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Abstract

Detta är ett arbete om hur det är att bo och leva i Sverige som muslim. De muslimer som finns i Sverige idag
har till största delen flytt från sina hemländer för att undvika krig, fattigdom och förföljelser. Alltfler muslimer
är nu även födda i Sverige och tillsammans med det mindre antal konvertiter som finns i Sverige skapar de nu
en svensk islam. För att få insikt i hur det kan vara att leva som muslim i Sverige har jag läst litteratur som tar
upp ämnet. Jag har kommit fram till att muslimer stöter på en mängd olika problem i utövandet av sin religion
men att dessa problem på vissa håll kan lösas genom ömsesidig respekt och genom kompromisser. De svenska
muslimerna har även börjat anpassa islam till det svenska samhället. Skolan är en viktig del i ungdomarnas liv
och många av de problem som uppstår där beror ofta på att kommunikationen mellan skolpersonal och
föräldrar är dålig. Det är ofta eleverna som kommer i kläm i dessa situationer. För att få reda på hur
religionsundervisningen bedrivs på skolorna har jag besökt en kommunal grundskola och en muslimsk
friskola. Besöket på friskolan bekräftade inte den bild jag tidigare haft av friskolor. Detta arbete har givit mig en
större respekt och förståelse för islam och de muslimer som finns i Sverige.

Nyckelord
Keyword
islam, muslim, skola, friskola, undervisning



3

Innehållsförteckning

Bakgrund s. 4
Syfte s. 5
Uppläggning och genomförande s. 5
Litteraturgenomgång s. 7

Islam i Sverige s. 7
Antal och ursprung s. 7
Utbildning, försörjning, boende s. 7

Leva som muslim i Sverige s. 8
Livscykelriter s. 8
Kalenderriter s. 9
Sharia kontra svensk lag s. 10
Unga muslimer och skolan s. 11
Friskolor s. 13
Moskéer s. 14

Framtiden s. 15
Intervju och samtal s. 16

Intervju med Khaled Mouafi s. 16
Samtal med personal på en kommunal skola s. 19

Sammanfattning s. 22
Diskussion s. 22
Källförteckning s. 25
Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor vid besök på muslimsk friskola s. 26
Bilaga 2: Samtalsfrågor vid besök på kommunal grundskola s. 27
Bilaga 3: Litteratur om islam s. 28
Bilaga 4: Olika organisationer s. 29



4

Bakgrund

Mitt val av område för examensarbetet föll på religion då jag tyckte det skulle vara intressant
att titta lite närmare på religionsundervisningen på muslimska friskolor och för att jag känner
att jag inom religionsområdet, framförallt om islam, har många frågor som jag själv vill få
svar på.
     Jag hoppas att jag med de kurser jag läst inom religion och med detta arbete i bagaget ska
kunna utveckla min egen religionsundervisning och också få en djupare förståelse för framför
allt islam. Antalet muslimer i Sverige ökar och det känns viktigt för mig som blivande lärare
att jag har de grundläggande kunskaper som behövs för att undvika konflikter och för att få
framför allt elever med olika uppfattning vad gäller religion att kunna arbeta och utvecklas
tillsammans.
     Många svenskar har bildat sin uppfattning om islam utifrån den bild som media ger oss.
Vår bild av islam är på grund av detta ofta negativ eftersom de reportage som handlar om
islam ofta framställer muslimer som fanatiska, grymma och kvinnoförtryckande. Vi ser oss
själva som demokratiska och jämlika medan islam tolkas som en motsats till det goda ”vi”
står för. Det är lättare att hitta fel och brister hos andra än hos sig själv och vår negativa bild
förstärks istället så fort vi hör något som tycks bekräfta den. Medias bild av islam är nog ett
av de större hindren för att kunna skapa goda relationer mellan muslimer och större delen av
det svenska samhället.
     Enligt avhandlingen Skolboks-islam, gjord av pedagogen Kjell Härenstam, är de
presentationer om islam som finns i de svenska läroböckerna ofta negativa. Det står inget
felaktigt men författarna har ofta fokuserat vid det som är annorlunda och negativt.
Kristendomen ges också mycket mer utrymme än vad övriga religioner ges.
     Läroböckerna har av Härenstam delats in i tre olika perioder. I böcker fram till 1962
beskrivs muslimen som fanatisk. I nästa period, 1962 till 1969 beskrivs muslimen som exotisk
och i den sista perioden från 1969 till 1980 är det den kvinnoförtryckande muslimen som
dominerar. Det finns dock läroböcker som avviker från detta mönster. Att innehållet i
böckerna förändrats beror enligt Härenstam på att läroplaner och världspolitik förändrats.
Annat som påverkat innehållet i läroböckerna är att de följer tidigare texter skrivna av andra
författare.
     Kritik har förekommit, bland annat från muslimerna själva, vilket gjort att
läromedelsförfattare börjat kontakta akademiker och islamiska föreningar och bett dem
granska innehållet i texterna. Ett tendentiöst urval och ett litet textutrymme i böckerna är dock
ett problem som fortfarande finns kvar.
     Islam är nog den religion som är mest utsatt för våra fördomar. Genom detta arbete hoppas
jag att jag i framtiden ska kunna ge mina elever en så rättvis bild som möjligt av islam. När
jag i detta arbete talar om islam menar jag islam i stort. Jag har inte tittat på det specifika för
de olika inriktningar som finns inom islam. Jag har också valt att lägga tyngdpunkten på
yngre människor.
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Syfte

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur det kan vara att leva som muslim i Sverige,
vilka problem som kan uppstå i skolan och i samhället för de människor som kommit hit och
som tillhör islam. Jag har också som mål att ta reda på hur religionsundervisningen kan se ut i
en kommunal grundskola och på en muslimska friskola.
     För att uppfylla mitt syfte kommer jag att titta närmare på:
1. Hur islam utövas i det svenska samhället.
2. Hur islam förändras i det svenska samhället.
3. Några undervisningsstrategier och vad Lpo-94 har för anvisningar angående

religionsundervisningen, dels för grundskolan och dels för friskolor.

Uppläggning och genomförande

Litteratur

Jag började mitt examensarbete med att läsa Jan Samuelssons bok Islam i Sverige.
Samuelsson är lärare vid Örebro Universitet och islamolog. De fördomar och felaktiga bilder
som finns om islam vill Samuelsson motverka med sin bok. Genom boken kan man få
grundläggande kunskaper om islam och om hur det är att vara muslim i Sverige.
     Den andra boken som jag läste var Blågul islam? som är sammanställd av Ingvar Svanberg
och David Westlund. De är båda verksamma vid Uppsala Universitet. Boken har tillkommit
inom ett forskningsprojekt vid Uppsala Universitet rörande europeisk islam och innehåller
femton uppsatser skrivna av olika specialister inom olika områden. Boken visar hur svensk
islam vuxit fram och utvecklats.
     Den tredje och sista boken jag läste var Islam, muslimer och den svenska skolan av Jonas
Otterbeck som forskar i islamologi vid Lunds Universitet. Boken behandlar bland annat
religion och kultur, islamiska normer och deras bakgrund, socialisation, samspel och
kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar.
     I bilaga 3 går att läsa mer om litteratur om islam.

Intervju och samtal

För att kunna uppfylla mitt syfte med detta arbete tog jag kontakt med den muslimska
friskolan Dar Al Oloum i Linköping. Jag bestämde träff med skolans grundare och rektor
Khaled Mouafi och vi träffades en måndag på skolan i Skäggetorp. Khaled har bott i Sverige i
snart 20 år och har läst vid universitetet i sitt hemland Egypten och även vid Lunds
Universitet. Jag inledde min intervju med att berätta om mitt arbete och de stödfrågor som jag
använde mig av under intervjun finns bifogade i bilaga 1. Mitt besök på skolan varade i tre
timmar och avslutades med en rundvandring på skolan. Eleverna hade för tillfället rast och var
samtliga ute på skolgården. Likt de kommunala skolornas elever lekte barnen för fullt i det för
dagen strålande solskenet. Flickor med och utan slöja lekte med varandra eller satt och
småtisslade i skyggan under ett träd. Några pojkar jagade varandra över skolgården medan en
grupp elever flockades kring de rastvaktande lärarna. Inne i skolbyggnaden var det rent och
trevligt. I motsats till vad man kan tro så genomsyras skolan inte av någon religiös prägel.
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Men till skillnad från kommunala skolor finns ett bönerum som de som vill kan använda vid
bönestunderna. På väggarna i rummet fanns klockor som visade bönetiderna och
böneriktningen var utmärkt. På golvet låg en matta som vid bön rullades ut. På väggen utanför
bönerummet satt en stor affisch föreställande Disney’s Bambi, vilket jag tycker visar på att
barn är lika oberoende på vad de har för bakgrund. Under mitt besök på skolan fick jag också
tillfälle att prata en liten stund med en elev på skolan.
     Mitt andra besök gjorde jag på en kommunal skola. Jag började med att besöka kanslisten
för att få lite grundfakta om skolan. Därefter begav jag mig till lärarrummet där jag satt i tre
timmar och diskuterade med klasslärare i år 1 till 6, förskollärare, slöjdlärare och
skolsköterskan under deras raster. De stödfrågor jag använde mig av under detta besök finns
bifogade i bilaga 2.
     De besök med intervju och samtal jag gjort finns återgivna i form av berättelser.

Metodval

Den metod jag valt för att genomföra detta arbete är att läsa litteratur om islam och att göra
intervjuer. Det kan tyckas lite att bara läsa tre böcker, men då en av böckerna innehåller
femton uppsatser av olika författare anser jag detta vara tillräckligt.
     Vid de intervjuer jag genomfört har jag enbart fört anteckningar. Eftersom jag inte använde
mig av bandspelare har jag inga intervjucitat med i mitt arbete.
     Jag har valt att bara intervjua en företrädare för den muslimska friskolan. Den skola jag
besökte tillhör inte någon speciell gren av islam utan har elever från många olika grenar och
jag tror att skolan ger en allmän bild av hur muslimska friskolor fungerar.
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Litteraturgenomgång

Islam i Sverige

Antal och ursprung

De muslimer som finns i Sverige består till mycket liten del av konvertiter, av vilka många är
kvinnor som konverterat till islam när de gift sig med en muslimsk man. Den större delen av
muslimerna består av invandrare och deras barn som flytt från sina hemländer för att undvika
fattigdom, krig och förföljelser, för att i många fall överhuvudtaget överleva.
     Den första strömmen av muslimer till Sverige kom under 1960-talet i form av
arbetskraftsinvandring. De muslimer som då flyttade till Sverige var turkar och jugoslaver.
Under följande årtionde kom muslimer från Marocko, Tunisien, Algeriet, Uganda, Libanon
och Palestina. Från Iran, Irak och Somalia kom många av de invandrare som kom till Sverige
under 1980-talet. De muslimer som kommit under 1990-talet har framförallt varit somalier,
bosnier och irakier.
     För att definiera begreppet muslim har man börjat använda sig av begreppen etnisk muslim
och aktivt troende muslim. Det är svårt att säga hur många muslimer det finns i Sverige,
religiös tillhörighet ingår inte vid folkräkningarna, men antalet ligger nog omkring 300 000.
120 000 eller något fler av dessa är troligtvis troende muslimer. (Samuelsson, 1999).
     De muslimer som befinner sig i Sverige idag har mycket skilda bakgrunder, de har varit
här olika länge och de tolkar sin religion på många olika sätt. Allt fler muslimer är nu också
födda här i Sverige. Dessa infödda muslimer och konvertiterna är nu tillsammans med och
formar en svensk islam i det svenska samhället. (Svanberg & Westerlund i Svanberg &
Westerlund, 1999).

