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Abstract 

Att skolan är mångkulturell i dagens Sverige, är nog de flesta medvetna om. Islam är den näst 

största religionen i världen och i Sverige. Syftet med undersökningen är hur ramadan påverkar 

situationen i skolan bland lärare och elever. Undersökningen är gjord på en högstadieskola i 

Skåne där en stor andel av eleverna har föräldrar med utländsk härkomst. Jag har valt att göra 

kvalitativa intervjuer för att respondenterna skulle få möjlighet till att utveckla mer 

djupgående tankar kring ämnet. Resultatet visade att samtliga lärare i studien upplevde att 

ramadan orsakade problem i olika situationer i skolan. Resultatet visade även brister i 

skolledningens sätt att hantera situationer kring ramadan. Skolledningen har det övergripande 

ansvaret när det gäller att agera för att ge förutsättningar och riktlinjer för lärare i olika ämnen 

i undervisningen. Ramadan är av stor betydelse för eleverna i undersökningen.  Av resultatet 

framgick även att flertalet av lärarna inte hade någon kontakt med föräldrarna vad det gällde 

situationerna kring ramadan. Resultatet visade att svensklärarna ansåg att eleverna inte borde 

genomföra fastan under grundskolan. 

Ämnesord: 

Mångkultur, ramadan, fasta, tolkning, svensk islam, islam och svenska skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Förord 
 

Jag vill tacka min handledare Mats Bergenhorn för engagemang, intresse, tålamod, tid och 

stöd under arbetets gång. 

 

Tack även till min familj och vänner som visat förståelse och gett mig uppmuntran. 

 

Jag vill också tacka de lärare och elever som ställt upp på intervjuer. Tack för att ni tog er tid 

och för att ni ville dela med er av era tankar och erfarenheter kring situationer runt ramadan! 

 

 

 

 

Juni 2010  

Petronella Karlsson 



 4

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FÖRORD ................................................................................................................................... 3 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 6 

1. 2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 7 

2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH HISTORISK BAKGRUND ............................ 8 

2.1 Samhällsideal, lagar och tolkningar ..................................................................................... 8 

2.2 Läroplanen och ramadan i skolan ......................................................................................... 9 

2. 3 Ramadan: en översikt ........................................................................................................ 13 

2.4 Utveckling och förändring ................................................................................................. 14 

2.5 Teorisammanfattning ......................................................................................................... 16 

3. METOD ............................................................................................................................... 18 

3.1 Kvalitativ metod ................................................................................................................. 18 

3.2 Intervju ............................................................................................................................... 18 

3.3 Etiska principer .................................................................................................................. 20 

3.4 Urval – undersökningsgrupp .............................................................................................. 21 

3.5 Val av intervjufrågor .......................................................................................................... 21 

3.6 Genomförande .................................................................................................................... 22 

3.7 Metoddiskussion ................................................................................................................. 23 



 5

4. RESULTAT, ANALYS OCH DISKUSSION .................................................................. 24 

4.1 Resultat från lärarna ........................................................................................................... 24 

4.2 Sammanfattning av resultat ................................................................................................ 27 

4.3 Analys av resultat från intervjuer med lärarna ................................................................... 28 

4.4 Resultat från eleverna ......................................................................................................... 31 

4.5 Sammanfattning av resultat från elever. ............................................................................. 33 

4.6 Analys av resultat från intervjuer med elever: ................................................................... 34 

5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 37 

5.1 Resultatdiskussion .............................................................................................................. 37 

5.2 Fortsatt forskning ............................................................................................................... 38 

6. SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 39 

REFERENSER ....................................................................................................................... 41 

Elektroniska källor ................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 43 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 44 

 



 6

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ämnet för uppsatsen är den muslimska fastan i månaden ”ramadan” i det svenska samhället 

och i den svenska skolan. Det är värt att uppmärksamma detta i och med att islam är den näst 

största religionen i Sverige.1 I media kan man höra att den stora muslimska högtiden ramadan 

även firas i Sverige. Fastan är över, nu ska de fira. Den muslimska högtiden växer allt mer 

och mer i Sverige. Den svenska handeln verkar inte hänga med i den utvecklingen på alla 

orter. Den mediala uppmärksamheten gör att mitt intresse för ämnet får mer liv.  Jag är 

blivande religions- och hem- och konsumentkunskapslärare. Jag har under min 

verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) tagit del av ramadans påverkan på lärare och 

elever. Inom hem- och konsumentkunskapens praktiska del satt de muslimska eleverna kvar 

vid bänkarna och arbetade med teoretiska uppgifter eftersom det var ramadan. Lärarna 

ändrade om en del av sin undervisning och vissa av eleverna tyckte att ramadan var ett påhitt 

som gjorde att muslimska elever slapp det de andra var tvungna till. Detta ledde till 

funderingar kring ramadans påverkan även när det gäller andra ämnen i skolan. 

