, s. 62.  
37 Noblit & Hare 1987, s. 74–75. 
38 Britten et al. 2002, s. 210.  
39 Britten et al. 2002, s. 213.  
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2.3.	Definitioner	
De följande definitionerna av centrala teoretiska begrepp i denna konsumtionsuppsats, vilka 

syftar till att presentera kortfattade, vedertagna förklaringar och förståelse som brukas i 

uppsatsen och således inkluderas inte kritiska aspekter gällande dessa begrepp. I Brahs 

skillnadsteori, med dess konstruktivistiska perspektiv på identitetsförhandling, utgör diskurser 

och olika narrativ komponenter i teoretiseringen över denna sociala process, vilken 

presenteras mer ingående under nästkommande rubrik.  

 

Identitet – Uppsatsen brukar ett elevperspektiv, vilket sammanfaller med dess huvudsakliga 

fokus på identitet. Detta begrepp innefattar ett inifrånperspektiv, egna individers uppfattning 

om dem själva för att “förstå hur den enskilda människa eller gruppen såg [eller ser] på sin 

egen situation i förhållande till den yttre omvärlden och/eller andra grupper och individer.”40 

Centralt i studiet av en identitet är dess förhållning gentemot, exempelvis, normer, 

värderingar, narrativ och diskurser.41 Stuart Hall utvecklar detta och menar att:  

they [identiteter] emerge within the play of specific modalities of power, and thus are 
more the product of the marking of difference and exclusion, than they are the sign of 
an identical, naturally-constituted unity – an ‘identity’ in its traditional meaning (that 
is, an all-inclusive sameness, seamless, without internal differentiation).42  

Häri framhålls identitetskonstruktionens beroende av en jämförelse och förhandling, där just 

skillnader accentueras inom dessa processer.  

 

Identitetsförhandling – William B. Swann framhåller att konceptet om identitetsförhandlingar 

utgår från ”the assumption that people enter their social interactions with certain goals in 

mind and try to establish mutual identities that enable them to attain these goals.”43 Syftet 

med denna teoretiska hållning är en bekräftelse av personliga karaktärsdrag hos 

studieobjekten och strukturella variabler, som motsvarar diskurs och narrativ i uppsatsen, 

samt hur dessa båda påverkar resultatet av de sociala interaktionerna. Uppsatsen betonar de 

strukturella variablerna. Förhandlingen inbegriper olika strategier av varierande karaktär vilka 

                                                
40 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 143. 
41 Hall, Stuart, “Introduction: Who needs identity?” Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.) Questions of 
cultural identity, Sage, London, 1996, s. 2. 
42 Hall 1996, s. 4. 
43 Swann, William B. Jr.,”Identity Negotiation: Where two roads meet”, Journal of Personality and 
Social Psychology, Vol. 53, No. 6, 1987, s. 1048.	 
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kan ske närmast automatiskt utan större ansträngning medan andra är medvetna och 

komplexa.44 

 

Konstruktion – Det teoretiska begreppet konstruktion syftar till att skildra hur, exempelvis, 

den upplevda verkligheten, kunskap, sociala grupper, identitet samt genus är produkter av 

kulturell och social interaktion, gestaltat genom representation. Vidare reproduceras och 

upprätthålls dessa konstruktioner vid individers samverkan och genom det språk som ger ord 

och en gemensam förståelse för dessa konstruktioner.45 Forskning som bygger på 

konstruktionism kan själv synas genom ett konstruktivistiskt perspektiv då den producerar 

eller reproducerar en föreställning.46 Konstruktionismens mångfacetterade karaktärsdrag och 

närmast paradoxala tendenser beskrivs av Peter Burke följande: “many scholars now express 

an almost dizzying sense of freedom, oft the power of the imagination, of a world of socio-

cultural forms which are ‘soft’, malleable, fluid or fragile.”47 Med utgångspunkt i en 

konstruktivistisk grund kan religiösa attribut, återger Hans Ingvar Roth, verka likt etniska och 

kulturella markörer i framhävandet av en grupptillhörighet i en mångkulturell kontext.48  

 

Diskurs – Termen diskurs skildrar hur det är både de uttalade och outtalade värden som ligger 

bakom den språkliga ordningen och motsvarar vad som kan eller inte kan sägas och skrivas. 

Följaktligen är diskurser knutna till ett maktperspektiv gällande en klassificering och ordning 

av den uppfattade verkligheten.49 Häri infinns förståelsen av vad som är “normalt”. Michel 

Foucault anför hur diskurser “drabbas” av olika procedurer som påverkar diskursen, 

kontrollerar den och begränsar den. Procedurerna verkar externt, internt och bestämmer 

subjektets relation till diskursen – vem eller vilka som får tillträde till diskursen.50 Häri 

uppmärksammar Foucault klyftor inom den sociala tillägnelsen. Skolans verksamhet åsyftar, 

med rätta enligt Foucault, att utgöra ett samhällsinstrument, som möjliggör att varje individ 

kan få tillgång till en rad olika diskurser. Gentemot detta anför Foucault att utbildningens 

fördelning, samt vad den tillåter eller förhindrar, är ett resultat av sociala förhandlingar, 

                                                
44 Swann 1987, s. 1047–1048. 
45 Thornberg 2013, s. 36.  
46 Burke, Peter, What is cultural history?, 2. ed., Polity, Cambridge, 2008, s. 77–79.	
47 Burke 2008, s. 79. 
48 Roth 2003, s. 28. 
49 Florén & Ågren 2006, s. 138.  
50 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 
december 1970, Stehag, Stockholm, 1993, s. 26. 
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distansering och motsättningar. Den är därmed ett politiskt medel för förändring av diskurser 

och vilka som har tillgång till dessa.51  

 

Narrativ – Likt definieringen av diskurs, utgår Foucault från att det finns olika procedurer 

som påverkar diskursen, var av den inre proceduren innefattar narrativ, vilket kan liknas vid 

mindre berättelser och formuleringar. Foucault framhåller att det finns ett spektrum av olika 

narrativ i ett samhälle vilka ska förstås inom diskursen. Det finns informella, vardagliga, 

narrativ och det finns mer formella, nästan institutionellt ritualiserade, narrativ. Dessa 

tillhandahåller en paradox som Foucault menar att de försöker undvika, men ändock måste 

förhålla sig till: att för första gången säga det som redan sagts.52 Förklaringen till detta är att 

”Kommentarernas [narrativens] obegränsade svall arbetas fram, från insidan, av drömmen om 

en dold repetition – vid dess horisont finns kanske inget annat än det som en gång var dess 

utgångspunkt, en enkel recitation.”53 Jörn Rüsen bidrar med ett historiskt perspektiv gällande 

narrativ som uppsatsen bedömer relevant för diskussionen av elevers identitetskonstruktion. 

Narration är nödvändigt för mänsklig interaktion och navigering inom en kulturell omgivning 

och är således centralt för kommunikation där värden och normer finns inbäddade, vilka 

bygger på en kulturhistorisk grund.54  

 

Islamofobi – Mattias Gardell presenterar islamofobi som en diskurs, vilken utifrån ett 

essentialistiskt skillnadstänkande uppfattar religion och kultur likt monolitiska helheter vilka 

erhåller en auktoritet över de individer associerade med kulturen eller religionen. Denna 

religiösa eller kulturella auktoritet styr hur dessa individer tänker och reglerar, följaktligen hur 

individer ”är”. Gardell åsyftar häri en diskurs och narrativ, vilket möjliggör ett tal om ett 

definierat och beständigt muslimskt varande. Därefter innefattar detta essentialistiska 

skillnadstänkande en kategoriseringsprincip där ett ”vi” och ”de andra” (re)produceras med en 

tendens att generalisera individer med muslimsk bakgrund och reducera dem till en enhetlig 

massa, vilket styrs utifrån skillnadstänkandet av den essentialistiska förståelsen av islam.55 

Sammanfattningsvis återger Gardell följande definiering av islamofobi som teori och praktik: 

”socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, samt 

                                                
51 Foucault 1993, s. 31. 
52 Foucault 1993, s. 16. 
53 Foucault 1993, s. 18–19.	
54 Rüsen, Jörn, History: narration, interpretation, orientation, Berghahn Books, New York, 2005, s. 4.  
55 Gardell, Mattias, Islamofobi, Leopard, Stockholm, 2010, s. 17. 
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handlingar och praktiker som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på basis av 

att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.”56 Begreppet är emellertid 

problematiskt och brukas av kontrasterande aktörer: både de som fördömer uppfattad kritik 

mot muslimer och islam som islamofobi och de som utifrån olika ideologiska grunder öppet 

hyllar en motvilja gentemot religionen och dess utövare.57   

 

Ackulturation – Det antropologiska begreppet ackulturation beskriver den process gällande 

kulturella och psykologiska förändringar som följer interkulturella möten. Förändringar i 

seder, ekonomi och politisk riktning kan förekomma i den kulturella aspekten och de 

psykologiska kan innefatta en omväxling bland individens attityder gentemot denna process, 

den kulturella identiteten samt de sociala interaktionerna med samhället i stort.58 

Ackulturationsprocessen riktar fokus mot hur hanteringen av kulturmötet sker, varav en 

övergripande strategi kan vara integration där både ett upprätthållande av den kulturella 

bakgrunden och ett engagemang med det större samhället eftersöks. En annan övergripande 

strategi är assimilering där upprätthållandet av det kulturella arvet inte är eftersträvansvärt, 

medan interaktionen med övriga samhället är önskvärt.59 

 

2.4.	Konstruktionen	av	en	identitet	
Brah återger en teoretisering av dynamiken i de identitetsskapande processerna genom att 

utgå från det teoretiska begreppet skillnad, med syftet att påvisa hur ”discourses and practices 

inscribe social relations, subject positions and subjectivities.”60 Skillnad som koncept 

innefattar ”the variety of ways in which specific discourses of difference are constituted, 

reproduced, or resignified.”61 Detta kan skildras genom fyra olika aspekter: identifikation, 

sociala system, personlig erfarenhet och subjektivitet.62 Vissa av dessa diskurser antar 

fixerade och oföränderliga gränser mellan olika grupper, betecknade som genom sin natur 

olika, medan andra framhåller skillnaden som relationell, villkorad och rörlig.  

                                                
56 Gardell 2010, s. 17.		
57 Allen, Chris,”Islamophobia and it’s consequences”, Allen, Chris, Amghar, Samir, Boubekeur, Amel 
& Emerson, Michael, European Islam: the challenges for society and public policy, Center for 
European Policy Studies, Brussels, 2007, s. 144. 
58 Berry, John W., Phinney, Jean S., Sam, David L. & Vedder, Paul, ”Immigrant Youth: Acculturation, 
Identity, and Adaptation”, Applied psychology: an international review, Vol. 55, No. 3, 2006, s. 305. 
59 Berry et al. 2006, s. 306. 
60 Brah, Avtar, Cartographies of diaspora: contesting identities, Routledge, London, 1996, s. 115.  
61 Brah 1996, s. 125. 
62 Den svenska översättningen av dessa termer är hämtad från Jonas Otterbeck 2010, s. 136.  
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     Med skillnad i identifikation åsyftas hur individen identifierar sig med ett eller flera 

narrativ och att andra identifierar individen med ett eller flera narrativ, vilket medför att 

identiteten ges både innehåll och gestaltning samt en förståelse av det omgivande samhället 

och kulturen. Detta innebär, specifikt i en mer mångkulturell kontext, ett samspel mellan olika 

narrativ som individen med hjälp av påvisar en identitet eller önskad identitet.63 Samexistens 

av flertalet identiteter ska förstås utifrån att diskurser kan utgöra basen för en identifikation i 

vissa kontexter och att en framhävd identitet är ett omskapande och en kontextspecifik 

konstruktion. Proklameringen av en sådan kollektiv identitet är, enligt Brah, en politisk 

process inom denna teoretisering.64  

     Identifikation samverkar med ett samhälles värderingar och särskiljning av skilda 

identiteter utifrån olika aspekter som genus, etnicitet och religiös tillhörighet, vilket förmedlas 

i sociala system. Diskurser och dess narrativ bär därmed upp olika värderingar och 

normaliteter, vilka exemplifieras i politiska och ekonomiska ordningar av en 

institutionaliserad karaktär. I en mer mångkulturell kontext grupperas olika narrativ i en 

hierarkisk ordning där den politiska och kulturella dominansen framhåller en normalitet som 

mest önskvärd. Konstruktionen av grupper kan syfta till att placera dem i en ordning och 

därefter relatera dem till normen. Det är värderingen av olika normaliteter som åsyftas av 

Otterbeck vid anförandet att vissa av dessa är mer sanktionerade och andra devalverade.65  

     Den personliga erfarenheten förhåller sig inte autonomt i förhållande till dessa sociala 

system, utan förhandlar med dem likt narrativen. Andra individer påverkas av systemen i dess 

uppfattning och värdering av andra individer eller grupper och dessa inordnas och placeras i 

de strukturella hierarkierna legitimeras utifrån narrativen. Personlig erfarenhet beskrivs av 

Brah som den betydelsefulla process vilken utgör villkoren för konstruktionen av den 

uppfattade verkligheten och således inbegriper det en meningsskapande process där symboler 

och narrativ brukas. Meningsskapandet kan emellertid förfalla som motstridig då det 

motsvarar ett diskursivt utrymme där olika positioner kan erhålls, reproduceras eller 

förkastas.66 Konstruktionen av ett subjekt och individualitet återfinns inom det diskursiva 

utrymmet, vilket innefattar ett förlopp där individen uppfattar sin omvärld i enlighet med hur 

individen är kulturellt konstruerad och de politiska diskurser individen har till sitt 

förfogande67.  

