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Den här studien har lyft blivande lärares tankar och förväntningar kring 

undervisningen om sharia. Syftet har varit att ta reda på hur 

lärarstudenter resonerar kring deras kommande utmaningar som lärare. 

Sharia är som konstaterat inte så enkelt att undervisa i utan är ett ämne 

med många utmaningar. De utmaningar som kom fram mest i resultatet 

var massmedias bild av islam och elevernas fördomar om islam. 

Respondenterna var eniga om att utmaningarna måste tas. Trots att 

respondenterna är lärarstudenter och inte aktiva lärare antogs 

lärarrollens ansvar i att försvara skolans värderingar. Lärarstudenterna 

visade sig vara oroliga över det. 

Sökord: Religionskunskap, sharia, islam, lärarrollen, undervisning. 
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1.1 Val av ämne 

Det behövs inte mycket mer än en snabb sökning på internet om sharia i Sverige för att se 

hur uppfattningarna kring sharia ser ut. Artiklar där politiker varnar för sharialagar i 

Sverige och att sharialagar förtrycker kvinnor.
1
 Det är väldigt lätt att få sig en negativ 

uppfattning om sharia. Men vad är det egentligen för något? När får människor lära sig 

om sharia? Av vem?  

Jo det är av religionslärare, åtminstone dem flesta. Lärare i religionskunskap har mycket 

att bära på axlarna. Bilden av att islam är en krigisk, våldsam och kvinnofientlig religion 

är väldigt vanlig. Sharia ses som en förlängning av denna religion. Mer än sällan 

benämner man sharia som något utdaterat och förtryckande. Religionslärare står därför 

idag i en tuff situation. En situation där man blir tvungen att undervisa i en motvind full 

av fördomar kring religionen islam. Det är ingen enkel uppgift. Vem vill anta den 

utmaningen och hur lär vi oss göra det? För att ta reda på detta har lärarstudenter 

intervjuats om deras förberedelse, förväntningar och oro kring att undervisa om sharia. 

  

                                                 

1
 Google.se, sökord: sharia i Sverige. 

1. Inledning 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad blivande religionslärare har för 

förväntningar och attityder om begreppet sharia i sin undervisning. Hur ser deras 

förberedelser och funderingar ut kring att möta elever med fördomar eller negativa 

upplevelser kring begreppet?  

Det är en ytterst relevant fråga för blivande lärare.. Lärare kommer med stor sannolikhet 

möta elever med förutfattade meningar kring begreppet sharia. Fördomar eller negativa 

upplevelser som har speglats på olika medier. För att uppnå syftet kommer uppsatsen 

utformas på ett sådant sätt att besvara följande frågeställningar: 

 Hur väl förberedda känner blivande religionslärare sig i att undervisa om sharia? 

 Hur ser deras förberedelser och funderingar ut kring att möta elever med 

fördomar eller negativa upplevelser om sharia? 

 Har utbildningen inom islam och sharia varit tillräcklig? 

 Vilka problem tror de att undervisning om ämnet kan leda till?  

 Bör man som lärare lägga fokus på att undervisa om sharia? 

1.3 Disposition 

I kapitel två kommer relevant bakgrund som berör studien att behandlas, i det här fallet är 

det en bakgrund som fokuserar på sharia och dess uppkomst. Där efter kommer tidigare 

forskning att behandlas. Efter bakgrunden kommer studiens metod att behandlas. I 

resultatet kommer respondenternas svar på frågorna att återges utan någon analys eller 

tolkning. I den slutgiltiga analysen kommer dessa svar att analyseras med hjälp av 

omarbetad teori som berör lärarrollen i den här studien.  
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2.1 Sharia; bakgrund och definition  

 

Det finns ingen konsensus gällande islamisk lag. Det råder flertal tolkningar och 

skillnader mellan dessa. Islamisk lag eller också kallat sharia existerade aldrig under 

profeten Muhammeds tid utan uppkom efter hans död. De lärda försökte med hjälp av 

andra juridiska källor att uttyda lagar ur islamiska källor. Det var en tämligen försiktig 

process efter profeten Muhammeds död fram till omkring 1000-1100-talet då man ansåg 

att det fanns en komplett laglitteratur.
2
   

Sharia består av olika islamiska källor. Den främsta är Koranen, den centrala delen inom 

islam. Koranen är den primära källan för sharia. Däremot består Koranen snarare av 

breda generella moraldirektiv än konkreta lagar, vilket innebär att Koranen måste 

kompletteras med andra källor för att kunna skapa en lagkodex för det islamiska 

samhället.
3
 

Ofta blir Koranens moraldirektiv konkretiserade av Muhammeds sätt att leva och hans 

exempel. Det vill säga den andra materiella källan till sharia; Profetens sunna. 
4
 Det var 

vanligt att man under tiden Muhammed var vid liv tog inspiration från hans sätt att leva 

sitt liv. Detta fortsatte efter hans död genom hadither; muntliga eller nedtecknade 

berättelser om vad Muhammed sa eller gjorde. Hadither är alltså efterkonstruktioner 

återkallade från en person. Samlingar av hadither som anses ha auktoritet har inte 

sammanställts förrän på 700-800-talet.
5
 Vilket innebär att dessa hadither har ett behov av 

en källkritisk granskning, vilket ledde till att det institutionerades ett flertal kriterium för 

hadither. Det kom att ge upphov till en vetenskap i sig att bedöma huruvida en hadith är 

trovärdig eller inte. 
6
 

                                                 

2
 Anne Sofie Roald, Muslimer i nya samhällen, 2009, s.62. 

3
 John L. Esposito & Natana J. Delong-Bas, Women in Muslim family law, 2001, s.3-4. 

4
 Roald, 2009, s. 63. 

5
 Esposito & Delong-Bas, 2001, s.5-6.  

6
Ibid. 
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Koranen och profetens sunna är de materiella källorna inom Sharia vilka är väldigt 

viktiga att förhålla sig till. För att kunna utveckla Sharia började man använda sig av 

qiyas; argumentering genom analogier.
7
 Juristen Shihab al-Din al-Qarafi definierade 

qiyas som att grunda sambandet av en dom till ett annat fall genom att se likheter mellan 

deras kännetecken varpå domen var baserad på. Nyckeln till användandet av qiyas är 

användandet av 'illa för skapandet av en sharia lag.
8
 'Illa är de specifika omständigheterna 

som ger upphov till att en lag kommer i bruk. Bland dem tidigaste exemplen på qiyas var 

när man klargjorde minimum beloppet för mahr. Mahr betyder morgongåva och är en 

motsvarighet till brudpeng.  

Ijma är den fjärde källan till islamisk lag, vilken har haft en speciellt stor inverkan i hur 

sharia ser ut idag. Ijma härstammar från en hadith vars uppgifter uppger att Muhammed 

har sagt "Min församling skulle aldrig enas över något felaktigt." Ijma betyder med andra 

ord ’’konsensus’’.
9
 Ijma var återigen något som började användas efter Muhammeds död. 

Det hela började som en process för att underlätta problemlösning och beslut. Det finns 

två olika sorters ijma. Ijma al-umma och ijma al-aimma. Ijma al-umma hänvisar till en 

konsensus bland hela samhället medan ijma al-aimma hänvisar till en konsensus bland 

religiösa auktoriteter angående en koranvers eller t.ex. en utvecklandet av en 

rättsprincip.
10

   

Utöver dessa ovannämnda källor till sharia finns det ett par kompletterande 

rättsprinciper. De fyra sunnitiska rättsskolorna utvecklade vissa rättsprinciper för att 

kunna upprätthålla rättvisa. Istihsan är en rättsprincip som hör till hanafitiska rättsskolan. 

Strikt analogiska resonemang ledde ibland till väldigt strikta resultat. Istihsan är en 

princip som utövas för att försöka nå mer rättvisa resultat.
11

 I Koranen står det att man 

alltid ska följa det mest rättvisa.
12

 Däremot är inte alla rättsskolor eniga om det här.  

