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Inledning 
 
Sveriges befolkning har vuxit med två miljoner på knappt femtio år och ungefär en miljon av 
dem är invandrare. Detta har inneburit stora förändringar i Sverige inom en rad olika 
samhällsområden som gör att Sverige med skäl kan beskrivas som ett mångkulturellt 
samhälle. Förändringar i samhället påverkar självfallet även skolan. I skolan finns 
modersmålsundervisning i ett hundratal olika språk och skolan benämns ofta som den 
mångkulturella skolan. 1 
 
Jag har genom mina studier i svenska som andraspråk mött många barn från olika kulturer och 
haft verksamhetsförlagd utbildning på flera mångkulturella skolor. Från att ha växt upp i ett 
litet samhälle på landet där den enda invandraren var Anna som var adopterad blev det en 
annorlunda upplevelse när jag hade min första praktik på en skola som präglades av en etnisk 
mångfald där över 50 % hade invandrarbakgrund.  
 
Enligt Lpo- 94 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund. I en klass med elever med skild etnisk bakgrund måste 
även undervisningen anpassas så att den passar alla. På min praktik lärde jag mig dels hur 
lärare kan få lägga upp undervisningen annorlunda om det finns många barn som inte har 
svenska som modersmål. Men jag märkte även att det kan dyka upp andra praktiska 
situationer som måste lösas. Något som följt med mig genom lärarutbildningen är denna 
praktik. 
 
I en kurs i svenska som andraspråk fick jag tillfälle att göra studiebesök på en muslimsk 
friskola. Vid besöket betonade skolans personal och rektor värden som trygghet och identitet. 
De menade även att eleverna skulle slippa praktiska problem som kan uppstå i den 
kommunala skolan t ex att flickorna mobbas för att de har sjal. Genom detta besök uppkom 
många tankar men det är svårt att bilda en uppfattning om något genom bara ett studiebesök 
så därför beslöt jag mig för att göra mitt examensarbete om en muslimsk friskola. Mest 
intresserad var jag då av varför föräldrar valde en muslimsk friskola framför en kommunal 
skola åt sitt barn och elevernas åsikter om varför de gick där. 
 
Anledningen till att jag har valt att koncentrera mig på kulturell mångfald var att jag från 
början hittade en kommentar på friskolans hemsida om att de ville arbeta mot kulturell 
mångfald. Efterhand har jag dock förstått att det som menades var att de välkomnade en 
mångfald av elever. Ändå tyckte jag det var intressant att undersöka hur skolan såg på 
kulturell mångfald i samhället.  
 
I den här studien avser jag att undersöka lärares, elevers och rektors förståelse av kulturell 
mångfald, deras föreställningar om varför eleverna valt en friskola före en kommunal skola 
och tolka detta som identitetsskapande processer. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 http://www.skolverket.se 
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Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur olika företrädare för en muslimsk friskola 
beskriver sin respektive den kommunala skolan. Vidare avser jag att analysera vilka 
underliggande föreställningar om kulturell mångfald dessa ger uttryck för i deras 
självförståelse. Dessa föreställningar avser jag sedan att sälla i relation till tidigare forskning 
och tolka som identitetsskapande processer. 
 

Frågeställningar 
 
Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar för att uppnå mitt syfte: 
 
• Hur beskriver olika företrädare (rektor, lärare och elever) för en muslimsk friskola, sin 

egen respektive den kommunala skolan? 
 
• Vilka argument för valet av friskolan anger rektor, lärare och elever? 
 
• Vilka föreställningar om kulturell mångfald ger rektor, lärare och elever uttryck för i sin 

beskrivning av sin respektive den kommunala skolan? 
 
• Hur förhåller sig dessa beskrivningar till tidigare forskning? 
 
• Hur kan friskolans olika företrädares självbeskrivningar förstås som identitetsskapande 

processer? 
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Bakgrund 
 
Här vill jag visa på hur det sett ut historiskt angående friskolor, muslimska friskolor och 
kulturell mångfald. För att förstå nuet kan det vara till hjälp att se tillbaka på varför friskolor 
har uppkommit från början.  

Friskolor 
 
En friskola kännetecknas enligt Skolverket2 av att de har en annan huvudman (ägare) än de 
som anordnas av kommun eller landsting. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som 
gymnasienivå. Det finns också fristående särskolor och det är även vanligt att fristående 
förskoleklass bedrivs i anslutning till en fristående grundskola.  
 
Den första friskolan som startades i Sverige skriver Gerle 3 var den Estniska skolan i 
Stockholm år 1945 som finansierades genom statsbidrag. Efter det öppnades det många 
friskolor, både konfessionella med kristen och judisk inriktning och även vissa med 
pedagogiska inriktningar som Montessori- och Waldorf. Nuförtiden har den största andelen 
friskolor en allmänt pedagogisk inriktning. Ungefär 13 % av alla friskolor har en 
konfessionell inriktning, majoriteten av dem har en kristen, judisk eller muslimsk inriktning. 
 
Johansson och Svangren4 menar att det redan under 1700- och 1800-talet fanns många 
privatskolor och de menar att det gick betydligt fler elever i dessa skolor än i de offentliga. 
När sedan grundskolan infördes minskades de privata skolorna tillfälligt. Debatten om 
friskolor tog sedan fart på 1980- talet när politikerna började diskutera valfrihet och 
ekonomiskt stöd. Detta ledde fram till friskolereformen år 1992 vilket innebar att friskolorna 
skulle ges samma förutsättningar som de kommunala skolorna.  
 
Sedan 1992 då det nya systemet med kommunala bidrag till fristående skolor infördes har 
antalet friskolor ökat markant enligt Friskolornas riksförbund 5. Genom friskolereformen 
underlättades finansieringen av friskolor mycket. Numera utgår även samma bidrag per elev 
som till de kommunala skolorna medan det tidigare var 75 procent. Bidraget baseras på 
kommunens egen skolpeng. Om friskolorna får offentliga bidrag får de inte ta ut avgifter för 
undervisningen. En friskola måste vara öppen för alla. Alla som vill har således rätt att gå i en 
av Skolverket godkänd friskola.  
 
Enligt Friskolornas riksförbund 6 fanns det läsåret 2001-2002 637 friskolor av totalt 6 000 
skolor. Ca 4 procent av landets elever går i en fristående skola. Det stora flertalet av dessa 
skolor ligger i Stockholms- och Göteborgsområdet medan ungefär hälften av landets 
kommuner inte har några fristående skolor överhuvudtaget. De fristående skolorna är oftast 
mycket små. Nästan häften av de fristående grundskolorna har färre än 50 elever.  
 
Idag finns 66 konfessionella fristående grundskolor enligt Skolverket7. Av dessa är cirka 50 
kristna, 15 islamiska och två judiska. 
 

                                                                 
2 http:// www.skolverket.se 
3 Gerle, E. (1999) Mångkulturalism-för vem? . Nora: Nya Doxa. 
4 Johansson, T. Svangren, P. (1994) Att starta friskola: SAF 
5 http://www.friskola.se 
6 http://www.friskola.se 
7 http://www.skolverket.se 
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Muslimska friskolor 
 
Den första muslimska friskolan öppnades enligt Johansson8 1993 i Malmö. Många av de 
muslimska friskolorna är belägna i invandrarrika bostadsområden i de stora och mellanstora 
städerna i södra Sverige. De flesta av dessa skolor har verksamhet för år 1-6. Skolorna har 
ofta en profilering mot islam och/eller arabiska. Idag finns ett tjugotal muslimska och 
muslimsk-arabiska friskolor. Innan dessa skolor fanns var det vanligt att muslimer 
organiserade aktiviteter för barn och ungdomar. Barnen fick utbildning i islam, lära sig om 
koranen och muslimsk livsstil. Även om detta fortfarande bedrivs kan de muslimska 
friskolorna ses som en vidareutveckling av dessa organiserade aktiviteter. Det är även ofta 
muslimska organisationer som är huvudmän för skolorna.  
 
För att en muslimsk friskola ska få starta måste de få tillstånd från Skolverket9. De måste leva 
upp till samma krav som de kommunala skolorna och de måste följa samma läroplan, 
kursplan och timplan. Om skolan får tillstånd av Skolverket att starta får den ungefär samma 
ekonomiska villkor som andra skolor. Johansson10 skriver i Blågul islam att det dock är 
vanligt att de muslimska friskolorna får en lägre ersättning än de kommunala skolorna 
eftersom det är en kommunal angelägenhet med finansieringsnivån. En friskola är inte någon 
extra kostnad för kommunerna eftersom utgifterna är kopplade till antalet elever och inte 
antalet skolor. De fristående skolorna kan dock innebära ökade utgifter för kommunerna 
eftersom det kan vara andra skolor som mister elever till en sådan skola och därför inte får 
utnyttja hela sin kapacitet.  
 
Det som allmänt skiljer de muslimska friskolorna från de kommunala menar Otterbeck11 är att 
de har en profilering mot islam och även ofta arabiska. Dessa ämnen lägger friskolorna ofta 
som skolans eller elevens val. Muslimska friskolor ofta erbjuder lov vid fredagsbön och 
muslimska högtider, mat och dryck som är förenlig med islams kostregler och speciell 
metodik för barn med behov av undervisning som andraspråk. Enligt Johansson12 har 
muslimska friskolor ofta även mer svensklektioner på schemat än i andra skolor. I de flesta 
fall verkar även eleverna ha en längre skoldag än andra. Det beror på att de har undervisning i 
islam, modersmål och ofta en utökad svenskundervisning.  
 
En muslimsk friskola leds av en rektor och ofta har denna person varit initiativtagare till att 
skolan startats. Enligt Johansson13 är lärarna som undervisar på skolorna är oftast svenska, 
icke-muslimer med lärarbehörighet. Undantagen är lärarna i islam, arabiska och modersmål 
vilkas utbildning och bakgrund kan skilja sig mycket åt. De flesta eleverna kommer från 
Mellanöstern eller Nordafrika där arabiskan dominerar. Elever från Somalia är också vanligt 
medan elever från Turiket, Iran och Bosnien är mindre vanligt. En muslimsk friskola måste 
vara öppna för alla men det är inte speciellt vanligt att det går ickemuslimska elever där. 
 
 
 
 
 
                                                                 
8 Johansson, B. (1999) ”Islamska friskolor- lyckad integration eller hot mot mångfalden?” i Blågul islam?  
Svanberg, I. Westerlund, D. (red) Nora: Nya Doxa  
9 http://skolverket.se 
10 Johansson (1999) 
11 Otterbeck, J. (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan . Lund: Studentlitteratur 
12 Johansson (1999) 
13 Johansson (1999) 
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Kulturell mångfald 
 
Ett samhälle som har en politik som syftar till att stärka och försvara kulturell och etnisk 
mångfald är enligt Westin14 ett mångkulturellt land. I Mångfald, integration, rasism och 
andra ord15 pekas på att det krävs att samhället arbetar för jämlikhet och rättvisa villkor för 
alla samhällsmedlemmar oavsett ursprung, etnisk identitet, religion, kultur eller fenotypiska 
kännetecken (t ex hudfärg).  
 
Sverige betraktas som ett mångkulturellt samhälle enligt Westin16 utifrån definitionen ovan 
pga. de invandrarpolitiska mål som beslutades 1975. Istället för att införa gästarbetarpolitik 
som flera andra länder i Europa gjorde, där invandrarna i princip skulle saknat sociala 
rättigheter, infördes permanent uppehållstillstånd. Detta innebar att utländska medborgare fick 
samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Sveriges regler för att förvärva 
permanent uppehållstillstånd är också ganska generösa i jämförelse med andra länder i Europa 
och när invandrare väl fått det får de även rösta i kommunal och landstingsval. I skolan ska 
barn kunna få modersmålsundervisning. Invandrarföreningar och liknande ska få stöd. Allt 
detta är viktiga inslag i svensk mångkulturell politik. Målen kan sammanfattas med jämlikhet, 
valfrihet och samverkan.  
 