                                                
63 Brah 1996, s. 123–124. 
64 Brah 1996, s. 124. 
65 Brah 1996, s. 117–118. 
66 Brah 1996, s. 116. 
67 Brah 1996, s. 117. 
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     Slutligen infinns även subjektivitet, som Brah förklarar utifrån en psykoanalytisk grund 

med dess ståndpunkt att ”the subject is understood as decentred and heterogeneous in its 

qualities and dynamics.”68 Dock driver olika ideologier i samhället diskurser om hur 

individens identitet är en helhet och följaktligen uppfattar sin identitet på detta sätt.69 

Subjektivitetsprocessen tillhandahåller både en social och subjektiv dimension som möjliggör, 

utifrån antagandet om socialt producerade subjektspositioner, en förståelse av de 

psykologiska investeringar individen gör.70 Emellertid är denna aspekt gällande den sociala 

konstruktionen av skillnader nedtonat i uppsatsen som erhåller ett större fokus på de tre 

förstnämnda aspekterna: personlig erfarenhet, sociala system och identifikation.  

     Otterbeck sammanfattar Brahs resonemang och återger dess kärna gällande 

identitetsskapandes dynamik enligt följande citat: “Samtidigt klassar sig och klassas individer 

olika beroende på vilka delar som framhävs i ett specifikt sammanhang vilket leder till 

förhandling där olika potentiella identifikationer betonas eller döljs beroende på kontext.”71 

Brahs teoretisering gav en flexibel grund åt skildringen av identitetsskapande processer där 

denna uppsats fokuserar på förhandlingar och strategier gentemot och mellan olika diskurser 

och de narrativ som verkar inom dem. Teorins fokus på skillnad, mångfald och gemenskap, 

vilka sammankopplas med diaspora och geografiska positioner, gagnar uppsatsen, då dessa 

komponenter var aktuellt för studiernas informanter och är idag aktuellt för flertalet elever i 

den svenska skolan. En central aspekt av diskurser är deras gränsdragningar och narrativ som 

skapar sociala kategorier och därefter även identiteter. Diskursen upprättar gränser för det 

tänkbara och ”I grunden handlar det om ett kontrasttänkande, en tankefigur vi ser verksam 

inte minst när det gäller problematiska identiteter.”72 förklarar Mats Börjesson och Eva 

Palmblad. I enlighet med den konstruktivistiska grundtanken om en socialt konstruerad 

verklighet blir då realiteten skapad, förstådd och reproducerad genom diskurser.73 Börjesson 

och Palmblad framhåller hur en diskurscentrerad forskning kan åsyfta att undersöka vilka 

narrativ som förbinds med vissa kontexter, vilket explicit eller implicit återfinns i det 

studiematerial denna uppsats bygger på. Emellertid utgick uppsatsen inte från en 

diskursanalytisk grund som teoretisk metod, men diskursteorins ontologiska förståelse 

praktiserades i uppsatsen. Följaktligen uppfattades studiernas innehåll som uttryck för olika 
                                                
68 Brah 1996, s. 121. 
69 Brah 1996, s. 119–120. 
70 Brah 1996, s. 123. 
71 Otterbeck 2010, s. 138. 
72 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva, ”Introduktion”, Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), 
Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 8. 
73 Börjesson & Palmblad 2007, s. 9.  
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rådande diskurser och narrativ, aktiva och påverkande inom den teoretisering som Brah 

skildrar. 

3.	Didaktisk	bakgrund	
Nedan följer en redogörelse för den funktion elevers identitetsförhandlingar har i skolan och 

inom religionsdidaktiken, som syftar till att ge en fördjupning åt problematiseringen i 

uppsatsens syfte med fokus på de didaktiska aspekterna. Redogörelsen har strukturerats 

utefter två utgångspunkter: skolans styrdokument och religionsundervisningen i praktiken. 

Den förstnämnda utgångspunkten återger vilka delar av skolans olika verksamhetsreglerande 

dokument som aktualiserar hela skolans samt religionsundervisningens åläggande att 

behandla elevers identitetsutveckling. Åläggandena kommenteras även utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv. Dessa normativa förordningar följs i den andra utgångspunkten av 

en problematisering av dess tillämpning, alternativt brist på tillämpning, i skolans verksamhet.   

3.1.	Styrdokumentens	föreskrifter	
Skolans fostringsuppdrag kan förstås utifrån tre olika aspekter: socialisering, individualisering 

och idealbildande fostran. Det förstnämnda innefattar att skolan ska bereda eleverna för att 

kunna delta i samhället genom att utveckla deras sociala kompetens. Roger Fjellström 

benämner detta som en normalisering av eleverna. Gentemot detta, och i viss kontrast mot 

normaliseringen, ska skolan även bistå i elevens personliga utveckling. Detta åsyftar en 

individualisering och skolan ska balansera dessa två åligganden. Det tredje fostransuppdraget, 

den idealbildande fostran, inbegriper att eleverna ska internalisera de grundläggande värden 

och normer som skolan representerar och “att forma önskvärda karaktärsdrag hos dem och ett 

önskvärt moraliskt omdöme.”74 Väsentligt för detta fostransuppdrag är skapandet av en 

medborgerlig identitet hos eleverna. I Skollagen framkommer detta som ett av utbildningens 

syften ”att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”75  

     Häri infaller utvecklingen av en identitet som ett av skolans ansvarsområden och som 

vidare i läroplanen för gymnasiet uttrycks i termer av att “Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet.”76 och att undervisningen ska ”bidra till elevernas allsidiga 

                                                
74 Fjellström, Roger, Skolområdets etik: en studie i skolans fostran, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 
242.	
75 Skollagen 2010:800: med Lagen om införande av skollagen, 1:4. 
76 Skolverket 2011a, s. 5.  
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utveckling.”77 Läroplanen för gymnasieskolan anför mer specificerat att i enlighet med en etik 

som återfinns i den kristna traditionen och västerländsk humanism ska skolans övergripande 

fostran resultera i att eleverna tillägnar sig egenskaper som rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande. Därefter ska en förtrogenhet med svensk kultur, historia och språk, vilket 

även innefattar delaktighet i det gemensamma kulturarvet, säkras genom undervisningen. 

Gentemot det gemensamma ska även utrymme ges i skolans verksamhet för förankringen av 

en medvetenhet och trygg identitet till elevens egna kulturella kontext. Ett gynnsamt 

skolklimat för eleverna och deras personliga utveckling berör därmed hela skolan men i 

Religionskunskap finns det ett uttalat åliggande att direkt behandla frågor berörande identitet 

och identitetsskapande processer med religion som huvudsakligt perspektiv.  

     Ämnesplanen för Religionskunskap framhåller att ett mångfaldsperspektiv ska vara 

normgivande i undervisningen och därigenom ”ge eleverna möjlighet att utveckla en 

beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.”78 Eleverna ska få 

förutsättningar att kunna förkovra sådan kunskap som kännedom om hur identitet skapas och 

erhålls utifrån religioner och livsåskådningar. Mer specifikt för Religionskunskap 1, en kurs 

som samtliga gymnasieelever läser och således brukas som utgångspunkt i uppsatsen, uttrycks 

detta ledande mål i kursens centrala innehåll där undervisningen ska fokusera på hur 

dominerande religioner och livsåskådningar tar sig uttryck för individer och grupper, både 

nationellt och internationellt. Därefter ska religion betraktas i relation till aspekter som genus 

och etnicitet. Till sist ska individens och gruppens identitet i relation till religion och 

livsåskådningar behandlas utifrån olika källor. 79 

     Skolverket har utgivit kommentarmaterial för Religionskunskap enbart för grundskolan. 

Dock har likheterna mellan religionsämnet i grundskolan och gymnasiet bedömts tillräckliga 

för att tillgodoräkna Skolverkets förklarande anmärkningar i uppsatsen. Materialet framhåller 

att syftet med undervisningen är att stödja ”elevernas omvärldsförståelse och som kan bidra 

till den personliga utvecklingen. [...] Den personliga utvecklingen främjas av att eleverna får 

möjlighet att reflektera kring livsfrågor och identitet, och av att de möter och använder sig av 

etiska begrepp och resonemang.”80 Skolverkets kommentarmaterial betonar identiteters 

dynamiska karaktär som konstrueras och rekonstrueras i förbindelse med de samhälleliga och 

                                                
77 Skolverket 2011a, s. 6. 
78 Skolverket 2011a, s. 137.		
79 Skolverket 2011a, s. 138.  
80 Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap, Skolverket, Stockholm, 2011b, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2562 (hämtad 2016-04-04), s. 7.  
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kulturella kontexter individen befinner sig inom eller responderar till.81 Utifrån detta ska 

skolan och religionsundervisningen ge eleverna möjligheten att bejaka hur identitet står i 

relation till genus, sexualitet, etnicitet, klass, språk, religion och livsåskådning.82 

     Den mångfalds- och perspektivrika undervisning som styrdokumenten framhåller 

efterfrågas även av Mohammad Fazlhashemi vid anförandet att i en svensk kontext finns en 

större kännedom om nyanser och olika inriktningar inom kristendomen medan förståelsen av 

islam, både etiskt och emiskt betraktat, “har en tendens att utgå från bilden av enhet.”83 Denna 

framställning av islam som enhetlig, vilken drivs av både sekulära och religiösa aktörer i en 

västerländsk kontext samt olika grupperingar inom det islamska spektrumet beror på den 

“aktörernas kunskapsnivå, deras syn på kulturella identiteter och huruvida dessa betraktas 

som statiska.”84 Vid en närmare och kritisk granskning av islam påvisas dess mångfald 

gällande yttringar och perspektiv, som medför att begreppet islamer brukas.85 Följaktligen ska 

detta förhållningssätt utgöra en central punkt i religionsundervisningen, vars betoning åsyftar 

till att “eleverna ska bli medvetna om att det sätt på̊ vilket folk praktiserar och förstår sin 

religion i vardagen kan skilja sig väsentligt från den bild av religionen som officiella 

förespråkare – präster, teologer och andliga ledare – ger.”86 Detta är centralt i undervisningen 

för att motarbeta enformiga och förutfattade meningar av religion i relation till enskilda 

individers religiositet och beteende.  

3.2.	Religionsundervisningen	i	praktiken:	en	exemplifiering		
Skolinspektionens granskning av religionsundervisningen, vilken citerades i uppsatsens 

inledning, observerade att den undervisningstid som ägnades åt religion och dess koppling till 

identitet är tämligen kort.87 Undervisningen tenderade vidare även att vara faktabaserad och 

således inte utgick från elevernas egna erfarenheter och därmed inte ge dem verktyg för att 

kunna reflektera över sina egna liv.88 Anledningen till detta, beskriver Skolinspektionen, hade 

sin grund i lärarens farhågor kring eventuella obehagliga diskussioner samt tidsbrist.89 Hur 

religionsundervisningen praktiserades skiljer sig sålunda från vad styrdokumenten föreskriver 

                                                
81 Skolverket 2011b, s. 9.  
82 Skolverket 2011b, s. 9. 
83 Fazlhashemi, Mohammad, Vems islam: de kontrastrika muslimerna, 4., [rev.] 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 5. 
84 Fazlhashemi 2014, s. 8.  
85 Fazlhashemi 2014, s. 7–8.	
86 Skolverket 2011b, s. 7. 
87 Skolinspektionen 2012, s. 11. 
88 Skolinspektionen 2012, s. 17–18. 
89 Skolinspektionen 2012, s. 16–17. 
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enligt Skolinspektionens granskning, vilket utgör ytterligare en aspekt i problematiseringen av 

religionsundervisningen och identitetsskapande processer.  