Utbildning, försörjning, boende

Utbildningsnivån bland muslimer variera kraftigt beroende på vilket land de ursprungligen
kommer ifrån. Till exempel så har många muslimer från Irak eftergymnasial utbildning, detta
gäller både män och kvinnor, medan få muslimer från Turkiet har det.
     Bland invandrare är inkomsterna lägre och arbetslösheten större än bland svenskfödda i
Sverige. Enligt forskningen har storleken på inkomsten samband med hur länge personen varit
i Sverige. Den ökande arbetslösheten i Sverige har också drabbat invandrarna mycket hårt.
Eventuellt kan också svenskars negativa inställning mot muslimer påverka deras chanser att få
arbete. Även det faktum att många muslimska kvinnor bär slöja kan vara ett hinder på
arbetsmarknaden. Möjligheterna att få arbete kan också påverkas av vikten vid fredagsbönen,
men det har vanligtvis löst sig genom kompromisser och ömsesidigt hänsynstagande.
     Många invandrargrupper i Sverige vill gärna bo i områden där många från deras
ursprungsland bor. I och med detta blir det ett segregerat boende. De flesta bor också i
hyresbostäder, endast ett fåtal bor i småhus. (Samuelsson, 1999).
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Leva som muslim i Sverige

Livscykelriter

De svenska livscykelriterna består traditionellt av dop, konfirmation, bröllop och begravning.
Dessa riter är likt de muslimska ständigt under förändring. Eftersom islam har en mängd olika
variationer innebär det att riterna är olika beroende på vilken bakgrund man har. Muslimerna i
Sverige måste också utforma sina riter med hänsyn till det svenska samhället.
     När barnet föds finns det inom olika islamiska grupper olika riter som utförs. Dock
tillämpas en speciell namngivningsceremoni inom de flesta grupperna. Vid denna ceremoni
tillkännagivs barnets namn och koranverser läses. Efter ceremonin hålls ofta en fest. Helst bör
barnet få sitt namn inom sju dagar efter födseln.
     Den rit som har starkast stöd i Sunna, som är en normgivande sedvänja, är den manliga
omskärelsen. Omskärelse i Sverige utförs oftast av legitimerade läkare och jämställs med
kosmetiska ingrepp, vilket innebär att den kan kosta tusentals kronor. (Nilsson i Svanberg och
Westerlund, 1999).
     Enligt en dom i Högsta domstolen är det dock inte nödvändigt att omskärelsen måste
utföras av sjukvårdspersonal. Det enda som krävs är att föräldrarna ger sitt medgivande. Den
enda begränsningen är att barnet inte utsätts för alltför stor smärta. Några muslimska föräldrar
väljer att åka till sitt ursprungsland för att få ingreppet utfört. Det finns ett mindre antal
svenska läkare som vägrar utföra omskärelse.
     Den kvinnliga omskärelsen är enligt svensk lag förbjuden. Den är också en rit som inte är
en del av islam, den påbjuds inte vare sig i Koranen eller Sunna. Den är istället en gammal
afrikansk tradition. Inställningen till kvinnlig omskärelse är kluven bland muslimer.
(Samuelsson, 1999)
     En muslimsk man får gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, men en muslimsk kvinna får
inte gifta sig med en icke-muslimsk man. Skälet till detta är att det är mannen som anses föra
religionen vidare till barnen. Traditionerna vad gäller äktenskap är olika inom olika islamiska
grupper i Sverige. Vissa grupper vill föra traditionen med arrangerade äktenskap vidare, det
vill säga att föräldrarna väljer ut en lämplig partner, medan andra grupper låter barnen själva
välja vem de ska gifta sig med. (Nilsson i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Det är enlig islam mannens plikt att försörja sin hustru och sina barn. Denna plikt innebär
även att hustrun inte får tjäna pengar, vilket kan leda till stora problem här i Sverige. Eftersom
det är svårt att försörja en familj på en lön här, tvingas kvinnan också hjälpa till med
försörjningen. Detta gör det mycket svårt för den rättrogne muslimske mannen att tillämpa
islam på det rätta sättet. Också att kvinnan i sitt arbete kan få män som arbetskamrater är
ovanligt i länder där islam dominerar. Det allra vanligaste är att könen är helt segregerade från
varandra. (Samuelsson, 1999).
     Döden är ännu ett område där muslimerna har vissa riter att följa. Till exempel bör det
finnas en annan muslim närvarande när en muslim dör. I Stockholm finns en sjukhusimam,
böneledaren kallas imam, som hjälper och stödjer både den döende och familjen. När en
muslim avlidit ska den döda kroppen helst bara röras av muslimer och obduktion är inte
tillåten om inte dödsorsaken är okänd. När en man dör ska dennes hustru eller andra män
tvätta och linda in kroppen i vita tygstycken. Är det en kvinna som dör ska hennes man eller
andra kvinnor utföra ritualen. Trosbekännelsen läses i den dödes öra.
     Helst ska begravning ske inom 24 timmar, men eftersom begravningsrutinerna i Sverige
kräver längre tid uppstår det här problem för muslimerna. Kyrkogårdsförvaltningen i Uppsala
har dock minimerat väntetiden till en vecka för muslimska begravningar. Många har på grund
av de långa väntetiderna för begravning valt att skicka hem sina döda till ursprungslandet för
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att begravas där, det har då gått att ordna begravningen mycket snabbare. (Nilsson i Svanberg
& Westerlund, 1999).
     Den grav som en muslim ska begravas i ska helst grävas i riktning mot Mecka. Enligt sed
ska också den döda begravas utan kista och de anhöriga ska sedan ösa jord över graven. I
Sverige är det kyrkogårdspersonalens ansvar att ösa graven och kista är obligatoriskt
åtminstone föra att transportera kroppen till graven. På många kyrkogårdar har man löst
många av de problem som funnits tillsammans med begravningar. Gravsättning utan kista är
ofta tillåtet och de anhöriga får även själva ösa graven till viss del. Man har lämnat kvar en del
av jorden vid graven till de anhöriga, men fraktat bort resten för att sedan efter begravningen
låta personalen utföra den slutliga ösningen.
     Speciella muslimska begravningsplatser har inrättats på ett drygt tiotal orter i Sverige. Det
finns även ett antal begravningsplatser där begravningar sker enligt andra traditioner än
kristna. Muslimerna själva verkar nöjda med utformningen av de muslimska
begravningsplatserna men de flesta anser att de borde vara fler och ligga närmare
bostadsorten. (Alwall i Svanberg & Westerlund, 1999).

Kalenderriter

Den muslimska kalendern grundar sig på månåret till skillnad från den västerländska som ju
grundar sig på solåret. Detta innebär att de muslimska högtiderna flyttar sig i förhållande till
våra högtider eftersom månåret är 11 dagar kortare än solåret. De två största högtiderna inom
islam är id al-adha och id al-fitr. Vallfärder till Mecka förekommer också varje år och även
fastemånaden Ramadan.
     Den mycket populära högtiden id al-fitr pågår i 3-4 dagar av vilken den första dagen är den
viktigaste. Högtiden firas när Ramadan avbryts. Id al-fitr inleds med gemensam bön i moskén
varefter man åker hem för att umgås med släkt och vänner och ge barnen presenter. Under
dessa dagar är det viktigt att träffa så många som möjligt och detta är också den helg då
allmosor ska ges. Minst 40 kronor per person i familjen ska skänkas av familjeförsörjaren.
Pengarna samlas in i till exempel den lokala moskén för att sedan skickas vidare till
behövande någonstans i världen.
     Id al-adha, eller offerfesten, firas när pilgrimerna i Mecka offrar djur efter avslutad
vallfärd. Muslimer runt om i världen offrar då samtidigt. Det offrade köttet ska sedan ges till
behövande. Likt id al-fitr inleds denna högtid i moskén med bön varefter man har fester och
sammankomster i hemmen eller hyrda lokaler. Ett problem vid denna högtid är att den
traditionella slaktmetod, skäktning, som muslimer använder sig av, inte är tillåten i Sverige.
Det är också svårt att hitta mottagare för det slaktade köttet. För att lösa dessa problem kan
man beställa och betala för att en muslim i ett muslimsk land utför offret och i ens eget namn
och sedan skänker köttet till någon behövande. (Nilsson i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Skäktning innebär att djuret slaktas genom att dess huvud är riktat mot Mecka och ett snitt
läggs över halsen så att det snabbt tappas på blodet och dör. Vid denna procedur blir köttet
tillåtet, halal. Helst ska slakten utföras av en muslim. Denna typ av slakt strider dock mot den
svenska djurskyddslagen. Vanligtvis är det enligt islam inte tillåtet att bedöva djuret före slakt
men eftersom det råder delade meningar om detta har man kunnat komma till en kompromiss.
På Scans slakterier i Skara utförs halal-slakt som svenska myndigheter och vissa islamiska
organisationer har godkänt. Här bedövas djuret före slakt och djuret välsignas med en bön.
Köttet veterinärbesiktigas efter det att det flåtts och får sedan halal-stämpel. Anledningen till
att muslimer använder sig av halal-slakt är hälsoskäl. Blod anses kunna innehålla orenheter
och därför bör allt blod tappas ur kroppen. (Samuelsson, 1999).
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     Andra problem som muslimer möter i samband med sina högtider är att de vid firandet inte
får plats i sina samlingslokaler. Ekonomiska och ibland även politiska hinder ligger i vägen
för att få tillgång till större lokaler. Det kan också vara svårt att få ledigt från arbetet i och
med att högtiderna följer månåret och att det på så vis är svårare att förutsäga exakt på vilket
datum de kommer att infalla. Detta kan av vissa arbetsgivare uppfattas som att man hittar på
en högtid för att få en extra dag ledigt.
     Något som varje muslim förväntas göra under sin livstid och som är gemensamt för alla
muslimer är vallfärden till Mecka. Vallfärden, hajj, äger rum under en speciell månad på året
och muslimerna i Sverige organiserar själva sina resor. Vallfärden ska genomföras av både
kvinnor och män, men endast om de har ekonomiska möjligheter och inte är sjuka. (Nilsson i
Svanberg & Westerlund, 1999).
     Under vallfärden ska Kaba-helgedomen i Mecka och Muhammeds grav i Medina besökas.
Eftersom det är dyrt att genomföra en vallfärd förblir den för många muslimer endast en
dröm. På vissa ställen samlar man in pengar och låter ett par personer genomföra resan för att
sedan få återge vad de varit med om för de som stannat hemma. (Samuelsson, 1999).
     Under 29 eller 30 dagar, beroende på månåret, firas Ramadan, fastemånaden. Under denna
tid ska både män och kvinnor avstå från mat, dryck, tobak och sexuell aktivitet när solen är
uppe. I norra Sverige kan Ramadan orsaka problem för muslimer. I och med att Ramadan
infaller på olika tidpunkter under året kan det vara så att solen antingen aldrig går ner eller
aldrig går upp beroende på vilken årstid det är. En lösning på problemet är att använda sig av
de tider som används i Mecka eller i ursprungslandet.
     Man behöver inte fasta om man är sjuk, är gravid eller ammar, är gammal eller om man är
på en resa. Då förväntas man istället skänka pengar till behövande runt om i världen. (Nilsson
i Svanberg och Westerlund, 1999).