Religionsämnet är ett teoretiskt ämne. Eleverna tyckte att det var tungt att ta emot 

faktaspäckad undervisning. Jag fick råd och tips av min handledare på fältet, att varva 

undervisningen med lite praktiska arbeten i grupp som får eleverna att tänka till och 

reflektera. Det underlättar både undervisningen och lärandet. Genom att ge eleverna möjlighet 

att använda sina förmågor till att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar kan vi 

samtidigt uppnå samhällets krav inom läroplanen i det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). 

 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva och inse de 

värden som ligger i kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 

tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”2 Lpo 94 

                                                 
1 Berglund, Jenny & Sorgenfrei, Simon (red) (2009), ”inledning” i Ramadan – en svensk tradition, sid. 11 
2 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 12 Lpo 94 
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Jag har tagit del av den forskning som gjorts av Jenny Berglund som är verksam 

vid Södertörns högskola och Uppsala universitet samt Simon Sorgenfrei verksam vid 

Göteborgs universitet och Södertörns högskola. Deras bok Ramadan en svensk tradition 

(2009) har inspirerat mig vidare till studien kring hur ramadan påverkar olika situationer 

bland lärarna och elever i skolan.  I mitt arbete kommer det att bli en generell överblick på hur 

ramadan påverkar samhället medan fokus kommer att ligga inom skolans område. Jag hoppas 

att mitt arbete kan vara av intresse för andra lärare men också för allmänheten för att kunna 

utveckla förståelse och öka sin egen kunskap inom området. 

 

1. 2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att utifrån aktuell litteratur om ramadan i skolan och samhället, samt 

dokumenterade goda exempel på undervisningssituationer kring ramadan, undersöka hur 

lärare och elever uppfattar hur ramadan påverkar deras situation i skolan. Utifrån detta syfte 

har jag formulerat tre frågeställningar: 

 

Hur hanterar lärarna olika situationer under ramadan i skolan? 

Hur upplever de muslimska eleverna ramadan i skolan? 

Vilket stöd har lärarna och de muslimska eleverna ute i skolan under ramadan? 
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2. Teoretisk utgångspunkt och historisk bakgrund 
Under teoridelen kommer jag att ta upp de olika författares litteratur som kommer att ligga till 

grund för min empiri. Jag har valt att kalla de olika delarna för samhällsideal, lagar och 

tolkningar, läroplanen och ramadan i skolan, ramadan: en översikt, utveckling och förändring 

samt en avslutande del med teorisammanfattning. 

2.1 Samhällsideal, lagar och tolkningar 

Som teoretisk utgångspunkt har jag bland annat valt islamologen Anne Sofie Roalds bok 

Muslimer i nya samhällen (2009). I boken kan vi ta del av debatten om mångkulturalismen i 

samhället, ett begrepp som används i olika sammanhang utan klara definitioner. Charles 

Westin urskiljer två sätt att använda begreppet ”mångkulturalism”, ett deskriptivt och ett 

normativt, där det senare uttrycker samhällsideal. Den utopiska definitionen av det 

mångkulturella samhället motsvarar Westins normativa; det är ett samhälle där alla kulturer 

har lika rättigheter på lika villkor. Enligt den politiska förklaringen är ”det mångkulturella 

samhället” ett samhälle där mer än en grupp vill överleva kulturellt. Denna definition innebär 

en strid om erkännande i det mångkulturella samhället. Hur tolerant kan samhället vara mot 

en grupp som visar intolerans gentemot andra samhällsgrupper eller gentemot en grupp som 

bedriver en förtryckande politik inom gruppen? Vidare beskriver Roald ”mångkulturalism” 

som ett system där alla eller några utvalda kulturella grupper har rätt att utöva sin religion och 

att efterleva sin praxis. Det skulle kunna innebära att olika religiösa grupper, t.ex. muslimer 

och judar, följer sina religiösa lagar inom ramen för nationalstaten. Det skulle också kunna 

innebära att alla gruppers religiösa och nationella högtidsdagar innefattades i nationalstatens 

helgdagsschema. Detta sätt att se ett mångkulturalistiskt samhälle motsvarar den utopiska 

definition som organisationen Centrum mot rasism ger. Vidare beskriver de nationalstaten 

som ett politiskt projekt vars syfte är att homogenisera befolkningen inom ett specifikt 

territorium. Befolkningen förväntas hörsamma gemensamma normer, värderingar och 

kulturella traditioner. Andra kulturella identiteter förväntas underordnas det övergripande 

medborgarskapet.3 Roald menar att den svenska lagen ger individen fri religiositet genom 

religionsfrihetslagen. Den svenska lagen kommer i konflikt med den muslimska sharialagen 

som nästan har fått status som naturrätt, eftersom Sharia bygger på Koranen och sunna 

(profetens exempel), som är de islamiska källorna. Många muslimer förstår ofta sharia (den 

islamiska lagen) som en färdig och slutgiltig lag, som en guds lag som är omöjlig att förändra 
                                                 
3 Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen. Sid 27ff 
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eller omtolka. Hon berättar vidare att under profetens tid existerade inte sharia utan det var 

först efter hans död som de lärda med hjälp av olika juridiska begrepp började uttyda lagar 

och förordningar ur de islamiska källorna. Med tiden och ändrade samhällsstrukturer kom de 

lärda fram till juridiska beslut, som passade in i de samhällen där de levde och verkade. 