     I Karin Kittelmann Flensners avhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic 

Sweden (2015) presenteras hur olika diskurser figurerar inom religionsundervisningen. Den 

sekularistiska diskursen var dominerande och satte “ramarna för talet om religion, religioner 

och livsåskådningar i klassrumspraktiken.”90 Häri tillhörde religion det förflutna, något som 

återfanns i icke-moderna samhällen. Intolerans förknippades med religiositet och religiösa 

individer medan tolerans och öppenhet associerades med en icke-religiös kontext, vilket 

vidare betraktades som neutralt, objektivt och önskvärt inom denna diskurs. Religion förstods 

likt ett hinder för utvecklingen av en egen individualism och autonomi, detta gällde specifikt 

islam. Därefter innefattade diskursen aspekter om att religion och religiositet endast borde 

tillhöra den privata sfären, även om klassrummet är ett offentligt rum där eleverna förväntas 

tala om religion.91 Kittelmann Flensners konklusion utifrån detta är att om “en diskurs 

dominerar utesluts andra möjliga sätt att tala.”92 Av undersökningen framgick det att elever 

med främst kristen religiös bakgrund inte yttrade sin religiösa identitet i klassrummet. 

Emellertid uttryckte elever med muslimsk bakgrund sin religiositet och talade om sig själva 

som muslimer.93 Även om samtliga religioner diskuterades i klassrummet som något 

främmande och irrationellt, framhölls kristendom som mer rationell, då denna ansågs vara 

limiterad till den privata sfären. I kontrast till detta skildrades islam som “den andre”, icke-

svenskt, en framställning delvis beroende av en luthersk förståelse av religion.94 En sådan 

undervisning realiserar inte religionsämnets mål.  

     Gentemot detta föreslår Kittelmann Flensner att religionsundervisningen ska närma sig 

religion och religioner likt en skillnad bland andra skillnader för att undvika de negativa 

konsekvenserna av en dominerande sekularistisk diskurs, där det väsentliga utbytet av olika 

förställningar och uppfattningar mellan eleverna elimineras. Därefter kan underminerandet av 

diskursen ske genom ett tematiskt upplägg i undervisningen som tillhandahåller ett mer 

mångfacetterat och varierande perspektiv. Väsentligt för denna uppsats är Kittelmann 

Flensners slutsats att enskilda elever med vissa religiösa bakgrunder inte kände sig lika 

                                                
90 Kittelmann Flensner, Karin, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs 
universitet, Diss. , 2015, Göteborg, s. 294.	
91 Kittelmann Flensner 2015, s. 285–287. 
92 Kittelmann Flensner 2015, s. 287.  
93 Kittelmann Flensner 2015, s. 285–286.  
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utsatta, eller ifrågasatta, om en företeelse diskuteras inom olika kontexter.95 Författaren 

förklarar att inom en tematisk didaktik:  

framträdde likheter och skillnader både mellan och inom olika religiösa och icke-religiösa 
traditioner och eleverna kände inte att de behövde stå som representanter eller försvara ‘sin’ 
religion då det blev tydligt att det fanns olika uppfattningar inom denna, men också likheter 
med andra religiösa traditioner.96 

4.	Resultat	
Presentationen av resultatet struktureras efter följande huvudkategorier; Religion som ankare, 

Islamofobi, Koherens och identitet, Förhandling och ackulturation, En proklamerad 

religiositet samt En maskerad religiositet. Kategorierna har erhållits från den 

metaetnografiska översättningsprocessen och utgör komponenterna av den eftersökta 

syntesen. Därefter följer en redogörelse för de didaktiska resonemang, slutsatser och 

rekommendationer som har återfunnits i studierna. De tre förstnämnda kategorierna kan 

primärt liknas vid premisser för hur identitetsförhandlingen aktualiseras hos ungdomarna 

utifrån deras uppfattningar av sin sociala verklighet och dess sammanhang. De tre följande 

kategorierna skildrar därefter vad ungdomarna väljer att uttrycka eller dölja i sin uppfattade 

identitet. Emellertid är kategorierna inte slutna utan sammanfaller med varandra, exempelvis 

då fysiska attribut förekommer i flera av kategorierna men med viss skillnad i betoning eller 

effekt av dem. Flexibiliteten bidrar till erhållandet av den syntes som eftersträvades i enlighet 

med uppsatsens metod. Väsentligt för förståelsen av de resultat som återfunnits bland 

underlaget är att dessa främst accentuerar faktorer och komponenter gällande informanternas 

religiösa och kulturella positionering. 
 

4.1.	Religion	som	ankare	
Både informanter och enskilda studier gav uttryck för att religion och religiositet var 

väsentligt för individerna i deras identitetsskapande. Jasmine Zine skildrar en ambivalens i 

förhandlingen mellan den religiösa aspekten och att befinna sig inom icke-muslimsk, 

amerikansk, kontext. Häri föreföll det centralt för skolungdomarna att vara hängivna 

gentemot en religiös praxis för att kunna upprätthålla den muslimska identiteten. Utifrån detta 

framhåller artikelförfattaren den religiösa identiteten och religionen som ett “ankare” inom 

det diskursiva utrymmet där motsägande diskurser och narrativ medför utmaningar för 

                                                
95 Kittelmann Flensner 2015, s. 296–297.  
96 Kittelmann Flensner 2015, s. 297.	



 21 

ungdomarnas positionering inom fältet.97 Denna liknelse av religion som ankare hade en 

funktion för gruppens sammanhållning där Martha Bigelow framhåller att fysiska attribut 

bidrog till en stärkande känsla av just denna sammanhållning.98 Jane E. McGee och Ken 

Hardmans informanter, som en exemplifiering av Zines redogörelse, uppgav vikten av sin 

religiositet inte enbart som en ”religion”, utan även som en livsstil: “The girls spoke of 

religion as a guide that tells them what to do as giving life meaning and something to live 

by.”99 Religionens centrala position för skolungdomar framkom även i Sylvie Bernard-Patels 

undersökning, som innefattade både brittiska och franska elever, då “young Muslim people in 

both countries have developed a clear sense of self-identity that draws on religion as a source 

of identification.”100 Artikelförfattaren redogör för hur elever med skilda religiösa bakgrunder 

framhöll religionens betydelse för sin uppfattade identitet. När informanterna bads att 

rangordna ålderns, etnicitetens, genus och religionens vikt för dem angav de elever med en 

icke-muslimsk bakgrund religion som minst väsentligt för deras självuppfattning, medan 

elever med muslimsk bakgrund uppgav religionen som av störst betydelse för dem.101 I 

förhållande till detta utvecklar Marie von der Lippe som anför: ”In general religion is not 

more important to individual Muslim adolescents than to Christians, but it seems like it is 

more important for Muslim adolescents to display their Muslim identity, than it is for 

Christians.”102  

     Sadia R. Chadhury och Lisa Miller beskriver denna aspekt likt en positiv spiral, där en 

religiös gemenskap skapades och upprätthölls samt bidrar till den egna identitetsutvecklingen. 

Vid sidan av de fysiska attributen utgjorde olika vänskapskretsar och trygga zoner konkreta 

aspekter av religionens egenskap som ankare.103 Föreningen Muslim Students Association 

(MSA) återkom i de studier som utförts i en amerikansk kontext och Chadhury och Miller 

beskriver föreningen som ett exempel på en trygg zon och förklarar att dessa var “places 
                                                
97 Zine, Jasmine, ”Muslim Youth in Canadian Schools: Education and the Politics of Religious 
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98 Bigelow, Martha, ”Somali Adolescents’ Negotiation of Religious and Racial Bias In and of out 
School”, Theory in practice, Vol 47, No. 1, 2008, s. 31. 
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where the adolescent feels ’connected’ or able to express and cultivate his personal beliefs, 

are an integral part of the formation of the adolescent’s unique religious identity.”104 

Religionen som ankare och socialt stöd blev centralt, anför Susan L. Ketner et al., när 

individen befann sig inom en icke-muslimsk kontext då detta “can give minorities the feeling 

that at least in some ways they can be in command of their own lives; it can also provide a 

sense of belonging.”105 Artikelförfattarna utvecklar detta resonemang och menar att religionen 

fungerade som ett ideologiskt system, vilket genom sina olika praktiker och attribut erbjöd 

deltagarna en livsstil likt ovanstående artikelförfattare återger. Därefter ger religionen en 

solidaritetskänsla, vilken band samman individer till en kollektiv identitet.106  

     Sammanfattningsvis innefattade religion som ankare att individen skapar en stabil 

positionering i det diskursiva utrymmet och genom detta deltog i ett visst kollektivt narrativ 

med tillhörande värderingar och normer. Denna stabila positionering kunde vidare möjliggöra 

ett mer framgångsrikt handlingsutrymme, oberoende av vilken strategi som brukades, för 

individen gentemot andra normaliteter. Behovet av detta i en icke-muslimsk kontext kunde 

delvis skildras utifrån islamofobi, vilket presenteras nedan. 

 

4.2.	Islamofobi	 
Utifrån Gardells definition av islamofobi förkommer en objektifiering av individer med 

muslimsk bakgrund, vilken Natasha Hakimali Merchant förklarar följande: ”The 

Islamophobic belief that Islam is a monolith not only erases differences among individual 

interpretations of Islam, it also erases differences among diverse Muslim communities.”107 

Islamofobi framkom genomgående i underlagsmaterialet som oundvikligt för studieobjektens 

förståelse av sig själva och andras förståelse av dem. Emellertid var inte diskriminering eller 

rasistiska föreställningar faktorer som enbart påverkade elever med muslimsk bakgrund i 

deras vardag och identitetsförhandlingar, men just islamofobin var en särskild faktor för de 

ungdomar som utgör fokus i denna uppsats.108  

     Zine anför att ”One of the most salient experiences of Muslim students inside and outside 
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of school concerns racism, discrimination and Islamophobia.”109 Gentemot detta förklarar 

John E. Hopkins att denna diskriminering av muslimer skiljde sig från annan kränkning riktad 

mot andra religiösa grupper då islam dels uppfattades som en utmanare av de sekulariserade 

västerländska samhällena och dels till följd av de senaste decenniernas terrorattacker och 

krig.110 Artikelförfattaren utvecklar: ”This racialisation of what it means be a Muslim 

corresponds with the events and aftermath of September 11th 2001.”111  

     Flertalet studier framhåller specifikt 11:e september som en ytterst betydelsefull händelse 

för olika gruppers, såväl muslimska som icke-muslimska, identitetsskapande processer. Lori 

Peek skildrar händelserna, och andra våldsdåd av likartad karaktär, som kriser i 

processerna.112 Situationerna har förorsakat att muslimer och andra individer vilka antogs ha 

en bakgrund från Mellanöstern har fått ”endured discrimination, harassment, racial and 

religious profiling, and verbal and physical assault…”113 Ytterligare en konsekvens av 

terrorattackerna var bruket av dessa i skapandet av skillnader mellan muslimer och icke-

muslimer: ”vi” och “de andra”. Flera informanter i Peeks undersökning uttryckte hur de 

upplevt sig själva som objektifierade och stämplade som ”de andra” i det amerikanska 

samhället. Detta, uppgav informanterna, har manifesterats i bland annat verbala och fysiska 

konfrontationer.114 

     Ovanstående redogörelse för islamofobi förstås både i studierna och i uppsatsen som en 

egen diskurs och ett eget narrativ. Fysiska attribut hos individer som påvisade en muslimsk 

religiositet ingav vissa konnotationer om ”de andra” utifrån dessa stereotypa narrativ. I dialog 

med en informant skildrar Ketner et al. denna andrifiering som Peek framhöll ovan: 
Farida: When I enter a shop with two Dutch friends, it is not a problem. But when I enter with 
two or three Moroccan girls, then it is a matter of, “Hey, let’s be more attentive, let’s check 
what they are doing.” It happened so often.  
Susan: Are they prejudiced?  
Farida: Yes, I guess. But on the other hand, of course, they do not have these prejudices for 
nothing. But not all Moroccans steal, I think. Not all Moroccans are criminals. And there are 
also Dutch criminals. But the image Moroccans have, that is their own fault. But well, the 
good suffer from the bad, I think. That is a pity. They really spoil it for everybody. I think that 
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image will always remain: those Moroccans are good for nothing. That is a pity, there are 
good Moroccans as well. 115 

Gentemot dessa samhällsövergripande diskurser var den lokala kontexten av betydelse. 