Istislah är en metod som är baserad på att guds syfte med sharia är att främja människans 

maslaha; välfärd. Det är på så sätt mer en tolkningsprincip än något annat. Istislah kan 

                                                 

7
 Ibid, s. 6-7. 

8
 Esposito & Delong-Bas, 2001, s.6-7. 

9
 Ibid, s.7. 

10
 Ibid.  

11
 Ibid, s.8. 

12
 Koranen, 39:55.  
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användas för att bestämma vad som är i ens bästa intresse och på så sätt även föredra en 

dom som ämnar vad som är i ens bästa intresse. Itislah var långt ifrån enbart utilitaristisk 

utan var begränsad av principer och lagar. Folkets bästa måste vara i samspel med sharia. 

Istishab; eller också varaktighet, är en metod som ofta är associerad med den shafitiska 

rättsskolan.
13

 Termen innebär att förutsättningen för rättssystemet är att saker som 

existerat i det förflutna förväntas fortsätta existera till det att rätten bevisat något annat. 

För att ta ett exempel är en försvunnen person förmodligen vid liv tills det att motsatsen 

har bevisats. Antingen genom bevis på att personen har gått bort eller att man genom en 

rättslig väg räknar ut hur många år av liv personen normalt skulle ha, vilket är en princip 

som inte är ovanlig att se i andra rättssystem än sharia.
14

 

Bland dem tidiga muslimerna var den religiösa visionen att upprätthålla guds vilja stor. 

Den blev inspirerad av islams stora geografiska expansion men också av sättet som 

islamisk lag började utvecklas.
15

 Stor kraft lades i att försöka förstå och värna om guds 

vilja och det lade grunden till klassisk islamisk lag vars ursprung nämnts ovan. Genom 

qiyas utvecklade även jurister sharia lagarna med hjälp av auktoriteten som kom med 

ijma, de lärdas konsensus, samtidigt som man mellan de olika rättsskolorna sinsemellan 

även använde sig av rättsliga hjälpmedel (t.ex. istislah och istishab)  

Med tiden kom denna välbalanserade dynamik som utvecklat sharia att förändras. 

Utvecklingen stagnerade och man började diskutera ifall ijtihad fortfarande behövdes. 

Ijtihad innebär självständig tolkning vilket gav jurister möjlighet att genom att använda 

sig av det mänskliga förnuftet kunna göra nya rättsliga tolkningar för problem som inte 

finns i Muhammeds sunna.
16

 Denna rättsvetenskap som kom att utvecklas kallas fiqh. 

Det är namnet på den islamiska vetenskapen om metoder för att tolka sharia. Relationen 

mellan ijma och ijtihad var väldigt givande inom tidig sharia utformning. Ijtihad har dock 

aldrig varit något som varit accepterat av alla muslimer men på 1300-talet kom ijtihad att 

förlora auktoritet hos bland annat Hanafi anhängarna. Istället uppmuntrades jurister att 

istället följa taqlid.  Taqlid innebär att man istället följer en mujtahid. En muslimsk lärd i 

tolkningar av sharia som istället för att använda sig av ijtihad istället tittar på tidigare 

                                                 

13
 Esposito & Delong-Bas, 2001, s.9. 

14
 Ibid. 

15
 Ibid, s.10. 

16
 Ibid, s.7.  
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domar och tolkar utifrån dessa.
17

 Däremot är detta ibland inte tillräckligt och en fatwa 

måste göras för att ligga grund till en dom. En fatwa är ett uttalande av en mujtahid.  

Detta innebar att man nu höll på att gå mot en mer konservativ riktning gällande sharia 

där man nu istället föll tillbaka på taqlid istället för att använda sig av det dynamiska 

förhållandet mellan ijma och ijtihad.
18

  

Detta ledde till en viss stagnation i utvecklandet av sharia. Samtidigt upplevde den 

muslimska sfären turbulens då området drabbades av både mongolisk invasion och 

politisk instabilitet. Reaktionen från de muslimska samhällena resulterade i en 

tillbakagång in i konservatism. En konservatism som på 1800-talet kom att reformeras i 

mötet av modernismens spridning i det muslisma samhällena. Det blir en återfödelse för 

islamisk lag då man återigen börjar utveckla den. Nu betonad av moderna sociala villkor 

och publika intressen.
19

  

Precis som den muslimska världen börjar sprida sig i nationalismens anda tar även sharia 

nya uttryck. Dörren till ijtihad öppnas på sina håll men förbli stängd i andra.  

Som nämnt tidigare är sharia inget enhetligt begrepp och inte heller ser sharia likadant ut 

överallt.  

Speciellt skiljer sig relationen mellan sharia och fiqh i olika länder. I Saudiarabien utgörs 

lagen av en traditionell fiqh. Unikt med det systemet är att det inte finns några stiftade 

lagar. Systemet bygger på att lagen inte är gjord av människan utan lagen är skapad av 

gud. Iran följer Saudiarabiens spår med modifikation. Iran följer den shiitiska rättsskolan. 

Där har man ett parlament som har makten att stifta lagar. Detta parlament är kontrollerat 

av väktarrådet, en konstitutionsdomstol som är experter på fiqh.
20

 I Turkiet skiljer man på 

den nationella lagstiftningen från sharia. Nationalförsamlingen behöver inte hänvisa till 

en religion vid stiftandet av lagar. Religionen har man hänvisat till den privata sfären. 

  

                                                 

17
 Ibid, s.10. 

18
 Ibid, s.11. 

19
 Ibid. 

20
 Schiratzki, Johanna, Muslimsk familjerätt - i svenskt perspektiv, 2001, s. 36-42. 
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Det finns ingen konkret forskning gällande varken lärare eller lärarstudenters tankar och 

förväntningar kring att undervisa om sharia. Inte heller har någon lättåtkomlig forskning 

gjorts på elevers tankar och fundering kring sin undervisning om sharia i skolan. Detta 

innebär att ingen direkt forskning finns tillgänglig att knyta an till. Däremot finns det 

mycket forskning om elevers attityder, medias generalisering av islam och islamofobi. 

Forskning som indirekt går att anknyta till den här studien. 

2.2.1 Islam: Media, attityder och islamofobi 

Att se på islam objektivt kan ses som omöjligt. I alla fall från ett ”västerländskt” 

perspektiv. Historian har påverkat våra attityder och bilder av islam under en väldigt lång 

tid. Idag är det massmedia som har ett enormt inflytande över vår bild av islam. Den 

information som i sin tur sedan kommer att påverka eleverna. Ger dem en föreställning 

av islam innan den behandlas i skolan.
21

  Härenstam menar att den strikt ”objektiva” 

undervisningen som eleven får i skolan kan komma att skära sig med den information 

som de får av massmedia. Den kan komma att öka redan befintliga fördomar hos 

eleverna.  

Härenstam skriver även om hur skev svensk medierapportering har varit kring islam. 

Bilden av islam i medierapporteringen nästintill enbart bestått av krig och konflikter.
22

 

Trots att Härenstam i sin text behandlar nyhetsrapporteringen under 1980-talet finns det 

fortfarande betydelse i hans resultat då detta handlade om islam innan terrordådet på 

World Trade Center den 11:e September 2001. Uppsatser som berör hur media behandlar 

islam finns i stort antal och med en konsensus om att rapporteringen är alldeles för 

ensidig.  