Sharia kontra svensk lag

Sharia, den gudomliga lagen, är enligt islam stiftad av Gud och är ett omfattande rättssystem
med lagar liknande våra lagar. Sharia innehåller också regler för hur man ska vara klädd och
hur böner och ritualer bör utföras. Sharia växte fram på 600-talet och 700-talet och baserar sig
främst på Koranen. Sharia tolkas olika på olika ställen. Vissa grupper anser att sharia är den
kompletta, fullständiga lagen och att inga nya lagar behöver stiftas. Många muslimska länder
har dock förändrat de ursprungliga lagarna.
     Bland de muslimer som finns i Sverige är det många som inte har omfattande kunskaper
om vad sharia innefattar. Inte heller har alla levt enligt sharia i sitt ursprungsland. I Europa
har muslimerna accepterat de lagar som finns i det land de nu befinner sig i och inte insisterat
på att sharia ska gälla för dem. Det finns dock några undantag.
     Ett problem, sett från vårt perspektiv, är att det enligt sharia är olika regler för män och
kvinnor vad gäller familjerättsliga och arvsrättsliga frågor. De muslimska männen får vara
gifta med fyra hustrur samtidigt vilka inte behöver vara muslimer, medan kvinnan bara får ha
en man som måste vara muslim. Mannen har en ovillkorlig rätt till skilsmässa medan kvinnan
har en villkorad rätt. Vad gäller skilsmässa har man i många länder ersatt sharia med ett
modernt regelverk. Enligt sharia har kvinnan också bara halv arvslott eftersom hon inte har
någon försörjningsskyldighet inom äktenskapet.
     Hudud, Guds gränser, är beteckningen på brott som berör bland annat grov stöld, alkohol-
och droganvändande, avfall från islam och otrohet. Straffen för dessa brott kan vara prygel,
avhuggning av högra handen och dödsstraff. Dessa hudud-straff används vanligtvis inte
förutom i Iran och Saudiarabien. Många anser att sharia här måste omtolkas och att
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rättssystemet måste moderniseras. Hudud-straffen ska avskräcka människor från att begå
dessa brott.
     Svensk lag och sharia har också olika syn på den muslimska slaktmetoden skäktning.
Skäktning är enligt svensk djurskyddslag förbjuden. Kvinnlig omskärelse är också enligt
svensk lag förbjuden och rubriceras som könsstympning. Kvinnlig omskärelse är dock inte en
del av islam men den tillämpas ändå av ett antal muslimer, främst av svarta afrikaner.
(Samuelsson, 1999).

Unga muslimer och skolan

De muslimska familjer som kommer till Sverige kan få svårigheter att anpassa familjens forna
livsmönster. Till exempel kanske barnen lär sig svenska bättre än sina föräldrar och på så vis
får de vara familjens kontakt med myndigheter. Detta kan leda till förskjutningar i prestige
och ansvarsområden inom familjen.
     Något som tydligt kan utmärka muslimska elever, framför allt flickor, i en klass är
klädseln. Många muslimska flickor bär muslimsk dräkt, en lång, rak, icke-åtsittande klänning
och en huvudduk som täcker hår, nacke, skuldror och bysten, och detta borde inte innebära
något problem men kan kanske av någon uppfattas som tecken på kvinnoförtyck. Flickorna
själva kan se det som ett påbud från Gud och att man bär klädseln av respekt och vördnad.
     Ofta har muslimska elever och deras föräldrar olika uppfattning om vad man kan göra och
delta i. Eleverna kan ibland också känna ett tryck på sig att vara som de andra i klassen. Detta
kan leda till att de deltar i vissa aktiviteter trots att föräldrarna förbjudit dessa. Efteråt vågar de
sällan bekänna för föräldrarna vad de gjort och får sedan dåligt samvete som kan leda till
aggressioner mot den påtryckande gruppen.
     Beroende på var de muslimska eleverna kommer från har de olika åsikter vad gäller
könsroller och jämlikhet. Det kan ibland vara svårt för kvinnliga lärare att sätta sig i respekt
hos muslimska pojkar. Pojkarna kan till exempel säga att eftersom de är muslimer behöver de
inte lyssna på och undervisas av en kvinna.
     Skolan upptar en stor del av ungdomarnas tid och många av de vänner de har är knutna till
deras skola. Skolan är en plats där ungdomar mottar många impulser som formar deras
världsbild. I skolan kan mötet mellan muslimer och den svenska majoritetskulturen inte
undvikas. Här konfronteras muslimska barn med andra normer än vad de är vana vid från
hemlandet. Behov av strategier och förhållningssätt till det nya skapas i detta möte.
Muslimska barns sociala nätverk är komplicerat och de påverkas av sina föräldrar och lärare
men även från andra personer i sin omgivning, till exempel övrig skolpersonal,
koranskolepersonal, imamen, andra muslimer, både vuxna och elever, svenska elever och
elever från andra invandrargrupper. De rör sig i många olika världar och påverkan från dessa
andra personer växlar i perioder. När barnen är små är påverkan från familjen större än under
tonåren då kamraterna påverkar i större grad. Vissa barn klarar av att leva i olika världar och
hantera olika värdeskalor på de skilda platserna medan andra barn mår dåligt av det. Några
protesterar mot en eller flera av världarna och söker efter bekräftelser medan några försöker
förskansa sig i en värld och förneka de andra. Många ungdomar har i dessa situationer inget
föräldrastöd eftersom de känner att föräldrarna inte kan tolka det svenska lika bra som de
själva kan. (Otterbeck, 2000).
     Dagens svenska skola beskrivs som en skola för alla där inga religioner eller kulturer
diskrimineras. Skolan ska vara icke-konfessionell och mångkulturell.
Religionsundervisningen ska var objektiv och informera om alla religioner.
Religionsundervisningen ska inte ta ställning vare sig för eller mot någon religion. Från och
med 1974 till och med 1996 har det varit tillåtet för muslimska barn att inte delta i
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religionsundervisningen i skolan, men i och med att undervisningen ska var konfessionslös
anses det inte längre finnas någon anledning att bli befriad. Det anses vara viktigt att de
muslimska barnen är med och delger sin tro och sina erfarenheter för andra.
     De flesta av de lärare som finns på våra skolor idag har inte fått någon utbildning på
situationen med olika kulturer som möts i skolan. De är först på senare år som
lärarhögskolorna infört kurser som handlar om det mångkulturella klassrummet. Många av
dessa är dock frivilliga. Det är få muslimer som utbildat sig till lärare i Sverige och de som
finns på våra skolor idag är nästan uteslutande hemspråkslärare. På grund av att det finns så få
muslimska lärare saknar de övriga lärarna kollegor som har kunskap om muslimska
traditioner.
     Trots att skolan är icke-konfessionell så finns det kristna inslag i skolan. Exempel på detta
är Lucia, jul- och påsktraditioner och skolavslutningar i kyrkan. Åsikter både för och mot
detta har framförts.
     Skolans årsrytm har hittills inte ansetts behöva påverkas av de muslimska helgdagarna.
Eftersom det inte är några problem för andra elever att få enstaka lovdagar skulle det inte
heller behöva innebära problem för muslimska elever. Men det blir det eftersom många skolor
inte ens vet när högtiderna förväntas inträffa.
     Att skolan är den plats som gör barnen svenska upplevs av vissa föräldrar till muslimska
elever som positivt medan andra anser det vara negativt. Den största delen av de muslimska
barn som nu går i skolan har föräldrar som inte själva gått i den svenska skolan. Föräldrarna
har därför skaffat sig en uppfattning om skolan utifrån de olika rykten, sanna och osanna, som
finns inom den egna gruppen. Många är oroliga att deras barn på grund av den
konfessionslösa skolan ska bli utan tro och inte kommer att förstå islam och därför inte bli
muslimer. Dock hoppas de att barnen genom utbildning ska nå välstånd. Många av de
problem som kan uppstå på skolan beror på att det finns svårigheter i kommunikationen
mellan föräldrar och skolpersonal. Svårigheterna kan ha språkliga grunder eller olika
uppfattning om uppfostran, utbildning, könsroller och religionens roll för skolan. En del
skolor har löst dessa problem genom att skapa ett kontaktnät mellan föräldrar som har eller
har haft barn i skolan. De kan hjälpa föräldrar som har barn för första gången i skolan.
     Vissa lärare använder de muslimska elevernas och deras föräldrars skilda erfarenheter,
religioner och härkomster som en resurs i sin undervisning för att skapa intresse och
engagemang. På detta sätt blir också föräldrarna integrerade i skolans arbete. Andra lärare är
rädda för att muslimerna på detta sätt ska ge en onyanserad bild av islam eller börja
missionera.
     När det uppstår konflikter mellan föräldrar och skolpersonal är det ofta barnen som
kommer i kläm. De kan förstå föräldrarna men även skolpersonalen eftersom de är delaktiga i
två olika världar. Många av de unga muslimer som idag växer upp i Sverige utvecklar en ny
typ av kompetens som gör dem skickliga i att pendla mellan olika kulturer. Detta gäller dock
inte alla. En del får svårt att överhuvudtaget finna en grund att stå på.
     Det är vanligt att skolan får kritik från muslimer för sin islamundervisning. För att
motverka detta bjuder man in enskilda muslimer eller församlingar för att ge sin bild av islam.
Vissa moskéer tar också emot studiebesök från skolklasser. Även de muslimska riksförbunden
har varit engagerade i skolfrågor. (Otterbeck i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Det som många muslimska föräldrar reagerar mot i den svenska skolan är den
sexualundervisning som bedrivs där. Även gymnastikundervisningen och bad i skolan får
kritik. Man är från hemlandet väldigt ovan vid att pojkar och flickor har gymnastik och bad
tillsammans eftersom man vid dessa tillfällen är ganska avklädd.
     Andra svårigheter inom skolans område är maten som serveras. Det är till exempel inte
tillåtet för en muslim att äta fläskkött. På vissa skolor har man löst problemen genom att
servera de muslimska eleverna nötkött eller likvärdig mat. Andra skolor har inte gjort några
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som helst ansträngningar att tillgodose de muslimska eleverna. Där har de tvingats avstå från
maten eller bara äta grönsaker. Detta har lett till konflikter mellan föräldrar och skola. (Alwall
i Svanberg & Westerlund, 1999).
     I skolan är hemspråkslärarens uppgift dels att hjälpa eleverna utveckla sitt modersmål, och
dels att ge eleverna kunskap om både den svenska och den muslimska kulturen.
Hemspråksläraren är för många muslimska elever den enda vuxna de kan kommunicera fullt
ut med. Eleven kan ibland endast på sitt hemspråk prata om det som händer hemma och
endast på svenska om det som har med skolan att göra. Hemspråksläraren får också fungera
som en länk och tolk mellan skolan och föräldrarna om föräldrarna inte kan svenska.
(Otterbeck, 2000).