Zine116 och Peek117, i sina respektive studier, framhåller hur en mer eller mindre heterogen 

och mångkulturell kontext, exempelvis i informanternas skolor, gav olika utrymmen för ett 

omfamnade av mångfalden och därmed möjliggjorde olika förutsättningar för elevernas 

skapande och förståelse av sin identitet.  

     Det var inte enbart den religiösa identifikationen hos ungdomar som kunde ligga till grund 

för negativ särbehandling, utan även etnicitet och genus. De upplevelser som ungdomarna 

fick erfara var sålunda uttryck för ett mångsidigt och strukturellt förtryck där olika attribut 

påverkade hur förtrycket gestaltades.118 Vissa av studierna applicerade ett fokus på religiositet 

i relation till etnicitet och genus. von der Lippe ansluter sig till denna diskussion och 

exemplifierar detta utifrån etnicitet och hudton.119 En mörkare hudton betraktades utifrån den 

dominerande normaliteten som en indikator för muslimsk religiositet och utifrån denna 

association anför von der Lippe att “many Muslims are in danger of being stigmatised on the 

basis of both skin colour (race) and religion.”120 Religiositet och genus accentueras av Selcuk 

R. Sirin och Michelle Fine som beskriver att genus påverkade dels hur olika diskriminerande 

handlingar tog sig uttryck gentemot en individ, men även hur den enskilda individen förhöll 

sig till dessa. Det som framgick i studien var, utifrån en informants uttalande, att ”he, like so 

many young Muslim men, feels swallowed by a representation he can’t actively resist...”121 

Medan diskriminering riktad mot manliga ungdomar utgjordes främst av terroristreferenser, 

konstruerades diskrimineringen mot kvinnliga ungdomar i form av föreställningar om dem 

som förtrycka och outbildade.122 Denna diskriminering påverkade informanterna olika menar 

artikelförfattarna, och förklarar att ”For boys, discrimination was significantly related to the 

indicators of acculturation, whereas for girls it was significantly related to anxiety.”123 
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Hopkins anför att det fanns en förbindelse mellan islamofobiska påhopp samt etnicitet och 

utifrån detta agerade vissa informanter i enlighet med en dominerande maskulinitet när de 

nedtonade betydelsen av sina erfarenheter gällande rasistiska bemötanden. Artikelförfattaren 

förklarar detta följande:  
It is possible that some of the young men were unable to cope with the intensity of the racist 
name-calling, or did not want to admit to being a victim of racism. Both could result in their 
masculinity being questioned, or could result in them being the victims of further name-calling 
from their peers.124 

Ungdomarna mötte, sammanfattningsvis, olika reaktioner gentemot deras bakgrund eller 

uppfattade bakgrund och denna reaktion fungerade som en katalysator, vilken genererade 

olika handlingsalternativ för dem. Flertalet informanter i studierna återgav hur en medialt, 

kulturellt och politiskt förmedlad bild av muslimer som kvinnoförtryckande, skäggiga 

terrorister påverkade dem i deras identitetsförhandling. Denna diskurs och narrativ tog 

informanterna ställning gentemot och gjorde aktiva handlingar i bemötandet av gestaltningen. 

En sammantagen uppfattning för denna diskussion, gällande hur islamofobi utgör en central 

grund i identitetsförhandlingarna, accentueras av von der Lippe när artikelförfattare anför att 

“young people to a great extent focus on that part of their identity that is under pressure.”125 

4.3.	Koherens	och	identitet		
Förutsättningar för de identitetsskapande processerna kunde beskrivas utifrån olika typer av 

krav på sammanhållning inom en grupp, koherens, och det sociala samspelet. En av 

informanterna i Zines undersökning uttryckte att:  
There’s lots of challenges because I think it’s natural to want to be accepted when you’re 
growing up when you’re young and you don’t really have an identity. Because first of all 
you’re Indian and then you’re living in a white society and you’re also trying to be accepted, 
but at the same time you want to be practicing Islam. It’s a big struggle until you get a very 
strong identity as a Muslim and it takes a lot of years to build up. Trying to fit in is a hard 
thing to get over, but once you get over it you’re very strong.126  

Zine förklarar att det diskursiva utrymmet innefattade ett kulturellt dilemma som ställer olika 

krav på individen då det innehar tre olika dimensioner: den dominerade, den etniska och den 

religiösa normaliteten.127 Grupptryck kunde, beroende på perspektiv, betraktas både som 

positivt eller negativt. Ett positivt tryck återfanns exemplifierat i Zines undersökning där en 

grupp med likartad muslimsk bakgrund utgjorde en stöttande funktion för den enskilde 
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individen, likt diskuterat ovan.128 Vidare beskrevs detta som ett medel för att upprätthålla 

vissa värderingar och beteenden vilka betraktades som muslimska, samt att det skapade en 

känsla av kamratskap mellan de individer som stod inför samma utmaningar.129  

     Föräldrar kunde utgöra detta positiva grupptryck men deras betydelse för den 

identitetsskapande processen var mångfacetterad och skildrades olika bland de enskilda 

studierna. Peek diskuterar hur vissa av informanterna som yngre identifierade sig i enlighet 

med föräldrarnas bakgrund, värden och normer.130 Emellertid anförde informanterna att “they 

were more likely to identify themselves this way because of social norms and external 

pressure in the United States to define oneself by race, nationality, or ethnicity rather than 

religion.”131 Peek återger hur föräldrar till informanterna uppmanade dem att inte bära fysiska 

attribut, likt hijab, för att undvika islamofobiska påhopp,132 medan Chadhury och Miller 

redogör för uttalanden om en betydelsefull skillnad mellan informanterna och deras 

immigrerade föräldrar med en annan kulturell förståelse. Detta medförde att “their parents 

could not relate to their experiences, since not only were they older but also reportedly 

unfamiliar with the norms of American society.”133 Detta står i viss kontrast till Sirin och 

Fines resultat där de presenterar hur informanterna ständigt behövde legitimera sitt icke-bruk 

av hijab inför den familjära gruppen.134 Andra informanter framhöll en positiv relation till 

föräldrarna, vilket exempelvis McGee och Hardman återger då de skildrar hur föräldrarna 

utgjorde en konstruktiv faktor i formningen av informanternas identiteter.135 I enlighet med 

denna gestaltning av föräldrar som positiva förebilder och socialt stöd, framhåller Daniel 

Moulin att denna funktion även kunde gälla andra vuxna i ungdomarnas sociala krets. En del 

informanter uppfattade andra individer med muslimsk eller likartad etnisk bakgrund som mer 

förstående för olika religiösa yttringar och praktiker.136   

     Därefter benämner Zine krav på att foga sig efter andra normaliteters uppfattningar och 

föreställningar som ett negativt grupptryck, vilket kom från både individer med muslimsk och 

individer med icke-muslimsk bakgrund.137 Detta krav på förändring i enlighet med den 

dominerande icke-muslimska normaliteten kunde emellertid även påvisa islamofobiska 
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tendenser. Hopkins återger en situation som för informanterna innefattade två former av 

exkludering, där vissa informanter som eftersträvade “ett bättre muslimskt leverne” upplevde 

sig isolerade. Exkluderingen bottnade både i de islamofobiska påhopp som kunde följa ett 

avståndstagande av vissa beteenden och som följd av att andra individer med muslimsk 

bakgrund inkorporerade aspekter av den dominerande normaliteten i sina liv.138 Detta kunde 

gälla, exempelvis, alkoholkonsumtion och de informanter som valde att dricka “may feel 

increasing pressure from their families and peers who might monitor their behaviour through 

discourses of Islam.”139  

     Sammantaget föreföll förutsättningar för en identitetskonstruktion närmast paradoxala. 

Koherens beskrivs brett bland studierna och beroende på perspektiv, inifrån eller utifrån den 

egna gruppen, gavs den en negativ eller positiv framställning. Utifrånperspektivet kunde 

grundas i islamofobiska föreställningar eller upplevda krav på fullständig assimilering utifrån 

informanternas synvinkel och därmed benämndes det som negativt. Inom den egna uppfattade 

gruppen kunde det förekomma både ett positivt krav på koherens, vilket syftade till att stärka 

gruppen, samtidigt som informanten kunde dömas av den egna gruppen som ”dålig muslim” 

om denne inte inföll i narrativet om ”en riktig muslim”.  

4.4.	Förhandling	och	ackulturation		
Studierna skildrade en pågående ackulturationsprocess bland flera av skolungdomarna, där de 

i olika grad tillägnade sig den dominerande kulturens normer och värden men inte övergav 

den normalitet de erhållit hemifrån eller den muslimska och etniska bakgrunden. Sålunda 

innefattade detta inte en fullständig assimilering hos informanterna utan kan beskrivas som en 

integration: en flerdimensionell kulturell utvecklingsprocess och förhandling.  

     I McGee och Hardmans undersökning framkom beskrivningar om hur en kombinerad 

identitet förekom närmast naturligt hos de intervjuade skolungdomarna. Flickorna i studien, 

förklarar artikelförfattarna, “defined their identity by looking at Asian and British components 

and adopting and adapting aspects from both cultures to construct their identity.”140 

Informanterna, som utgjorde etniska och religiösa minoriteter, fattade egna beslut gällande 

vilka aspekter av denna minoritetskultur som önskades upprätthållas eller överges. Detta 

skedde även gentemot den dominerande normalitetens värden och normer, vilket kunde 

innefatta både fysiska attribut och beteenden. Häri exemplifierades integrering som 
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ackulturationsprocess.141 Detta förbinder McGee och Hardman med en process i skapandet av 

en särskiljande kulturell identitet där vissa aspekter blev “preserved merely because the 

minority groups like these customs and perceive them as an essential part of their cultural 

identity.”142  

     I diskussion om fysiska attribut skildrar Michela Franceschelli och Margaret O’Brien hur 

deras informanter, specifikt bland flickorna, brukade termen modern och modest som 

innefattade en tydlig kombination av aspekter från både den muslimska och brittiska 

kontexten. Med modern åsyftades samtida västerländsk klädstil, medan modest åsyftade att 

inte exponera den kvinnliga kroppen, vilket uppnåddes genom bärandet av en hijab. 

Följaktligen blandade flickorna i studien dessa två positioner vid uppbärandet av fysiska 

attribut.143 En av informanterna i denna undersökning förklarade kombinationen följande:  
Well I think you can be modern and wear the hijab still as long as you are modest and dress 
modestly (. . .) I mean I think being eighteen years old, late teens it is important to still be 
fashionable but still religious at the same time. It has been one of my toughest challenges yet 
because if I didn’t wear my Hijab now I would still be seen as typical British dressing because 
of my jewellery and how I have accessorised everything and just putting the Hijab on it’s still 
the same. Do you know what I mean? Because I still try to be fashionable as well as 
religious.144 

Emellertid framhöll informanterna att den modesta aspekten var en strävan kopplad i relation 

till framtida förutsättningar.145 I Sirin och Fines undersökning återkom ett likartat uttalande av 

en informant som menade att ‘‘I’m just not mature enough. I have to be honest, I love movies, 

and makeup, and the mall. I swear I’m going to wear Hijab, but I’m not mature enough. And 

(giggling) I really like my hair.’’146  

     Den strategi som ovan går att urskilja återkom i andra studiers resultat, exempelvis av 

Inkeri Rissanen som anför hur “these students talked about their intention to change their lives 

in the future in order to live in accordance with their religion.”147 De uppfattade religiösa 

obligationerna förbisågs inte, diskuterar Ketner et al., men ungdomarna såg det som en del av 

framtiden, när de tillägnat sig en större mognad.148 Tillika Rissanen och Ketner et al. redogör 
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även Chadhury och Miller för denna strategi och utifrån detta konkluderar artikelförfattarna 

att informanterna inte hade gjort ett absolut tillägnande av de normer och värderingar som var 

associerade med en muslimsk kultur, vilket kunde betraktas som en förhandling som 

förskjutits i tiden och därigenom skapat nytt och expanderat handlingsutrymme åt 

ungdomarna.149 

     Ackulturationsprocess refereras bland studierna som en positionering, navigering eller 

balansgång gällande förhandling inom det diskursiva utrymmet. Rissanen formulerar detta 

just som behovet av att positionera sig och förhandla mellan olika kontexter, vilket beskrivs 

som att navigera sig mellan olika normaliteter. Artikelförfattaren återger en upplevd konflikt 

bland ungdomarna då de kände en identifikation med kategorin muslimer, samtidigt som de 

bröt narrativet om hur en muslim ska vara.150 Tillika Swanns definition av förhandling utgår 

Ketner et al. från att:  
When individuals have to formulate a position toward [...] kinds of contradictory norms and 
attitudes, they seem to develop cognitive strategies to avoid or reconcile contradictions. Either 
consciously or unconsciously, they make use of multiple strategies to not be disturbed by 
presumed tensions.151 

Artikelförfattarna fann att deras studieobjekt, flickor med en muslimsk och marockansk 

bakgrund i Nederländerna, brukade olika kreativa strategier när de skulle positionera sig 

mellan hemmets och samhällets diskurs. Likt Franceschelli och O’Briens studie, brukade 

ungdomarna olika strategier för att kunna kombinera och kompromissa bland dessa diskurser. 