Hur ser då elevernas syn på islam och muslimer ut i allmänhet? Har alla elever en negativ 

syn på islam? I artikeln Young people’s attitudes towards Muslims in Sweden skriver 

Otterbeck och Bevelander att elever med föräldrar som har högre utbildning tenderar att 

                                                 

21
 Kjell Härenstam, Skolboks-islam; Analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap, 1993. S. 51.  

22
 Ibid, s. 51-53. 

2.2 Tidigare forskning 
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ha positivare syn på muslimer gentemot de elever som har föräldrar med lägre 

utbildning.
23

  Vilket innebär att det finns ett visst samband mellan utbildning och 

attityden mot muslimer. Frågan är huruvida en grundskoleutbildning är tillräcklig för att 

neutralisera negativa attityder. Krävs det en gymnasieutbildning? Otterbeck och 

Bevelander skriver också att elever i gymnasiet är fler som har en positiv attityd mot 

muslimer jämfört med elever på högstadiet. Däremot är denna siffra inte alltid så 

konsekvent, vilket innebär att man inte kan göra någon slutsats kring detta.
24

  Mer än att 

det pekar på att kunskaper är ett fungerande redskap för att motverka negativa attityder 

mot muslimer.  

Utifrån forskningen som har behandlats ovan kan följande slutsats dras: Elever har med 

stor sannolikhet fördomar om islam från andra informatörer innan skolan hinner bli en. 

Vetskapen om att massmedia har en benägenhet att ge en problematisk bild av islam kan 

slutsatsen dras att dessa fördomar i stor utsträckning kommer bestå av det negativa 

slaget.  

Undervisningen sker inte i ett tomrum skriver Härenstam. Skolans information av islam 

är bara en av flera informatörer.
25

 Det handlar inte bara om massmedia utan även om vår 

historia. Tittar man tillbaka på historien har västvärlden flera gånger varit i konflikt med 

den muslimska världen. Islam har setts som fienden under en lång period. Hur ser vi på 

en fiende?  Med rädsla i form av fobi.
26

 

Mattias Gardell menar att denna islamofobi har hamnat i skymundan av det kalla kriget. 

Under den perioden sågs Sovjetunionen som västvärldens fiende. När Berlinmuren föll 

1989 och Sovjetunionens fall kom strax efter blev islam återigen motbilden som gav 

västvärlden ny eld i spisarna.
27

 Gardell hävdar även att det finns en islamofobisk 

kunskapsregim som är en producent av försanthållande kunskaper om islam och 

muslimer. Denna kunskapsregim är alltså organisationer, olika organ och aktörer som 

                                                 

23
 Pieter Bevelander & Jonas Otterbeck (2010) Young people's attitudes towards Muslims 

in Sweden, Ethnic and Racial Studies. S. 16-18. 

24
 Ibid. 

25
 Härenstam, 1993. S. 41-42. 

26
 Islamofobi är ett omstritt begrepp som jag inte ämnar definiera själv utan stödjer mig 

på definitionen som Mattias Gardell gör i sin bok Islamofobi. 

27
 Mattias Gardell, Islamofobi, 2010. S.75-77. 
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med hjälp av sin makt har inflytande över vad för kunskaper kring islam och muslimer 

upprätthålls och sprids. Ett exempel är hur man inte översätter det arabiska ordet för gud; 

Allah till gud utan man låter det stå som det är. Detta är anmärkningsvärt när man 

googlar en del ur den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom gud”. Den 

översätts istället automatiskt till: ”Det finns ingen gud utom Allah”, vilket är en felaktig 

översättning. Detta framställer muslimernas gud till en främmande gud gentemot den gud 

västvärlden är bekant med.
28

 

Gardell kritiserar även den svenska skolan som han anser har varit och på vissa sätt 

fortfarande är delaktig i att sprida felaktig information kring islam, att skolan är den del 

av den islamofobiska kunskapsregimen. T.ex. jämställdhetsfrågor behandlas fortfarande 

mestadels enbart i kapitlet om islam och uteblir i de avsnitt som handlar om kristendom, 

buddhism, judendom och hinduism. Skolan har en benägenhet att tillskriva Koranen som 

en aktör. Läroböckerna ställer eleverna frågor om ”vad Koranen säger?” tillägger 

Gardell. Det är människor som avgör vad som står i Koranen och inte Koranen själv 

menar Gardell.  

Gardells kritik mot skolan riktar sig framförallt mot läromedel.
29

 Läromedlen är för det 

första inte skrivna av skolan utan skrivna för skolan. Hans kritik blir därför en aning 

missriktad. Skolan blir illa tvungen att anskaffa sig läromedel i vilket fall som helst. 

Därför bör han främst kritisera läroboksförfattare och inte skolan även ifall skolan har sin 

roll i detta. 

En lärare står alltså i underläge när det gäller att undervisa om ämnen som berör islam, 

som t.ex. sharia. Främst i form av elever med fördomar men också av en kunskapsregim 

som tenderar att avbilda islam på ett tendentiöst sätt.  

 

 

 

 

 

  

                                                 

28
 Ibid, s.92-96. 

29
 Ibid, s. 101-102. 
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3.1 Val av metod 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts  i form av intervjuer. Valet av metod 

har inte alltid varit självklart. Till en början var det tänkt att använda en enkät. Problemet 

med enkäter är att det krävs en stor pool av i det här fallet studenter som respondenter. 

Det kan bli problematiskt att uppnå ett sådant antal för att studien ska kunna bli 

genomförbar på ett korrekt sätt. En intervjustudie har inte det kravet och blir därför även 

enklare att genomföra. En annan fördel med intervjumetoden är att det blir effektivare att 

få fram respondenternas tankeprocesser bakom deras svar. Vilket även är syftet med den 

här studien. I en intervjustudie går det även att följa upp respondenternas svar med 

följdfrågor och på så sätt få ett mer utvecklat svar än vad som hade varit möjligt i en 

enkätstudie. 

3.2 Metodteknik 

Intervjutekniken är hämtad ur Ekholm och Franssons.
30

 Intervjun består av en frågefas 

och en svararfas. Under frågefasen är det intervjuaren som har ordet och leder intervjun. I 

den här fasen kommer en intervjufråga att ställas och detta innebär att intervjuaren har 

ordet. I svarsfasen är det respondenten som har ordet. Denna fas är även den viktigaste 

under intervjun då intervjuaren samlar in information ur respondenten. Trots att samtalet 

spelas in är det fortfarande viktigt att intervjuaren är uppmärksam på både vad som sägs 

och hur det sägs.
31

  

Intervjun görs semistrukturerad vilket innebär att intervjun kommer att utgå ifrån 

förbestämda intervjufrågor. Intervjun är dock inte begränsad till frågorna, eventuella 

följdfrågor kommer att ställas vid behov. Innan intervjun görs kommer respondenterna 

bli kontaktade kring syftet med intervjun. På det sättet blir respondenterna införstådda i 

vad som förväntas av intervjun. En intervju är på många sätt krävande för en respondent. 

                                                 

30
 Ekholm, Mats & Fransson, Anders, Praktisk intervjuteknik, 1992. 

31
 Ibid, s.15-17. 

3. Metod 
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För att minska detta krav är det viktigt att informera om vad intervjun kommer att 

behandla, hur lång tid den kommer att ta och vad som kommer att krävas av 

respondenten.
32

 Kraven som ställs är ett visst tidsomfång, uppriktighet i svar samt 

engagemang. I gengäld är det alltid bra av intervjuaren att visa tacksamhet och 

uppskattning till respondenten som har valt att ställa upp i ett försök att balansera 

vågspelet mellan belastningen och belöningen. Det blir som sagt ingen intervju utan en 

respondent.
33

 

 

3.3 Urval 

Vid valet av respondenter har den geografiska faktorn varit central. Av geografiska skäl 

har Jönköping University och dess lärarutbildning valts ut som plats för studien. Därefter 

har ett urval bland utbildningar behövts göras. Ämneslärarutbildningens studenter har 

störst relevans och urvalet har därför skett inom den specifika utbildningen. Därefter har 

begränsningar gjorts med hänsyn till vad för ämnesinriktningar studenterna har. En annan 

begränsning i urvalet har varit att responderande student ska ha läst minst 60 

högskolepoäng i religion vid den tiden då intervjun görs. Det är för att försäkra att 

studenten har fått en viss utbildning inom religionen islam och därmed kunna göra 

meningsfulla intervjuer.  Att intervjua en student om sharia utan att den haft utbildning 

inom ämnet är ytterst irrelevant i den här studien.  