Friskolor

En konfessionell skola som bekänner sig till en viss religion eller filosofisk övertygelse är
öppen för alla. Man behöver med andra ord inte vara muslim för att studera vid en islamisk
friskola. Skolan är dock inte skyldig att ta emot en sökande om det innebär ”betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter”. De lärare som undervisar vid en konfessionell
skola behöver inte heller ha samma tro som skolan hör till. Skolverket har till uppgift att
granska att friskolorna inte sätter trohet mot skolans lära framför utbildningskrav.
     Kommunerna fick från och med 1996 större möjlighet att påverka om friskolor ska få
bidrag eller inte. Om kommunen anser att friskolan påverkar skolväsendet i kommunen
negativt kan Skolverket neka friskolan bidrag trots att den har blivit godkänd. (Samuelsson,
1999).
     Skollagen 1 kap., 2 § som börjar gälla 2000-07-01 säger:

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje
skolform var likvärdig, varhelst den anordnas i landet. (Skollag 1985:1100).

     För att en fristående skola ska bli godkänd av Skolverket krävs att de följer
skollagen. De måste alltså följa de läroplaner, kursplaner och timplaner som de
ordinarie kommunala skolorna följer. Vissa undantag från de generella skyldigheterna
har medgivits till fristående skolor när det gäller skolhälsovård, skolskjuts och
modersmålsundervisning.
     Det som skiljer de islamiska friskolorna från de kommunala skolorna är deras
inriktning mot islam och arabiska, vilka är två separata ämnen utöver de obligatoriska.
Betoningen ligger hos några skolor på islam, medan andra skolor lägger sin tyngdpunkt
på arabiska. På friskolorna erbjuds ofta mer undervisning i svenska än vad som görs på
den kommunala skolan.
     De flesta av de muslimska friskolorna finns i lokaler som tidigare till exempel varit
förskola, kontor eller sjukhus. För att få lokalerna så ändamålsenliga som möjligt har
ofta stora resurser fått läggas ner. Den person som varit initiativtagare till skolan är ofta
rektor för den samma och leder skolan. De flesta klasslärarna på skolan är svensktalande
icke-muslimer, lärarna i islam, arabiska och modersmål har däremot skiftande
bakgrunder och ursprung.
     De läroplaner, kursplaner och timplaner som är fastställda av regering och riksdag
följs, men undervisningsmängden inom olika ämnen kan fritt fördelas inom och mellan
läsåren. Undervisningen sker, i könsblandade och ofta åldersintegrerade klasser, på
svenska i alla ämnen utom arabiska, modersmål och islam. I de äldre klasserna
förekommer det att pojkar och flickor sitter var för sig i klassrummet. På grund av att
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islam och arabiska är ämnen utöver de obligatoriska har elever i friskolan ofta en längre
skoldag än elever i den kommunala skolan. (Johansson i Svanberg & Westerlund,
1999).
     Tillkomsten av islamiska friskolor har skapat irritation mellan islamiska grupper i
Sverige. En organisation som inte tidigare haft någon anknytning till en viss stad har
plötsligt etablerat sig där och startat en friskola utan att ha kontaktat eller samarbetat
med den lokala islamiska organisationen. De islamiska friskolorna som finns idag
konkurrerar med varandra istället för att samarbeta och inställningen till friskolor
varierar mellan de tre riksorganisationerna. (Samuelsson, 1999).

Moskéer

Moskéer är viktiga mötesplatser där muslimer får lära sig om sin tradition och också får hjälp
med nyorienteringen i det svenska samhället. Ordet moské kommer från det arabiska ordet
masjid som är en substantivering av verbet sajada som betyder tillbedja, falla ned. Moskén är
alltså en plats som där man faller ner på knä och ber. När man ber ska qibla, böneriktningen
mot helgedomen i Kaba i Mecka, iakttas. Mihrab, en nisch som är placerad på qibla-väggen,
visar böneriktningen.
     Det finns inga anvisningar i Koranen om hur moskén ska utformas, men qibla-väggen med
mihrab, som ofta är vackert utsmyckad, återkommer i stora delar den muslimska världen.
Även predikstolen, minrab, från vilken böneledaren, imamen, håller sin predikan under
fredagsbönen återfinns i många av de större moskéerna. Män och kvinnor hålls avskilda från
varandra i moskén och innan man går in i den tas skorna av och före bön genomförs
tvagningsritualen.
     Jamaa som betyder samling är ett annat ord för moské. Med jamaa kan muslimer avse en
grupp människor som förenas i gudstjänst, men ordet används mest för att benämna den
största moskén i samhället. Moskén ska inte bara vara en mötesplats mellan människor och
mellan människor och Gud, utan en plats där islams fundament upprätthålls.
     Moskén är en plats där många olika aktiviteter kan anordnas på grund av att islam
principiellt inte har någon uppdelning mellan sakralt och profant. Bland annat så finns det
sovplatser som kan utnyttjas av resande, studenter och andra behövande. Moskén kan också
ha bibliotek, kontors- och lektionssalar i byggnaden. Moskén är i islamiska länder en
institution bland många andra, men här i Sverige är moskén nästan den enda institutionen som
är baserat på islamisk grund. Moskén får därför fungera som ett miniatyrsamhälle med alla
funktioner och institutioner samlade på ett ställe. (Karlsson i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Om ordet moské endast betecknar den byggnad som tillkommit och utformats så att den
fått en islamisk prägel så finns det bara tre moskéer i Sverige. Dessa finns i Malmö,
tillkommen 1983, i Trollhättan, byggd några år efter moskén i Malmö, och i Uppsala, uppförd
1995. En fjärde moské kommer från år 2000 att finnas i Stockholm. Om man däremot ger
ordet moské betydelsen en plats där man tillber Gud så finns det en mängd moskéer i Sverige.
Dessa moskélokaler kan vara en del av en lägenhet, ett källarutrymme i ett hyreshus eller en
del av en skola. I Sverige har lokalfrågan länge varit ett problem för muslimer. Att få bygga
moskéer har alltid varit svårt, muslimerna har fått motstånd från många olika håll, både från
kommunledningen och från andra religiösa grupper. (Samuelsson, 1999).
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Framtiden

I och med att Svenska Kyrkan skiljs från staten år 2000 och olika lagstiftningar gäller för å
ena sidan Svenska Kyrkan och å andra sidan olika trossamfund, kan de islamiska
organisationer som registrerar sig som trossamfund få en starkare ställning i samhället i
fortsättningen. De får större frihet när det gäller att utforma sitt organisationsliv och de får
också del av det statliga bidragssystemet. Förändringen har välkomnats från muslimsk håll
och många anser också att den måste gå ännu längre. Liksom flera svenska frikyrkor anser de
att statskyrkosystemet helt måste avskaffas.
     Det är dock inom de egna muslimska grupperna som den viktigaste utvecklingen kommer
att ske. Medlemmarna själva har en strävan att hitta ”svenska” vägar för sin religiositet vilket
kan innebära anpassning till den svenska organisationsstrukturen och till ett nytt sätt att förstå
religionens roll. Hos de muslimska ungdomar som är födda och uppvuxna i Sverige kan man
redan se denna utveckling. Samtidigt som de studerar islam och förkovrar sig i dess läror och
traditioner så är också den svenska kulturen och samhällslivet en del av deras vardag. En
försvenskning av islam kan slå igenom när dessa ungdomar vuxit upp och tagit över
ledningen för de islamiska församlingarna och organisationerna. (Alwall i Svanberg &
Weserlund, 1999).
     De aktivt troende muslimer som kommit till Sverige har bibehållit och på vissa punkter
även ökat sitt engagemang i religionen. Detta kan bero på majoritetsbefolkningens inställning
till islam. När omgivningen inte hjälper till att skydda och bevara muslimernas identitet kan
en frivillig segregering från majoriteten bli den väg man väljer för att värna om det egna.
Denna segregering kan yttrar sig i önskan om egna daghem, skolor, fritidsverksamhet och
sjukvård.
     Idag kan man se att muslimer har börjat anpassa sig till svenska värderingar. Till exempel
så håller inte alltid förvärvsarbetande muslimer tiderna för bönestunderna. Även reglerna för
begravning har fått stå tillbaka. Den muslimska kvinnans roll har också förändrats i Sverige.
Kvinnan har här fått en mer framträdande roll än till exempel i Saudiarabien och Egypten.
Påverkan från svenska värderingar och könsrollsmönster kan här ses. Den kvinnliga
omskärelsen blir allt ovanligare men det är osäkert hur den svenska levnadsstilen med
samboförhållanden, singelhushåll och skilsmässor kommer att påverka den islamiska
gemenskapen.
     De som ska forma det framtida islam i Sverige är dagens muslimska ungdomar och de
eventuella tillströmmande vuxna muslimerna. Ungdomarna kommer ofta i kläm mellan
föräldragenerationens levnadssätt och ungdomskulturen. En del tar avstånd från svenska
ungdomars livsstil medan andra lever ett dubbelliv där föräldrarna ofta inte vet hur de beter
sig tillsammans med svenska ungdomar. Det finns bland muslimska föräldrar en oro att deras
ungdomar ska anamma de svenska ungdomarnas livsstil, och en del funderar till och med på
att återvända till hemlandet för att rädda dem. (Samuelsson, 1999).
     I anpassningen till det svenska samhället är ijtihad, nytolkning, ett nyckelord. Sunna och
Koranen läses på ett nytt sätt för att försöka finna lösningar och kompromisser på de problem
som kan uppstå utan att behöva ge avkall på tron. Hur framtiden för islam i Sverige kommer
att se ut återstår att se. (Nilsson i Svanberg & Westerlund, 1999).
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Intervju och samtal