Westin17 menar dock att det är långt kvar tills de mångkulturella målen har nåtts och 
förverkligats i Sverige. Ett problem är t ex att invandrare och personer med utländsk bakgrund 
diskrimineras på arbetsmarknaden. I Sverige har även våld med rasistiska förtecken ökat på 
senare år. I Sverige har den mångkulturella politiken funnits i nästan tjugo år men ändå är den 
inte riktigt förankrad hos majoritetsbefolkningen. Flertalet anser att en assimilationspolitik, 
där invandrare ska anpassas till det svenska vore att föredra. Efter denna beskrivning anser 
Westin att Sverige egentligen bara kan betraktas som ett mångkulturell samhälle i ett 
deskriptivt hänseende men inte i ett normativt. 
 
Skolans ambition när det gäller kulturell mångfald är att alla i skolan ska känna sig trygga och 
uppskattade oavsett etniskt ursprung. I Lpo-94 står att läsa 
 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande 
rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och inse de världen som ligger i en kulturell 
mångfald. Medvetenheten om det egna och delaktigheten i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 
utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats 
som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 
hos alla som arbetar där.18  

 
Strax innan detta avsnitt pekas även på att skolan ska främja förståelse för andra människor 
och att ingen i skolan ska utsättas för mobbning. I samhället och i skolan eftersträvas en 
etnisk, kulturell och religiös mångfald.  
                                                                 
14 Westin, C. (m fl) (1999) Mångfald, integration, rasism och andra ord. Stockholm: Socialstyrelsen. Centrum 
för invandringsforskning (CEIFO). 
15 Westin (1999) 
16 Westin m fl (1999) 
17 Westin m fl (1999) 
18 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo - 94. (1994). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. S. 5 



 8 

 
Vidare står under rubriken En likvärdig utbildning19 att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
I läroplanen poängteras även att det internationella perspektivet innebär att utveckla förståelse 
för den kulturella mångfalden inom landet.  
 

Tidigare forskning 
 
Litteraturen inom området är knapphändig. Det finns inte så mycket forskning kring 
muslimska friskolor. Speciellt saknas kunskap om skolorna och deras ”effekter” dvs. om 
barnen påverkas på något sätt i jämförelse med de barn som gått i en kommunal skola. Det 
mesta som finns fokuserar kring kulturmöten och då framförallt kring ungdomar. När det 
gäller forskning om kulturell identitet och identitetsskapande processer finns mycket litteratur 
men den är då inte direkt kopplad till barn på friskolor. 
 

Friskolor 
 
En friskola kan startas av olika anledningar. Gerle20 menar att friskolornas framväxt hänger 
samman med en otillfredsställelse med det offentliga skolsystemet. Missnöjet har olika 
utgångspunkter och I Mångkulturalism- för vem urskiljs tre anledningar till att kravet på 
friskolor vuxit fram. En är på grund av pedagogiska anledningar där en alternativ pedagogik 
som waldorf spelat stor roll. De religiöst , fundamentalistiska skolorna och de skolor som 
skapats för speciella talanger och begåvningar är andra anledningar. Att själv få välja 
huvudman och inriktning fö r friskolan ses av många som en grundläggande demokratisk 
rättighet.  
 
De kristna friskolorna har enligt Gerle21 vuxit fram pga. missnöje med att kristendomens 
inflytande i den kommunala skolan har minskat och därför har den anklagats för att vara etiskt 
och religiöst neutral. Representanter för de skolor som har en alternativ pedagogisk inriktning 
betonar ofta mer kreativa undervisningssituationer där eleven och dens känslomässiga behov 
står i centrum. Skolor för särskilda begåvningar kan t ex vara musikskolor eller idrottsskolor.  
 
Från början var det enligt Roth22 framför allt meningen att friskolorna skulle ge en möjlighet 
för alternativa pedagogiska metoder. Den kulturella mångfaldens perspektiv föll i skymundan. 
Det som främst åberopas i friskoledebatten enligt Roth är den individuella friheten och 
konkurrens mellan olika pedagogiska metoder i utvecklingssyfte. 
 
Debatten har sedan 1992 varit het när det gäller friskolor. Det debatteras bl.a. om friskolor ska 
ha ett vinstintresse och om friskolor har en segregerande effekt eller om det för människor 
från olika områden, kulturer och samhällsklasser närmare. Gerle23 menar att dagens samhälle 
präglas av en tidsanda där föräldrar ser det som en rätt att få välja sitt barns utbildning. I 
Mångkulturalismer och skola refereras till en rapport som visar på att valfriheten när det 
                                                                 
19 Lpo-94 (1998) 
20 Gerle (1999)  
21 Gerle (1999) 
22 Roth, H I. (1998) Den mångkulturella parken . Stockholm: Skolverket. 
23 Gerle, E. (2000) Mångkulturalismer och skola . Stockholm: Regeringskansliet.  
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gäller skolor förstärker redan existerande sociokulturella skillnader. Senare undersökningar 
visar även att föräldrar till barn som har svårt för att känna sig hemma i den allmänna skolan 
därför att de har särskilda problem gärna söker sig till friskolor.  
 

Muslimska friskolor 
 
I svensk media debatteras muslimska skolor flitigt. Inte minst vid ett tillfälle då en 
dokumentär visats i vilken reportrar filmat med dold kamera på en del muslimska friskolor 
med följden att vissa missförhållanden framkommit. Framförallt rör debatten integration och 
segregation där motståndarna menar att de muslimska skolorna segregerar barnen från 
samhället. 
 
När en friskola vill starta i en kommun har kommunen rätt att göra yttranden till Skolverket 
men sedan är det Skolverket som beslutar om skolan får starta eller inte. I många fall har 
kommunpolitikerna varit negativa i sina yttranden där muslimska skolor velat starta. Roth24 
pekar på att argumenten från kommunerna brukar gälla att den kommunala skolan ska fungera 
som en kulturell mötesplats och att den ska motverka segregering i samhället. Roth varnar här 
för att den här typ av skäl kan användas för att kamouflera motiv som mer har att göra med 
ekonomi och administration. Vidare skriver han 
 

Själva det faktum att olika grupper försöker starta egna friskolor kan 
ju i vissa fall ses som ett tecken på att talet om skolan som kulturell 
mötesplats inte har någon verklighetsförankring. Vad minoritetselever 
möter är istället en skola som oftast är genomsyrad av 
majoritetskulturens värderingar. 25 

 
Argument för valet av muslimsk friskola 
 
Föräldrar väljer naturligtvis muslimska friskolor av olika anledningar. Johansson26 pekar på 
att det råder skilda åsikter huruvida det är ett utanförskap som väljs eller om friskolan ska 
underlätta och skapa bättre förutsättningar för eleverna att komma in i det svenska samhället. 
Enligt Johansson är det även en vanlig uppfattning bland föräldrar som väljer en muslimsk 
friskola att den kommunala skolan missgynnar invandrarbarn.  
 
Otterbeck27 skriver i Islam, muslimer och den svenska skolan att många föräldrar bär med sig 
myter som rör skolan t ex att den svenska skolan inte ger barnen bra mat för att de inte anser 
att muslimer är lika viktiga som andra barn eller att lärare är spioner för de sociala 
myndigheterna. Med myter menar Otterbeck samlade berättelser, så kallade sanningar om hur 
världen och andra är och behandlar ”oss” osv. Han anser det viktigt att lärare och annan 
personal i ett svenskt skolsammanhang är medveten om att många muslimska föräldrar och 
deras barn kan bära med sig delar av dessa föreställningar i mötet med den svenska skolan. 
Detta påverkar dem i deras beteenden, förväntningar och tolkningar av signaler och 
situationer. Hela den svenska skolundervisningen kan anses vara en källa till oro där det lätt 
kan uppstå en känsla av bristande kontroll över barnens uppfostran.  
 

                                                                 
24 Roth (1998)  
25 Roth (1998) s.27 
26 Johansson (1999) 
27 Otterbeck (2002) 
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Ett annat argument som föräldrar kan ha för att välja en muslimsk friskola menar Johansson 28 
kan vara att det är viktigt att bevara det arabiska och islamska kulturarvet. Den främsta 
motiveringen till detta är att det ger barnet en fast grund att stå på i sin identitetsutveckling. 
Andra anledningar till att föräldrar väljer en muslimsk friskola kan vara att praktiska 
situationer lättare kan undvikas på en muslimsk friskola. Det blir inga problem med att barnen 
ska äta halal- slaktat kött eller att flickorna bär sjal. Föräldrar vill även ofta att barnen skall 
ges möjligheter att behärska både svenska och arabiska. Ett annat argument brukar vara att 
friskolan erbjuder barnen en konkurrenskraftig och smidig anpassning inom det svenska 
samhället. Målet är att det ska bidra till integration i det svenska samhället. Johansson anser 
inte att det är trovärdigt att säga att det är segregerande med muslimska friskolor eftersom det 
inte görs några kraftfulla insatser för att åtgärda de grundläggande problemen som t ex 
bostadssegregering, arbetslöshet och förutsättningar för en god utbildning. Så länge detta inte 
sker menar författaren att friskolorna är ett uttryck för en vilja att göra det bästa möjliga av 
situationen.  
 
Den största nackdelen med muslimska friskolor menar Gerle29 är att skolorna kan bidra till ett 
permanent utanförskap. Det kan bli ett sätt att långsiktigt vä rna det annorlunda gentemot det 
svenska. Dessutom förlorar den kommunala skolan en del av sin kulturella mångfald. 
Författaren beskriver dock även hur de muslimska friskolorna kan verka som en sluss. Med 
sluss menas att skolan kan fungera som ett mellanled för muslimer som nyligen kommit till 
Sverige. Undersökningar har visat att det egna ofta väljs som en reaktion när man försökt hitta 
en tillhörighet i det nya men misslyckats. Ett påtvingat utanförskap kan då omvandlas till ett 
självvalt. Gerle skriver även att det finns föräldrar som väljer friskolan för att 
svenskundervisningen i den kommunala skolan är bristfällig. Föräldrarna väljer här alltså 
friskolan för att bättre rusta sina barn för det svenska samhället, inte för att hålla sig utanför. I 
sådana fall medger författaren att friskolan kan fungera integrerande.  
 
Durrani30, som är ledamot av Svenska Islamiska Akademin skriver i krönikan Muslimsk 
friskola ett problem att det finns fördelar och nackdelar med muslimska friskolor men att de 
problematiska faktorerna överväger. Han pekar på en påtaglig risk för segregation och skriver 
vidare. 
 

Muslimska invandrarbarn kommer att sakna en vardaglig kontakt med 
etniskt svenska barn. Detta kommer att leda till oundvikliga språkliga 
brister. 31 

 
Han pekar även på att han sett exempel på muslimska friskolor i England och Holland som 
fungerat men att det där finns flera generationer av muslimer som kan språket bra. I Sverige 
menar författaren att det allt oftare är de senast anlända invandrarna från Mellanöstern och 
Östafrika som sätter sin barn i dessa skolor. Det är inte de tidigare muslimska 
invandrargrupperna som hunnit och kunnat etablera sig i Sverige. Han kritiserar även att de 
muslimska friskolorna i Sverige tycks ha startat mer av moralpanik än av en genomtänk t 
pedagogisk plan. 
 
Sammanfattningsvis menar förespråkarna för muslimska friskolor att skolorna stärker 
eleverna och ger dem kunskaper och färdigheter som senare hjälper dem till ett bra liv i 

                                                                 
28 Johansson (1999) 
29 Gerle (2000) 
30 Durrani, P.(2003) Muslimsk friskola- ett problem. Östgöta Correspondenten , 2003- 04- 08. s. A2  
31 Durrani (2003) s.A2 
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Sverige, medan motståndarna hävdar att de bidrar till isolering och på sikt försämrar barnens 
framtida möjligheter.  
 