Utifrån detta ifrågasätter hon huruvida religionsfrihetslagen ska gälla. Är rätten till 

religionsfrihet en individuell eller kollektiv rättighet? Var går gränsen för religionsfrihet? Hur 

stor hänsyn ska svenska myndigheter ta till en religion som går utöver privatreligiositeten?4 

2.2 Läroplanen och ramadan i skolan  

Den svenska skolan tillhör en statlig myndighet. Utifrån demokratiska principer verkställs 

lagar och förordningar som ska gälla samtliga skolor genom läroplanen för de obligatoriska 

skolväsendena (Lpo-94). I skolans värdegrund och uppdrag står det följande. 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985: 1100) slår 

fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö 

(1 kap.2 §). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Skolan skall präglas 

av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i 

djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.5 

 

Det råder skolplikt i Sverige och lärarna har ingen lätt uppgift i skolan. 

Islamologen Jonas Otterbeck börjar med ett citat i sin bok Islam, muslimer och den svenska 

skolan (2000):”Barnen ska in i det vi har, men på det sätt som de kan!”6 En lärare hade 

uttryckt det här citatet vid Rosengårdsskolan i Malmö eftersom barnen kommer från olika 

miljöer och traditioner. Men ger samhället verkligen möjlighet för eleverna att ta sig in i 

skolan utifrån sina egna villkor? Otterbeck har uppmärksammat att det finns många lärare 

som känner sig osäkra i sina kontakter med muslimska barn och föräldrar.7 Berglund lyfter 

fram att i läroplanen uttrycks det tydligt att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 

elevernas vårdnadshavare och vidare framhålls att läraren ska samverka genom att informera 
                                                 
4 Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen. Sid 54 
5 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 12 ff 
6 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 34 
7 Otterbeck, Jonas (2000) Islam ,muslimer och den svenska skolan sid 72 



 10

föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, samt hålla sig 

informerad om den enskilda elevens personliga situation och i det sammanhanget iaktta 

respekt för elevens integritet. Skola och förälder har således ett gemensamt ansvar för elevens 

skolgång. Berglund menar att mot en bakgrund av dessa ord ter det sig näst intill omöjligt att 

inte blanda in föräldrar när det gäller vilka metoder en skola bör välja vad gäller elever som 

fastar. 8 

Otterbeck tar upp situationer som lärarna inte har mött tidigare vilka brukar 

upplevas som problematiska eller ovanliga. I intervjuer med lärare har vikten av att 

kompromissa framhävts samt att söka lösningar i samband med de situationer som uppstår. 

Skolpersonalen och föräldrarna har mycket att vinna på att tala med varandra och klargöra 

sina respektive ståndpunkter. Många muslimska föräldrar skräms av det de läser, ser och hör i 

media om skolan. Föräldrarna tycker att det saknas disciplin och barnen får inte lära sig 

respekt för vuxna. Dessutom har skolan sexualundervisning i skolan vilket känns främmande 

för många muslimer.9 

Svanberg och Westerlund menar att vara muslim i det svenska samhället innebär 

att ta ställning och utmejsla en religiös identitet i en omgivning som har lite förståelse för 

religiositet över huvud taget10. Otterbeck får också ta del i en av lärarnas erfarenheter när 

denne uttryckte, att det är viktigt för eleverna, att få sin egen identitet bekräftad och 

respekterad för dennes utveckling. Lärare som har elever från andra länder bör skaffa sig 

kunskap om dessa,11 anser Otterbeck 

Under den tredje delen av den allmänna utbildningsdelen i lärarutbildningen 

träffade jag en rad muslimska elever under min praktik. De muslimska killarnas syn och 

attityd till kvinnliga lärare och till ämnet hem- och konsumentkunskap var kritisk i och med 

att matlagning ansågs tillhöra kvinnan och hustrun i deras kultur och inte i en skola, jämfört 

med svenska elever som hade bättre förståelse för jämlikhet och värdet av kunskaperna för 

ens egen del. Under den delen av kursen tryckte man på vikten av att kunna möta alla elever i 

skolan, dvs. en skola för alla. Lärarrollen är komplex och kräver mycket. Roger Säljö 

professor i bl.a. pedagogisk psykologi menar att omvärlden och den kultur en människa lever 