Fem studenter har intervjuats i den här studien. Antalet har bestämts efter kravet för att 

uppnå syftet med studien samt blivit begränsat av antalet studenter som var villiga att 

ställa upp. Samtidigt som intervjun i studien är kvalitativ är kvantiteten bland 

respondenter inget som eftersträvades. Det har även gjorts en eftersträvan att försöka 

hålla det så jämnt mellan könen som möjligt. I den här studien har därför 3 studenter som 

identifierar sig som det juridiska könet man medverkat och 2 studenter som identifierar 

sig som det juridiska könet kvinna.  

                                                 

32
 Ibid, s. 18-20. 

33
 Ibid, s. 23-27. 
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3.4 Process 

Studenterna kontaktades i form av mejl. Där bifogades ett dokument; en formell inbjudan 

till intervjun.
34

 I dokumentet finns information om vad för studie som kommer att 

genomföras och vilken tid intervjuerna kommer att ske. Därtill finns det information om 

vad intervjun kommer att behandla. Att specificera vilka krav intervjun och intervjuaren 

ställer på respondenten är särskilt viktig och därför har detta angivits.
35

 I slutet av 

dokumentet lämnas plats för påskrift att respondenten är införstådd i och godkänner vad 

som kommer att ske och hur intervjun ska genomföras. Inga fullständiga frågor skickas i 

förväg utan som tidigare nämnt enbart information om vad som kommer att efterfrågas.  

Platsen för intervjun var i Jönköping University bibliotek. Alla intervjuer gjordes i ett 

grupprum.  Intervjuaren och respondenten satt mittemot varandra med en skärm mellan 

dem. Skärmens syfte var inte att dölja ansiktet utan enbart anteckningarna som gjordes 

under intervjun. Intervjun spelades in och intervjuaren antecknade alltså inte vad som 

sades utan enbart utmärkande kroppsspråk. Frågeformuläret visades inte för 

respondenterna utan intervjuaren gick istället igenom upplägget om hur frågorna var 

utformade.
36

 Samtliga intervjuer genomfördes en och en i ett rum och följde ett likadant 

upplägg. En viss variation i följdfrågor skedde för att täcka eventuella otillräckliga svar 

och bland annat följa upp vissa resonemang. Varje intervju påbörjades med 

bakgrundsfrågor vilket sedan följdes av kunskapsfrågorna och avslutades med frågor om 

sharia i undervisningen.
37

 

3.5 Etiskt beslutstagande 

Alla Respondenter som deltog i intervjun är anonyma. Det enda som uppges är ålder, 

utbildning och antalet högskolepoäng i religionsvetenskap respondenten har läst. Det 

innebär att de namngivna respondenterna i studien i själva verket har andra namn. Det är 

för att skydda studenternas identitet eftersom studien utförs på den högskola studenterna 

även gör sin utbildning.  

                                                 

34
 Se bilaga 1.  

35
 Ekholm & Fransson, 1992, s.23-27. 

36
 Se bilaga 2. 

37
 Ibid. 
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Intervjuerna kommer även att spelas in vilket innebär att särskilda åtgärder tagits. 

Respondenterna har fått skriftligt godkänna att intervjun kommer att spelas in på en 

ljudfil. I samtliga intervjuer gjordes inga försök till att ifrågasätta respondenten.
38

 

Intervjun ämnar inte provocera studenterna. I hög utsträckning har intervjuaren låtit 

respondenterna fått redogöra för sina resonemang till den grad de kände var tillräckligt. 

3.6 Metoddiskussion 

En intervju som metod är inte helt felfritt. Det finns mycket man måste ta hänsyn till 

även i en intervjustudie, bland annat faran för stigmatisering. Speciellt i det här fallet när 

en forskare ställer frågor kring ämnet sharia på ett sådant sätt där det inte tar hänsyn till 

respondenterna i fråga och deras syn på ämnet. Vilket kan leda till ogynnsamma 

bieffekter.
39

 Det är även vanligt med solidaritetsproblem. Forskarens solidaritet med 

intervjupersonerna kan vara ett problem i vissa fall. Under intervjun kan intervjupersonen 

läcka information som är känslig. Vilket i sin tur sedan kan påverka forskningsresultaten. 

Gränsen mellan vad som bör förmedlas och vad som får förmedlas är inte alltid så enkel 

att se.
40

 I det här fallet har intervjuer gjorts på respondenter som har personlig anknytning 

till intervjuaren. På grund av ett begränsat urval av respondenter har detta inte kunnat 

undvikas. Studien har utförts med medvetenhet om detta samtidigt som respondenterna 

har haft vetskap om att de kommer förbli anonyma under hela studien för att undvika 

eventuella solidaritetsproblem. 

  

                                                 

38
 Se bilaga 1. 

39
 Dalen, Monica, ”Intervju som metod”. 2007, S. 20-21. 

40
 Dalen, 2007, s.20-21. 
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I detta avsnitt kommer resultat från intervjuerna att redovisas. Respondenterna har fått 

varsitt alias för att underlätta för vem som har sagt vad. Frågorna angående 

respondenternas bakgrund och deras kunskaper kommer inte att hamna som rubriker utan 

kommer att behandlas i flytande text. Frågorna som handlar om att undervisa om sharia 

kommer att hamna som rubriker för att göra analysen enklare att begripa.  

4.1 Frågor om respondenternas bakgrund 

Tre stycken uppgav det juridiska könet man medan två stycken uppgav det juridiska 

könet kvinna. Tre av respondenterna sade sig vara 24 år gamla. Resterande var 23 och 26 

år gamla.  

Samtliga respondenter läste till ämneslärare med inriktning mot gymnasiet. Två stycken 

hade samhällskunskap som huvudämne. Resterande hade respektive historia, engelska 

och religion. Bara en respondent hade religion som sitt huvudämne.  

Vid frågan om hur många högskolepoäng religion respondenterna hade läst varierade 

svaren mellan 90 poäng och 75 poäng. Respondenterna som hade 75 poäng religion var 

under tiden intervjun gjordes mitt i sin religionsvetenskapliga utbildning och på väg att 

fullgöra 90 poäng.  

När frågan ställdes om huruvida utbildningen har täckt tillräcklig om religionen islam 

kom upp var fyra av fem studenter snabba med att svara att de inte tyckte det. Fyra av 

dem hänvisade att religionen islam hade blivit hoptryckt med andra världsreligioner och 

inte fått någon särskild fördjupning i religionen. Marina svarade med att säga att 

utbildningen har täckt religionen ganska bra.  

När respondenterna fick frågan om varför de hade valt och undervisa i religionsämnet, 

svarade fyra av fem respondenter att ämnet är intressant. Daniel tyckte det ett ämne som 

krävde mycket analys vilket han tycker om. Marina och Alicia uppgav att religionsämnet 

är viktigt för att kunna motverka fördomar och negativa åsikter om människor. Ali och 

Joakim menar att religion är ett redskap till att förstå vår värld och nutid. 

 

4. Resultat 
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4.2 Respondenternas kunskaper om sharia 

Respondenterna bads beskriva sharia för intervjuaren relativt kortfattat. Tre av 

respondenterna uppgav ett väldigt kort svar. Två respondenter uppgav ett mer utvecklat 

svar. "Det är ett lagsystem inom islam" enligt Alicia. Hon förklarade ytterligare att 

lagarna är anpassade efter dåtidens samhälle och dess bestämmelser. "Sharia är lagar 

inom islam" berättade Marina. Daniel utvecklade sitt svar med att berätta att det är en 

lagstiftning som inte alltid är juridiskt bindande beroende på geografisk position. Ali 

förklarade att konsensus kring vad sharia är exakt, inte existerar.  