Denna kombination och kompromiss inom ackulturationsprocessen kunde förstås som en 

maximering av fördelar, hämtade från olika kulturella kontexter.152 Chadhury och Miller 

framhåller just tonårstiden som en period där deras informanter, med en muslimsk och 

bangladeshisk bakgrund, påbörjade en balansgång och förening av konflikterna mellan den 

normalitet som hemmet representerade och andra normaliteter som informanterna mötte.153 

Med hänvisningar till Ketner et al., anför artikelförfattarna att de i sin undersökning har nått 

ett likartat resultat där informanterna hävdade en religiös identitet i relation till det omgivande 

amerikanska samhället154 och att de “recognize both their Muslim side and their American 
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side, spending a great deal of time finding their personal balance of these two dialectical 

components.”155 

     Kristine J. Ajrouchs studie redogör för hur en kombinerad identitet mellan nation och 

upplevd religiös tillhörighet inte enbart förhandlades gentemot det dominerande amerikanska 

samhället, utan även mot andra minoriteter och den egna uppfattade eller upplevda gruppen. 

Ungdomarna, med en arabisk bakgrund, distanserade sig mot nyanlända immigranter som 

ännu inte hade tillägnat sig aspekterna av den amerikanska kulturen, detta genom att bland 

annat benämna dem som “boaters”. Därigenom konstruerades tre grupper: boaters, vita 

amerikaner och ungdomarna själva  – arabiska amerikaner.156 Effekten av denna konstruktion 

blev att informanterna tog avstånd från en invandraridentitet och de “value an American 

identity and, moreover, have learned that Amercianness emerges by debasing immigrant 

otherness.”157 Vidare påvisar Ajrouch även hur ackulturationen har en genusdimension då en 

amerikansk identitet för flickor hade, utifrån informanternas perspektiv, ett moraliskt 

beteende som uppfattades tvivelaktigt och således var de kvinnliga informanterna “aware of 

the importance of maintaining a good reputation and therefore refrain from identifying too 

closely with being ’American.’”158 Denna diskussion påvisade likheter med förhandlingen 

mellan modern och modest, vilken presenterades ovan.  

     Hopkins antyder, i ljuset av ett genusperspektiv, hur informanterna, vilka samtliga var 

unga män, uppfattade en mer problematisk förhandling mellan religiositet, etnicitet och genus 

i en identitet jämfört med unga kvinnor. Med hänvisningar till denna studie, konkluderar Sirin 

och Fine att unga muslimska män betraktade sin omgivning samt sig själva som mer 

uppdelade, där den muslimska och amerikanska identiteten inte var lika lätta att förena.159 

Sirin och Fine förklarar att de “observed much more anger and frustration, more silences and 

even a sense of hopelessness.”160 Däremot uppgavs flickornas förhandling vara mer försonlig 

mellan dessa olika aspekter.161 Denna skillnad i ackulturationsprocessen gällande genus var 

emellertid inte genomgående för samtliga studier, vilket delvis beror på enskilda studiers 

studieobjekt. Dock ska denna observation vidareutvecklas i uppsatsens diskussion. Likt andra 

presenterade resultat, återger Hopkins hur informanterna hävdade en skotsk manlig identitet, 
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men att de ”distance themselves from belonging completely within the boundaries of 

Scottishness.”162 Väsentligt för detta resonemang var att föreställningarna om skotskhet eller 

andra dominerande normaliteter och den muslimska religiositeten konstrueras utifrån 

stereotypa uppfattningar.163 Konstruktionen, vilken förmedlas genom diskurser och narrativ, 

bedrevs både av den egna grupperingen och utomstående. 

     Gentemot denna kreativa förhandling och integrationsstrategier som framkommer i 

flertalet studier, återger Zine strategier som syftade till att undvika assimilering och 

upprätthållandet av sociala grupperingar i samhället. Den negativa formen av grupptryck som 

erfordrade ett efterlevande av den dominerande normalitetens värden och normer bidrog till 

det strukturella utvecklandet av dessa strategier och stärkandet av den egna gruppens 

koherens. Detta motstånd ska förstås, anför Zine, som ett resultat av en religiös grupps försök 

att bestå i en västerländsk sekulariserad samt liberal kontext, och därmed inte assimileras in i 

det större samhället.164 Informanternas religiösa engagemang och praktik möjliggjorde 

strategierna för deras förhandlade motstånd för att ”avoid assimilation and maintain their 

religious identities as sites of spiritual praxis as well as resistance.” konkluderar 

artikelförfattaren.165 Slutsatsen var av intresse då andra studier har observerat en säker och 

tydlig religiös identitet bland informanter som samtidigt exemplifierade en kreativ 

förhandling mellan olika diskurser likt, exempelvis, McGee och Hardman påvisar ovan. 

Skildringen av att informanterna skulle befinna sig ”fångade mellan två kulturer” förekom 

bland vissa studier samt informantuttalanden, och i förhållande till detta diskuterar Ketner et 

al. huruvida detta var en problematisk situation likt media, den allmänna debatten och även 

forskning framhöll och i sådana fall i vilken utsträckning. Artikelförfattarna aktualiserar häri 

två centrala anmärkningar: varför var positioneringen mellan två kulturer på förhand något 

problematiskt och vilken förståelse av kultur ligger till grund för detta antagande?166 Ketner et 

al. konkluderar att “Cultures are not as static as is often suggested, and being raised in 

different cultures is not necessarily problematic.”167  
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4.5.	En	proklamerad	religiositet		
Utifrån redogörelsen ovan framkom en dominerande kategori bland studierna, vilken 

beskriver hur informanterna valde att framhålla sin religiositet genom en proklamering. 

Ackulturationsprocessen, som utgjorde flertalet ungdomars identitetsförhandlingar, medförde 

inte en nedtoning av den religiösa identiteten eller fullständig en assimilering in i den 

dominerande normaliteten utan vid vissa tillfällen en manifestering av den muslimska 

bakgrunden.  

     Peek introducerar en teoretisering gällande detta, där den proklamering som 

artikelförfattaren undersöker var i respons till händelserna den 11:e september och den 

islamofobi som följde i dess spår. Informanterna i undersökningen framhöll en önskan om att 

representera sig själva och sin religion på ett positivt sätt i relation till icke-muslimer och den 

negativa bilden av islam och muslimer.168 Häri återfanns proklameringen, vilket delvis 

åsyftade att “show people what a ‘good Muslim’ and the ‘true Islam’ were, some of the 

stereotyping and antipathy would end.”169 Sålunda ska detta framhävande inte förstås likt en 

radikalisering av informanterna. Proklameringen var inte enbart väsentlig för den enskilda 

individen utan stöttade även en starkare koherens inom den sociala gruppen muslimer och 

dess kollektiva identifiering, som diskuterat tidigare.170 Moulin, med hänvisningar till Peek, 

sammanfattar termen proklamerad identitet följande: “the public acknowledgement and 

assertion of religious identity in order to counteract perceived prejudice and 

discrimination.”171 

     Humor framhålls som en aspekt inom den proklamerade identiteten, då detta brukades för 

att lätta på spända situationer eller urholka negativa föreställningar, framförallt genom 

ironi.172 En av informanterna i Moulins undersökning återgav att “I do Urdu at school and 

everyone [...] is Muslim and my friend says ‘I’m going to my terrorist class.’”173 Vidare 

återger von der Lippe hur en desarmerande humor var ett alternativ sätt att tala om ett ämne 

som stod ungdomarna nära istället för en allt för seriös hållning.174 Rissanen, därefter, återger 

en dialog som exemplifierar detta:  

“Student1 (not wearing a headscarf) asks Student2 (wearing a headscarf) about the necessity 
of wearing one. 
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Student2: Everybody sins, you can’t avoid that … 
Student1: Yes, but isn’t it a sin if you don’t use a headscarf or if you use tight clothes? 
Student3 (not wearing a headscarf, wearing tight clothes): Why are you looking at me? 
(Everybody laughs)”175 

Gestaltningen innebar även ett visst beteende och attityder som hade ändamålet att tydliggöra 

en stolthet gällande den muslimska bakgrunden, vilket en informant exemplifierade följande: 

“Everybody is trying to change for the better, and everybody is trying to let people know 

more about their religion, and they are more outgoing when it comes to their religion, and 

they want people to know that, ‘I am Muslim, and I am proud of it.’”176 Denna kategori om en 

proklamerad religiös identitet påvisade likheter med den kategori som beskriver religion likt 

ett ankare inom det diskursiva utrymmet, vilket tydliggörs när olika studier aktualiserar 

uttalanden om “stolt” och “stolthet” gentemot den muslimska religiositeten. Ketner et al. 

anför att detta offentliga förklarande av en positionering bland deras informanter blev tydligt 

när de framhöll stolthet över den muslimska identiteten.177 Denna gestaltning av en religiös 

identitet, likt Peek diskuterar, stärkte konstruktionen av en minoritetsgrupp i en icke-

muslimsk kontext, även detta med förankring i religion som ankare. McGee och Hardman 

utvecklar: “Those who pursue freedom to maintain outward manifestation of ‘embodied 

faith’, often as diaspora communities in non-Islamic countries, seek accommodation of 

difference as minorities in a predominantly secular society.” 

     Förkroppsligandet blev emellertid tydligast gällande kläder bland dessa informanter.178 

Fysiska attribut, såsom hijab, beskrevs som en möjlighet för de kvinnliga informanterna att 

påvisa denna religiösa hållning, men detta var dock inte något samtliga intervjuade med viljan 

att proklamera sin religiositet brukade. Bland de enskilda studierna framkom flertalet olika 

förhållningssätt gentemot bärandet av hijab. En av Ketners et al. informanter återger: “She is a 

Muslim, but she does not wear a headscarf, she has her hair up, she goes out, or wears a skirt 

with a very big slit ... I do not regard her a Muslim!”179 Andra, likt beskrivet ovan, valde att 

bära hijab när de blev äldre. Genom Ajrouchs informanter framkom en uppfattning om att de 

individer som bär hijab upprätthöll en högre religiös standard, vilket även medförde att de 

bedömdes med en strängare blick ur ett emiskt perspektiv, samt av det resterande 

samhället.180 Bruket eller icke-bruket av hijab fick olika konsekvenser för individen beroende 
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på vilket perspektiv som applicerades på attributet, en skildring som påvisar likheter med 

Hopkins resonemang om flertalet exkluderingar. I relation till den dominerande icke-

muslimska normaliteten, specifikt från ett islamofobiskt narrativ, betraktades hijab som ett 

tecken på förtryck av den muslimska kvinnan, medan en muslimsk kvinna utan hijab 

uppfattades som en integrerad och frigjord individ. Responsen på ett bärande av hijab från ett 

emiskt perspektiv ingav ett tecken på realisering av de värden och normer som ansågs vara 

väsentliga för “en riktig muslim” vilket en informant ovan exemplifierade, samt ett 

särskiljande av den egna gruppen i en icke-muslimsk kontext.181 Sirin och Fine skildrar att de 

informanter som valde att inte bära hijab upplevde ett behov av att 
justify their obvious decision not to wear Hijab. In fact, in the all-female group, the two young 
women who did not wear Hijab seemed a bit worried about being judged by other Muslim 
American women and offered stories of veiled cousins who could have been placed in the 
’bad Muslim’ basket.’182  