                                                 
8 Berglund, Jenny (2009), ”Ramadan i skolan” i Ramadan – en svensk tradition sid 46 
9 Otterbeck, Jonas (2000) Islam ,muslimer och den svenska skolan sid 34ff 
10 Svanberg, Ingvar och Westerlund, David (1999), ”Från invandrarreligion till blågul islam?” i  Blågul islam? 

muslimer i Sverige. Sid 9 
11 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 73 
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i har stor betydelse för hennes sätt att lära och utvecklas.12 Läraren har i sitt uppdrag att 

tillgodose elever med kunskap som skapar förståelse för medmänniskor som i det här fallet är 

muslimer vars traditioner hämtats från en historisk kontext till den rådande situationen i en 

samtidskontext. Carl E. Olivestam doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik 

med inriktning mot religionsvetenskap menar att inom religionsämnet är det väsentligt att få 

en text, som skrivits i en helt annan tid och för helt andra människor, och som förvaltas idag 

genom religiösa traditioner att utveckla en mening för eleverna även i dagens skola. Det 

kräver en hel del kunskap av läraren när det gäller den historiska kontextens betydelse och 

utveckling av den till en samtidskontext.13 Jag hade själv dålig förståelse för muslimska elever 

som hem- och konsumentkunskapslärare när de genomförde sin ramadan. Nu när jag har 

kunskap kring ramadan, har jag bättre förståelse för muslimska elever och deras fasta kring 

ramadan. Jag kan nu vidareutveckla förståelsen även för andra elever i skolan. 

Otterbeck framhåller som exempel en lärare på Rosengårdsskolan i Malmö 

vilken menar att när man särbehandlar elever av olika orsaker så finns det alltid en risk för att 

andra elever uppfattar detta som orättvist. Därför är det viktigt att förekomma eleverna, att 

alltid ligga steget före. Hon fortsätter: 
Om man tar sig tid att informera om varför man måste låta en elev göra på ett visst 

sätt som ingen annan får, så är det sällan något bråk eller några problem. Det gäller i 

alla situationer: från särbehandling vid idrott till att några elever ska ha annan mat. 14 

 

Återigen är det kommunikationen i centrum som gäller. Det som får en 

förklaring blir lättare accepterat som naturligt. Det som förblir okänt är det man kan spinna 

myter och rykten omkring. Den muslimska befolkningen i Sverige kommer att finnas kvar 

och integreras i samhället. Muslimer, kommer att växa upp här i Sverige, och de kommer att 

sätta sin prägel på det svenska samhället på sitt sätt.15 

Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei menar i sin aktuella bok Ramadan – en 

svensk tradition att bland islams helger och högtider, intar fastemånaden ramadan och 

avslutande festen id al-fitr en särställning. Den muslimska fastemånaden omsätter cirka en 

miljard kronor i Sverige och är en av landets största högtider. De berättar vidare hur det 

fungerar att fasta när elever är unga och när de blir äldre, när man är idrottare på elitnivå och 

                                                 
12 Säljö, Roger, (2008), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv sid 12 
13 Olivestam, Carl E (2006) Religionsdidaktik sid 91, 146 
14 Otterbeck, Jonas (2000) Islam,muslimer och den svenska skolan sid 75 
15 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 75 
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att man kan fira ramadan utan att fasta och hur de i så fall gör. Fastan och fastemånaden 

framställs som en välsignelse, samtidigt som den förknippas med en rad andra företeelser som 

exempelvis som inre frihet, solidaritet och välgörenhet. Att fasta och avhålla sig från mat och 

dryck under dygnets ljusa del innebär en stor påfrestning för människokroppen i form av 

upplevelser som hunger, törst, trötthet eller andra symptom som kan drabba en fastande mage. 

Trots detta lyfter man i första hand fram att den troende måste genomgå detta för att få den 

personliga erfarenhet av nöd och lidande som ska hjälpa henne att förstå de nödställdas 

situation. Fastans goda följder är den ökade andlighetens betydelse för människans hälsa som 

främjar även vidare ute i samhället genom eftertanke och tolerans mot sin omgivning. 

Forskning kring ramadan i skolan visar att det finns en medvetenhet om ramadans påverkan i 

skolsituation och därmed förs en dialog med föräldrarna om hur barnen ska fasta, på det viset 

kan lärarna få vetskap om vilka riktlinjer som gäller under ramadan. Den intervjuade läraren 

ställer sig tveksam till att elever ska fasta när de befinner sig i de lägre stadierna, vid närmare 

inblick i situationen så upptäcker denne att det är gemenskapen med familjen och de övriga 

muslimer som har större betydelse än religiös plikt. Fasta innebär för de flesta barn att ta 

steget in i vuxenvärlden.16 

Otterbeck och Berglund betonar att lärarna menar att föräldrakontakten är viktig. 