Kulturell mångfald 
 
Begreppet mångfald har flera betydelser enligt Westin32. Med mångfald avses de olikheter, 
eller snarare den blandning av olikheter, som finns mellan människor med olika klass, kön, 
ålder eller etnisk bakgrund. Genom att använda begreppet kulturell mångfald preciseras 
begreppet till att enbart inbegripa de kulturella aspekterna av mångfald.  
 
Gerle33 menar att om Skolverket ger stöd till konfessionella friskolor bidrar samhället till att 
skapa en statisk mångkulturalism. Med det menar författaren att kulturer lever sida vid sida 
utan något utbyte med varandra. Gerle anser att det skapar en känsla av ”vi” och ”dom” där 
vissa minoriteter lätt kan uppfattas som en andras klassens medborgare och där gemenskapen 
intar individens roll. Hon frågar sig om skolan anses som mångkulturell bara för att det går 
elever i den som har ursprung från olika länder. 
 
Att se mångkultur som något statiskt anser Roth34 inte vara möjligt om människor ska kunna 
leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Som medborgare måste man kunna identifiera 
sig med någon kultur för att känna sig hemma. Han menar att den grundläggande principen 
för att acceptera ett mångkulturellt samhälle där olika människor respekterar varandras 
kulturella skillnader måste vara att respektera människans värdighet och integritet. Det krävs 
dock även att det existerar vissa grundläggande normer som varje människa ska leva efter 
oavsett vilka sociala roller eller kulturella tillhörigheter hon identifierar sig med.  
 
Om skolan ska stå öppen för olika gruppers medlemmar menar Nordheden35 att även olika 
gruppers kulturer måste beredas plats för i undervisningen. Det krävs alltså att personalen i 
skolan diskuterar och tar utgångspunkt i barnens föreställningar om b la det mångkulturella 
samhället. Hon menar att barn från olika kulturer berikar varandra mycket och att det är upp 
till läraren att lyfta företeelser till ytan så att barnen får se dem och kan värdera och bearbeta 
dem. Nordheden menar att lärare måste fokusera på skillnaderna för att få syn på likheterna 
och att det är farligt att alltför ofta bara sopa alla konflikter under mattan utan låta dem krocka 
ibland.  
 
Debatten om integration och segregation nämns ofta i debatten kring friskolor men diskuteras 
även livligt i fråga om ett mångkulturellt samhälle. Integration ska enligt Bunar36 vara en 
ömsesidig process även om uppmärksamheten ofta riktas på de grupper som ska komma in i 
samhället. På senare tid har samhällets integrationsproblem gjorts till invandrarnas 
integrationsproblem. Bunar menar att invandrare måste ha möjlighet att delta i samhällslivet 
och ha jämlika villkor i fördelningen av samhälleliga resurser. De olika grupperna i samhället 
ska inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska 
villkor. Bunars 37 statistik visar att det i de ”invandrartäta” och socialt utsatta 
bostadsområdena finns en större andel arbetslösa, socialbidragstagare och låginkomsttagare 

                                                                 
32 Westin (1996) 
33 Gerle (1999) 
34 Roth (1998) 
35 Hultinger, E-S. Wallentin, C.(red) (1996). Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur. 
36 Bunar (2001) 
37 Bunar, N. (2001). Skolan mitt i förorten. Stockholm/Stehag: Brutus Österlings Bokförlag.  
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med sämre hälsa än övriga befolkningsgrupper. Författaren frågar sig dock om 
segregationsproblemens orsaker enbart går att finna hos områdena och deras invånares etniska 
bakgrund. Bunar tror mer på att det omkringliggande samhällets attityder gentemot ”de andra” 
samt samhällets politiska och ekonomiska utveckling som är orsaker.  

Identitetsskapande processer 
 
Identitet är ett av de värden som ofta lyfts fram av de som förespråkar muslimska friskolor. 
Johansson 38 menar att föräldrar kan motivera valet av den muslimska friskolan före en 
kommunal skola med att de vill ge barnet en fast grund att stå på i sin identitetsutveckling. 
Detta genom att stärka barnet i det arabiska och islamska kulturarvet. Roth39 menar att det är i 
skolan som elevens bild av sig själv formas i förhållande till det omgivande samhället. Så 
skolan har här en betydelsefull identitetsskapande funktion. 
 
Även Nordheden40 betonar hur viktigt det är att känna trygghet i sig själv. Hon menar att om 
en familj har en trygg förankring i sin egen tradition kan det hjälpa dem att få ett bra liv i 
Sverige. Om eleverna vet vilka de är och vilka traditioner och rötter de har kan mötet med det 
nya svenska bli mindre farligt. Hon menar att de barn som hon mött som varit mest trygga är 
de som haft föräldrar med en stark identitet. 
 
Etnocentrism och kulturrelativism är två centrala begrepp när det gäller kultur och identitet 
enligt Salimi41. Etnocentrism betyder att ens egna värderingar är en måttstock för andra 
kulturer. Kulturrelativism betyder att man försöker förstå andra kulturer utifrån deras egen 
ståndpunkt men samtidigt också kritiskt värdera varför andra människor har den kultur de har. 
Han menar även att människan ofta har en önskan att bli behandlad som en individ men att 
kulturell bakgrund, namn eller utseende kan vara ett hinder.  
 
Wellros42 menar att en människas identitet är något som utformas genom ett samspel 
människor emellan. Genom att tala och bete sig på ett särskilt sätt i olika roller och situationer 
visar man vem man är. Hon skriver även om social identitet som är de sätt på vilka andra 
identifierar eller definierar en människa. Social identitet identifierar människor i termer av 
breda allmänt accepterande, sociala kategorier som t ex kön, ålder, arbete, etniskt ursprung, 
nationalitet eller religiös bekännelse. Vad som helst kan användas som kriterium för 
tilldelning av sociala identiteter. Detta används även för indelning av människor i grupper av 
”vi” och ”dom”. 
 
Det har bedrivits en hel del forskning angående ”vi” och ”dom”. Detta formuleras ibland inom 
sociologin som en skillnad mellan ingrupp och utgrupp. Bauman43 beskriver begreppen ”vi” 
och ”dom” som att de bara kan förstås tillsammans, i sin motsättning till varandra. Om man 
inte hade möjligheten att sätta ”oss” själva i motsats till ”dom”, skulle man ha svårt att ge sin 
egen identitet någon innebörd. Man ser alltså sin ingrupp som ”oss” bara för att jag tänker på 
någon annan grupp som ”dom”.  
 

                                                                 
38 Johansson (1999) 
39 Roth (1998) 
40 Hultinger. Wallentin (red) (1996) 
41 Salimi, K. (1997) Mångfald och jämställdhet: Stockholm: PM Bäckströms förlag 
42 Wellros, S. (1998) Språk, kultur och social identitet: Lund: Studentlitteratur. 
43 Bauman, Z. (1992) Att tänka sociologiskt: Göteborg: Bokförlaget Korpen 
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”Vi” står enligt Bauman44 för den grupp som man tillhör. Det som händer i den gruppen är 
något som man förstår, och det är där man känner sig trygg och hemma. ”Dom” står däremot 
för en grupp som jag inte kan eller inte vill tillhöra. Man är inte säker på vad som försiggår i 
den gruppen men det är något som man inte förstår och samtidigt kan vara skrämmande. Man 
tror även att utgruppen ogillar ingruppen och förväntar sig att de ska handla mot ens egna 
intressen. 
 
Det som är den allra viktigaste anledningen enligt Bauman45 till att ingrupper och utgrupper 
uppstår är känslan av gemenskap och att man verkligen hör hemma någonstans. Man förstår 
de andra och de förstår en själv. Det finns även en känsla av att det går att lita på att om det 
skulle hända något skulle ingruppen förena sig och hjälpas åt tillsammans. Samma sak om det 
skulle framföras kritiska åsikter mot sin egen ingrupp anser man sig orättvist anklagad men 
om det skulle komma anklagelser mot ut- gruppen är anklagelserna naturligtvis för en gång 
skull sanna. 
 
Vidare skriver Bauman 
 

Fientlighet, misstänksamhet och aggressivitet mot utgruppen (något 
som i allmänhet framställs som ett nödvändigt svar på den andra 
sidans fientlighet och illvilja) resulterar i och förstärks i sin tur av 
fördomar. 46 

 
Wellros47 menar att människor bygger upp en social ordning som grundar sig på 
kategoriseringen ”vi” och ”dom”. Det rätta förhållningssättet att gynna medlemmar i in-
gruppen och diskriminera medlemmar av ut-gruppen lär man sig tidigt av sin omgivning. Hon 
menar att det finns en stereotyp bild inbakat i olika ord t ex vet alla som lärt sig ordet lärare 
hur ”dom” är och när någon sedan möter en sådan person har den redan bilden klar för sig. 
Om någon sedan möter t ex en muslim och hon inte beter sig på ett sätt som motsvarar den 
stereotypa bilden säger man att hon är ett undantag och ingen riktig muslim. Vidare menar 
Wellros 
 

Att skingra stereotypier och att individualisera medlemmarna i olika 
ut-grupper bjuder därför på en stor kognitiv och intellektuell 
utmaning. Det är emellertid alldeles nödvändigt att i möten mellan 
människor eftersträva en individualiserande syn på varandra. 48  

 
Varje individ kan, trots att ”vi- och-dom”- grupperna är definierade ömsesidigt uteslutande, 
vara med i flera olika grupper och dela den sociala identiteten med många. Vilka ”vi” och 
”dom” är kan därför variera från en situation till en annan 
 
Dessa begrepp kommer jag att ställa i relation till rektor, lärares och elevers 
självbeskrivningar om friskolan respektive den kommunala skolan.  
 
 
 

                                                                 
44 Bauman (1992) 
45 Bauman (1992) 
46 Bauman (1992) s.61 
47 Wellros (1998) 
48 Wellros (1998) s.168 
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Metod 
 
Här kommer jag att redogöra för de metodfrågor som varit aktuella i samband med detta 
arbete.  
 

Kvalitativ metod 
 
I min studie har jag använt en kvalitativ metod. Patel och Davidson49 menar något förenklat 
att beteckningarna kvantitativt och kvalitativt syftar på hur forskare väljer att bearbeta och 
analysera den information de har samlat in. Med kvantitativt inriktad forskning menar de 
sådan forskning som använder sig av statiska bearbetnings- och analysmetoder. Med 
kvalitativt inriktad forskning menar de sådan forskning som använder sig av verbala 
analysmetoder. Trost skriver 
 

Något förenklat: Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om 
frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall 
man göra en kvalitativ studie. 50 

 
Det kan dock vara svårt att ha en renodlad kvalitativ studie, ofta finns inslag av de båda 
synsätten hos varandra.  
 
Syftet med kvalitativa undersökningar är enligt Patel Davidson51 att skaffa en annan och 
djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder 
används. Med en kvalitativ metod har forskaren mer ambitionen att försöka förstå och 
analysera helheter.  
 
Som metod har den kvalitativa forskningsintervjun ibland mottagit kritik som menar att den 
inte är vetenskaplig. Kvale52 skriver att det har ansetts att metoden kan ge intressanta resultat 
och fungera som en slags förberedelse till en studie men att intervjun som sådan inte är någon 
vetenskaplig metod. En annan kritik mot den kvalitativa metoden är att den skulle sakna 
objektivitet eftersom en stor del av intervjusituationen bygger på mänskligt samspel. Hela 
resultatet kan i alltför hög grad bli beroende av individer. Även om intervjuaren strävar efter 
att vara objektiv är det nog omöjligt att arbetet blir helt fritt från ens egna uppfattningar och 
erfarenheter.  
 

Intervju som metod 
 
I detta arbete har jag valt intervju som metod eftersom jag avser att beskriva lärares, elevers 
och rektors föreställningar omkring kulturell mångfald och argumenten för valet av friskola. 
 