Artikelförfattarna beskriver valet att bära hijab som något maktgivande då informanterna 

förhandlade gentemot bilden av “den förtryckta kvinnan” och att de i den amerikanska 

kontexten bar den av fri vilja, i en närmast utmanande anda.183  

     Franceschelli och O’Brien framhåller gentemot denna diskussion om bruket eller icke-

bruket av hijab att informanternas uttalanden om valfriheten “were used by female 

respondents to challenge stereotypes about Muslim women being oppressed.”,184 vilket 

infaller med de konklusioner som Sirin och Fine presenterar. Emellertid bestämde den sociala 

kontexten och de genuskodade förutsättningarna gällande positioneringen i det diskursiva 

utrymmet dessa val samt denna proklamering och i detta fall utgjorde de kvinnliga 

informanterna en minoritet i relation till den dominerande, icke-muslimska normaliteten.185 

Vidare ska proklameringen och hur studieobjekten talar om religiositet förstås i dess 

forskningssammanhang, vilket aktualiseras av Rissanen: ”When interviewed by a Christian 

researcher they emphasised their Muslim identity, but in the classroom they positioned 

themselves more as outsiders.”186  

     Den respons kvinnliga informanter kunde få utifrån bärandet av hijab i form av ett 

diskriminerande bemötande, kunde manliga informanter uppleva på grund av skäggväxt.187 
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Hopkins benämner detta som ett påvisande av en muslimskhet och därmed ett medvetet 

särskiljande som förtydligas följande: “Overall the young men suggest that dress choice, 

keeping a beard and not being perceived to be white, all contribute to the recognition by 

others that they are Muslims.”188 

     von der Lippe beskriver, sammanfattningsvis, den diskussion som Sirin och Fine återger i 

termer av att “the question is not about being Muslim or not being Muslim, but instead what 

kind of Muslim to be.”189 De individer som valde att framhäva sin muslimska identitet i en 

kontext präglad av islamofobi befann sig i en riskfylld förhandling, där de på grund av denna 

framhävning kunde utsättas för fall av kränkande behandling. Proklamerandet av en religiös 

identitet medförde att informanterna både dekonstruerade en stereotypiserande diskurs och 

upprätthöll en grupptillhörighet.190  

4.6.	En	maskerad	religiositet	
I kontrast till den proklamerade identiteten förekom även en maskering av den religiösa 

identiteten, vilket Moulin redogör för följande: ”Another choice available to religious 

adolescents was not to reveal their religious affiliation at school either by avoiding to 

acknowledge religious beliefs and practices, or by not displaying symbolic markers.”191 Peek 

framhåller hur vissa informanter upplevde en stigmatisering av dem själva, utifrån deras 

bakgrund, av den dominerande normaliteten. Grupptryck, krav på assimilering eller en 

begränsad personlig religiös förståelse var, tillsammans med stigmatiseringen, faktorer vilka 

resulterade i att vissa informanter valde att dölja eller ignorera sin religiösa identitet. Den 

kulturella förståelsen inom den amerikanska kontexten framhöll det religiösa som något 

privat, vilket även var applicerbart på andra samhällen vilka studierna har undersökt, och 

därigenom underlättades döljandet.192 En av informanterna förklarade detta följande:   
In the beginning, when I was younger. I was like, I'm not going to be seen with the hijab. The 
kids are going to make fun of me. I was completely against all of this. I had to dress in the 
newest jeans that came out, have the nicest sneakers. In the beginning, when I was younger, it 
was really a big deal.193 

I en skolkontext kunde denna form av maskering ske om det förekom, utifrån ungdomarnas 

perspektiv, missförstånd eller en förvrängning i representationen av religionen. En 

problematik gällande detta blev även tydlig då vissa elever tillhörde en minoritet inom islam, 
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vilket därmed medförde att dessa valde att dölja sin religiösa tillhörighet för att undvika 

eventuella spänningar i relation till andra religiösa elever. Moulin beskriver detta som ett 

dilemma då eleverna inte ville dra till sig uppmärksamhet, men samtidigt inte förneka sin 

plats i klassrummet.194 Ett förtydligande av detta presenteras genom en hänvisning till en av 

informanterna i studien: ”The experiences of Ahmadi show the difficulties of both belonging 

to a visible and stigmatised Muslim minority, but also a minority within that minority. In 

these circumstances, identity masking became and appropriate strategy for participants.”195 

Hakimali Merchants resultat av studiet gällande en minoritetsgrupp inom islam sammanfaller 

med det Moulin presenterar då artikelförfattaren redogör för en paradox i undervisningen. 

Denna paradox gäller representation och deltagande för skolungdomar “who found their 

practice and interpretation of Islam silenced in the classroom curriculum, and yet felt obliged 

to defend Islam and educate others against stereotypes of Muslims.”196 Ett ifrågasättande av 

undervisningens innehåll, eller uttalanden utanför klassrummet, innefattade att ungdomarna 

exponerar sig själva för risken att bli anklagade för feltolkning och därmed som inte “riktiga” 

muslimer, detta då de därmed inte föll in i narrativet om ett ”korrekt” muslimskt leverne. 

Narrativet drevs sålunda både av islamofobiska och emiska diskurser, vilka får ungdomarna 

att förbli tysta.197 

     Sammanfattningsvis framhölls maskeringen av en religiös identitet av studierna som en 

mindre aktualiserad strategi i informanternas identitetskonstruktioner, detta i relation till den 

proklamerade strategin. Båda strategierna återfanns dock i ackulturationsprocessen där 

ungdomarna i tillägnandet av andra normaliteters föreställningar och uppfattningar 

accentuerade religiositeten olika för att kunna möjliggöra detta.  

4.7	Didaktiska	implikationer	
De ovan presenterade kategorierna medförde alla implikationer för undervisningen. Zine 

identifierar att lärare tenderade att inneha lägre förväntningar gentemot elever med muslimsk 

bakgrund eller tillhörande annan etnisk minoritet. Denna uppfattning kan delvis grundas i att 

lärarna tog del av ett narrativ med specifika framställningar av individer med muslimsk 

bakgrund, exempelvis att utbildning inte var eftersträvansvärt för en kvinnlig muslim.198 
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Utifrån detta framhåller Zine behovet av att “deconstruct the ways in which minoritized 

students come to be differentially evaluated and treated within the school system.”199  

     Studierna med ett pedagogiskt fokus aktualiserade olika förutsättningar i förhållande till 

olika länders regleringar av skolverksamheten och religionsundervisningen. Rissanen 

diskuterar hur undervisningen i Finland påverkades av den liberala hållningen inom skolans 

verksamhet.200 Inom den finska skolan hade informanterna rätt till att undervisas inom den 

religiösa tradition de anser sig tillhöra, detta för att eleverna skulle ges möjlighet att erhålla 

kunskap om religionen i fråga samt att bidra till en personlig utveckling i relation till det 

religiösa, en process som Rissanen finner oskiljaktig.201 Inom den konfessionella 

undervisningen skulle eleverna tillägna sig religiösa värden som självständighet, tolerans och 

ansvarstagande, värden som även återfinns inom den resterande delen av den finska 

skolverksamheten samt den svenska icke-konfessionella skolan. Emellertid var det dock 

vanligast att religioner och religiösa praktiker tolkas från en liberal positionering där det 

individuella perspektivet och individens valmöjligheter värderades högre än religioners 

socialiserande funktion och religiöst engagemang, vilket Rissanen formulerar följande: 

“religious socialisation is implicitly replaced with socialisation to educational values based on 

a liberalistic worldview.”202  I relation till detta anför Rissanen att ett samspel mellan en 

liberal, icke-konfessionell undervisning och ett konfessionellt perspektiv kan medföra att de 

finska undervisningsmålen realiseras. Däri skulle både den självständiga identiteten hos 

eleverna och en framträdande religiositet stödjas.203 Genom Bernard-Patels undersökning 

skildrades kontrasterna mellan den franska och den finska skolan där det franska skolsystemet 

präglades av laïcité-principen: avsaknad av religiös inverkan inom den statliga 

verksamheten.204 Denna princip påverkade elever med muslimsk bakgrund på två olika vis 

enligt artikelförfattaren. De franska eleverna hade en stark önskan om att öppet tala om sig 

själva utifrån deras religiösa och etniska bakgrund, detta trots den ovannämnda principen. 

Emellertid framhöll samtidigt undersökningsdeltagarna att deras kulturella och religiösa 

behov tillgodosågs av skolan, vilket kunde bero på att deras förväntningar hade påverkats av 

och formats efter laïcité-principen.205 Bernard-Patel konkluderar att de brittiska eleverna 

“tend to feel more comfortable at school, acknowledging the attention and respect shown 
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towards their values and beliefs. French Muslim children, on the other hand, do not share in 

great length their sense of well-being at school.” 206 Detta var av relevans då den brittiska 

skolans utformning och icke-konfessionella religionsundervisning för skolans samtliga elever 

påvisade likheter med det svenska skolsystemet.207  

     McGee och Hardman framhåller ett mer praktiskt perspektiv i sin undersökning, som var 

utförd i en brittisk kontext, och skildrar att lärarna gjorde olika försök för att tillgodose 

elevernas behov, exempelvis gällande skoluniform, men att elevernas involvering i denna 

process var begränsad. Ramadan utgjorde en fråga som genererade missbehag hos 

informanterna gentemot lärarnas olika bemötanden och hanteringen av denna fråga. En annan 

aspekt gällande bemötandet av elevers religiösa och kulturella behov innefattade även andra 

elevers reaktioner. Informanterna ansåg att lärarna kunde hantera denna situation bättre och 

även öka medvetenheten hos dem själva och andra elever. Gällande detta anför 

artikelförfattarna att lärarna behöver utveckla en kompetens, förtrogenhet samt verktyg för att 

hantera situationen inom ramarna för verksamheten. Även hela skolan och dess styrdokument 

bör formulera en policy gällande religiösa praktiker, som exempelvis ramadan, vilken ska 

grundas på ömsesidig respekt, förståelse och flexibilitet.208 På en organisationsnivå bör 

samtliga lärare, och annan skolpersonal, erhålla kunskaper och färdigheter gällande hur en 

förståelse inom och mellan olika etniska grupper i skolan kan realiseras. I enlighet med 

McGee och Hardman anför Bigelow att utvecklandet av en policy gällande religiös praktik i 

skolan ska ske i samstämmighet med eleverna. Undervisningen bör vidare verka normkritiskt 

med fokus på en dekonstruktion av stereotypa uppfattningar, vilket bland annat kan innefatta 

ett avmystifierande av fysiska attribut.209 Flertalet av dessa synpunkter gällande hur 

undervisningen borde utformas enligt studierna återfinns även i de svenska styrdokumenten 

men inte nödvändigtvis när religionsämnet, enligt uppsatsens bakgrund, praktiseras i 

klassrummet. 

     Läraren bör, beskriver Moulin, hantera religionsämnet varsamt och samtidigt bekräfta samt 

förstå elevernas religiösa perspektiv.210 Artikelförfattaren anför: “Religious adolescents may 

wish to act as representatives or spokespeople for their tradition, but sometimes, in a period 

where religious identity has become political and contested, they may for good reason, also 
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wish to keep their religious affiliations private.”211 Hakimali Merchants resultat påvisade 

likheter med det Moulin presenterar. Deltagarna i studien ansåg att den amerikanska 

undervisningen om islam inte motsvarade deras egna erfarenheter som muslimer, även om de 

kunde förstå den begränsade undervisningstiden.212 Flertalet av dem efterfrågade en 

religionsundervisning som innefattar grundläggande aspekter samt en balans mellan de olika 

religioner som presenteras, detta för att “avoid controversy and debate around religious 

interpretations.”213 Ämnets känslighet, vilket förstärktes av informanternas position som en 

minoritet inom islam, påverkade även hur eleverna valde att bemöta stereotypa föreställningar 

om islam och muslimer i klassrummet.214 Likt skildrat ovan identifierades “several risks 

involved in their choosing to offer counter-narratives to class discussions on Islam.”215 

Artikelförfattaren diskuterar att i samband med en gästföreläsare, vars förmedling av islam 

inte stämde överens med informantens uppfattning, så uppgav denne att en kontrasterande 

redogörelse från informantens sida kunde uppfattas av andra elever som partisk och subjektiv. 