Genom deras medverkan i form av telefonsamtal och underskrift av lappar så vet skolan vilket 

förhållningssätt som ska gälla i de olika situationerna. Berglund har vidare uppmärksammat 

hur muslimska friskolor hanterar situationen kring ramadan. Berglund menar att det som 

skiljer muslimska friskolor är att de undervisar i islam som konfessionellt profilämne. Det 

innebär att de lägger en till tre timmar islamundervisning per vecka utöver de ämnen som är 

obligatoriska och bestämda av nationella kursplaner. Syftet med konfessionell 

religionsundervisning är i första hand inte att lära elever om olika religioner, som i den 

religionskunskap som är kursplanestyrd, utan att utbilda eleverna i en speciell religiös 

tradition. Då den religiösa fastan under ramadan anses vara av plikt för muslimer blir därför 

undervisningen och firandet av ramadan en betydelsefull del av profilämnet. En viktig fråga 

är hur fastan fungerar under ramadan? Svaret blir skiftande beroende på vilken skola man 

frågar. I skolorna tillämpas olika definitioner för fastan, exempel ”fågelfasta” som innebar att 

eleverna i de lägre kurserna tilläts fasta mellan frukost och lunch. På skolan poängterade man 

också ”gott uppförande” som en central del av ramadan, minst lika viktigt som att avstå från 

                                                 
16 Berglund, Jenny (2009), ”Ramadan i skolan” i Ramadan – en svensk tradition sid 37ff  
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mat och dryck. Det svåraste under ramadan var simundervisningen eftersom eleverna kunde  

råka svälja vatten.17 

2. 3 Ramadan: en översikt 

Islam som religion i historisk tid grundades i början av 600-talet i staden Mekka på Arabiska 

halvön (i nuvarande Saudiarabien). En man av stammen Quraysh, Muhammad ibn Abdallah 

(ca 570- 632), hade upplevelser som han själv och hans anhängare upplevde som direkta 

uppenbarelser från gud (Allah), förmedlade av ärkeängeln Gabriel. Han framträdde som 

profet och predikant. Muhammads förkunnelse innebar att hans landsmän och medmänniskor 

skulle bekänna sig till att dyrka en enda gud istället för flera avgudar. Ordet Allah betyder helt 

enkelt ”guden” (bestämd form singularis) på arabiska.18 

Islam är en skriftreligion, de praktiserande muslimerna bygger sin religiösa 

praxis till största delen på textbevis från islams källor, det vill säga från Koranen och 

haditherna eller från de lärdas tolkningar av dessa källor.19 Islam bygger på fem pelare: tros-

bekännelsen shahadah, bönen salat, allmosan zakat, fastan sawm och vallfärden hajj. I 

hadithen om ängeln Gabriels besök i Medina ber denne att profeten Muhammed skall förklara 

vad islam är för något. I profetens svar nämns uttryckligen de fem pelarna. Dessa pelare utgör 

stommen i en muslims dagliga liv.20 Mohammad Fazlhashemi berättar i boken Ramadan en 

svensk tradition, att redan i den första koranversen uppmanas muslimer att de ska fasta under 

fastemånaden, versen lyder: ”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt 

för dem som levde före er. ”Koranen 2:183. En översikt över den stor mängd litteratur om 

fastan som skrivits av muslimska tänkare och skriftlärda visar att de följer en tydlig 

utveckling. I litteraturen slås fast att fastan är en religiös plikt som har sitt ursprung i en 

gudomlig befallning som är till människans bästa. Vid sidan av detta försöker man på olika 

sätt visa att fastan inte enbart ska ses som ett rent religiöst påbud som saknar betydelse för den 

enskildes välbefinnande och hennes sociala omgivning. Fastan bedöms stärka människan 

genom att hon tränar sig i att kunna avstå från det materiella till förmån för det andliga. 

Förutom de mentala eller religiösa perspektiven understryks de världsliga och sociala sidorna 

av fastan. Skrifterna framhåller också de medicinska, psykologiska och socialpsykologiska 

                                                 
17 Berglund, Jenny (2009), ”Ramadan i skolan” i Ramadan – en svensk tradition sid 42ff 
18 Hjärpe, Jan m.fl. (2008) 99 frågor om islam sid. 19ff 
19 Roald, Anne Sofie (2005) Islam, historia, tro, nytolkning sid 26 
20 www.islam.se 2010-05-05 kl 20:36 
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effekterna av fastan och de sociala traditioner som omger fastandet och fastemånaden. Dessa 

olika perspektiv delas i sin tur in i individuella och kollektiva kategorier. 21 

Jan Hjärpe förklarar, tillsammans med lärare och forskare, i boken 99 frågor om 

islam (2008) på ett lättsamt sätt för dagens studenter och allmänhet, att fastan under ramadan 