Sedan när respondenterna fick frågan om vilka islamiska källor sharia stödjer sig på så 

svarade samtliga att koranen var den primära källan. Fyra av respondenterna uppgav även 

att haditherna också var en källa till sharia. Tre respondenter uppgav både haditherna och 

sunnorna som källor. Daniel uppgav även svaret umma och ijtihad.  Joakim svarade med 

att det beror på vilken islam vi pratar om. Han uppgav även att fatwor har en roll som 

källa till sharia. Joakim fortsatte med att berätta att shiamuslimer har annorlunda källor. 

Frågan om vad fiqh var uppfattades som svår vid första intryck av samtliga respondenter 

utom en. Tre respondenter var väldigt osäkra på vad det var för något. Fyra av 

respondenterna gissade på vad fiqh var för något och vad det har med sharia att göra. Den 

respondent som inte uppfattade frågan som speciellt svår uppgav av att fiqh handlar om 

tolkningen av sharia och hur man ska tolka sharia som ett rättssystem. Joakim gav 

förklaringen att fiqh är människans tolkning och implementering av sharia. Daniel 

uppgav svaret ”tolkningstraditioner” frågande i hopp om att intervjuaren skulle avslöja 

svaret med sin reaktion.  I slutändan kan svaren av respondenterna summeras som att fiqh 

är tolkningstraditioner. Ali kunde inte ge något svar på frågan och ville inte komma med 

ett felaktigt svar. 
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4.3 Frågor om att undervisa om sharia 

I det här avsnittet har respondenterna givit mer utvecklade svar än tidigare och det 

kommer därför både innehålla fler citat och mer information än tidigare. För att 

underlätta läsningen har frågorna stått med i rubriken.  

 

4.3.1 Hur väl förberedda är respondenterna för att undervisa om islam i skolan? 

Samtliga respondenter uppgav att de kände en viss säkerhet med att undervisa om islam i 

skolan. Två av respondenterna uppger att mycket av deras säkerhet inte är utbildningens 

förtjänst utan av kunskaper de har fått utanför utbildningen. ”Inte om man tittar på vad 

bara HLK har lärt inte men sen har jag privatstuderat" uppgav Joakim. Daniel sa att han 

inte känner sig bekväm precis nu utan känner att han måste läsa in en hel del när han 

fullgjort utbildningen. Att kristendomens centrala roll i utbildningen har utvecklat 

förståelse för andra religioner gör att en respondent känner sig relativt säker i att 

undervisa om islam. Enbart Marina kände sig fullt redo och uppger att hon har fått ett bra 

grepp om islam under sin utbildning.  

 

4.3.2 Hur väl förberedda är respondenterna för att undervisa om sharia i skolan? 

När Joakim tidigare uppgett att han var 75% förberedd för att undervisa om islam svarar 

han på nästa fråga följande: "Det går väl ner till 55-60%...". Joakim menar att när man 

går in i mer specifika företeelser i religion och med relativt lite undervisning inom ämnet 

så blir det svårare att förbereda sig. Det är inte bara den här respondenten som har 

uttryckt sig på det här sättet. Flera respondenter uppger att de behöver förfriska minnet 

lite mer kring dem olika begreppen inom sharia för att kunna vara bekväma med att 

undervisa i det. Ali menar dock att hans utbildning har varit så pass bra på att ge 

praktiska exempel om t.ex. äktenskapsrätt och om hur det kan se ut i olika sammanhang. 

Det gör honom väl förberedd med att undervisa om sharia i skolan uppger han. Ali 

tillägger sedan att en student måste läsa in sig i olika ämnen på egen hand när man väl 

kommer ut i yrkeslivet och att han också tänker göra detta.  
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4.3.3 Tycker respondenterna att man bör lägga fokus på att undervisa om sharia i 

skolan? 

Fyra respondenter säger att man självklart ska nämna sharia men att det inte är rätt att 

lägga för mycket fokus på det varav Ali tycker att det bör betonas lite mer. Ali menar att 

det inte är det enda som definierar religionen islam. Han hänvisar till tidsbristen i 

undervisningen. Joakim svarade ja på frågan med motiveringen att man måste undervisa 

om alla företeelser inom en religion. Det är viktigt att skapa en förståelse kring begreppet 

menar han. Ingen respondent uppger att sharia ska stå i fokus för ens undervisning. 

Tidsbrist är något som påverkar deras svar uppger respondenterna. En respondent 

berättade att han känner sig handfallen men att det är så i samtliga religioner man ska gå 

igenom med eleverna. Hen menar att tidsbrist är en faktor till varför man som lärare 

måste stereotypisera religioner. 

 

4.3.4 Hur kommer respondenterna förbereda sig inför att möta elever med 

fördomar eller negativa upplevelser om sharia? 

"För dem som har fördomar är det bästa sättet att besegra dem genom kunskap och 

information", sa Marina. ”Det som gör att jag känner mig förberedd är att jag fått 

praktiska exempel genom min undervisning på exempelvis hur äktenskapsrätt kan se ut i 

olika sammanhang" uppgav Ali. Han menar att det är viktigt att visa hur man tolkar saker 

som äktenskapsrätten på olika sätt i världen. Joakim sa att man aldrig får tysta ner sådana 

elever som uttrycker sig negativt utan att det är extremt viktigt att bemöta dem och våga 

ta diskussionen. En lärare får alltid bemöta okunskap med kunskap menade Joakim. 

Daniel sa att man ska betona att det finns många sätt att tolka sharia och att 

tolkningsskillnader finns i alla religiösa företeelser. Trots att Daniel inte har stött på 

några problem förstår han mycket väl att de finns. Han uppger även att det är bättre att 

eleverna kastar ut sina värderingar än att de håller dem inom sig. Alicia berättade om att 

ingen konflikt kommer vara den andra lik. Hon menar att det finns skillnad i när och hur 

en elev uttrycker sig och att det är något som en lärare ständigt kommer handskas med. 

Vilket innebär att det inte finns något universellt bra svar att ge. Alicia tyckte även att det 

är fel att fokusera på begrepp som sharia i undervisningen och att man istället bör lägga 

fokus på att ge en helhet. Tre av fem respondenter höll fast vid att kunskap är ett bra 
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redskap att möta elever med fördomar. Samtliga respondenterna ser bemötandet med 

elever som har negativa värderingar eller upplevelser som något svårt och problematiskt. 

 

4.3.5 Anser respondenterna att det finns ett behov av att undervisa eleverna om 

sharia? 

Marina ansåg att det kan vara bra att ge undervisning om sharia, att ge exempel på hur 

sharialagar kan se ut och hur de används idag. Detta bör man göra eftersom det är en 

sådan stor del av religionen tillägger hon. Daniel var inne på ett liknande spår. Han sa att 

sharia är ett huvudbegrepp och när man tittar på vad som folk pratar om angående islam 

så är sharia väldigt centralt. Ali tycker att det finns ett behov, speciellt för att belysa att 

det inte är något som är hugget i sten eller kan generaliseras i islam. Ali sa dock att man 

inte behöver gå djupare i ämnet än så. Joakim tyckte även han att det finns ett behov. Det 

är viktigt säger han för att kunna förstå islam som en kulturell uttrycksform. Att förstå att 

det finns länder som grundar sitt juridiska system i sharia.  Alicia ansåg inte att det finns 

något behov av att ge undervisning om sharia. Hon tyckte att man istället borde förhålla 

sig till religionen som en helhet och bara gå in på djupet på vissa specifika saker. Hon 

uppgav däremot inte vilka. 