Detta i relation till gästföreläsarens uppfattade representativa bild. 216 Häri finner Hakimali 

Merchant “being Muslim can either (a) give you credibility in speaking about Islam and 

Muslims, as was the case with the guest speaker [...] or (b) it can serve as a barrier to being 

perceived as credible.”217 Med en avsmalnad definition av muslimer samt en ytlig tolkning av 

islam baserad på dominerande narrativ upplevde informanterna en press att försvara sig i en 

kontext som enbart tillkännagav en uppfattning av en viss religion. En mer inkluderande 

undervisning kan erhållas, resonerar Hakimali Merchant, genom en bredare representation 

men det återfinns begränsningar i verksamhetens ramverk, exempelvis i form av schemalagd 

tid.218  

     Utifrån antagandet att informanternas identiteter var influerade och formade av sociala och 

institutionella diskurser, skildrar von der Lippe dess implikationer för skolans verksamhet 

som en social och institutionell ordning. Artikelförfattaren riktar fokus mot hur elevers 

självuppfattning påverkades av andras respons – ifall denna skulle bli accepterad eller 

avvisad. Denna beskrivning knyter an till de Hakimali Merchant samt Moulin återger gällande 

hur elevers religiösa uttryck instämde i vissa officiella narrativ. Sålunda bör läraren 
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uppmärksamma sina elever på hur de talar om andra och möjliggöra för dem en utveckling av 

färdigheter för att kunna föra en dialog med andra. Vidare bör läraren även kunna organisera 

och leda diskussioner i klassrummet rörande kontroversiella religiösa frågor och motstridiga 

världsuppfattningar.219 Bigelow anför hur identitetsskapande processer och diskriminering 

kan utgöra ett studieobjekt i skolundervisningen och detta kan innefatta en aktualisering av 

medias och olika diskursers presentation av religion och kultur, då detta påverkar eleverna.220 

von der Lippe konkluderar att “If this knowledge is used in making students more aware of 

how they talk about others, what they talk about and why they talk like they do, it is also 

possible to make them aware of what consequences this may have for those affected by 

prejudices.”221  

5.	Diskussion	
Den kategorisering av faktorer och komponenter inom de identitetsskapande processer som 

åskådliggjorts sätts nu i relation till identifikation, sociala system och personliga erfarenheter. 

Därefter diskuteras hur undervisningen ska ta hänsyn till detta resultat utifrån den svenska 

skolans styrdokument.  

5.1.	Identitetskonstruktion	som	identifikation,	sociala	system,	personlig	erfarenhet	
och	subjektivitet	
Brahs teoretisering gällande identitetskonstruktioner utifrån en diskursiv skillnad, anför hur 

individen klassar sig och klassas på skilda sätt i relation till specifika kontexter där olika 

aspekter av identiteten betonas eller nedtonas. Häri återfinns identitetsförhandlingen där 

kontexten avgör hur möjliga identifikationer gestaltas hos individen.  

     Identifikation som teoretiskt begrepp beskriver hur individen igenkänner sig och igenkänns 

med olika narrativ. För skolungdomar med muslimsk bakgrund handlar dessa narrativ, 

exempelvis, om vad en kvinnlig eller manlig muslim är i förhållande till dominerande 

västerländska normaliteter. Den sociala statusen som minoritet medför att religionen 

framhålls, likt ett ankare, som en central och stabil punkt i individernas liv. Islam blir en 

gemensam nämnare i en socialiseringsprocess då en kollektiv identitet byggs upp i kontexter 

där flertalet normaliteter möts i det diskursiva utrymmet. Emellertid innefattar religion som 

ankare en fråga om vilken gestaltning islam som ska vara företrädande och 

hur en sådan muslim ska yttra sin religiositet i värderingar och handlingar. Sådana narrativ är 
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inte enbart en produkt inom den heterogena muslimska gruppen utan produceras även inom 

en islamofobisk diskurs med dess monolitiska och essentiella förståelse av religionen. Denna 

identifiering av vissa individer som muslimer byggd på stereotypiserande och 

diskriminerande grunder resulterar, exempelvis, i att individer med muslimsk bakgrund 

tydliggör sitt ställningstagande gentemot detta i en proklamerad religiös identitet. Detta ska, 

enligt Brah, förstås som en politisk identifikation där framhävandet är just ett omskapande 

och en kontextspecifik konstruktion. Utifrån denna politiska process kan informanternas 

uttalanden, och deras medvetna bruk av fysiska attribut, förstås som en ideologisk hållning 

som därefter även åsyftar att skapa en kollektiv identitet. 

     I kontrast till detta kan en maskering av den religiösa identiteten skildras som ett 

avståndstagande från olika narrativ då individen upplever spänningar mellan olika sådana, 

både inom den egna gruppen samt utifrån, och således sker det motsatta från den 

proklamerade religiositeten. Detta kan beskrivas likt ett offentligt avståndstagande, och 

därmed sker det inte nödvändigtvis hos individen enskilt men i islamofobiska miljöer eller 

genom andra alternativa muslimska narrativ leder detta till en nedtoning av identifikationen. 

Denna maskering och den ovan beskrivna proklameringen kan framstå som två motsatta 

strategier i individens identitetsförhandling gällande den religiösa aspekten, dock är dessa två 

inte fasta ställningstaganden utan i relation till detta redogör den internationella vetenskapliga 

forskningen för hur en ackulturationsprocess av primärt integrerande karaktär sker. Detta 

innefattar att skolungdomarnas identitetsförhandling är kreativ och mångfacetterad där de 

tillägnar olika beteenden och värderingar från flertalet diskurser – muslimsk som icke-

muslimsk. Ett tydligt exempel på detta är kombinationen och kompromissen mellan att vara 

modern och modest, där typiska muslimska attribut som hijab bärs upp med typiskt moderna 

västerländska kläder. 

     Sociala system, vilka förstärker identifikationsprocessen, tillhandahåller värderingar och 

särskiljande av individer utifrån aspekter som genus och etnicitet. Häri kan islamofobin verka 

ledande i objektifieringen och ingrupperingen av individer med antagen muslimsk bakgrund 

utifrån dessa aspekter. Därmed särskiljs dessa individer från de dominerande normaliteterna 

inte enbart utifrån deras uppfattade religiösa bakgrund, utan denna är även genus- och 

etnicitetskodad. Manliga ungdomar, exempelvis, tenderar att sammankopplas med terrorism 

och extremism medan de kvinnliga ses som förtryckta och hämmade. Effekten av dessa 

narrativ och hur de påverkar individen tar sig olika uttryck mellan olika genus: rasistiska 

påhopp och stereotypa föreställningar begränsar de manliga ungdomarna i utövandet av deras 

egenuppfattade maskulinitet på ett sätt som saknas hos flickorna. Forskningen ger uttryck för 
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att identitetsförhandlingarna, ur ett genusperspektiv, genererar ett större och mer 

framgångsrikt handlingsutrymme för unga kvinnor än för unga män, även om ingen av 

grupperna är utan sina egna problematiska förutsättningar. De unga kvinnorna antyds ha tagit 

del av ett narrativ i de västerländska samhällens som framhåller individualismen samt 

valfrihet och oavsett vad deras val innefattar är detta fritt och därigenom maktgivande. Med 

en förändrad genusposition i det diskursiva utrymmet för kvinnorna inkluderar detta även, 

utöver den islamofobiska diskursen, en förändrad genusposition för de unga männen när de 

förhandlar om sin religiösa och kulturella identitet i förhållande till kvinnliga muslimer. 

     Vidare syftar även denna gruppering till att placera uppfattade grupper av individer i en 

hierarkisk ordning som ständigt relaterar till den dominerande normaliteten. Ur den 

västerländska företrädande kulturella ordningens perspektiv resulterar objektifieringen och 

generaliseringen av uppfattade muslimer i ett stärkande av den egna gruppens känsla av 

samhörighet. Emellertid sker även det motsatta i en muslimsk kontext, där det sker en 

stereotypbaserad objektifiering av olika västerländska samhällen. Sålunda finns det 

generaliserade uppfattningar i båda riktningarna som individerna med muslimsk bakgrund tar 

ställning gentemot. Tillägnandet, exempelvis, av amerikanska värderingar erhåller en viss 

reservation gentemot den föreställda liberala amerikanska kvinnan och däri sker en 

gränsdragning mellan samhällenas olika grupperingar. Genom att framhålla religion som 

något centralt samt ett överläggande av vilka värderingar som ska internaliseras, upprätthåller 

ungdomarna en kulturell och religiös identitet som skiljer, men dock inte avskärmar, dem från 

den dominerande normaliteten. Tillika här antyds en genusordning då gränsdragningar, även 

om de i enlighet med den kreativa förhandlingen inte är solida, förtydligas genom kvinnan där 

de normativa skillnaderna mellan en muslimsk och västerländsk icke-muslimsk kultur 

uppfattas som mest utpräglade. 

     Krav på ett visst leverne härstammar inte enbart från det omgivande samhället utan även 

från ungdomarnas egna familjer och sociala kontext där en muslimsk kultur kan vara 

tongivande. Hijab är ett fysiskt attribut för unga kvinnor, som oavsett om de bär den eller inte, 

utgör ett ställningstagande vilket oftast ifrågasätts och kräver legitimering inom olika 

kontexter. Situationen kan därmed förefalla paradoxal och komplex då ett icke-bruk av 

traditionellt uppfattat muslimsk beteende kan, från ett icke-muslimskt perspektiv, bedömas 

som frigjort och integrerat, medan samma icke-bruk kan anses vara ett uttryck för dåligt 

muslimskt leverne. Följaktligen återfinns här minst två hierarkiska ordningar i ungdomarnas 

sociala verkligheter vilka de tar ställning gentemot i ackulturationsprocessen. 

     Forskningens empiri utgörs av informanternas personliga erfarenheter som individer med 
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muslimsk bakgrund i en västerländsk kontext, vilket ligger till grund för hur de förstår sina 

olika sociala sammanhang. I detta vägs erfarenheterna av identifikationer och de sociala 

systemen samman i en meningsskapande process: vem är individen i relation till vad? 

Meningsskapandet sker därmed inom ett diskursivt utrymme där individen intar en eller flera 

positioner. Detta utrymme kan ungdomarna därefter, till viss del, bredda och forma för att ge 

dem själva utökade handlingsmöjligheter när de, exempelvis, återger deltagande i religiösa 

praktiker som en önskad framtida aktivitet. Positionerna intas i relation till både icke-

muslimska kulturer, islamofobiska diskurser, och olika inom-muslimska narrativ om vad en 

“god”, respektive “dålig” muslim innebär. Häri har en stolthet och proklamerad religiös 

identitet blivit en sådan möjlig politisk diskurs i respons till antagonistiska narrativ om 

muslimer. Följaktligen får individer med muslimsk bakgrund, oberoende religiöst 

engagemang eller inställning till, exempelvis, sina föräldrars kulturella och religiösa 

normalitet, förhandla i relation till en uppfattad muslimskhet i en västerländsk kontext. Islam 

blir därigenom mer än religiösa praktiker utan även ett kulturellt ställningstagande i relation 

till en icke-muslimsk kultur som kan brukas för att bringa gemenskap. 

     Den meningsskapande processen framhålls emellanåt i viss forskning likt en fast placering 

mellan två kulturer medan annan forskning beskriver processen som en förhandling över två 

kulturer. Skillnaden i preposition är väsentlig då den förstnämnda inger en förståelse av 

förhandlingsprocessen som på förhand framstår mer problematisk samt statisk. Den andra 

prepositionbetoningen förnekar inte att skolungdomarna kan finna utmaningar när de intar 

och förhandlar om positioner över två kulturer men den inbjuder, ur ett teoretiskt perspektiv, 

till ett större kreativt förhandlingsutrymme och ett aktivt agentskap hos ungdomarna. Samma 

beskrivning medför därefter ett mer dynamiskt perspektiv gällande både kulturer och 

individer, i enlighet med Brahs redogörelse för subjektivitet, som något konstant förändrande. 

Skillnaden kan föreligga i språkliga formuleringar och ordval men även i den kontext 

forskningen har genomförts där enskilda forskare åsyftar att undergräva stereotypa 

föreställningar och stärka ungdomens egna agentskap och således är angelägna om hur 

situationen skildras. Variationer i kontexter beror inte enbart på kulturella förutsättningar 

mellan samhällena där forskningen bedrivits utan även när under 2000-talet den har bedrivits. 