innebär att man ska avstå från att äta och dricka från gryningen till skymningen. Under dagtid 

ska man inte röka eller ha sexuellt umgänge. Alla kan inte fasta och det kan bero på att 

kvinnan är gravid eller ammar eller om man är gammal och sjuk eller om man har tungt 

arbete. Är man förbehållen från fastan, så bör detta kompenseras genom att man följer 

motsvarande fasteregler vid ett senare tillfälle. Barn och ungdomar är också undantagna 

fastereglerna. Barnen får gradvis lära sig fasta, kanske några timmar per dag, eller en eller 

några dagar under fastemånaden. Men det handlar inte bara om att avstå från mat och dryck, 

man ska också undvika skällsord och visa vänlighet och samhörighet med andra.22 Syftet med 

fastan sägs vara att förse människan med förmågan att visa att det är hon som styr över sitt liv 

och att hon inte ska ledas av sina lustar och begär.23 

2.4 Utveckling och förändring 

Det finns flera aspekter av sharia (den islamiska lagen) som inte kan accepteras i en 

europeisk, legal kontext. Juristen Bo Wennerström har uttryckt oro för att konkurrerande 

rättssystem kan bidra till att undergräva rättens legitimitet. Han skriver bl.a. att en av de 

största utmaningarna för juridiken idag handlar om multikulturalismen. Att inom ett och 

samma land ha flera konkurrerande normsystem kan undergräva rättens legitimitet.24 Idag är 

det så lätt att ta del av en rad olika information via Internet. Jag söker på ”islam” och det 

kommer en mängd olika alternativ. Jag öppnar sidan islam.se och får olika valmöjligheter till 

att ta del av svaren efter frågorna. Jag väljer att se hur de resonerar kring sharialagen och till 

min förvåning står det skrivet så här: 

 

I Sverige är dock den rådande lagen den svenska och som muslim är man 

genom det förtroende staten har givit i form av ett medborgarskap förplikti-

                                                 
21 Fazlhashemi, Mohammad (2009) ), ”Inre frihet och social filantropi”, i Ramadan – en svensk tradition sid 29ff 
22 Hjärpe, Jan m.fl. (2008) 99 frågor om islam. Sid. 130 
23 Fazlhashemi, Mohammad (2009), ”Inre frihet och social filantropi”, i Ramadan – en svensk tradition sid. 34 
24 Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen. Sid.61 
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gad att följa svenska regler.” Muslimer kan inte utfärda shariadomar på 

egen hand utan en stat med ett etablerat rättsväsende. Ordning och reda.25 

 

 Svensk lag förbjuder staten att registrera människors religionstillhörighet 

påpekar Leif Stenberg. Han menar att med en sådan lagstiftning är det uppenbart att religion 

är en privatsak i det svenska samhället. I Sverige beräknas uppemot 350 000 personer vara 

muslimer. Till diskussionen om antal hör även det sakförhållande att alla muslimer inte är 

troende. Många kallar sig muslimer, men menar i en kulturell eller etnisk mening. Bland 

muslimer anses också att en individ som fötts som muslim alltid förblir muslim. De svenska 

myndigheterna är som regel främmande för denna vida tolkning och anser att den som är 

medlem i en islamisk församling bör räknas som muslim. Till och med forskarna är oense om 

hur man ska bedöma vem som är muslim och hur många muslimer som finns i Sverige. 

Skiljelinjen går här något förenklat mellan dem som anser att muslimer är de som använder 

ordet muslim närmast som en etnisk beteckning. De invandrare som Sverige har tagit emot 

under 1970-, 1980-, och 1990-talen har främst varit flyktingar och anknytningsinvandrare. De 

största grupperna muslimer i Sverige idag är iranier, turkar, bosnier, albaner, irakier och 

libaneser. Mängden länder som är representerade visar att Sveriges muslimer har ett brokigt 

ursprung språkligt, kulturellt, ekonomiskt, politiskt och utbildningsmässigt. Det talas vidare 

om att man kan se ett antal faser i muslimers migration till Europa. Faserna kan variera i olika 

ordning beroende på omständigheterna. Det första skedet efter ankomsten är en etableringsfas. 