Intervju med Khaled Mouafi

Dar Al Oloum-skolan, som tidigare fungerat som daghem, har cirka 60 elever uppdelade på år
1 till 7 där undervisningen sker i åldersintegrerade klasser. Det är första året som man har
elever i år 7 och tillstånd finns att undervisa ända upp till år 9. På skolan finns också förskola,
daghem och fritidshem. Skolans upptagningsområde är i första hand Linköping och i andra
hand närliggande kommuner. Skolan är även öppen för icke-muslimska elever, men för
närvarande finns bara muslimska elever. Rektorn beskriver skolan som en internationell skola.
Här finns nämligen sjutton nationaliteter representerade. Detta är enligt rektorn en rikedom. I
och med denna mångfald i nationaliteter finns också en mängd olika språk representerade på
skolan. Förutom svenska pratas till exempel arabiska, somaliska, persiska, turkiska, bosniska
och etiopiska. De flesta av eleverna är födda i Sverige och många av dem kan bara svenska,
därför sker all undervisning på svenska och det språk som används i samtal med varandra är
svenska. För de elever som inte är födda i Sverige har man intensivkurser i svenska så att de
snabbt lär sig språket. Enda tillfället när man inte talar svenska är när man har språklektioner.
     De åtta klasslärarna som finns på skolan är alla behöriga lärare, de är svenska, icke-
muslimer och i åldern 25 till 35 år. Även skolsköterskan är svensk. Utöver dessa finns två
muslimska lärare som undervisar i arabiska och religion. Under skolans två första år, 1996-
1997, hade man stor omsättning på lärare, men under de senaste två åren har man haft samma
lärare vilket ger barnen på skolan en stor trygghet.
     Det är enligt rektorn viktigt att eleverna får en stark självkänsla. Detta får de genom att de
får kunskap om två kulturer, den svenska och den islamiska, och får två språk, svenska och
arabiska. Skolan har ett starkt samarbete med hemmen och etik och moral värderas högt. Det
är viktigt att eleverna lär sig ett bra uppförande. På skolan får eleverna kunskap om svensk
kultur men man firar inte de svenska högtiderna. Däremot så stänger man skolan när de egna
högtiderna infaller och firar dessa tillsammans med föräldrarna. Ofta hyr man en annan lokal
för festligheterna. I en kommunal skola känner sig många utanför på grund av att de
muslimska högtiderna inte uppmärksammas.
     För att få driva en friskola krävs att man följer svensk läroplan. Dar Al Oloum kontrolleras
med jämna mellanrum av Skolverket och hittills har skolan inte fått en enda anmärkning. Man
har mindre problem än vad många stora skolor har. Ingen mobbing förekommer, bara lite
mindre bråk vilket är normalt, och skolan ligger nivåmässigt bra till. Skolan följer de
ordinarie timplanerna men utöver detta har man: extra undervisning i svenska, 150 minuter
per vecka, undervisning i arabiska, även detta 150 minuter per vecka och extra undervisning i
religion, 60 minuter per vecka. Dessa sammantaget sex extra timmarna per vecka är frivilliga
men samtliga elever på skolan har valt att delta. Rektorn anser att det är en rättighet för
eleverna att få denna extra undervisning. Med detta tillägg utöver ordinarie timplan har
skolans elever sammanlagt åtta och en halv timmes svenskundervisning per vecka.
Läroböckerna som används i undervisningen är samma som man ser på de kommunala
skolorna.
     Alla elever som börjar på skolan testas för att se vilken nivå de ligger på, detta för att man
ska kunna ge en individualiserad undervisning där man utgår från varje enskild elevs nivå. I år
2 och år 7 genomför man diagnostiska prov och i år 5 har man de nationella proven. Man har
också egna prov som man genomför terminsvis. De mål som finns uppsatta för år 5 i
grundskolan har man på Dar Al Oloum delat upp i delmål för år 1 till 5. För varje år följer
man upp och reviderar dessa delmål. Man har även en arbetsplan som revideras varje år.
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     Den religionsundervisning som finns på skolan är uppdelad i olika delar. Dels finns den
ordinarie SO-undervisningen där svenska lärare ger undervisning om alla religioner utifrån ett
kristet synsätt, alltså samma slags undervisning som på kommunala grundskolor. En annan
del av religionsundervisningen står rektorn själv för. Här får eleverna undervisning om alla
religioner från islams synvinkel. En sista del i religionsundervisningen är undervisningen i
enbart islam. De läroböcker som används i islamundervisningen och undervisningen i
arabiska är hämtade från Egypten.
     I SO-undervisningens religionsdel använder man sig av Bonniers Religion, ämnesboken,
SO direkt. Rektorn anser att det är viktigt att läroböckerna ger en så sann bild av islam som
möjligt. Skulle det vara några konstigheter i de böcker som används på skolan brukar
uppmärksamma elever genast höra av sig och de tar upp det till diskussion. En bra
kommunikation med SO-lärarna angående islamundervisningen är viktig för att man inte ska
ge eleverna två olika bilder av islam. Ibland har man gjort så att SO-lärarna inte undervisat
om islam överhuvudtaget. I Koranen står det om andra religioner och judendomen och
kristendomen är religioner som eleverna måste acceptera. Det är även viktigt att de känner till
övriga religioner. Anledningen till att man ibland i samråd med SO-lärarna kommit överens
om att de inte ska hålla någon undervisning om islam är att det kan vara svårt för en icke-
muslim att förklara islam med den rätta känslan.
     Khaled säger att det är viktigt att man skiljer mellan islam och muslimer. Islam säger
aldrig att man ska göra fel, men muslimer är människor som likt alla andra har fel och brister
och de fel som de begår har ofta kulturella skäl. Till exempel så är kvinnlig omskärelse ingen
islamisk sed utan en kulturell. Aga förekommer också inom vissa kulturer men är inget som
islam förespråkar. Inom islam har kvinnan en hög ställning, man har respekt för kvinnan:
Paradiset under kvinnans fötter. Kvinnan är ryggraden till ett bra samhälle, det är hon som
har makten och bestämmer. Men kultur och religion blandas och det kan vara svårt att skilja
dem åt. Mannen vill ofta utåt visa att han bestämmer fastän det är det motsatta som gäller. Det
tar sig olika uttryck beroende på varifrån man kommer, islam tolkas olika inom olika kulturer.
Barnen upplever också islam på annat sätt här i Sverige än i sina hemländer.
     I motsats till vad många tror så kan de flesta av eleverna bara svenska. Undervisningen i
arabiska behövs därför så att de får lära sig sitt hemspråk. Många av eleverna skulle annars
inte lära sig arabiska, föräldrarna kanske inte har tid eller möjlighet att själva lära sina barn.
     Sexualundervisning finns på skolan från år 8. Tidigare än så anser man inte att man
behöver ha det. Undervisningen ska då ske separat för pojkar och flickor med en manlig lärare
för pojkarna och en kvinnlig för flickorna. Simundervisning med mål att alla ska kunna
simma 25 meter i år 5 finns också. För att lösa de problem som kan uppstå när elever, till
exempel de äldre flickorna, inte får tillstånd hemifrån att delta på ordinarie simundervisning,
kan man hyra en simhall vid några tillfällen så att även de kan vara med.
     På skolan finns många olika grenar av islam representerade men man tar i undervisningen
ingen hänsyn till detta. Skolan undervisar i islam och det övriga får föräldrarna ta hand om i
hemmet. På skolan är det också förbjudet att säga om man tillhör sunni eller shia, på skolan är
man helt enkelt muslim. Under förra terminen lämnade cirka 30 elever skolan. De kom
samtliga från fem familjer och tillhörde samma klan. Familjerna kom från södra Irak och var
shia-muslimer. De ville ha makt över skolan, ville införa en religiös ledning, administration
och undervisning. De ansåg att alla lärarna skulle vara muslimer och bära slöja. Skolan
accepterade dock inte detta vilket ledde till att familjerna tog sina barn från skolan.
     Slöja är något som familjerna själva får bestämma om flickorna ska bära eller inte. Likaså
är det helt valfritt om man vill be på skolan eller inte, bönerum finns för dem som vill. Det
som är viktigt är att skolan har förståelse för de som väljer att göra på det ena eller andra
viset.
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     Skolans elever går till ett närbeläget servicehus och äter skollunch. Här får man specialmat
och det fungerar mycket bra. Eleverna får äkta halal-kött från utlandet eftersom det inte finns
något äkta halal-slakteri i Sverige. Sverige är ett bland fyra till fem andra länder i hela världen
som inte tillåter halal-slakt. Enligt Khaled kan man lika gärna gå till affären och köpa kött
som att köpa det halal-slaktade köttet från Sverige eftersom de vid dessa slakterier använder
sig av bedövning.
     Debatten kring friskolor menar Khaled är ett politiskt spel. Politikerna gillar inte friskolor
på grund av att de inte vill släppa ifrån sig makten till Skolverket som har makten över dessa.
Beroende på var man kommer ifrån har man olika uppfattning vad gäller friskolor. Rektorn
själv är naturligtvis för friskolor eftersom han anser att man som skattebetalare har rätt att
välja vilken skola ens barn ska gå i och vad de ska lära sig. Valfrihet är mycket viktigt, även
en FN-konvention pekar på detta. Den segregering som kan uppstå i samband med friskolor är
inte värre än den som redan finns överallt, till exempel på arbetsmarknaden, boendet och
ekonomiskt. För att en förändring ska ske måste personer med invandrarbakgrund få tillträde
till den politiska toppen. Det är inte så, menar dock Khaled, att vi invandrare vill ha makten,
men vi vill vara med och bestämma. Khaled tycker också att alla kommunala skolor borde
vara friskolor. Kommunen skulle ha en mindre roll och det skulle bli mer konkurrens mellan
skolorna vilket skulle leda till en bättre undervisning och en bättre skola för alla.
     Målet med Dar Al Oloum är att skolans elever ska gå in i det svenska samhället som starka
personer. De ska genom att få två kulturer och två språk själva veta vem de är och vara stolta
över sig själva. Det är viktigt att de kan läsa men också skriva arabiska. Man vill med detta
underlätta för de elever som i framtiden väljer att återvända till sitt hemland. De ska där kunna
fortsätta att studera.
     Bristerna med den kommunala skolan är enligt Khaled att den har alldeles för stora klasser
och att lärartätheten är för låg. På Dar Al Oloum har man i genomsnitt femton elever per
klass. Många kommunala skolor har också gamla målsättningar, och målsättningar som ingen
bryr sig om. Uppförandet på många skolor är dåligt, både elever och lärare använder sig av
fula ord och det är mycket bråk. Det förekommer mycket mobbing och det finns inget riktigt
engagemang på de kommunala skolorna. Eleverna på Dar Al Oloum har stor respekt för sina
lärare och inga klagomål på lärarna förekommer. Hemspråksundervisningen på de
kommunala skolan anser Khaled är ett slöseri med pengar. Eleverna erbjuds 40 minuter per
vecka vilket inte ger så mycket. Nittio procent av hemspråkslärarna är dessutom obehöriga
lärare. Hemspråksundervisningen måste istället tas om hand av mycket kunniga personer och
kontroller måste finnas för att se att målsättningen med hemspråksundervisningen följs. Den
lärare som undervisar i arabiska på Dar Al Oloum har fått sin utbildning från Egypten
godkänd av Högskoleverket och likställd svensk utbildning. Dar Al Oloum har även en
rådgivare i London som är doktor i det arabiska språket.
     När Barn- och Utbildningsnämnden i Linköping skulle ta ställning till om Dar Al Oloum
skulle få startas sa den dåvarande ordföranden att det fanns en risk för muslimska
fundamentalister och att han alltid kommer att motarbeta skolan. Khaled vill på skolan inte ha
någon som helst kontakt med kommunpolitikerna eller ens Skolverket i Linköping. Endast
Skolverket i Stockholm är välkomna för att man ska få en så objektiv bedömning som möjligt.
Khaled talar också om att en skola som undervisar i islam i ett icke-muslimskt land är mer
värd än en moské.
     Den främsta anledningen till att man startade skolan var att man var missnöjd med den
kommunala skolan. De muslimska eleverna visades ingen respekt och de behandlades inte
som andra elever. Man ville med friskolan skydda eleverna från förtryck. Invandrarelever i
stort har det svårt, men muslimer betraktas som den lägst stående gruppen.
     För de invandrarbarn som i och med flytten till ett nytt land ofta lever i två världar finns
många problem. Föräldrar vill vara delaktiga och sätta gränser men de vill också släppa taget.
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De barn som inte har så stark identitet och inte fått insikt i de två kulturerna ordentligt vet inte
riktigt var de hör hemma. De vet inte tillräckligt om sin egna kultur och inte heller tillräckligt
om den svenska kulturen för att accepteras som svensk. Det är viktigt att barnen känner sig
stolta över sin egen identitet och tar till sig det som är bra inom den svenska kulturen och det
som är bra inom det egna för att själva må bra.
     Khaled ser ganska så mörkt på framtiden för muslimerna i Sverige. De muslimer som
kommit från Irak, Somalia och Libanon kan aldrig återvända hem på grund av de förhållanden
som råder där. De trivs dock sällan i Sverige och är inte lyckliga här. Så länge de svenska
politikerna har en negativ inställning mot islam kommer Sverige inte att vara ett bra land för
muslimer. Islam måste ges en rättvis bild och förändringen måste börja uppifrån.
     Khaled har innan han startade Dar Al Oloum haft många olika uppdrag. Han har bland
annat varit politiskt engagerad och han har även arbetat inom kriminalvården. Hans tankar om
den svenska socialpolitiken är att den gör folk lata och gör att de inte vill arbeta. Kommer
invandrarna inte ut i arbetslivet får de heller ingen riktig kontakt med det svenska samhället
och lär sig inget om detsamma. Det är fel att skattebetalarnas pengar går till personer som inte
vill arbeta. Många invandrarfamiljer sparar mycket av det socialbidrag de får och skickar hem
till anhöriga i hemlandet.
     Khaled är trött på att motarbetas från många håll och han vet inte om han orka fortsätta sitt
arbete på skolan. Men i och med att det var han som startade skolan och varit drivkraften
under de gångna åren vet han inte vad som händer med skolan om han drar sig därifrån. Han
är orolig att skolan kan falla med honom, men han hoppas att han lyckats bygga upp en en fast
och stabil grund för skolan att stå på.
     Snart femtonåriga Nahida som för fem år sedan kom till Sverige från Irak och som är elev
på skolan säger att hon trivs mycket bra här på Dar Al Oloum. Innan hon började här gick hon
i förberedande klass i Lambohov. Det är stor skillnad att gå i skolan i Sverige jämfört med i
hennes hemland Irak. Det som framförallt är bättre i Sverige är demokratin. I Irak kan det
hända att läraren misshandlar eleverna. Den irakiska skolan låter dock eleverna välja om de
vill gå i skola för flickor respektive pojkar eller i blandskola. I de arabiska länderna är
kunskapsnivån hög, eleverna måste lära sig. Här på skolan binds eleverna samman av
tradition och religion. Nahida har dock inget emot att gå tillsammans med svenska elever i
skolan. Hennes framtidsplaner är att bli läkare och när hon ska börja gymnasiet,
förhoppningsvis på det naturvetenskapliga programmet, kommer hon att läsa tillsammans med
svenska elever. Hon anser också att man får bra kunskaper i skolan om man själv vill det. Hon
går i skolan för att lära sig. Nahida är äldst i en syskonskara av fem barn. Hennes pappa är 32
år gammal och hennes mamma är 29 och de har ingen utbildning från sitt hemland men
pappan studerar nu. Nahida måste skynda iväg för hon ska följa med sin mamma, som inte
kan svenska, till vårdcentralen.