Den stora fördelen med kvalitativa forskningsintervjuer är enligt Kvale53 deras öppenhet. Det 
finns inget exakt bestämt hur intervjuaren måste göra vid intervjuundersökningen. 
                                                                 
49 Patel, R. Davidson, B. (1994). Forskningsmetodiken grunder. Lund: Studentlitteratur. 
50 Trost, J. (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 13  
51 Patel Davidson. (1994) 
52 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
53 Kvale (1997) 
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Innan intervjuerna genomfördes gjorde jag en intervjuguide. Kvale54 menar att en sådan guide 
kan beskriva i stort de ämnen som ska täckas eller exakt de frågor som ska ställas. Jag valde 
att ha en översikt över de ämnena jag skulle behandla och förslag till frågor. Jag hade även 
bestämt vilken ordning de olika ämnena skulle behandlas. Om det dock var så att ämnena 
kom på tal under någon annan rubrik tog jag naturligtvis upp dem men jag hade en tanke med 
i vilken ordning ämnena skulle diskuteras. 
 
Min intervju var semistrukturerad vilket enligt Karlsson55 är bra att ha när man intervjuar 
barn. Till skillnad från en standardiserad intervju som utförs med standardiserade frågor håller 
intervjuaren sig här till studiens huvudfrågor men har inga exakta bestämda frågor som måste 
ställas. I intervjusituationen använde jag trattekniken56 vilket innebär att intervjuaren går från 
lätta till svåra frågor och från det allmänna till det mer specifika. I mina frågor började jag 
med mer allmänna frågor om bakgrund. Sedan övergick jag till hur det såg ut i samhället och 
sedan gick jag mer in på hur det såg ut på just deras skola. Vid alla frågor jag ställde försökte 
jag ha mångfald och mångkulturalitet i bakhuvudet beroende på vad intervjupersonen tog upp.  
 
De flesta av mina frågor var av en öppen karaktär vilket betyder att det inte fanns några 
svarsalternativ och inga klara svar. Slutna frågor som är ledande och där det finns klara 
svarsalternativ försökte jag undvika. Jag använde samma översikt över de ämnen som skulle 
behandlas vid intervjuerna både med de vuxna och eleverna men jag uttryckte mig på olika 
sätt.  
 
Vid intervjun valde jag i diskussion med min handledare att inte använda bandspelare. Trost 
skriver 
 

Många människor vill inte bli inspelade på band. Många accepterar 
det, men blir besvärade och hämmade. De flesta vänjer sig dock och 
glömmer lätt bort att de blir inspelade.57 
 

Många flyktingar kan ha dåliga erfarenheter kopplade till att bli inspelade på band. För att 
undvika konflikter och för att få så många barn som möjligt att få tillåtelse att vara med på 
intervjun valde jag alltså att anteckna under intervjun. Det finns fördelar och nackdelar med 
att bara anteckna med jag valde att inte använda bandspelare för att inte skrämma bort någon.  
 
Om forskaren ändå väljer att göra fortlöpande anteckningar under intervjun är det enligt 
Trost58 viktigt att den då kompletterar med minnesanteckningar efter intervjuns slut. Detta 
fann jag vara mycket viktigt. Efter varje intervju skrev jag ner det jag inte hann skriva ner 
under intervjun samt intryck och känslor jag fick. Jag var även noga med att renskriva 
intervjun med hjälp av ordbehandlare så snabbt som möjligt för att få ut så mycket som 
möjligt av intervjuerna.  
 
Att skriva fortlöpande anteckningar under intervjun betyder att den som intervjuar måste lita 
till sitt minne och förmåga att komma ihåg. Kvale59 menar att detta innebär stora 

                                                                 
54 Kvale (1997) 
55 Karlsson, Olson, föreläsning (2002) 
56 Karlsson, Olson, föreläsning (2002) 
57 Trost s. 29 (1993) 
58 Trost (1993) 
59 Kvale (1997) 
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begränsningar pga. att intervjuaren då lätt kan glömma detaljer och att minnet är selektivt. 
Författaren menar ändå att det finns kvaliteter t ex den sociala atmosfären och personliga 
interaktionen med anteckningar som kan gå förlorade vid en bandinspelning.  
 

Genomförande och etiska överväganden 
 
Jag har intervjuat lärare, elever och en rektor på en muslimsk friskola. När jag ringde till 
skolan för att höra mig för om det var möjligt att få göra intervjuer med dem ställde de sig 
intresserade och positiva till idén.  
 
Jag började med att göra en inledande intervju med rektorn på skolan. Det blev en slags 
pilotstudie där jag ville se om mina tankar och idéer höll. Vid detta tillfälle hade jag inte läst 
in mig på speciellt mycket litteratur utan ville mer få allmän information om skolan. Jag hade 
då några olika idéer på vad jag ville undersöka och med denna intervju ville jag se mer vad 
som var möjligt att göra en intervju om. Vid detta tillfälle pratade vi mest om denna specifika 
muslimska friskola. Efter intervjun fick jag även flera nya uppslag över vad jag kunde rikta in 
mig på.  
 
Efter detta valde jag även att göra ett besök på skolan under en dag där jag bara var med och 
observerade. Syftet med denna dag var att vara med och se hur en vanlig dag på skolan kunde 
se ut. Jag ville själv känna in hur stämningen var på skolan och underlätta för mina 
kommande intervjuer. Då hade både barnen och de vuxna träffat mig förut och kanske kunde 
jag få några uppslag som jag kunde använda i mina intervjuer. Enligt Doverborg Pramling60 är 
det inte bara frågorna som har betydelse för om intervjun kommer att gå bra utan det är även 
mycket viktigt att den som ska intervjua får kontakt med barnet och skapar en relation som 
bygger på barnets förtroende. Det är dock svårt att skapa en relation med barnen på sådan kort 
tid som jag hade till mitt förfogande. 
 
När jag var på skolan fick jag även en chans att prata med lärarna och eleverna och fråga om 
de gick med på att bli intervjuade. Eftersom barnen är minderåriga var jag tvungen att först se 
till att få tillstånd av föräldrarna. Jag bad därför lärarna att skicka hem en lapp jag skrivit (se 
bilaga 1) som föräldrarna skulle skriva på om barnet fick tillåtelse att vara med i studien. Där 
informerade jag om vad det var för slags studie men även att det var en konfidentiell studie.  
 
Inledningsvis avsåg jag att intervjua alla barn i en viss klass. När jag diskuterade detta med 
lärarna tyckte de inte jag skulle intervjua alla eftersom vissa hade stora språksvårigheter och 
att de kunde välja ut några som de visste kunde svara bra på frågorna. Till intervjuerna hade 
de valt ut fem barn. De frågade barnen vilka som ville vara med och bli intervjuade. De 
förklarade det jag skrivit på pappret , att det var en viktig studie och att eleverna var tvungna 
att kunna prata bra svenska. Flera barn ville bli intervjuade så lärarna valde ut fem stycken 
som de ansåg kunna förklara, redogöra och prata bra svenska. Lärarna menade även att de valt 
ut olika kategorier barn t ex både shia/sunnimuslimer och barn med skilda etnisk bakgrund. 
De hade även valt ut både barn som var mer negativt och positivt inställda till skolan. 
 
Möjligen hade resultatet blivit fylligare om jag intervjuat fler barn. Eftersom lärarna gjorde 
urvalet åt mig kan jag inte heller veta om resultatet blivit annorlunda om jag fått välja vilka 
barn som skulle intervjuas. Lärarna känner barnen bäst och skulle kunna välja bort elever de 

                                                                 
60 Doverborg, E. Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. Stockholm: Liber.  
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inte tycker passar. Det kunde även vara intressant att veta om resultaten hade blivit 
annorlunda om jag haft möjlighet att göra intervjuerna på deras modersmål.  
 
Efter min första intervju med barnen kände jag att jag ville ha ut mer av intervjuerna. Jag var 
dålig på att följa upp barnens svar och det var inte alla barn som kunde svara på frågorna. Jag 
beslutade mig därför att göra en intervju till. Vid detta tillfälle valde jag att göra 
gruppintervjuer. Detta dels för att få barnen att tänka till mer och få tankar av de andra. Jag 
hade även vid detta tillfälle tänkt till en gång till på mina frågor och försökt att konkretisera 
mer.  
 
Doverborg Pramling61 skriver i Att förstå barns tankar att huruvida en intervju ska ske med 
barn enskilt eller i grupp måste avgöras utifrån vad forskaren vill få ut av intervjun. Om 
meningen är att undersöka hur ett enskilt barn tänker kring eller har uppfattat ett viss 
fenomen, blir en enskild intervju att föredra, om det är att ta reda på en grupp barn 
tillsammans tänker är grupp att föredra. I en grupp måste man som intervjuare ha i åtanke att 
barnen påverkar varandra och att det är lätt att falla in i invanda roller, fördelen är att barnen 
blir medvetna om olika sätt att tänka och det var just det jag var ute efter vid mitt andra 
intervjutillfälle.  
 
Det finns mycket att tänka på vid intervjuer med barn. Doverborg och Pramling pekar62 på hur 
viktigt det är att välja en lugn plats där barnet kan koncentrera sig. När jag gjorde mina första 
intervjuer satt jag i barnens matsal där det inte var helt lugnt. Det gick förbi vuxna och efter 
ett tag satt en lärare och en elev där som hade specialundervisning. Jag vet inte om detta hade 
någon betydelse för hur intervjuerna gick men detta ville jag ändra på vid min nästa intervju. 
Vid gruppintervjuerna satt jag i ett enskilt rum som var lärarnas arbetsrum. Det var bättre men 
vi blev störda av vuxna två gånger som skulle in och göra något. Jag tror det har stor 
betydelse att sitta enskilt där barnen känner sig lugna och trygga och inte känner sig rädda för 
att säga vad de tycker.  
 
Det finns flera etiska aspekter att fundera över vid ett sådant här arbete. Redan nu finns vissa 
bilder kring vad en muslimsk friskola är och hur den fungerar. Därför är det viktigt att tänka 
över hur jag framställer skolan. Jag vill inte bidra till att förstärka fördomar hos någon. Jag 
förstår att när någon läser mitt arbete gör den det utifrån sina egna erfarenheter och 
förförståelse. Har den som läser då redan ett viss uppfattning om muslimska friskolor tar de 
lättare till sig det som stämmer överens med sin egen uppfattning. Det kan både vara positiva 
och negativa saker. Ändå måste jag vara medveten om att jag genom mitt arbete kan bidra till 
att förstärka en del åsikter. Avsikten med uppsatsen är inte att ta ställning till om friskolor och 
muslimska friskolor är något positivt eller negativt men vid läsning kan den utifrån andras 
förförståelse och åsikter uppfattas som ett ställningstagande. Genom att det är jag som valt ut 
vilket material och vilken litteratur som ska användas har jag ändå gjort en vinkling även om 
den inte är avsiktligt menad som ett ställningstagande.  
 
Jag har även valt att inte nämna vad barnen har för etniskt ursprung eller kön i min 
undersökning därför att det inte är relevant för min studie. Jag har istället valt att kalla barnen 
för t ex elev 1. Om jag istället valt att skriva ett fingerat namn skulle det ändå avslöja elevens 
etnicitet. Om jag valt att skriva ut barnens etniska ursprung skulle det även vara alltför lätt att 
veta vem det verkligen var.  
 
                                                                 
61 Doverborg Pramling (2000) 
62 Doverborg Pramling (2000) 
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Kodning 
 
Direkt efter att jag gjorde en intervju gick jag hem och renskrev den med hjälp av 
ordbehandlare samma dag. Jag skrev även ner mina tankar och funderingar som uppkom 
under och efter intervjun. Genom att skriva ut intervjuerna struktureras de i en form som 
bättre lämpar sig för en analys.  
 