Då brukar olika organisationer formas inom gruppen för att ta till vara dess intressen. När en 

grupp är någorlunda etablerad följer nästa fas. Då framförs önskemål om fristående 

bönelokaler, som ersättning för de bönelokaler i lägenheter eller källare som använts under 

första skedet. En annan betydelsefull fas rör sig kring utbildningsfrågan och parallellt med 

den brukar frågor som rör maten vara viktiga. Denna strävan efter särbehandling på flera 

områden i samhället är viktig för de organisationer som representerar muslimer. En annan 

tendens är att den första gruppen av invandrare som kom från Turkiet och forna Jugoslavien 

var allmänt lågutbildade medan flyktingar och asylsökande som kom under 1970-, 1980-, 

1990-talen hade allmänt en högre utbildning. De, tillsammans med konvertiter, deltar i 

debatter eftersom dessa har förmågan att uttrycka sig vilket fungerar bra i media. Emellertid 

verkar det komma fram en ny generation företrädare för islam och muslimer som är uppväxta 

i Sverige. Dessa tillhör andra generationens muslimer i Sverige. De är i allmänhet 

                                                 
25 www.islam.se 2010-05-05 kl 20:36 
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välutbildade och behärskar det svenska språket väl. Utvecklingen i Sverige kan bli som i 

Storbritannien där tredje generationens invandrare blir allt starkare förespråkare för 

muslimska grupper. Naturligtvis bär de ett historiskt förflutet, men det blir allt otydligare. 

Denna tredje generationens muslimer är intresserade av att generera ”sin” islam i en brittisk 

miljö. Invandringen under årens lopp har ändrat sin natur men för den enskilde handlar det 

mångt och mycket om samma frågor vid ankomsten till Sverige. När det gäller muslimens 

ställning till islam kan en möjlighet, mycket förenklat, vara att ta avstånd från religionen och 

snabbt försöka anpassa sig till det nya samhället. En annan utväg är att jämka samman islams 

regler med den nya situation man lever i, en form av medelväg.26 

Vad det gäller styrdokument som ska gälla som handledning för lärare så verkar 

det vara svårt att hitta konkreta riktlinjer gällande speciella situationer som ramadan. Allting 

handlar om hur var och en som arbetar i skolan tolkar och omsätter läroplanen i sin kontext. I 

lpo-94 står det under ”Normer och Värden” att skolan skall sträva efter att varje elev ska 

respektera andra människors egenvärde. Vidare står det att alla som arbetar i skolan skall i sin 

verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och att läraren skall 

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet. Under rubriken ”Kunskaper” formulerar man 

vidare att läraren skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 

sina olika former. Detta är bara några exempel som kan tolkas till den verksamhet som lärarna 

befinner sig i.27 De kan åberopas som stöd eller inte beroende på hur var och en individ tolkar 

i sin kontext. 

2.5 Teorisammanfattning 

För att få en bredare kunskap om ramadan och dess påverkan i skolan, har jag fördjupat mig i 

litteratur som finns inom området. 

Aktuell forskning har gjorts av Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei i boken 

Ramadan –en svensk tradition. Avsikten med deras forskning har varit att öka kunskap och 

väcka nyfikenhet kring vilken roll ramadan spelar för svenska muslimer och att den på så sätt 

ska vara av intresse för alla som på ett eller annat sätt stöter på ramadan i vardagslivet. 

Jag har tagit del av Anne Sofie Roalds bok Islam, historia, tro, nytolkning. Där 

tar hon upp hur skriften ligger till grund för människans historiska religiösa 

                                                 
26 Stenberg, Leif (1999) Muslim i Sverige. Sid. 65 ff 
27 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 16ff 
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tolkningsförusättning för utvecklingen inom islam. Kulturarvet att tolka av de lärde förs 

vidare från en generation till en annan. Jag har även tagit del av hennes bok Muslimer i nya 

samhället, där hon tar upp sharialagen som uppträder som en naturrätt i islam och utmanar det 

nya multikulturella Sverige. Individens rättigheter och gruppers rättigheter i det nya svenska 

samhället ifrågasätts och diskuteras här. 

Leif Stenberg betonar islams mångtydighet, att islam kan vara både religion och 

samhällsordning. I hans bok Muslim i Sverige- lära och liv tog jag del av vad muslimer själva 

säger om islam och hur de tolkar sin religion samt vilken roll islam har i deras dagliga liv. 

Ingvar Svanberg och David Westerlund lyfter fram i sin bok Blågul islam? 

Muslimer i Sverige hur tro och tradition anpassas till och förändras bland muslimer i Sverige. 

Lärarens uppdrag kräver stöd i styrdokumentet. Jag har försökt hitta konkreta 

riktlinjer gällande situationer som ramadan i lpo-94 i Lärarboken som är utgiven av 

lärarnasriksförbund. 

Jan Hjärpes bok 99 frågor om islam, beskriver på ett förståeligt sätt hur islam 

fungerar i Sverige. Han, tillsammans med andra lärare och forskare, svarar på allmänna frågor 

som rör islam, där ibland islams historik och fastemånaden ramadan. 

Jonas Otterbeck skriver i Islam, muslimer och den svenska skolan att det är 

vanligt med elever med muslimsk bakgrund i de svenska klassrummen. Han tar upp att i den 

mångkulturella och mångreligiösa skolan skapas situationer som behöver lyftas fram och 

diskuteras bland lärare, elever och föräldrar. Det handlar om religion och kultur, islamiska 

normer och deras bakgrund, socialisation, samspel och kommunikation mellan lärare, elever 

och föräldrar. 