När följdfrågan om varför de anser att det finns ett behov eller inte utvecklades 

respondenternas svar ytterligare. Daniel upplyste om medias retorik kring sharia. Att den 

målar upp en hotbild med artiklar som "Vill du leva under sharialagar" och så vidare och 

att det därför finns ett behov av att undervisa om sharia.  Ali var inne på ett liknande 

spår. Han hänvisade till läget i världen och hur svårdefinierat sharia är. Att betoningen på 

sharia är fel i media och därför har det skapats ett behov av att undervisa om det. Joakim 

tyckte att behovet av förståelse är mycket större nu efter 11 september som har förändrat 

den västerländska synen på islam. Även nya företeelser som Islamiska Staten och 

arabiska våren är en faktor uppgav han. Marina tyckte att det finns ett behov för att sharia 

är en så stor del av religionen Islam. Alicia motiverade sitt beslut genom att hänvisa till 

tidsbristen man har i undervisningen. Hon sa sedan att eleverna ändå ska få möjligheten 

att fördjupa sig inom sharia frivilligt. 
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4.3.6 Hur tycker respondenterna att utbildningen har förberett dem att undervisa 

om sharia? 

”Det är väl en balansgång mellan resurser och efterfrågan på något sätt" uppgav Daniel. 

Han menar att det är ett vågspel i hur man skulle kunna göra utbildningen på den fronten 

och vad som skulle falla bort istället. Daniel uppgav att han för tillfället känner sig lite 

oförberedd men kan inte säga om det beror på utbildningen eller på honom själv. Han 

minns väldigt lite från undervisningstillfällena sa han. Ali tyckte att utbildningens starka 

betoning på kristendomen har varit bra och användbar i att förbereda sig i att undervisa 

om andra religioner och deras företeelser. Det enda han kände att han saknade är mer 

yrkesmässigt kopplad ämnesundervisning antingen i form av VFU eller andra 

fältuppgifter. "Får man inte området islam under sin VFU går man miste om mycket" sa 

han. Marina tyckte att utbildningen har förberett henne bra. Speciellt C-kursen uppgav 

hon. Det hon saknade är bättre förankring i undervisningen då informationen kan bli 

väldigt tung ibland. "Nu låter jag väldigt bitter men det är väldigt konstigt att vi 

lärarstudenter inte får bearbeta vår kunskap mer" berättade Alicia. Hon tycker att 

utbildningen har varit bra innehållsmässigt men tycker det är fel att man tryckt ihop flera 

världsreligioner i en kurs. 

 

4.3.7 Vad ser respondenterna för problem med att undervisa om sharia? 

"Problemet är tiden men problemet är också att försöka få sharia och islam i sig att inte 

se negativt ut" berättade Alicia. Hon problematiserade hur media påverkat barn och 

ungdomar i synen på Islam. Att det är lärarens jobb att försöka bredda elevernas syn 

samtidigt som det ibland kan vara väldigt svårt, speciellt när det gäller sharia. " ... att 

sharia inte är något som alla muslimer står bakom", avslutar hon med. Ali nämnde också 

problematiken med att ta diskussioner som ibland faktiskt kan ses som jobbiga. Han sa 

att det är en problematik man kanske kan hitta i flera ämnen och områden men att t.ex. 

kristendomen inte är lika problematisk som islam. "Vissa saker kan ses som väldigt 

hemska och skapa fler fördomar" uppgav Marina. Hon menar att sharialagarna är gamla 

och att de nödvändigtvis inte behöver gälla idag samtidigt som många muslimer 

fortfarande lever efter dessa lagar, vilket kan vara svårt för eleverna att förstå. Daniel 

berättade om hur olika traditioner kan se olika ut och hur ett ord i en bok kan ha många 

tolkningar. Det kan vara problematiskt för eleverna menar han. "Det är svårt att motverka 

den bilden som media kan ha gett eleverna" sa han suckande. Joakim gav även han ett 
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svar där han problematiserade skillnaderna i tolkningar. "Något som tonåringar har svårt 

med när man diskuterar perspektiv. När man diskuterar en sak. Att även om man pratar 

om någonting specifikt att det kan skilja sig åt", berättade han. Joakim pratade om 

wahhabismen och andra religiösa rörelser och om hur deras tolkning är en tolkning 

oberoende av hur mycket de själva säger att det inte är: "... där ligger det svåra att lära 

eleverna att bokstavstrogna inte är bokstavstroende oavsett hur välvilliga de än är...". 
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I detta kapitel har resultatet att analyserats ytterligare. Analysen har gjorts utifrån syfte 

och frågeställningarna med hjälp av tidigare forskning och en anpassad teori utifrån 

Baumans tankar kring olika rollers funktion. Innan frågeställningarna besvaras kommer 

denna teori att förklaras. Avslutningsvis kommer det ett stycke om nya frågeställningar 

och fortsatt forskning.  

5.1 Bauman och lärarrollen 

För att analysera respondenternas svar på ett effektivt sätt har därför en lärarrollsteori 

som är tagen från Zygmunt Baumans tankar och funderingar använts. I ett försök att 

kanske förstå varför respondenterna har svarat som de har och kanske även ge en 

förklaring till varför dem svar så som de gör. 

Hur en lärare ska vara kanske inte är lätt att definiera. Hur är det då när det gäller vad en 

lärare ska tycka och tänka? Kan en lärare vara en islamofob? Ja. Får en lärare vara en 

islamofob under arbetstid? Nej. Anledningen till varför det är så beror på läraryrkets 

arbetsuppgifter. Yrket styrs till en stor del av styrdokument. I dessa styrdokument finns 

det vissa värderingar som skall upprätthållas av en lärare. Du ska inte bara arbeta som en 

lärare utan även tycka som en lärare.
41

 

Enligt Bauman skulle lärarrollen bara vara en av flera roller en människa spelar. Han 

menar att ingen roll helt och hållet kan gripa tag i hela vårt ”jag”. Dessa roller är inte 

unika utan vem som helst kan anta rollen efter dig och fortfarande fylla rollens funktion. 

Individen är unik men inte rollen. Dessa roller kommer med instruktioner som fastställer 

vilket arbete och färdigheter som krävs fylla dess funktion.
42

 Bauman pratar om 

moraliska roller och att dessa rollers ansvar är flytande. Baumans teoretiska modell är 

applicerbar i den här studien och på rollen som lärare. I den här studien breddas 

rolldefinitionen till något mer än ett moraliskt ansvar. Lärarrollen har ett moraliskt ansvar 

men i studien används även modellen i användandet av konkreta yrkesroller. Lärarrollen 

                                                 

41
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 2011, 

Stockholm: Skolverket. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

42
 Bauman Zygmunt, Postmodern etik, 2001, s. 28-29. 
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tar alltså aldrig över individen utan är endast en del av individens ”jag”. Detta innebär att 

värderingarna en lärare har i sin yrkesroll inte behöver vara individens egna. Bauman 

beskriver det med följande ord: ”Och rollen är inte ”jaget” utan bara de arbetskläder vi 

har på oss så länge arbetet varar och sedan tar av oss igen när dagsverket är fullbordat.”
43

  

Han menar alltså att det inte nödvändigtvis inte behöver finnas något personligt över 

kläderna och de arbetsuppgifter som utförs av dem som bär dem. På detta sätt kan alltså 

en individ arbeta som lärare och upprätthålla styrdokumentens värderingar samtidigt som 

han utanför sin lärarroll kan utföra handlingar som strider mot lärarrollens tillskrivna 

värderingar. 

Frågan är om en lärarstudent som ännu inte blivit bunden att följa styrdokumentens 

instruktioner fortfarande kommer göra det? Studenten är på många sätt inne i en 

förberedelsefas in till lärarrollen och har med stor sannolikhet varit verksam i en lärarroll 

i form av VFU.
44

  Hur förhåller man sig i rollen som lärarstudent? Vad innebär den 

rollen? En student är inte styrd av några styrdokument med krav på värderingar etc. 

Innebär det att en lärarstudent kan vara en öppen homofob, islamofob? Troligtvis inte. En 

lärarstudent är på väg att bli en lärare så småningom. Ett sådant klädombyte kan bli 

alldeles för komplicerat och drastiskt. Det innebär alltså att respondenterna i största 

sannolikhet kommer uttrycka sig som om dem vore en lärare vars värderingar måste 

respektera styrdokumenten.
45

  Fastän respondenten i självaste verket inte är bunden till 

dessa värderingar. 