När jag hade gjort alla intervjuerna och renskrivit dem kodade jag dem. Här är det viktigt att 
komma ihåg att tolkningen av intervjuerna börjat redan under intervjuerna. Kvale 63 menar 
även att utskriften till stor del bygger på tolkning. Kvale skriver 
 

Den vanligaste formen av dataanalys är idag att koda eller 
kategorisera intervjuuttalandena. Forskaren läser igenom utskrifterna 
och kategoriserar relevanta avsnitt; han kan sedan hämta fram de 
kodade avsnitten för förnyad granskning och koda om dem eller koda 
dem på flera olika sätt.64 

 
Jag började min kodning med att dela in sidorna i två spalter. I den ena spalten var 
utskrifterna på intervjuerna och den andra var tom till att börja med. I den tomma spalten 
skrev jag kommentarer till intervjuerna. I min kodning försökte jag hitta gemensamma 
begrepp som de intervjuade använt eller gemensamma åsikter de haft, jag försökte hitta teman 
i intervjuerna. Emerson Fretz Shaw65 skriver att det är bra att koda allt som forskaren 
intervjuat pga. att det då kan bli lättare att hitta nya teman och infallsvinklar. De menar även 
att analysen av intervjuerna inte bara är att läsa vad de intervjuade sagt utan även att välja ut 
vissa uttalanden och förstå dem i relation till andra. Det är forskaren själv som i sin analys ger 
utskrifterna mening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
63 Kvale (1997) 
64 Kvale s. 159 (1997)  
65 Emerson, R. Fretz, R. Shaw, L. (1998). Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: The University of Chicago 
Press. 



 19 

Undersökning 
 
Under denna rubrik ska jag redovisa resultat av de intervjuer jag genomfört. Undersökningen 
är uppdelade i flera olika teman som är kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar. De 
är uppdelade under rubrikerna: friskola, muslimsk friskola och kulturell mångfald. Jag har 
valt att dela upp personerna som jag intervjuat så att det ska bli lätt att följa med i 
undersökningen. Eleverna skriver jag dock under samma rubrik. Sedan sammanfattar jag kort 
på slutet. Först kommer en kort beskrivning av skolan jag gjort min undersökning på.  
 

Beskrivning av skolan 
 
De lärare, rektorn och eleverna som jag har intervjuat kommer från en muslimsk friskola. 
Friskolan startade på 90-t efter påtryckningar från föräldrar. I den muslimska församlingen på 
orten bedrevs koranskola på helgen men flera föräldrar tyckte det blev för mycket för barnen 
att först gå i skolan på vardagarna och sedan även på helgen. Det var speciellt en familj som 
kontaktade rektorn för att deras barn hade det svårt i den kommunala skolan, speciellt 
problematiskt var det för flickorna att bära sjal. När skolan väl startades var det enligt rektorn 
flera föräldrar som tycket att det var på tiden. 
 
På skolan finns några klasser. Fördelningen av olika nationaliteter på skolan är spridd med 
viss majoritet från ett fåtal länder.  
 
Skolan arbetar efter samma läroplan och timplan som den kommunala skolan. Skolan har 
dock valt att lägga modersmål och islam som elevens val. Under mina besök på skolan märkte 
jag även att eleverna hade lite kortare raster än i den kommunala skolan. Det finns även 
möjlighet för barnet att be i ett särskilt rum på skolan. Efter skolan bedrivs det även 
fritidsverksamhet.  
 
Jag har intervjuat två lärare på skolan så de är alltså kollegor. Ingen av dessa lärare är 
muslimer. 
 
Rektorn på skolan är inte utbildad lärare men har arbetat med utbildning tidigare. Han var 
även initiativtagare till att skolan startades. 
 
Eleverna jag intervjuat har olika ursprung och ålder. Barnen är mellan 10- 12 år. 
 
Eftersom jag inte använt bandspelare kan inte mina citat vara helt exakta, de kommer från det 
jag antecknat under våra samtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Rektor 
 
Rektor är den som varit initiativtagare till att skolan startades. Han är inte utbildad lärare men 
har tidigare arbetat en del med utbildning.  
 
Friskola kontra kommunal skola 
 
Även rektorn är inne på samma spår som lärarna när det gäller den största skillnaden på en 
kommunal skola och på friskolan. Han tycker att det är mindre och lugnare på friskolan. Alla 
känner varandra och på så sätt löser de konflikter fortare. Det hinner inte bli så stora 
konflikter. 
 
Något annat som rektorn pekar på är att många av eleverna på friskolan är på ungefär samma 
nivå när de börjar. I kommunala skolan menar rektorn att om det finns ett gap mellan svenska 
elever och invandrare när de börjar kan gapet bli ofantligt stort om inte invandrareleven får 
det stöd den behöver. De riktigt duktiga eleverna kan det gå bra för men det kommer ändå 
alltid vara ett gap i vissa kunskaper mellan den svenska och icke- svenska eleven.  
 
Rektorn säger även att friskolan inte handlar om att isolera barnen utan tror att barnen i viss 
mån redan är isolerade innan de kommer till friskolan och att det då inte hjälper att gå i den 
kommunala skolan.  
 
Rektorn har även haft egna barn som gått i den kommunala skolan och hade inga stora 
problem där. Men han anser att det krävs att föräldrarna själva kan prata för sig och diskutera 
och reda ut eventuella problem som kan uppstå. Alla invandrarföräldrar kan dock inte göra det  
bl.a. på grund av språksvårigheter.  
 
Muslimsk friskola 
 
Rektorn på skolan tror att föräldrar väljer den muslimska skolan av varierande anledningar. 
När det gäller de icke- muslimska barnen som går på skolan har de oftast haft det jobbigt i den 
kommunala skolan. Rektorn tror dock att invandrarbarn lätt kan bli drabbade och ifrågasatta i 
skolan. Det kan finnas ett stort grupptryck och många invandrarungdomar känner att de måste 
hävda sig. Rektorn förklarar  
 

Eleverna behöver lära sig säga ifrån och kunna förklara varför de är 
muslimer när de sedan kommer till den kommunala skolan. 
 

Han menar att eleverna på skolan ska bli så stärkta i sin muslimska identitet att det skapar en 
trygghet och att de sedan vågar gå ut i samhället och faktiskt förklara när någon frågar om t ex 
varför de bär sjal. 
 
Rektorn menar att det är en bra och trygg miljö för barnen på skolan. Rektorn tror att den 
stora tryggheten kommer med att eleverna är starka i sig själva. De klarar sig och bygger en 
identitet. När jag frågade om detta inte borde att gå att få i den kommunala skolan också 
svarar han att han gärna skulle se att de kunde få ha sin verksamhet i den kommunala skolan. 
Då skulle barnen få möta andra barn på rasterna och även tvärtom skulle det kunna skapa en 
positiv effekt. Han tror dock att osäkerheten i det svenska samhället sätter stopp för detta. 
 
Vidare säger rektorn 
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Jag kan hålla med motståndare till muslimska friskolor att det faktiskt 
är segregerande. Men om eleverna ska välja på att lyckas i den 
muslimska friskolan eller misslyckas i den kommunala är det viktigast 
för dem att det går bra i skolan.  
 

Kulturell mångfald 
 
Rektorn är den enda som menar att Sverige är på väg att bli ett mångkulturellt samhälle. 
Vidare menar han att somliga seder som invandrargrupper har kanske inte alltid passar in idet 
svenska. Har tar här ett exempel med att det första socialbidraget som familjerna får kommer i 
moderns namn vilket kan bli problematiskt. I många familjer har alltid fadern haft 
huvudansvaret för att försörja familjen och detta kan vara känslig att ändra på. Då degraderas 
direkt faderns plats i familjen. Han tar här upp en problematik med mångfald. Vad är 
medborgarna egentligen villiga att acceptera i det mångkulturella samhället? 
 
Två saker som rektorn återkommer till flera gånger är att invandrare borde få en chans att 
komma ut i arbetslivet och att de resurser som finns i det mångkulturella Sverige inte utnyttjas 
fullt ut. Han menar att det inte är lärare och föräldrars fel att det uppstår problem i den 
mångkulturella skolan. Istället lägger han ansvaret på politiker som inte tillför nog med 
resurser till skolan och inte tar sitt ansvar. Rektorn anser att samhället inte kan tvinga 
invandrare att bli svenska. Vidare säger han om integration 
 

Invandrare ska få vara med och bygga upp Sverige, att få ha ett arbete, 
att känna sig delaktig. De behöver få delta i allt som sker i samhället 
så de får känna att de bidrar till något. Så länge inte invandrare får 
komma ut på arbetsplatserna kommer de inte känna sig delaktiga. Det 
är viktigt att det ses som positivt att invandrare kommer ut på en 
arbetsplats. 

 
Rektorn tycks mena att det är attityder som behövs förändras. När det gäller kvotering för att 
få in invandrare på arbetsplatsen tror inte rektorn på det utan menar att det är viktigt att se 
värdet av vad andra kan tillföra på en arbetsplats. Människor på arbetsplatser måste se det 
positiva och inte det negativa med att anställa invandrare. Rektorn tycker att invandrare skulle 
kastas ut fort på arbetsplatserna för att lära sig svenska. Speciellt i det yrke det har arbetat i 
förut så de får lära sig viktiga ord i det yrket. Avslutningsvis trycker rektorn på hur viktigt det 
är att visa respekt för varandra. 
 
Jag fick uppfattningen att de på skolan till viss del får utföra ett slags integreringsarbete med 
eleverna. Rektorn pekar även på att han skulle vilja arbeta med att integrera föräldrar. Han 
menar att det inte bara finns mycket fördomar ifrån svenskars håll gentemot muslimer utan att 
även det motsatta gäller. Han tycker vidare att den svenska integrationspolitiken är 
misslyckad. Han ser hur många av föräldrarna på skolan som är arbetslösa. Ibland får han 
även ha samtal med familjer som inte riktigt kan anpassa sig till det svenska. Den mesta 
informationen som skickas ifrån skolan sker på flera språk för att undvika missförstånd. Vid 
utvecklingssamtal och liknande finns ofta tolk för att underlätta förståelsen.  
 
Jag frågade även rektorn om det lätt kan bli så att en viss folkgrupp dominerar på skolan och 
om det kunde skapa några problem. Jag hade i tanken att om det är en viss folkgrupp som drar 
sig till skolan kan det bli mycket segregerande eftersom barnen då får än mindre utbyte av 
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andras tankar. Rektorn pekade på att de kan bli problem mellan Sunni och Shia muslimer (de 
två inriktningarna inom islam) eftersom de gör en del saker på olika sätt och menade att det 
därför är viktigt att behandla dessa inriktningar lika och att ta upp dessa olikheter till 
diskussion. Som lärare överhuvudtaget är det viktigt att komma ihåg att alla muslimer inte kan 
dras över samma kam. En muslim från Indonesien och en från Irak har kanske inte alls samma 
tro och övertygelser.  
 
När jag frågar rektorn hur han ser på den kommunala skolan som en mångkulturell skola 
menar han att det är bra att barn av olika nationaliteter möts men att även föräldrar och lärare 
behöver mötas. Annars tror han att det kan leda till ytterligare problem. 
 
Mångfald visar sig på den muslimska friskolan enligt rektorn i att eleverna t ex får be på olika 
sätt. Det finns olika inriktningar på skolan så då försöker skolan göra ett mellanting. Andra 
exempel är att det också finns många olika matkulturer på skolan men här får alla äta samma. 
Även muslimska festligheter görs på olika sätt i olika länder men i skolan firar de 
tillsammans. Rektorn tar även upp exempel på att det på skolan sker en viss anpassning till det 
svenska samhället t ex bär inte alla flickor sjal på skolan. 
 
Rektor tycker också att det finns mycket fördomar gentemot muslimer och att människor har 
en tendens att lägga all skuld på muslimer och islam om något händer.  
 

Lärare 1 
 
Lärare 1 har arbetat på skolan en längre period. Hon har arbetat både i kommunal skola och 
på friskolan. Att hon valt att arbeta på just denna friskola beror mycket på storleken på skolan 
och barngruppen. 
 