Samhällen har blivit än mer mångkulturella under 16 år, något som påverkar forskningen och 

dess resultat. 

     Det kreativa förhandlingsutrymmet tydliggörs specifikt när unga kvinnor och deras 

strategier och positioneringar inom det diskursiva utrymmet undersöks, vilket påvisar likheter 

med resonemang gällande den genusdiskussion som anförts ovan. Utifrån detta blir därmed 
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frågan huruvida grunden till denna skillnad mellan genus och förhandlingsmöjligheter kan 

återfinnas i genusstrukturer. Alternativt kan frågan mer specifikt handla om forskningens 

eventuella syfte att skildra och nyansera identitetskonstruktionen och bryta stereotypa 

uppfattningar om kvinnliga muslimer. Gällande det andra alternativet blir följdfrågan sålunda 

vilka faktorer som medför att en muslimsk religiös feminin identitet omformuleras i likartad 

utsträckning som en maskulin inom en västerländsk kontext.  

5.2.	Identitetsuttryck	i	klassrummet	
Ovanstående diskussion om faktorer och komponenter i ungdomars identitetsskapande 

processer återfinns även inom klassrumskontexten och har implikationer för undervisningen. 

Styrdokumenten ålägger skolans verksamhet och enskilda lärare att genom undervisningen ge 

eleverna en förtrogenhet med svensk kultur och en delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

samt ge eleverna möjlighet att utveckla en trygg identitet inom deras individuella kulturella 

kontext. Skyldigheterna att möjliggöra detta sammanfaller följaktligen med ungdomarnas 

redan pågående ackulturationsprocess. Detta innefattar både en normalisering och en 

individualisering av eleverna för att de ska kunna verka i dagens mångkulturella samhälle. 

Således framhålls det hur skolan ska utöva ett inflytande gällande elevernas 

identitetsskapande processer, både direkt och indirekt. Direkt inflytande aktualiseras detta 

genom individualiseringsuppdraget och indirekt utifrån den värdepedagogik som förmedlas, 

vilken syftar till att förmedla en normkritisk förståelse bland eleverna i enlighet med 

demokratiska värden om mångfald. Forskningen skildrar det sistnämnda som ett didaktiskt 

övervägande gällande hur religion och religiositet talas om i klassrummet. Detta då den 

direkta responsen på elevuttalanden eller positioneringar i klassrummet kan begränsa elever i 

deras identitetsförhandling när självuppfattningen ifrågasätts. 

     Förutsatt att Kittelmann Flensners undersökningsresultat som anger en dominerande 

sekulär diskurs i klassrummet är applicerbart för hela den svenska skolverksamheten, blir 

klassrummets diskursiva utrymme, vilket lokalt reflekterar det som beskrivs ovan, ett 

didaktiskt hinder för realiseringen av undervisningens mål. Häri aktualiseras en kontext med 

en benägenhet att generera en nedtoning av religiositeten, även om olika religiösa 

manifesteringar inte utesluts av eleverna. Utöver denna respons gentemot en tongivande 

liberal förståelse av religion inverkar även dominerande narrativ om ett muslimskt leverne i 

elevers positionering i klassrummet om undervisningen tillhandahåller en monolitisk bild av 

islam. Lokala kontexter i enskilda klassrum och dess olika sociala sammansättningar är en 

faktor som läraren bör ta i beaktning vid utformningen av undervisningen. När elever 
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tillhandahåller positionen som minoritet inom islam eller att dessa ensamma står som 

representanter för islam i klassrummet utgör detta situationer vilka kan vara utmanade för de 

enskilda ungdomarna. Häri är en mer proklamerad religiositet ett risktagande då ungdomarna 

därigenom kan bli ifrågasatta ifall de inte uppvisar en religiositet som sammanfaller med 

dominerande narrativ. Detta är inte förenligt med skolans identitetsutvecklande uppdrag eller 

förpliktigandet att framhålla ett mångfaldsperspektiv. 

     Presentationen av olika religioner och livsåskådningar i undervisningen med fokus på 

religioners identitetsskapande funktion kan inte genomföras utifrån samma premisser. Detta 

då uppfattningar om islam står i relation till islamofobi och en dominerande sekulär diskurs 

med en tendens att andrifiera individer med uppfattad muslimsk bakgrund samt en värdering 

av individualism som anses vara avsaknad inom denna religion. Undervisning som 

tillhandahåller en huvudsaklig genomgång av onyanserad fakta ger inte de verktyg som krävs 

för en djupare reflektion av den egna och andras identiteter. Med en uteslutande historisk 

genomgång av islam ges eleverna möjlighet att förstå religion i dess ursprungskontext, vilket 

är av värde, men samtidigt levandegörs inte den religiösa och kulturella verkligheten för 

flertalet individer i svenska skolan och samhället samt att de inte ges möjligheten att 

dekonstruera antagonistiska eller etnocentriska diskurser och narrativ om religion och 

religiositet. Följaktligen bör undervisningen syfta till att avmystifiera religiösa aspekter för att 

bidra med nyanserande uppfattningar samt öppna upp för en kritisk hållning och förståelse 

med utgångspunkt i de identitetsskapande funktionerna. Undervisning av sådan karaktär 

erhåller ett socialkonstruktivistiskt perspektiv tillsammans med en emisk förankring. 

Emellertid erhåller emiska berättelser och redogörelser för islam och muslimer en 

problematik gällande representation och skildring där läraren och undervisningen bör betrakta 

informationen som en källa och en skillnad bland skillnader. 

6.	Slutsats	
Uppsatsens slutsats motsvarar den syntes, vilken utifrån den metaetnografiska metoden 

åsyftades att erhållas genom översättningar av de studier som utgjort 

undersökningsmaterialet. Syntesen tillgodoser en skildring av de aspekter inom en 

identitetsskapande process som enligt denna internationella vetenskapliga forskning är 

framträdande för ungdomar med muslimsk bakgrund. Presentationen av syntesen struktureras 

med utgångspunkt i uppsatsens två frågeställningar.  Med hänvisningar till denna slutsats och 
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den föregående diskussionen proponerar uppsatsen för vidare forskning gällande detta 

studieobjekt.  

6.1.	De	centrala	faktorerna	och	komponenterna	i	konstruktionen	av	identiteter	
bland	skolungdomar	med	muslimsk	bakgrund	
I identitetskonstruktionen hos ungdomar med muslimsk bakgrund kan religionen tillskrivas, 

som en gemensam kulturell nämnare, en stabil grund i förhandlingarna med inre och 

utomstående narrativ i det diskursiva utrymmet, vilket aktualiseras både inom skolans 

verksamhet och utanför. Denna positionering av religion likt ett ankare ska förstås utifrån ett 

upplevt minoritetskap i förhållande till den dominerande normaliteten, som kan föra krav på 

en assimilering av föreställda västerländska normer och värderingar, samt islamofobiska 

diskurser. Vidare verkar religionen som ett redskap i stärkandet av ett muslimskt kollektiv, 

vilket för olika narrativ om ett korrekt uppfattat muslimskt leverne och häri återfinns ett 

emiskt krav på koherens. Därigenom skildras ungdomarna befinna sig i en dynamisk 

positionering över olika kulturer och normaliteter där de kreativt kombinerar och 

kompromissar mellan olika kulturella samt religiösa uttryck och praktiker. Dessa kreativa 

förhandlingar är kontextburna och gestaltas i två primära strategier gällande religiös eller 

kulturell tillhörighet: en maskering av religiositeten eller proklamering av densamma. Dessa 

strategier, i enlighet med ackulturationsprocessen, utgör två tillgängliga tillvägagångssätt i ett 

spektrum av förhandlingsmöjligheter beroende på vilka identifikationer med olika narrativ 

som önskas påvisas i en given situation. Den förstnämnda åsyftar undvika spänningar och 

utsatthet i en kontext präglad av antingen islamofobiska föreställningar eller andra, mer 

dominerande, muslimska narrativ.  I kontrast till detta kan en proklamering av religiositet ske 

som respons på just denna diskriminering och negativa stereotypisering av individer med 

uppfattad muslimsk bakgrund och påvisa en egenvald och positiv religiös identitet i syfte att 

motarbeta en islamfobisk diskurs. Denna politiska hållning uttrycks, gentemot fördomarna, i 

termer av stolthet.  

 

6.2.	Lärares	förhållning	till	elevernas	pågående	identitetskonstruktion	i	den	
ämnesdidaktiska	verksamheten	
Dagens mångkulturella samhälle återspeglas i klassrummet och undervisningen bör tillgodose 

de behov som följer denna kontext. För att undervisningen ska kunna realisera de mål om 

identitetsutveckling som föreskrivs i läroplanen och genomföra ämnes- och kursplanernas 

ålägganden om en undervisning där religioners identitetsskapande funktioner aktualiseras, ska 
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de ovanstående faktorerna och implikationerna betraktas. Följaktligen bör undervisningen 

bidra till en avmystifiering av religiösa attribut samt praktiker, detta genom att betrakta 

uttrycken ur flertalet perspektiv och inte enbart enligt olika religiösa normativ. 

Avmystifieringen är en del av ett normkritiskt perspektiv, vilket innefattar en kritisk 

värdepedagogik gentemot olika diskurser och narrativ som genererar en oönskad 

kategorisering av människor där skillnader värderas olika. Genom att dekonstruera sådana 

diskurser och narrativ möjliggörs en normkritisk undervisning som även bör framhålla en 

emisk mångfald i representationen av islam och muslimer, och därigenom skildra religionen 

som något pluralistisk. När ett emiskt material aktualiseras i undervisningen bör detta 

behandlas utifrån en källkritisk grund: vad en aktör utifrån vissa perspektiv yttrar eller inte 

yttrar i en viss kontext. Således blir betraktandet av islam och muslimer som en skillnad bland 

skillnader i denna mångkulturella kontext ett ledande devis för religionsundervisningen och 

dess stöd i elevernas identitetsskapande processer. De ovanstående momenten kan 

inkorporeras i en tematisk undervisning vilken dels har som ändamål att elever inte ska känna 

sig utsatta i klassrummet när vissa frågor diskuteras och dels återge religioner och religiositet 

som ”flytande” istället för monolitiska.  

6.3.	Vidare	forskning	
Den forskning som legat till grund för denna uppsats har ackumulerats från en internationell 

kontext där icke-svenska miljöer har undersökts. Relaterbarheten för dessa forskningsresultat 

kan säkerställas genom ett studium av hur svenska skolungdomar med muslimsk bakgrund 

identitetsförhandlar och därigenom syna eventuella likheter och skillnader. Den svenska 

skolans verksamhetsutformning och dess icke-konfessionella religionsundervisning utgör en 

väsentlig kontextuell skillnad inom forskningsfältet som tillsammans med diskurser gällande 

islamofobi, en sekulär hållning och individualism ger specifika förutsättningar för dessa 

ungdomar. Då samhällen, kulturer och religioner är dynamiska och ständigt utvecklas bör 

forskningen följa denna utveckling kontinuerligt. Detta för att observera förändrade 

förutsättningar i de identitetsskapande processerna vilka regleras inom det diskursiva 

utrymmet. Utifrån ett skol- och lärarperspektiv ska denna fortsatta forskning vidare skildras 

gentemot dess didaktiska implikationer för att kunna realisera de aktuella åligganden i skolans 

styrdokument. Läraren ska kunna hantera förändringar i diskurser och narrativ när de 

framkommer i klassrummet genom elevernas föreställning om religion och religiositet. 

     De tidigare uppmärksammade frågorna gällande hur forskningen ställer sig gentemot 

identitetsförhandlingen samt genus hos individer med uppfattad eller upplevd muslimsk 
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bakgrund och forskningens skildring av individens positioner gentemot olika kulturer utgör 

studieobjekt för fortsatt undersökning. Detta då det har framkommit skillnader mellan genus i 

deras erfarenheter samt strategier och hur informanternas uttalanden tolkas med viss variation 

gällande deras relation till olika kulturer. Aspekterna har observerats under uppsatsens 

bearbetningsfaser och inte inkluderats i syftet eller frågeställningarna. Således kan vidare 

utveckling och ett bemötande av problematiken återfinnas inom befintlig forskning men om 

detta saknas tillhandahåller detta ett område inom det aktuella forskningsfält som kan 

utvecklas för att bringa vidare insikt i frågorna. 
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