 

5.2 Hur väl förberedda känner blivande religionslärare 

sig i att undervisa om sharia? 

Respondenterna var eniga i att uppge att de hade en viss säkerhet i att undervisa om 

sharia. Däremot var det ingen av respondenterna som kunde med säkerhet säga att de var 

förberedda. Nästintill alla respondenterna uttryckte dock en viss oro gällande tidsbristen 

                                                 

43
 Ibid, s. 29. 

44
 VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär 

yrkesförberedande praktik. 

45
 Skolverket, 2011. 



 

23 

 

som finns i undervisningen. Ali oroade sig över tidsbristen en hel del och sade att det 

påverkade hans förväntningar som lärare. Det är tyvärr något som sker i alla ämnen 

uppgav han. Joakim hade också negativa förväntningar. Han beskrev att han känner sig 

handfallen så fort han tänker på att han på grund av tidsbrist måste stereotypisera 

religioner. Ali var den enda respondenten som inte kritiserade utbildningen i hur den 

hade förberett dem inför att undervisa om sharia. Han menar att hans utbildnings 

fokusering på kristendomen har gett upphov till varför han är så självsäker i att hantera 

religioner överlag. Alis syn på religion kan förstås som att han drar mycket kopplingar 

mellan kristendomen och islam. Han kopplar fundamentalistiska shariatolkningar med 

fundamentalistiska tolkningar av kristendom i ett försök att visa att en religion är vad 

man gör den till. Både Ali och Daniel anser att man som lärare själv har ansvaret att lära 

sig mer. Daniel säger att man behöver uppfriska minnet på egen hand. Trots att Daniel 

kritiserade utbildningen och hur fördelningen bland religioner tidsmässigt ser ut, la han 

ett stort ansvar hos läraren till att själv lära sig mer. Joakim och Alicia sa att deras 

kunskaper om islam och sharia är mycket deras egna förtjänst. Däremot delar de inte 

Daniel och Alis åsikter om att ansvaret ligger hos läraren utan att det är utbildningen som 

har misslyckats med att ge den undervisning de behövt. Marina är den enda respondenten 

som ansåg sig ha fått ett bra grepp om religionen islam och är nästintill fullt förtrogen 

med att undervisa om sharia.  

 

5.3 Hur ser deras förberedelser och funderingar ut kring 

att möta elever med fördomar eller negativa 

upplevelser om sharia? 

Respondenterna hade samtliga svar på hur man ska hantera dessa situationer som kan 

uppstå i klassrummet. Samtliga respondenter tyckte att det kan vara svårt att bemöta 

elever med negativa fördomar om sharia i klassrummet. Alicia berättade bland annat att 

ingen konflikt kommer vara den andra lik. Joakim menade att de fördomar alltid måste 

bemötas och kritiseras, både positiva som negativa. Daniel var också inne på en liknande 

bana. Han ville hellre se att eleverna slängde ut sig sina åsikter än att de höll dem inom 

sig. Det är svårt att bemöta fördomarna hos eleverna ifall man inte vet att de existerar. 

Härenstam uppgav att ny information från skolan ibland kan bidra till att fördomarna 
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bara blir starkare hos eleverna
46

. Det innebär att lärare har en stor utmaning i arbetet med 

att möta fördomar. Daniel utvecklade denna problematik genom att berätta om att en 

lärare aldrig kan förväntas omvända en elevs värderingar eller åsikter. Den kan enbart 

göra sitt jobb vilket är att visa eleven ett bredare perspektiv inom området. Att visa att det 

flera tolkningar och att alla inte behöver vara negativa ur elevens perspektiv. Sedan vad 

eleven kommer att göra med informationen är upp till eleven själv. Lärarrollens uppgift 

att upprätthålla skolans värderingar är alltså medveten hos respondenterna.
47

 Daniel 

visade lärarrollens inverkan då han menar att det är hans jobb att visa eleven ett bredare 

perspektiv på Islam bortom elevens fördomar. Flera av respondenterna uppgav även 

massmedia som faktorn till dem negativa fördomarna om sharia hos vissa elever. Ali, 

Daniel och Joakim menar att undervisningen måste kämpa mot dessa negativa fördomar 

som förmodligen har kommit från massmedia. Respondenterna är i majoriteten överens 

om att deras arbete som lärare innebär att de ska arbeta aktivt mot fördomar. När 

respondenterna pratade om fördomar är det negativa fördomar de pratade om. Det kan 

ses som att de har tagit på sig lärarrollen och arbetar därför aktivt med att upprätthålla 

skolans värderingar.
48

 

 

Vad ger respondenterna för lösningar till att hantera elevernas fördomar? Alicia menade i 

sin intervju att det är bättre att fokusera på andra saker i islam än sharia. Hon tyckte att 

man ska fokusera på helheten. Hennes påstående är lite problematiskt då hon menar att 

helheten är viktig samtidigt som man inte bör nämna så mycket om sharia. Hon nämnde 

även att det är problematiskt att försöka få sharia och islam att inte se negativt ut. Alicias 

syn på undervisning försöker ge eleverna en positiv bild av islam genom att lyfta fram 

sådant som kan ses som positivt. Resterande respondenter resonerade på ett sätt där 

helheten är viktig. Joakim sa att det är viktigt att skapa en förståelse för alla företeelser i 

islam. Något som Lynn skriver om i sin forskning, är att föredra. Daniel och Ali sa att det 

är viktigt att visa att det finns tolkningsskillnader i alla religiösa företeelser. Att 

undervisningen ska skapa en förståelse kring alla företeelser i islam så gott det går verkar 

majoriteten av respondenterna vara överens om.  

                                                 

46
 Härenstam, 1993, s. 51. 

47
 Se Bauman och lärarrollen 2.2.1. 
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 Ibid. 
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Samtliga respondenter uppgav även att fördomarna måste mötas med kunskap och 

information. Det kan ibland vara väldigt svårt speciellt med tanke på hur stigmatiserande 

läromedlen kan vara gällande islam.
49

 Det är väldigt lätt att undervisa om sharia som 

något främmande. Det är viktigt att undvika att skapa ett utanförskap i 

religionsundervisningen enligt Gardell.
50

 Ali nämnde i sin intervju ett flertal gånger att 

han planerar att koppla sin shariaundervisning till kristendomen. Han vill visa att det 

finns en tolkningsskillnad även i en kontext som eleverna känner sig mer hemma i.  

 

5.4 Har utbildningen inom islam och sharia varit 

tillräcklig? 

Majoriteten av respondenter uttryckte sig väldigt kritisk mot utbildningen gällande denna 

fråga. Joakim, Daniel och Alicia tog upp problematiken att utbildningen behandlar fyra 

världsreligioner i en delkurs. De fortsatte med att räkna ut att deras islamundervisning 

har under deras utbildning blivit begränsad till ett fåtal veckor. Dessa tre respondenter 

var väldigt uppgivna över situationen.  

Ali och Marina var däremot inte så negativt inställda. Marina ansåg att utbildningen 

blivit bättre under c-kursen då islam återigen behandlades i en annan delkurs. Ali var 

även han lite bekymrad men menar att det är bättre att utbildningen är som den är än att 

den ändras och att något annat faller bort, något som han helst inte ville. Han tyckte det 

var bra att utbildningen fördjupar sig mycket i en religion eftersom det hjälpte hans 

förståelse om andra religioner. Däremot tyckte både Ali och Marina att mer yrkesmässigt 

kopplade ämnesstudier hade varit bra. Han säger att om man missar ämnesområdet islam 

i sin VFU går man miste om kunskaper som kan vara bra att ha. Även Marina anser att 

förbättra ämnenas förankring till yrket hade varit bra eftersom ämnesstudierna på 

utbildningen kan bli tunga ibland.  

Intressant nog beskyllde ingen av respondenterna innehållet i utbildningen. Det var bara 

Ali som hade något att säga om själva innehållet och det var positivt. Innehållet verkar 

alltså har varit bra. Problemet är med andra ord undervisningstiden.  