Friskola kontra kommunal skola 
 
Lärare 1 menar att den största skillnaden ifrån lärarens synvinkel om hon jämför att arbeta på 
friskolan och en kommunal skola är att hon på friskolan ser alla barn och har tid att prata med 
alla. Eftersom det är färre barn i klasserna än hon hade på den kommunala skolan hinner hon 
med att ge alla hjälp.  
 
Muslimsk friskola 
 
Från början var Lärare 1 tveksam inför att arbeta på den muslimska friskolan. Hon fick höra 
på arbetsförmedlingen att den muslimska friskolan sökte vikarier men det var inte förrän 
rektorn på skolan ringde upp och övertalade henne att komma dit som hon verkligen 
övervägde att söka tjänst där. Lärare 1 säger att anledningen till att hon var så tveksam till 
söka arbete där berodde mycket på fördomar kring invandrarbarn och muslimer.  
 
Som utomstående är man ofta av den uppfattningen att den muslimska inriktningen är den 
största anledningen till att föräldrar väljer friskolan. Lärare 1 tror att kanske 50% väljer skolan 
pga. den muslimska inriktningen. Andra anledningar tror hon kan vara att föräldrar förut i den 
kommunala skolan upplevt att ingen kunnat deras eget språk. På den här skolan är det ofta så 
att någon talar föräldrarnas eget språk och missförstånd uppstår inte lika lätt. Andra 
anledningar tror lärare 1 kan vara att det är en mindre skola. Hon vet även att något barn inte 
trivdes i sin gamla skola. Hon tror att det säkert finns flera anledningar.  
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Argumentet att det är segregerande med muslimska friskolor kan läraren till viss del hålla 
med om. Hon anser det vara en nackdel att det är så få svenska elever på skolan. Lärarna 
försöker vara hårda på att det är svenska som ska pratas i klassrummet så att de lär sig det 
ordentligt. Sedan får de gärna prata sina språk på raster osv. Till de som ifrågasätter 
muslimska friskolor tror hon inte är medvetna om hur lärarna egentligen arbetar på skolan.  
 
Läraren tycker att mångfald är lättare på den muslimska friskolan än i den kommunala t ex 
kan flickorna ha sjal på sig på ett naturligt sätt. Hon pekar även på att alla barn är välkomna 
till den muslimska friskolan. De som inte vill behöver inte läsa islam. Hon berättar även att 
det går icke-muslimska barn på skolan. 
 
Dagen jag var och besökte skolan var jag med på en del lektioner. Då tyckte jag mig märka att 
lärarna ibland knöt an till barnens olika ursprung. De tog upp trådar som handlade om 
mångfald, t ex kunde de dra en parallell till barnens hemländer. 
 
Kulturell mångfald 
 
Lärare 1 menar att det finns mycket fördomar i samhället, både ifrån svenskar och invandrares 
håll. Hon pekar på vikten av information som en del av integrationen i det svenska samhället.  
 
Lärare 1 säger 
 

Invandrare vet inte så mycket om det svenska samhället och svenskar 
vet inte så mycket om invandrare. 

 
Hon efterlyser en större förståelse människor emellan. Lärare 1 anser att det är nödvändigt 
med information för att få bort problemen som uppstår vid integration av invandrare i Sverige.  
 
Lärare 1 betonar också att det även saknas mycket information i den kommunala skolan. Hon 
tror att det skapas mycket onödiga missförstånd mellan invandrare och svenskar. Både lärare, 
föräldrar och barn borde få lära sig mer om invandrare och att vara på flykt från sitt land. Hon 
tror att speciellt lärare behöver lära sig mer om det mångkulturella men att det dock tar för 
mycket tid och ork från lärarna att ta tag i detta problem. Lärare 1 tror alltså att lärarna är 
medvetna om problemet men att det är omöjligt för dem att göra något åt det. 
 

Lärare 2 
 
Lärare 2 har också arbetat på skolan en tid. Anledningen till att hon sökte sig dit var att hon 
hade läst sv2 och kände att hon vill använda sina kunskaper inom detta område. När hon en 
dag såg en annons i tidningen sökte hon tjänsten. Det var alltså en slump att hon hamnade just 
där. 
 
Friskola kontra kommunal skola 
 
Pedagogiskt menar lärare 2 att skolan skiljer sig från den kommunala på det sättet att det är 
färre barn och därför kan inte problemen bli så stora. Båda lärarna verkar ha samma 
uppfattning om att kvalitén i skolan blir större om storleken på klassen minskar.  
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När hon började arbeta på den muslimska skolan upplevde hon stora skillnader från sin 
tidigare skola. Hon tyckte barnen på skolan var mer vana vid att bli styrda och hade svårt att 
ta eget ansvar.  
 
Lärare 2 menar även som sin kollega att hon hade vissa fördomar när hon började på skolan, 
om att invandrare är på ett visst sätt.  
 
Muslimsk friskola 
 
En av sakerna som flera av de intervjuade nämner i olika sammanhang är att det muslimska 
på skolan är det normala. Lärare 2 tror att anledningen till att föräldrar söker sig till skolan 
beror på att skolan har en vanlig timplan men att eleverna får be, ha koranläsning, har 
möjlighet till modersmål och får halal- mat. Eleverna slipper även förklara sig hela tiden 
varför de t ex bär sjal. 
 
Lärare 2 nämner även en annan aspekt som hon är ensam om att upp. Hon menar 
 

Föräldrarna tänker nog även att de är uppfostrade på ett visst sätt och 
att friskolan kommer att upprätthålla detta. De kan hålla på sitt.  

 
Hon tror alltså att föräldrarna tror att innehållet i uppfostran på skolan är annorlunda och har 
en annan moral än på den kommunala skolan.  
 
Även lärare 2 kan hålla med om att det är segregerande att ha en muslimsk friskola. Hon anser 
att kan finnas vissa konsekvenser med att ha gått i en muslimsk friskola. För vissa elever tror 
hon det kan bli svårt att börja i den kommunala skolan efter att ha gått på den muslimska 
friskolan. Jag fick inte helt klart för mig vad Lärare 2 menade kunde vara svårigheterna. 
 
Lärare 2 hade även en del tankar om vad som ibland kan krocka på en skola med flera 
kulturer. Många av dessa tankar verkar vara mångfaldsfrågor. Lärare 2 kan ibland tycka det är 
jobbigt att eleverna inte har samma grund som henne själv. Ibland tycker hon t ex att eleverna 
har en annan dygnsrytm. En annan sak hon reagerar över är att vissa kan ta ledigt i två veckor 
utan att säga till eller kanske flyttar utan att meddela skolan. På föräldramöten har hon även 
någon gång upplevt att föräldrar ignorerat henne. Hon tycker dock att det är bra att de har en 
rektor med en dubbel kulturkompetens som kan hjälpa till vid missförstånd.  
 
Kulturell mångfald 
 
Lärare 2 tycker inte att integrationen i det svenska samhället fungerar. Hon menar att det låter 
fint att invandrare ska integreras i det svenska samhället men att det inte fungerar i 
verkligheten. När hon säger integreras menar hon att invandrare ska släppas in och få vara 
med i det svenska samhället. Nu tror hon att många invandrare vill men inte får möjlighet att 
bli insläppta i det svenska samhället. Hon tycker dock att det är svårt att veta vad man ska 
göra åt integrationsproblemen eftersom många svenskar bara ser det som en skock invandrare. 
 
Lärare 2 menar även att skolan känner att många i samhället motarbetar dem. Kommun och 
grannar vill inte att de ska finnas till. Hon tror att det i grunden ligger någon slags rädsla för 
muslimer. Hon påpekar även att den har också blivit värre efter 11:e september.  
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Skolan välkomnar alla elever även icke-muslimer. Lärare 2 pekar på det som ett sätt att skapa 
mångfald på skolan. Anledningen till att inte fler icke- muslimer går på skolan tror hon beror 
på fördomar. Men hon menar även att det som svensk kan vara svårt att komma in i 
gemenskapen. De som inte är muslimer kan komma utanför eftersom de skiljer sig från de 
övriga. Om barnen pratar sitt eget språk med varandra kan även en del barn komma utanför. 
Lärare 2 verkar mena att det inte kan skapas en mångfald utan svenskar.  
 
Eftersom inte lärare 2 har arbetat på någon mångkulturell skola anser hon själv att hon inte vet 
speciellt mycket om hur det fungerar när elever med olika etnisk bakgrund möts i den 
kommunala skolan. 
 

Elever 
 
Jag har intervjuat fem elever i åldern 10-12 år. Först gjorde jag enskilda intervjuer men kom 
sedan tillbaka och gjorde gruppintervjuer med eleverna.  
 
Friskola kontra kommunal skola 
 
Det är inte alla av eleverna som gått på någon kommunal skola innan de börjat på friskolan. 
Elev 1 har gått sexårs och år 1 på en mångkulturell kommunal skola. Hon sa att det var bra 
där och att det gick flera barn där. Däremot tyckte hon det var mer bråk där och att många 
barn försökte spela tuffa. Även elev 4, som bara har gått en termin på friskolan, menar att det 
var mer bråk på den skola han gick på innan. 
 
När jag frågade barnen om det skulle vara någon skillnad på att vara muslim i en annan skola 
svarade elev 5 och elev 1 att de faktiskt trodde att muslimer kan bli mobbade i en del skolor 
men inte i alla. De tror att det kan bero på att flickorna har sjal och att de har olika religion. 
Barnen trodde också att det ibland kan vara lättare att förstå varandra om de kommer från 
samma land.  
 
Muslimsk friskola 
 
När jag frågar barnen varför de går på just denna skola svarar de flesta väntat att deras 
föräldrar ville eller bestämde att de skulle börja på skolan. Vissa specificerar lite mer varför 
de började där. 
 
Elev 3 säger 
 

Mina föräldrar valde skolan för att det finns många barn här från olika 
länder. Här ber man i skolan och äter inte gris.  

 
Elev 5 menar att anledningarna till att han började på skolan var 
 

För att det går många barn från andra länder här och för att det var en 
muslimsk skola. Här känner man sig inte utanför som utländsk. 
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Jag ville även se vad lärare och elever uppfattade att de kunde lära sig här men inte någon 
annanstans. Jag ville även veta vad de uppfattade som den största skillnaden mellan att gå i en 
muslimsk friskola och en kommunal skola 
 
När jag gjorde mitt studiebesök tog en av lärarna upp en kort diskussion i klassen om varför 
eleverna väljer att gå på en muslimsk friskola. Det var i samband med att hon förklarade vad 
jag gjorde där. Frågan gick ut i klassen om vad som egentligen var skillnaden mot en 
kommunal skola. Spridda röster sa bl. a. 
 

Man lär sig bara bråk där. ( i den kommunala skolan) 
Fröknarna har mer tid här. 
Vi lär oss mer om islam. 
Vi har inte så stora klasser 

 
Andra saker som nämndes var att de fick mer modersmål och att de kan be på skolan. Vidare 
sa de även att gymnastiken i skolan ligger sist på dagen så att alla kan duscha hemma. 
Flickorna blir inte heller uttittade när de har sjal. I den klass jag var och observerade bar 
ungefär hälften av flickorna sjal.  
 
Elev 2 säger vidare angående vad som skiljer friskolan från den kommunala 
 

Alla har samma religion här 
 
Även elev 5 kopplar skillnaderna till det muslimska. Han menar att det som är annorlunda är 
att de inte äter gris och att de ber. Det är en muslimsk skola så de lär sig om islam och har 
samlingar. Elev 5 menade även till skillnad från de andra att han trodde att det var mer bråk 
på den muslimska skolan. Elev1 sa 
 

Det är mindre och roligare här. 
 
Även elev 3 är inne på samma sak 
 

Det är en mindre skola och det är trångt här. 
 
Elev 1 tycker att den största skillnaden är att det inte är så många barn på skolan och att det är 
en friskola. Hon menade även att det finns många barn från olika länder på skolan. 
 