Samtal med personal på en kommunal skola

Skolan som jag besökte är en 1 till 6 skola med förskola och fritidshem och har 304 elever.
Förutom elever med svensk bakgrund finns sexton elever från Iran, Somalia, Bosnien,
Holland, Sri Lanka och Turkiet. De språk som är representerade förutom svenska är arabiska,
bosniska, somaliska, holländska, tamilska, singalesiska och turkiska. De lärare som är
anställda på skolan är alla behöriga utom en som är vikarie för mammaledig lärare i år 3.
     Någon hemspråksundervisning finns för närvarande inte på skolan, detta på grund av att
det måste vara minst fem elever i varje språkgrupp för att undervisning ska ordnas. Eftersom
inte detta är fallet finns ingen hemspråksundervisning.
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     De flesta av de invandrarelever som finns på skolan har varit i Sverige under ganska lång
tid, många är födda i Sverige, och kan därför svenska bra. Man har på grund av detta ingen
extra undervisning i svenska för dessa elever. Under tidigare år har antalet invandrarelever
varit större, skolan hade mer resurser och då fanns det extra svenskundervisning.
     På skolan har man valt att redan i år 1 börja med världsreligionerna berättar en lärare i år 1
till 3. Man tittar då på likheter mellan de olika religionerna. Har man elever i klassen med en
annan religion än kristendom tittar man också på olikheter. I år 6 läser man världsreligionerna
igen berättar en annan lärare. Islam tas då upp i samband med att man läser Asien. Man går
inte in så ingående, men man tar upp det historiska, man pratar om Muhammed, de fem
grundpelarna, moskéer och Koranen. Man försöker hitta likheter mellan olika religioner och
man jämför kristendomen, islam och judendomen. De läroböcker man använder sig av är
Religion och liv och några bredvidläsningsböcker. I böckerna finns mindre texter där
muslimer själva beskriver till exempel vissa högtider. Även Koranen finns tillgänglig på
skolan.
     Enligt lärarna förekommer ett visst samarbete med muslimska föräldrar i
islamundervisningen. Samarbetet var tidigare större då det fanns fler muslimska barn på
skolan. Man har vid något tillfälle exempelvis varit med om ett iranskt nyår. Muslimska
elever har också haft med sig bönemattor till skolan som använts i undervisningen.
     Skolsköterskan, som tidigare arbetat på en flyktingförläggning och även på en skola med
fyrtio procent invandrarelever, berättade att det största problemet för muslimer ofta är
skolmaten. Tidigare hade man på skolan haft elever som gått hem för att äta. De som äter på
skolan får specialmat om det serveras fläskkött eller blodmat. Det hon också uppfattat som ett
problem har varit när elever deltagit i fastan. Under denna period har många fått huvudvärk
framåt eftermiddagen och då inte orkat på samma sätt som annars. Hon har också erfarenhet
av att de äldre eleverna får problem med idrotten, men för de muslimska elever som är födda
här i Sverige har det sällan varit något problem.
     De klasslärare för år 1 till 3 som jag pratade med hade liknande erfarenheter som
skolsköterskan. Vid ett tillfälle hade de haft elever på skolan vars föräldrar krävde att skolan
skulle köpa in särskilda kokkärl att tillreda maten i till de muslimska eleverna. De har även
märkt att trots att eleverna får specialmat så litar de inte på att den inte innehåller fläskkött
och äter därför inte alltid maten. Även vid idrotten har det, enligt dessa lärare, förekommit
problem. Dessa förekom framförallt i omklädningsrummet och i duschen. De muslimska
eleverna, både flickor och pojkar, ville inte klä om och duscha tillsammans med de andra.
Lärarna fick släppa in dessa elever en och en antingen före eller efter de andra så att de kunde
klä om och duscha. De var tvungna att se till att dörren var låst så att ingen av misstag skulle
komma in. Idrottsläraren påpekade att liknande problem uppstått i simhallen vid omklädning
och dusch men att eleverna ändå deltagit i simningen. Idrottsläraren sa också att det funnits
elever på skolan vars föräldrar inte velat att barnen skulle leka. I och med detta kunde man
hos dessa barn se en sämre motorisk utveckling och hos vissa även övervikt som resultat.
     Ett annat problem som skolsköterskan påpekade var det som kunde uppstå vid läkarbesök
om inte läkaren var av samma kön som eleven. Om det också var så att eleven behövde tolk
med sig vid besöket så uppstod det ytterligare ett problem om en flicka till exempel fick en
manlig tolk. Hon berättade också att när hon arbetade på skolan med många invandrare hade
hon varit med om flickor som levde ett dubbelliv. När de kom hemifrån bytte de i smyg
kläder när de skulle umgås med andra ungdomar och bytte sedan tillbaka när de skulle gå hem
igen. Vid lägerskolor där både pojkar och flickor deltog fanns ett problem. Om övernattning
ingick var en del flickor tvungna att ha med sig en manlig släkting för att hålla flickan under
uppsikt eller annars fick hon åka hem och sova och återvända på morgonen igen.
     Några av lärarna sa också att en del invandrare hade svårt att rätta sig efter de förordningar
och regler som gäller för skolan. Vissa elever hade också haft svårt att få kontakt med andra
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elever, mycket beroende på språksvårigheter. Detta har ibland lett till att dessa elever börjat
slåss.
     Lärarna berättade att de muslimska elever som först kom till skolan var från Iran. De hade
alla välutbildade föräldrar som ville att deras barn snabbt skulle komma in i det svenska
samhället. De eleverna deltog i olika fritidsaktiviteter som idrott och musikskola. Deras
föräldrar var mycket samarbetsvilliga. På senare år har det anlänt fler och fler somalier till
kommunen och därmed också till skolan. Samarbetet har här, enligt lärarna, inte fungerat lika
bra. Några av lärarna trodde att detta berodde på att deras kultur inte har många likheter med
vår och att de flesta inte hade någon som helst utbildning. Det är ofta bara pappan till de
somaliska barnen som har kontakt med skolan, lärarna får aldrig träffa mamman. Papporna
har också visat sig ha vissa problem med att det i år 1 till 3 bara finns kvinnliga lärare på
skolan. För tillfället var en klass i år 6 på skolresa. En av pojkarna i denna klass är från
Somalia och har under tre år varit med och samlat in pengar till denna resa, men nu när resan
skulle bli av fick pojken inte tillåtelse av sin pappa att följa med. Orsaken, sa en lärare, var att
han inte får sova borta förrän han är sjutton år. Några av lärarna trodde också att mycket av de
problem som har uppstått i samband med somaliska elever beror på att många av de somaliska
föräldrarna är analfabeter och inte själva kan läsa Koranen och se vad som är tillåtet eller inte.
De följer istället någon annans egna tolkning av Koranen, även om denna tolkning inte är helt
korrekt.
     För tillfället finns det på skolan inga muslimska flickor som bär slöja. Under tidigare år har
det förekommit men det har enligt personalen inte orsakat några problem. Ingen mobbing av
dessa elever har heller förekommit. Slöjdlärarna sa sig inte heller haft några problem med
muslimska barn. Läraren i trä och metall sa att slöjan ibland istället fungerat som ett skydd
mot att det långa hår som ibland döljes därunder skulle fastna i någon maskin.
     Lärarna berättade att när de ska ta emot nya invandrarelever pratar de med klassen innan
och förbereder dem. Detta har visat sig fungera mycket bra. De invandrarelever som sedan
visar att de försöker göra allt i skolan och inte drar sig undan och försöker smita ifrån vissa
saker lätt blir accepterade av de övriga eleverna.
     Besök i kyrkan har också förbjudits av vissa muslimska föräldrar berättade några lärare.
Deras barn har inte fått delta på skolavslutningar och inte heller se de teateruppsättningar som
andra skolor visat upp i kyrkan. Trots att teatern inte haft något samband med kristendomen
har eleverna inte fått gå in i kyrkan.
     I stort sett anser personalen på skolan att det fungerar bra med att ha muslimska elever.
Någon tyckte att invandrarmottagningen i kommunen skulle kunna bli bättre. Det mesta
hängde dock på de muslimska föräldrarna och deras inställning till skolan och dess arbete.
Någon påpekade att många flyttar från kommunen lagom när eleverna kommit in i klassen
ordentligt och detta är synd.
     Ingen hade några speciella åsikter om muslimska friskolor. Någon trodde inte att de följde
samma läroplan som kommunala skolor vad gäller religionsundervisningen. Trodde att
eleverna där inte fick samma undervisning om olika religioner som eleverna på kommunala
skolor får. Någon trodde också att alla flickorna bar slöja och att skolan var mer präglad av
islam.
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Sammanfattning