                                                 

49
 Gardell, 2010, s. 101-102. 

50
 Gardell, 2010, s. 92-96. 
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5.5 Vilka problem tror respondenterna att undervisning 

om ämnet kan leda till? 

Alicia tyckte att ämnet sharia är problematiskt eftersom media når ut till eleverna tidigare 

än vad undervisningen gör. Eleverna har oftast redan bildat sig en uppfattning om sharia 

innan de kommer till klassrummet vilket gör det väldigt svårt för lärare att försöka 

bredda och nyansera deras syn på sharia. "Det är svårt att få eleverna att förstå att sharia 

inte är något alla muslimer står bakom" sa hon i sin intervju. Ali såg undervisningen om 

islam som något svårare jämfört med kristendomen vilket är förståeligt om man tittar på 

den kulturella kontexten. Han menar att elever inte har några fördomar om kristendomen. 

Marina är inne på liknande spår när hon säger "Vissa saker kan ses som väldigt hemska 

och skapa fler fördomar". Hos Marina märktes det att det finns en rädsla att 

undervisningen kan komma att förstärka elevernas fördomar. Daniel ansåg också att det 

är svårt att förändra elevernas syn.  

Joakim berättade att fundamentalistiska rörelser inom islam säger sig ha den enda riktiga 

tolkningen av sharia och skapar problematik genom att kalla sig själva för 

bokstavstroende. Det är svårt för eleverna att förstå att även bokstavstroende inte är det 

även ifall de intalar sig själva att de är det. Respondenterna visade en tydlig oro kring 

elever som redan har bildat sig en negativ uppfattning kring sharia. 

5.6 Bör man som lärare fokusera på att undervisa om 

sharia? 

Här fanns det ingen konsensus bland respondenterna, åsikterna gick åt två håll. Alicia 

tyckte inte att behovet fanns. Hon såg inte sharia som något man bör lägga fokus på då 

det är viktigare att ge eleverna en mer positiv helhet. Ali ansåg att det finns ett visst 

behov men att man inte bör lägga fokus på sharia utan enbart nämna det. Marina tyckte 

det var bra att göra det eftersom sharia är ett sådant centralt begrepp inom islam. Daniel 

tyckte det var väldigt viktigt eftersom han tycker att diskussionen om islam idag lägger 

mycket fokus på sharia. Joakim instämde med Daniel i att kunna förstå islam som en 

kulturell uttrycksform behöver man även behandla sharia i undervisningen. 

Daniel tyckte att man bör fokusera på sharia för att media har påverkat bilden av sharia 

på ett negativt sätt. Sharia uppfattas som hotfullt menar han. Även Ali hänvisade till läget 

i världen och att definitionsfrågan kring sharia är viktig att behandla. Joakim tycker att 
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man bör lägga mer fokus på sharia idag än vad man behövde förr. Bilden av sharia är 

väldigt negativ i nuläget efter 11 september och det som händer i Mellanöstern.  

Alla respondenter nämnde massmedias roll i skapandet av en negativ bild av sharia vilket 

är väldigt intressant. Speciellt när Alicia sa att media når ut till eleverna innan lärarna 

hinner göra det. Det är något som även Härenstam varnade för.
51

 Samtliga respondenter 

uppgav också att det är svårt att få eleverna att förändra sin syn på sharia. Det väcker 

frågan om undervisning om islam sker alldeles för sent i svensk skola idag? 

 

5.7 Underlag för vidare forskning 

Den här studien har lyft blivande lärares tankar och förväntningar om att undervisa om 

sharia. Syftet har varit att ta reda på hur lärarstudenter resonerar kring deras kommande 

utmaningar som lärare. Sharia är som konstaterat inte så enkelt att undervisa i utan är ett 

ämne med många utmaningar. De utmaningar som kom fram mest i resultatet var 

massmedias bild av islam och elevernas fördomar om islam. Respondenterna var eniga 

om att utmaningarna måste tas. Trots att respondenterna är lärarstudenter och inte aktiva 

lärare antogs lärarrollens ansvar i att försvara skolans värderingar. Lärarstudenterna 

visade sig vara oroliga över det. Hur kan lärarutbildningen göra studenterna mer 

förberedda inför dessa utmaningar? Härenstam och respondenterna problematiserade 

elevernas sena undervisning i islam. Är skadan från massmedia redan skedd och går den 

att reparera? Den här studien skulle mycket möjligt kunna ligga som underlag till studier 

om elevernas tankar och upplevelser kring massmedias bild av islam och sharia.  
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Bilaga 1 

Formell inbjudan till att vara del av en intervjustudie på HLK 2015 

Hej!  

Här kommer en officiell inbjudan till en intervju. En intervju var syfte är att vara del i 

mitt kommande examensarbete. 

 Jag skriver uppsats om begreppet sharia i undervisning och hur blivande religionslärare 

har för förväntningar och funderingar kring ämnet i sin kommande undervisning. Samt 

hur deras utbildning inom sharia har varit på högskolan. Hur väl förberedd är du för att 

hantera ämnet i undervisning m.m.   

Har du några fler frågor kring intervjun så får du gärna kontakta mig på följande 

telefonnummer: 0737-463-115. 

Du som deltar kommer självklart vara anonym i namn och adressuppgifter i arbetet. Jag 

kommer att använda mig av ditt juridiska kön, ålder och vad för typ av lärare du utbildar 

dig till. Jag kan däremot inte garantera din anonymitet till 100% och jag hoppas att du 

kan förstå det. 

Jag kommer ställa följande krav på dig: 

 

• Du ska svara på samtliga frågor med uppriktighet och ansträngning. 

• Du kan undvara upp till 1h av din tid till mig. 

• Du accepterar kravet på att intervjun kommer att spelas in i ett ljudformat 

 

Självklart ska du belönas för ditt deltagande med fika om du så önskar. Jag vill redan nu 

passa på att ge dig den uppskattning du förtjänar för att du tar dig tiden att läsa min 

inbjudan.  

Vänligen meddela ditt svar så snart som möjligt. 

Intervjuerna kommer att ske följande dag: 

Fredagen den 18-12-2015   

Tack på förhand! Vänliga hälsningar, 

Elvis Nasic 

 

Jag har förstått villkoren och kraven som ställs inför den här intervjun: 

Underskrift    Datum/Ort 

 

 

Bilagor 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor: 

Bakgrund 

Vilket juridiskt kön identifierar du dig själv som? 

Hur gammal är du? 

Vad studerar du för något? Vilket är ditt huvudämne? 

Hur många högskolepoäng i religion har du läst? 

Har utbildningen täckt tillräckligt om religionen islam? 

Varför just religionsämnet?  

 

Liten kunskapskoll 

Vad är sharia? (Beskriv kortaffat) 

Vilka islamiska källor stödjer sig sharia på?  

Vad är fiqh och vad har det med sharia att göra? 

 

Sharia i undervisningen 

Hur väl förberedd känner du dig för att undervisa om islam? Utveckla gärna. 

Hur väl förberedd känner du dig att undervisa om sharia? Vad gör dig 

förberedd/oförberedd? 

Tycker du man bör fokusera på sharia i undervisningen? 

Varför tycker du det/tycker du inte det?  

Finns det tillräckligt med utrymme för det i religionsundervisningen?  

Hur kommer du förbereda dig med att möta elever med fördomar eller negativa 

upplevelser kring begreppet? Har du haft funderingar kring detta? Varför? Varför inte? 

Är det enkelt eller svårt? 

Anser du att det finns ett behov av att ge eleverna undervisning i sharia? Varför?  

Finns det någon specifik anledning till varför du tycker så?  

Hur tycker du att din utbildning har förberett dig för att undervisa om sharia? Hade den 

kunnat vara bättre? På vilket sätt?  

Vad ser du för problem med undervisning om sharia? 