Kulturell mångfald 
 
När jag frågade alla barnen hur det var att leva i Sverige som muslim kunde de flesta bara 
svara att det var bra. Jag försökte få dem att tänka efter genom att fråga om de trodde att alla i 
Sverige tyckte att det var bra med invandrare. De flesta trodde att det var lite olika. Elev 2 var 
övertygad om att alla inte tyckte det var bra men hade svårt att förklara varför. Elev 1 svarar 
när jag frågar om hur det är att leva i Sverige som muslim 
 

Vissa invandrare kan inte så mycket svenska. De kan inte de regler 
som är i Sverige. Det vore bra om deras barn kunde lära sina föräldrar. 
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Eleven säger vidare 
 

Invandrare har svårt att skaffa jobb i Sverige och en del svenskar 
tycker bara att invandrare kommer hit och föder barn.  

 
När jag frågar varför de tror att svenskar har den uppfattningen om invandrare svarar elev 5 
att det kan vara så att en del svenskar bara har träffat på någon invandrare som inte varit snäll 
och sedan antagit att alla är så. Eleven menade även att om en invandrare träffade en svensk 
som inte var trevlig så ska den inte tro att alla är så.  
 
Hur visar sig då mångfald och mångkultur på skolan? Jag var nyfiken om de på skolan drog 
nytta av sin mångkultur och drog upp dessa olikheter till diskussion.  
 
Barnen svarade lite olika när jag frågade dem om detta. Elev 3 sa att de brukade prata om att 
de kommer från olika länder och har olika traditioner på samlingarna och på fredagarna. Elev 
2 däremot menade att de aldrig pratade om sådant i skolan. Hon trodde dock att eleverna 
skulle kunna lära sig om olika länder av varandra. Elev 4 sa att de inte brukade prata om 
sådant så ofta medan elev 5 menade att de aldrig pratade om att de kom från olika länder. 
Slutligen menade elev 1 att de brukar prata om det på samlingarna ibland.  
 
Här skiljer barnens svar åt lite grann. Troligen är det barnen som inte haft helt klart för sig vad 
jag menade när jag frågade dem. Det kan även vara så att mångkulturen på skolan faktiskt inte 
tydliggörs ordentligt.  
 
När jag vid mitt andra intervjutillfälle formulerade frågan lite annorlunda och frågade om de t 
ex brukade prata om muslimer i världen menade barnen att de brukade ta upp och prata på 
samlingen om de hände något speciellt i världen. 
 
Jag var även intresserad av att fråga barnen lite om deras kompisar på fritiden kom från 
Sverige eller från något annat land. Detta för att i mycket liten skala men ändå se hur 
segregerade från det ”svenska” dessa barn verkligen var. Jag frågade även om hur det var på 
rasterna. Om det spelade någon roll med vem barnen lekte med och om några höll sig för sig 
själva. 
 
Elev 2 och 3 som jag intervjuade tillsammans tyckte inte att det spelar någon roll vem man 
leker med i skolan. De ansåg att på raster så lekte alla med alla, oftast i grupper. De menade 
även att det kan bli bråk om barnen pratar olika språk eftersom de då inte förstår varandra 
men då tar de upp det på skolan och pratar om det. På fritiden umgicks de inte så mycket med 
barn på skolan eftersom de bor på olika ställen i staden. 
 
Den andra gruppen barn (elev 1, 4 och 5) sa ungefär samma sak som tidigare grupp om hur 
det var på rasterna. De ansåg att de flesta lekte med alla men att det fanns en grupp av barn 
som kände varandra sedan innan och pratade samma språk så de lekte mycket för sig själva. 
På fritiden var det lite olika med vilka barnen lekte med. Elev 4 hade mest kompisar som kom 
från andra länder. Elev 1 hade mest svenska kompisar medan elev 5 hade mest kompisar som 
kom från andra länder. Allihop tyckte i alla fall att det inte spelade någon roll från vilket land 
den som man lekte med kom ifrån.  
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Sammanfattning 
 
När det gäller valet av friskola framför en kommunal friskola är lärare, elever och rektor 
ganska eniga om anledningarna. Framför allt betonas den muslimska profilen som det 
normala. De ber i skolan och äter halal-slaktad mat, flickorna kan utan problem ha sjal om de 
vill. Många praktiska problem som kan uppstå för en muslim i den kommunala skolan är inget 
problem på friskolan. 
 
Lärarna och rektorn pekade även på fördelen att det på skolan alltid finns någon som kan 
föräldrarnas språk vilket är praktiskt för att de alltid kan göra sig förstådda. Det framkom 
även från enstaka håll att det fanns föräldrar som varit missnöjda med den kommunala skolan 
och även att det funnits föräldrar som trodde att den muslimska skolan skulle ha en annan 
moral än den kommunala. 
 
Skolan verkar även arbeta med en del integrationsarbete både med föräldrar och elever. En av 
lärarna pratar om kulturkrockar och rektorn menar att de ibland får ta samtal med föräldrar för 
att förklara och reda upp oklarheter. 
 
Det är ingen av de intervjuade som anser att Sverige som ett mångkulturellt samhälle fungerar 
speciellt bra. Det är framför allt integrationen av invandrare som de är besvikna på. Många 
anser att det finns mycket fördomar i samhället både ifrån svenskars och invandrares håll. En 
del vill lösa det med information medan rektorn menar att det invandrare behöver är att 
komma ut på arbetsplatser. Även barnen uppmärksammar att det finns många invandrare som 
har svårt med språket och att få arbete. De menar även att man inte ska dra alla över en kam. 
En grundläggande respekt anser rektorn behöver genomsyra samhället istället för att lägga all 
skuld på en speciell grupp så fort något händer. 
 
De vuxna som arbetar på skolan är alla eniga i att det på ett sätt är segregerande med 
muslimska friskolor. Det verkar dock råda en inställning där de anser det vara bättre att 
eleverna får vara trygga och vara i mindre klasser än att gå i den kommunala skolan. 
 
Det betonas även att det är en trygghet att gå på en liten skola som de känner till. Detta ska 
enligt rektorn stärka den muslimska identiteten så att man sedan kan gå stärkt i det muslimska 
till den kommunala skolan. 
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Resultatdiskussion 
 
Här ska jag försöka analysera undersökningen genom att koppla resultatet till tidigare 
forskning. Jag vill än en gång påpeka att det finns mycket lite forskning angående muslimska 
friskolor. Det är många som har åsikter i frågan men det har inte gjorts någon omfattande 
forskning. 
 

Friskola och identitetsskapande processer 
 
Jag har studerat rektors, lärares och elevers föreställningar om valet av friskola och kulturell 
mångfald i intervjuerna och försökt tolka dem som identitetsskapande projekt. Jag har funnit 
att perspektivet här blir lite annorlunda. I vanliga fall ser samhället på en muslimsk friskola 
som ”dom” men här är de som arbetar och studerar på den muslimska friskolan som ser den 
kommunala skolan som ”dom”. 
 
Rektorn betonade att eleverna känner sig trygga i skolan och att de genom det klarar sig bättre 
och bygger en stark identitet. Om eleverna är starka i sig själva känner de också en större 
trygghet. Denna teori stöds av Nordenheden66 som menar att barnen behöver känna sina rötter 
för att kunna möta det okända svenska. Identitet har mycket med trygghet att göra. 
 
Det som eleverna i stort sett anser vara skillnaden på friskolan och den kommunala skolan har 
framförallt att göra med att alla är muslimer på skolan. En elev nämner även att de inte känner 
sig utanför som utländska på skolan. Eleverna trodde även att muslimer kunde bli mobbade i 
en del skolor pga. att de har en annan religion. Barnen trodde också att det ibland kan vara 
lättare att förstå varandra om eleverna kommer från samma land. Baumans67 teorier om ”vi” 
och ”dom” stämmer väl överens med det eleverna säger. Han menar att ingruppen är den 
grupp man tillhör och där man känner sig trygg och hemma. Utgruppen däremot är något som 
man inte förstår och som samtidigt är skrämmande. Det visar sig här t ex genom eleven som 
säger att man inte behöver känna sig utanför på friskolan som utländsk vilket underförstått 
säger att eleven tror att barn är det på andra skolor. Enligt Baumans teorier tror även 
ingruppen att utgruppen ogillar dem och förväntar sig att de ska handla mot ens egna intressen 
precis som barnen tror att muslimer blir mobbade på andra skolor. Flera av barnen nämner 
även att de tror att det är mer bråk på kommunala skolor. 
 
Att det blir en stark känsla av gemenskap på skolan kan bero på flera saker. Lärare 1 nämner 
att det är lättare att vara muslim på friskolan än den kommunala bl.a. beroende på att flickorna 
kan ha sjal på sig på ett naturligt sätt. Det verkar även som att föräldrarna känner stor trygghet 
med skolan. Det som spelar störst roll verkar framförallt vara språket. Flera av de intervjuade 
menar att föräldrarna känner sig mer trygga med skolan eftersom de lättare gör sig förstådda 
där. Även detta stämmer bra överens med Baumans68 teorier. Han menar att det är känslan av 
gemenskap och att man verkligen hör hemma någonstans som är den allra viktigaste 
anledningen till att ingrupper och utgrupper uppstår. Gruppen präglas av en stor förståelse och 
förtroende för varandra.  
 

                                                                 
66 Nordheden (1996) 
67 Bauman (1992) 
68 Bauman (1992) 
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Både Lärare 1 och rektorn pekar på brister i den kommunala skolan som gör det svårare för 
invandrare att passa in. Detta är saker som stödjer ett vi- och -dom- tänkande. Lärare 1 pekar 
på att den kommunala skolan brister i sin kulturkompetens och att detta skapar onödiga 
missförstånd. Rektorn tror även att invandrarbarn lätt kan bli drabbade och ifrågasatta i 
skolan. Han är rädd för att grupptrycket ska leda till att invandrarungdomar känner att de 
måste hävda sig. Genom att de känner på detta sättet och att även en del av föräldrarna känner 
sig utanför den kommunala skolan svetsas de antagligen ännu mer samman i sin ingrupp. 
 

Friskola och kulturell mångfald 
 
I den lokala arbetsplanen för skolan står under rubriken Internationalisering: 
 

-Vi på skolan arbetar för att eleverna skall få en mångkulturell 
förståelse 
-Främja deras kulturella identitet 
-Arbeta för barnens integration i det svenska samhället. 

 
Skolan har här uppmärksammat tre viktiga punkter för barnens utveckling och framtid i det 
mångkulturella samhället. 
 
Flera av de intervjuade kommer in på begreppen integration och segregation. Rektorn pratar 
om integrationen som en ömsesidig process för att fungera. Det stämmer väl överens med 
Bunars69 forskning som pekar på att integrationsproblemen ofta görs till ett invandrarproblem 
när det istället ska vara en gemensam process. Rektorn har en egen teori om att invandrare 
behöver komma ut i arbetslivet. Han anser att de då även lättare skulle lära sig språket. Även 
detta pekar Bunar på. Han menar att invandrare i större utsträckning måste få delta i 
samhällslivet. 
 
Även barnen är väl medvetna om integrationsproblematiken. De menar att de är många 
invandrare som varken kan språket eller de ”regler” som finns i Sverige. Elev 1 säger även att 
en del svenskar tycker att invandrare bara kommer hit och föder barn. Bunar70 ser just orsaken 
till integrationsproblemen som inte bara samhällets politiska och ekonomiska utveckling utan 
även samhällets attityder gentemot invandrare. Om samhällets attityder är som elev 1 säger 
kan det skapa ännu mer ”vi” och ”dom”. Även lärare 2 är inne på det när hon nämner att en 
del svenskar bara ser invandrare som en skock, det är ”dom”.  
 