Den muslimska befolkningen i Sverige består till största delen av människor som flytt sina
hemländer för att undvika krig, fattigdom och förföljelser. De har varit här olika länge och har
skilda bakgrunder. Det finns bland dessa människor en mängd olika tolkningar av islam och
alltfler muslimer är nu även födda i Sverige. Tillsammans med det mindre antal konvertiter
som finns i Sverige skapar nu dessa infödda muslimer en svensk islam.
     De muslimer som lever i Sverige stöter på problem i vissa sammanhang, till exempel vid
livscykelriter. Dessa riter måste i många fall anpassas till det svenska samhället.
Omställningen inom familjen, när både man och hustru tvingas arbeta för att klara
försörjningen, kan också blir stor och skapa problem eftersom det normalt är den muslimske
mannens plikt att försörja sin hustru och sina barn. De begravningsriter som muslimerna är
vana vid från sina hemländer är i det svenska samhället svåra att följa. Dock har man på vissa
kyrkogårdar kompromissat och kommit fram till för en del muslimer godtagbara lösningar
och på ett tiotal platser i Sverige har även speciella muslimska begravningsplatser inrättats,
men många skickar ändå hem sina döda till ursprungslandet för att begravas där.
     Vid utövandet av kalenderriter stöter muslimerna på problem vid offerfesten. Under denna
högtid ska djur offras och den slaktmetod som ska användas, skäktning, är inte tillåten enligt
svensk djurskyddslag. Vissa islamiska organisationer har dock godkänt den halal-slakt som
utförs av Scan i Skara. Många andra kalenderriter har anpassats till det svenska samhället och
kan utövas på ett tillfredsställande sätt för de flesta muslimerna.
     En muslim ska egentligen leva efter sharia, den gudomliga lagen. Denna lag strider mot
den svenska lagen inom vissa områden, bland annat vid familjerättsliga och arvsrättsliga
frågor. Många muslimer har dock inte levt enligt sharia i sina ursprungsländer och har därför
accepterat de lagar som finns där de nu befinner sig.
     De muslimska ungdomarna som lever i Sverige får till stor del sin världsbild präglad av
skolan. Skolan upptar mycket av deras tid och många vänner är knutna till skolan. Här möts
ungdomarnas hemkultur och den svenska kulturen och för många innebär det att de tvingas
leva i två världar. Vissa barn klarar av detta mycket bra medan andra klarar det mindre bra.
     Många av de problem som kan uppstå i skolan beror på att kommunikationen mellan
skolpersonal och föräldrar är dålig. I dessa fall är det ofta eleverna som kommer i kläm.
Eftersom den svenska skolan är icke-konfessionell är många muslimska föräldrar är oroliga
att deras barn på grund av detta inte kommer att bli muslimer. En del föräldrar väljer därför att
placera sina barn på en muslimsk friskola. Friskolan följer skollagen och samma läroplaner,
kursplaner och timplaner som de ordinarie kommunala skolorna, men utöver detta erbjuder de
sina elever undervisning i islam och arabiska. På Dar Al Oloum-skolan i Linköping bedriver
man undervisning från år 1 till 7 i åldersintegrerade klasser. Sjutton olika nationaliteter finns
på skolan och olika grenar inom islam är representerade. Enligt rektorn på skolan får barnen
en stark självkänsla genom att de får kunskap om två kulturer, den svenska och den islamiska,
och genom att de får två språk, svenska och arabiska.

Diskussion

Detta arbete har givit mig en större respekt och förståelse för islam och de muslimer som
finns i Sverige. Jag har också förstått att det finns många människor i vårt samhälle, även
lärare, som har fördomar mot islam och dess anhängare.
     Innan jag började detta arbete visste jag inte att friskolor skulle följa samma läroplan som
den kommunala grundskolan, men Lpo-94, som bygger på skollagen, gäller för alla
obligatoriska skolformer och således även för friskolor. Enligt skollagen ska undervisningen
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också vara likvärdig i hela Sverige. Jag trodde inte heller att friskolors undervisning bedrevs
av icke-muslimer på samma sätt som inom den kommunala skolan. Min föreställning var att
friskolan skulle präglas mycket mer av islam och att de flesta lärarna skulle vara muslimer.
Jag har också förstått att jag inte varit ensam om denna föreställning, många tror att eleverna
på en muslimsk friskola alltid ber flera gånger om dagen och att flickor alltid bär slöja.
     Elever på friskolor får också samma religionsundervisning som elever på kommunala
skolor. Detta var inte heller den uppfattning som jag hade innan jag började med detta arbete.
Jag trodde inte att dessa elever överhuvudtaget fick undervisning i andra religioner än islam,
och om de fick det trodde jag inte att de skulle få den av icke-muslimer.
     Det jag framförallt lärt mig med detta arbete är att vi måste lyssna mer till andra människor
och lära oss kommunicera med varandra. Vi måste ta reda på fakta istället för att bara lyssna
till det som till exempel media ger oss. Vi måste genom att ta del av åsikter och tankar från
människor från andra religioner och kulturer skaffa oss en egen bild istället för att bara ta till
oss mycket av de fördomar som andra sprider i vårt samhälle. Eftersom Lpo-94 säger att
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” är detta
framförallt en nödvändighet för lärare. Vi får på intet sätt ge våra elever en snedvriden och
felaktig bild av andra människors kultur och religion. Enligt Lpo-94 ska även undervisningen
vara saklig och allsidig och eleverna ska utveckla förståelse för andra kulturer, vilket betyder
att det vi ger eleverna ska vara sant och inte innehålla felaktigheter som kan leda till en
ensidig och felaktig förståelse. Det är viktigt att alla lär sig acceptera varandra som människor
och sluta dela in varandra i olika fack och sätta en stämpel på.
     På sidorna Opinioner i Östgöta Correspondenten har man under våren 2000 kunnat följa en
debatt rörande friskolor. Enhetschefen för Skolverket i Linköping påpekade i en insändare att
det inte finns någon bestämmelse som hindrar fristående grundskolor att använda sig av egna
betygssystem. I den kommunala skolan får eleverna sina första betyg i år 8. De fristående
skolorna får ge sina elever betyg före år 8 eftersom det inte finns några bestämmelser som
hindrar detta. Enhetschefen påpekar att det är våra folkvalda politiker och inte Skolverket som
bestämt att friskolor ska följa ett annat regelsystem än kommunala skolor.
     I en annan insändare går en skribent till angrepp mot Correns Torbjörn Gustavsson.
Gustavsson kallar friskolor för skattesubventionerade privatskolor och anser att dessa ”rycker
sönder” kommunernas planering. Skribenten däremot anser att friskolor behövs eftersom
barnens skolgång är en fråga för i första hand dem själva och deras föräldrar och att det är de
och inte politikerna som ska bestämma var barnen ska gå i skolan. Valfrihet och möjlighet att
välja bland olika alternativ är vad politikerna ska garantera barn och föräldrar. Skribenten
skriver att Gustavsson inte förstår den fulla betydelsen av valfrihet och mångfald inom skolan.
Skribenten fortsätter att skriva att Linköping är en framtidskommun som måste bejaka det
nya.
     Även detta visar att det i vårt samhälle finns en mängd olika sätt att se på friskolor.
Beroende på vilken ”stol man sitter på” så är meningarna delade. Debatten lär fortsätta och
meningarna kommer säkert även i fortsättningen att gå isär. Det vi måste göra är att skaffa oss
kunskap och fakta. Det vi sedan bestämmer oss för ska naturligtvis vara det som är det bästa
för våra barn och ungdomar som har skolan som sin arbetsplats.
     Olika religioner och kulturer blandas i vårt samhälle. Människor från olika delar av världen
bor och lever här i Sverige. Ibland har vi människor svårt att acceptera varandra på grund av
olika sätt att leva och uppfatta världen. Människor har många fördomar och förutfattade
meningar om det som skiljer sig från det egna. För de muslimer som kommit till Sverige finns
en mängd problem, men dessa problem kan nog lösas genom god kommunikation mellan de
olika parterna och en ökad förståelse från båda sidorna. De unga muslimerna som lever i
Sverige och som står med en fot i varje värld kan ha svårt att finna sig tillrätta i tillvaron.
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Dessa unga människor behöver hjälp och stöd för det är de som ska vara med och skapa den
framtida svenska islam.
     Muslimsk friskola eller kommunal grundskola är en fråga om tycke och smak och där
åsikterna går brett isär. Det som är viktigt är att man ser till elevernas bästa. Istället för att
motarbeta varandra inom olika skolformer bör man se till att utbildningen för våra barn och
ungdomar blir så bra som möjligt, det är ju trots allt de som är vår framtid.
     Hur islam i Sverige kommer att se ut i framtiden går inte att säga, men de muslimer som
lever i Sverige har börjat anpassa sig till det svenska samhället och dess värderingar. Den
viktigaste utvecklingen kommer troligtvis att ske inom de egna muslimska grupperna där man
hittar svenska sätt för att utöva sin religion. De muslimska ungdomarna kommer att ha stor
del i hur framtidens islam i Sverige kommer att se ut.
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Bilaga 1
Intervjufrågor