Barnen ska enligt rektor bli starka i sin egen identitet och sedan gå ut i samhället och skapa 
mångfald. De ska vara starka i sig själva först innan de går ut i samhället. De ska kunna 
förklara och svara på varför de är muslimer. Rektorns synsätt går i strid med Gerles71 tankar 
som varnar för en statisk mångkulturalism vilket innebär att kulturer lever sida vid sida utan 
någon kontakt med varandra. Hon menar att det är i mötet med andra människor vi lär oss och 
därför tycker hon att muslimska friskolor bara leder till isolering. Hennes farhåga är att 
friskolorna leder till ett ännu större ”vi”- och- ”dom”- tänkande. Rektorn på skolan anser inte 
att det är någon fara med att många invandrare bor på samma ställe utan ser problematiken i 
att invandrare inte får något arbete.  
 
                                                                 
69 Bunar (2001) 
70 Bunar (2001) 
71 Gerle (2000) 
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Lärarna och rektor på skolan talar flertalet gånger om den respekt som behövs i samhället 
människor emellan, vilket liknar Roths 72 åsikt om att respekt för människans värdighet och 
integritet är den grundläggande principen för att ett mångkulturellt samhälle ska fungera. 
 
I nästan all litteratur jag läst anser författarna att medborgarna i ett mångkulturellt samhälle 
måste ha en gemensam värdegrund att stå på. Rektorn kom tidigt in på det som Salimi73 
beskriver som kulturrelativism. Han tog ett exempel på att invandrare kanske inte alltid passar 
in i det svenska. Vissa saker har vi bara inte samma grundåsikt om. Rektorn pekade på en öm 
punkt i problematiken med mångfald. Vad är medborgarna i samhället egentligen villiga att 
acceptera i det mångkulturella samhället?  
 
I resultatet görs det även tydligt speciellt av rektor att muslimer från olika länder inte gör allt 
på samma sätt. Rektor pekar på det som en typ av mångfald. Även Otterbeck74 menar att det 
är viktigt att inte tro att alla muslimer har exakt samma tro och övertygelser. Ibland behandlas 
muslimer som om de vore en enhetlig grupp medan det egentligen är så att det som hävdas 
vara islam från ett håll kan motsägas från ett annat.  
 

Argument för valet av friskola 
 
Kritiken mot muslimska friskolor handlar ofta om att de muslimska friskolorna isolerar sig 
från det svenska samhället. Lärarna och rektorn menar istället att det här är det bästa för 
barnen framförallt beroende på att det är små klasser på skolan och barnen därför lättare kan 
få den hjälp de behöver. Andra skäl är att barnen känner sig trygga och säkra och inte behöver 
oroa sig för praktiska frågor som att bära sjal. Detta är även Johanssons 75 åsikt om 
anledningar till varför föräldrar väljer en muslimsk friskola före en kommunal. Den största 
anledningen att de går på skolan enligt barnen verkar dock vara att det är en muslimsk 
inriktning på skolan. Men det verkar ofta hänga ihop med att barnen på en annan skola skulle 
känna sig utanför som muslim. På den här muslimska friskolan finns det en muslimsk norm 
som underlättar för barnens känsla av trygghet.  
 
På skolan verkar det vara viktigt att skapa en trygghet hos barnen. De ska efter att ha gått i 
skolan känna sig så starka i sin muslimska identitet att de inför andra kan försvara och 
rättfärdiga det de gör som muslimer. I skolans lokala arbetsplan står även som ett mål att alla 
barn har rätt till att känna trygghet i sin kultur/religion. Detta bekräftas även av Johansson76 
som menar att detta är ett vanligt argument från föräldrar vars barn går på muslimska 
friskolor. De vill ge barnet en fast grund att stå på i sin identitetsutveckling genom att bevara 
det muslimska kulturarvet. Även i läroplanen77 betonas hur betydelsefullt det är att få en trygg 
identitet genom att vara medveten om det egna och gemensamma kulturarvet. 
 
Som jag tidigare skrivit anser lärare och rektor även att en del föräldrar väljer skolan för att de 
enklare blir förstådda på skolan. Detta ligger i linje med den undersökning Gerle 78 hänvisar 
till och som visar att det egna ofta väljs som en reaktion när man försökt hitta en tillhörighet i 

                                                                 
72 Roth (1998) 
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74 Ottebeck (2000) 
75 Johansson (1999) 
76 Johansson (1999) 
77 Lpo-94 (1998) 
78 Gerle (2000) 
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det nya men misslyckats. Det skulle kunna beskrivas som att föräldrarna inte valt en 
segregation utan påtvingats en. 
 
Otterbeck79 skriver i Islam, muslimer och den svenska skolan att många föräldrar bär med sig 
föreställningar om den svenska skolan och det verkar som att det kan ligga någonting i detta. 
Lärare 2 menade att en del föräldrar har valt skolan för att de tror att den ska vara mer 
auktoritär och hårdare än den kommunala skolan. Det är inte heller omöjligt att det 
förekommer en del sk myter om den svenska skolan föräldrar emellan som Otterbeck talar 
om.  
 
En av lärarna på skolan ansåg även att det kunde bli svårt för en del elever att börja den 
kommunala skolan efter att ha gått på den muslimska friskolan. Flera av kritikerna till 
muslimska friskolor håller med om detta argument. Durrani80 menar att segregationen från 
den svenska skolan främst leder till språkliga brister medan andra pekar på att barnen blir illa 
förberedda för att verka i det svenska samhället. Detta som en följd av att de saknar vardaglig 
kontakt med svenska barn.  
 
Allt detta verkar höra ihop. En del tror jag har att göra med var barnen bor och vad de har för 
fritidsysselsättning. Flera av barnen på skolan säger i intervjuerna att de leker med svenska 
barn på sin fritid och att det inte spelar någon roll med vem man leker. Om barnen dock bor i 
ett invandrartätt område där det kanske bara pratas arabiska och sedan kommer till en skola 
där de kan prata samma språk finns det nog stor risk att barnen kommer att uppvisa stora 
språkliga brister i skolan. 
 
Gerles81 åsikt om att en muslimsk friskola kan fungera som en sluss för muslimer som 
kommer till Sverige kan nog stämma i viss mån. Rektorn på denna skola menar att de i viss 
mån får integrera föräldrar i det svenska. Antagligen är det lättare att utföra ett sådant arbete 
på en muslimsk friskola än på en kommunal skola. Här har både föräldrar och elever något 
som de känner sig trygga i, nämligen det muslimska. 
 
Även om inte jag besvarar frågan om det är segregerande att gå på en muslimsk friskola så är 
det intressant att fundera över eftersom skolans företrädare nämner risken för segregation med 
en muslimsk friskola. Även debattörer skiljer sig här i sina åsikter. Gerle 82 menar att de 
muslimska friskolorna bidrar till ett permanent utanförskap eftersom barnen saknar vardaglig 
kontakt med svenska elever. Johansson83 däremot menar att friskolorna segregerar pga. för 
lite kontakt med svenska barn under skoltid men om barnen får en bättre förutsättningar för att 
fungera i det svenska samhället så kan man fråga sig om det verkligen är segregerande i långa 
loppet.  
 
Valet av en muslimsk friskola kan också enligt Baumans84 teorier tolkas som ett sätt att skapa 
en identitet. Begreppen ”vi” och ”dom” kan bara förstås tillsammans, ett ”vi” behöver ett 
”dom”. Därför är beskrivningen av den kommunala skolan ett nödvändigt argument för 
friskolan.  
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Sammanfattande diskussion 
 
Min undersökning visar att de argument som olika företrädare för en muslimsk friskola anger 
är främst att barnen ska känna sig trygga och få en fast grund att stå på i sin 
identitetsutveckling. Främst eleverna känner att de på en kommunal skola skulle kunna känna 
sig utanför som muslim. På den muslimska friskolan kan flickorna bära sjal och även andra 
praktiska situationer kan lösas enkelt. På skolan är den muslimska profilen det normala. De 
intervjuade menar att den muslimska friskolan valts till största delen för den muslimska 
profilen men även för att de känt ett utanförskap i den kommunala skolan. Att det är en 
muslimsk norm på skolan tycks underlätta för känslan av trygghet och anses stärka barnens 
identitet.  
 
De intervjuade anser det vara segregerande att gå på en muslimsk friskola vilket även många 
av forskarna hävdar. Men medan företrädarna  för den muslimska friskolan hävdar att 
eleverna tjänar på att gå där eftersom de känner sig trygga och har mindre klasser hävdar 
motståndarna att friskolorna på sikt försämrar barnens framtida möjligheter. Det t ex genom 
att eleverna saknar vardaglig kontakt med etniskt svenska barn och därför kommer få 
språkliga brister. 
 
De intervjuades föreställningar om kulturell mångfald hör ofta ihop med tankar om 
invandrares integration i det svenska samhället som i princip ingen verkar tycka fungera. 
Eleverna anser att det finns många invandrare som inte kan det svenska språket tillräckligt bra 
men även att det finns svenskar som inte uppskattar att det finns invandrare i Sverige. Lärare 
och rektor efterlyser en större respekt för varandra i det mångkulturella samhället. Detta 
stämmer bra överens med Bunars85 teorier om att integrationen måste vara en ömsesidig 
process för att fungera.  
 
Den muslimska friskolans tanke är att barnen först ska bli starka i sin egen identitet och sedan 
gå ut i samhället och skapa mångfald. Detta går tvärtemot Gerles86 åsikter som anser att 
muslimska friskolor gynnar den statiska mångkulturalismen som betyder att kulturer lever 
sida vid sida utan något utbyte med varandra. 
 
Min uppsats visar att mångfald och mångkultur är något som behövs diskuteras och lyftas upp 
till ytan i både den kommunala skolan och på friskolor. Det är inte bara elever som behöver få 
tid och hjälp med att diskutera sådana frågor utan även lärare.  
 
Jag har studerat friskolan olika företrädares självbeskrivningar och försökt tolka dem som 
identitetsskapande projekt. Perspektivet blir lite omvänt eftersom friskolan här är de som är 
”vi” och den kommunala skolan ”dom”. Ingruppen är friskolan där många känner en 
gemenskap och är trygg. Utgruppen är här den kommunala skolan som är något ingruppen 
inte riktigt förstår. Ingruppen förväntas även handla mot ingruppens intressen. Det visar sig 
genom att en del barn tror att de på en kommunal skola skulle känna sig mer utanför.  
 
I framtida studier skulle jag tycka det vore intressant att undersöka vidare vad föräldrar har för 
anledningar att välja en muslimsk friskola. Är det som lärare, rektor och elever på den här 
skolan tror eller finns det andra anledningar? Är det den muslimska profilen som spelar störst 
roll?  

                                                                 
85 Bunar (2001) 
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I min studie framkommer att föräldrar och elever väljer en muslimsk friskola b la för att de 
känner ett utanförskap i den kommunala skolan. Det återstår för framtida forskning att 
undersöka orsaker, motiv och hur detta kan förstås.  
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Bilaga 1 
 
Elin Nilsson    Linköping 2002-11-03 
Lärarprogrammet 
Linköpings universitet 
 
 
Till föräldrar med elever i klass X på XXX 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Elin Nilsson. Jag studerar på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet och 
ska bli lärare i år 1-7. Under hösten kommer jag att göra en studie om hur man ser på kulturell 
mångfald på en muslimsk friskola. Studien är viktigt eftersom många lärarstuderande saknar 
kunskap om muslimska friskolor. 
 
Studien kommer att bygga på intervjuer med lärare och elever på XXX. Studien kommer att 
utföras under skoltid. Utifrån intervjuerna kommer en rapport att skrivas där inga uppgifter 
som kan visa vem som har blivit intervjuad kommer att finnas med. Att delta i studien är helt 
frivilligt. Intervjuerna kommer att vara utformade som samtal och eleverna väljer själva vad 
de vill berätta. 
 
Jag vore tacksam om ditt barn får er tillåtelse att medverka i denna studie. Om de får er 
tillåtelse önskar jag att ni och ert barn skriver er namnteckning på detta papper och att barnet 
tar med sig det till skolan igen. 
 
 
Bästa hälsningar 
 
 
Elin Nilsson 
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Underskrift av elev 
 
 
 
………………………………………………………………… 
Underskrift för godkännande av barns deltagande i studien 