• Antal elever på skolan?
• Vilka årskurser finns?
• Finns det förskola, daghem och fritidshem?
• Elevernas ursprungsländer?
• Elevernas modersmål?
• Skolans upptagningsområde?
• Skolans lärare – uppdelningen mellan muslimer och icke-muslimer?
• Skolans undervisning

• följer ni kommunala skolans läroplan, kursplan och timplan?
• någon omfördelning?
• religionsundervisningen, hur och vilka läroböcker?
• undervisning i islam, Koranen och arabiska, hur, när, hur mycket, vilka läroböcker?

• I debatten kring friskolor råder delade meningar, vilka missförstånd anser du att den
innehåller?

• Har du några tankar om svenska grundskolan? Brister?
• Vilket är ert mål med skolan? Ska eleverna bevaras i en skild värld eller en hjälp till

integrering i svenska samhället?
• Invandrarbarn lever ofta i två världar, vilka är dina erfarenheter av detta?
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Bilaga 2
Samtalsfrågor

• Antal elever på skolan?
• Vilka årskurser finns?
• Finns det förskola, daghem och fritidshem?
• Elevernas ursprungsländer?
• Elevernas modersmål?
• Skolans lärare – behöriga – icke-behöriga?
• Hemspråksundervisning – hur mycket, när?
• Svenskundervisning för invandrarelever?
• Religionsundervisningen

• vilka läroböcker?
• islam, hur, vilka läroböcker, föräldrar involverade?

• Problem med invandrarelever?
• Brister på skolan?
• Tankar om friskolor?
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Bilaga 3
Litteratur om islam

Muslimer tror att den fullkomliga och slutgiltiga uppenbarelsen givits till människorna av
Gud genom Koranen. Denna skrift förmedlades genom profeten Muhammed och har ett högt
anseende bland muslimer. Även texter som bidrar till att förstå Koranen är betydelsefulla.
     En svensk översättning av hela Koranen utgavs första gången 1843 av Fredrik
Crusenstolpe. 1874 utkom den andra översättningen gjord av Johan Tornberg. KarlVilhelm
Zetterstéens översättning utkom 1917 och 1979 gavs den ut på nytt. På 1960-talet kom en
översättning gjord av Åke Ohlmark ut. Denna översättning anses av muslimer höra till det
som skadat islams anseende mest av allt i Sverige. 1998 utkom en ny översättning gjort av
konvertiten Mohammed Knut Bernström. Han anser dock att översättning av Koranen till
andra språk är omöjlig, Koranen kan endast tolkas. Översättningen kallas därför Koranens
budskap.
     Den litteratur som finns om islam i Sverige kan delas upp i två olika grupper. Dels är det
litteratur skriven av muslimer och dels litteratur skriven av icke-muslimer som i första hand är
västerländska forskare. Mycket av den litteratur som är skriven av icke-muslimer ger enligt
muslimerna själva en felaktig bild av islam som de genom sin egna litteratur vill försöka
komplettera och rätta till. Islam har i många framställningar som utkommit beskrivits som en
underlägsen och mindervärdig religion som innehåller vidskepelse. Under senare hälften av
1900-talet har dock en annan typ av litteratur utkommit skriven av icke-muslimer. Islam –
morgondagens stormakt? skriven av Paul Schmidt och översatt till svenska innehåller inga
skräckvisioner när den beskriver islam och muslimernas framtida betydelse. Jan Hjärpe gav
1979 ut boken Islam: lära och livsmönster som troligtvis är den mest spridda presentationen
av islam för svenska läsare.
     Muslimernas egen bokutgivning bidrar till att försöka ge muslimernas helhetssyn på islam.
Det mest missuppfattade och förvrängda i den västerländska forskningen tas upp i deras
skrifter. Muslimernas bokutgivning är inte så omfattande på grund av begränsade resurser och
begränsad publik. Böcker på framförallt engelska har också funnits att tillgå. Ett stort utbud
av litteratur från Islamic Foundation i Leicester finns hos Islamiska Informationsföreningen.
Av dessa böcker är några översatta till svenska.
     Genom ett samarbete mellan flera muslimer under ledning av Islamiska församlingen i
Uppsala har Att förstå islam kommit till. Boken är redigerad av Mahmoud Aldebe, som är
ordförande i Sveriges Muslimska Råd, och den har till uppgift att informera det svenska
samhället om islam och dess seder och bruk och problem som kan uppstå i det svenska
samhället. Ett antal grundböcker om islam ur shiitiska perspektiv har också givits ut. Någon
bok som beskriver islam så att muslimer känner igen sig och som gör att icke-muslimer
förstår islam bättre har ännu inte skrivits. (Hedin i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Islamiska Informationsföreningen, som drivs av FIFS och SMF, ger ut tidskriften Salaam.
Den är skriven på svenska och av tidningar som ges ut av muslimer i Sverige är detta den
enda av betydelse. Redaktionen för Salaam består till största delen av muslimska kvinnor.
(Samuelsson, 1999).
     Salaam utgavs för första gången 1986, då i stencilform, men från och med 1998 trycks
tidningen. Dess viktigaste uppgift har varit att förena muslimerna i Sverige och stärka deras
identitet. En mängd olika ämnen tas upp i tidningen. Bland annat kan artiklarna handla om
religionsfrihet och mänskliga rättigheter, tro och tvivel, helgdagar och högtider, hälsa och
handikapp och mycket mera. Islams syn på olika frågor och västerlandets syn på islam är
innehållet i en del artiklar. Svenskar kan ha glädje av den kunskap om islam som fås genom
många av artiklarna. (Hedin i Svanberg & Westerlund, 1999).
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Bilaga 4
Olika organisationer

År 1949 började muslimer som kommit som flyktingar till Sverige under andra världskriget
att organisera sig i en islamisk församling i Stockholm. Gruppen fick under 1950-talet namnet
Islamförsamlingen i Sverige. De hade ingen egen lokal utan hyrde olika ställen vid speciella
högtider. (Samuelsson, 1999).
     År 1959 startade konvertiten Björn Ismail Ericsson Muslim Club i en källarlokal i
stockholmsförorten Kärrtorp. Denna verksamhet upphörde dock efter två år. (Svanberg &
Westerlund i Svanberg & Westerlund, 1999).
     Inom islam finns det två huvudinriktningar, sunni och shia. Majoriteten av muslimerna i
Sverige tillhör liksom i övriga världen sunni. I Sverige leds de flesta islamiska organisationer
och institutioner av sunnimuslimer. Det finns tre stora bidragsberättigade islamiska
riksorganisationer i Sverige där de flesta av de olika församlingarna ingår.
Riksorganisationerna är: Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Förenade Islamiska
Församlingar i Sverige (FIFS) och Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS).  Dessa
tre riksorganisationer ingår i Islamiska Samarbetsrådet. Det är en referensgrupp för
Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST), som är den svenska myndighet
som delar ut statsbidragen till trossamfund. SMF och FIFS driver också den ideella Islamiska
Informationsföreningen tillsammans som ger ut information om islam och bland annat också
utformar studiematerial till skolor om islam.
     Även shiamuslimerna har en riksorganisation, Islamiska Shiasamfunden i Sverige, men den
är ännu inte bidragsberättigad. Att organisera sig i islamiska församlingar och
riksorganisationer är inte något muslimerna är vana vid från sina hemländer, men att vara
medlem i en riksorganisation ger församlingen ett värdefullt ekonomisk bidrag till
verksamheten från svenska staten. (Samuelsson, 1999).
     I storstäderna har det under senare år bildats lokala organisationer med nationell profil.
Föreningar för till exempel gambier, kosovoalbaner, kurder och somalier finns. Också en
mängd kvinnoföreningar har bildats. Även ungdomsförbund, Sveriges Muslimska
Ungdomsförbund, bedriver verksamhet.
     En mängd olika aktiviteter bedrivs i de islamiska föreningarna och församlingarna. De
viktigaste är bönestunderna och firandet av islamiska högtider. Också Koranstudier och
studier i arabiska är viktiga. (Svanberg & Westerlund i Svanberg och Westerlund, 1999).
     Många av de islamiska föreningarna har separata kvinnoaktiviteter, men under senare år
har oberoende kvinnoorganisationer bildats. Många av dessa organisationer har en
internationell prägel. I till exempel den Islamiska Kvinnoföreningen (IKF) i Göteborg, den
Internationella Muslimska Kvinnounionen (IMKU) i Malmö och den Muslimska
Kvinnoföreningen i Lund träffas kvinnor från olika länder och olika religiös tillhörighet.
Studiecirklar om islam, föreläsningar på skolor och studiebesök från skolor, myndigheter och
föreningar är IKF:s främsta aktiviteter. Vid de studiecirklar som finns, på olika språk och på
olika nivåer vad gäller kunskap, får kvinnorna lära sig läsa Koranen på arabiska och på det
egna språket och gå igenom vad de olika koranverserna betyder. IKF anordnar också
studiecirklar för barn och fysiska aktiviteter för kvinnor i lokaler utan insyn och där inga män
har inträde.
     IMKU bildades i Sudan 1996 och i mars 1997 grundades den skandinaviska grenen av
unionen. Unionens tre huvudmål är att bedriva forskning i den islamiska familjelagstiftningen
genom att vända sig direkt till källorna, Koranen och Sunna, att ta kontakt med politiska
partier och samhällsinstitutioner för att kunna ta del av samhällsutformningen och att genom
media ta aktiv del i samhällsdebatten. Medlemmarna i IMKU är både konvertiter och
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invandrarkvinnor som de flesta är utbildade och kan svenska. (Roald i Svanberg &
Westerlund, 1999).