Roger Säljö menar i sin bok Lärande i praktiken att omgivningen och den kultur 

en människa lever i har stor betydelse för hennes sätt att lära och utvecklas. Detta är de flesta 

lärare och pedagoger medvetna om, men hur ser egentligen samspelet mellan lärande och 

omvärld ut? Vilken påverkan har traditioner, förväntningar och den kommunikativa miljön på 

lärandet? Dessa frågor är ständigt aktuella i en lärares vardag. 

Religionsdidaktik är allra högsta grad aktuell menar Carl E. Olivestam i sin bok 

Relgionsdidaktik, i takt med att samhällets olika intressen har prövats mot elevens behov av 

kunskap mot föräldrars demokratiska rättigheter till uppfostran och tradition. Ett medvetet 

förhållningssätt till religionsämnet är därför av stor vikt. 
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 3. Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för olika val jag gjort inför studien. Jag kommer att 

beskriva mitt tillvägagångssätt som lett mig fram till svaret på mina frågeställningar. Utifrån 

tidigare misslyckade erfarenheter kring enkätundersökningar föll mitt val på att genomföra en 

intervjuundersökning. För att uppnå syftet med min studie såg jag en fördel i att samla mer 

detaljerat material ifrån ett litet antal personer med olika ämneskunskaper samt elever som är 

muslimer. Jag fick på så vis tillgång till var och en av intervjupersonernas specifika kunskaper 

inom mitt forskningsområde. Studien består av en kvalitativ metod. Genom fem 

semistrukturerade intervjuer med olika ämneslärare och fem muslimska elever har jag fått 

fram ett material som jag presenterar i resultatdelen. 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa studier används när man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne som 

ramadan och dess påverkan i olika situationer i skolan.28 Patel och Davidson menar att den 

kvalitativa forskningen är inriktad på att förstå och tolka människors olika uppfattningar och 

livsvärldar.29 Eftersom studiens syfte var inriktad på intervjua lärare och elever var den 

lämpad för kvalitativa studier. Det är emellertid i slutändan det praktiska tillvägagångssättet 

som avgör vilken form av information man får.30 

3.2 Intervju 

En intervju är en undersökningsmetod där den grundläggande tekniken bygger på 

intervjuarens förmåga och färdighet att föra en konversation. En intervju är baserad på 

intervjupersonens frivillighet i att svara på frågor. Det är därför viktigt att tala om syftet med 

intervjun för intervjupersonen samt vikten av dennes medverkan. I en liten 

undersökningsgrupp kan en individs bortfall komma att påverka möjligheterna till att försöka 

fastställa det allmänna, det vanliga. Varje individs bidrag är viktigt eftersom ett bortfall av en 

eller flera personer i en liten grupp gör att gruppen inte längre är komplett. Det kan också vara 

så att speciella personer valts ut på grund av att de har en speciell roll i situationen.  Ett 

bortfall av en person kan innebära att just den situationen inte blir representerad, vilket det 
                                                 
28 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2010), Seminarieboken, s 63 
29 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forsningsmetodikens grunder sid 14 
30 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2010), Seminarieboken, s 63 
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också blev här. För tanken från början var att So -läraren skulle ha varit med men fick 

förhinder och uteblev från undersökningen, men det löste sig så att den muslimske 

slöjdläraren kunde ställa upp.31  

Utifrån tidigare erfarenhet har jag valt intervju som metod. Den representerar 

den kvalitativa metoden i motsats till den kvantitativa metoden. Lars- Göran Johansson är 

tveksam gentemot den kvalitativa metoden i sin bok Introduktion till vetenskapsteorin (2003). 

Han menar att dessa metoder förefaller så mycket osäkrare än de kvantitativa metoderna. Det 

handlar inte om klassificeringar som i naturvetenskapen och i den kvantitativa studien, utan 

känsloaspekten. I kvalitativ metod menar han att man enbart intresserat sig för att klassificera 

sina observationer, vilket är svårt jämfört med naturvetenskapliga studier. Osäkerheten ligger 

istället i tolkningen i samhällsvetenskapen och humaniora där sökandet efter den korrekta 

meningen hos de fenomen man studerar ligger till grund. En förutsättning för att man skall 

kunna hävda att kvalitativa utsagor är objektiva, dvs. objektivt sanna eller falska, är att de 

objekt dessa utsagor handlar om finns i verkligheten och är oberoende av de observationsakter 

som ligger till grund för observationsutsagorna. 32 Jag kan bättre förstå Johanssons 

resonemang idag. Det som tycktes vara självklart vid uppsatsens begynnelse blev liksom 

grumligt ju längre jag satt och försökte tolka och se helhet och sammanhang. Jag uppfattade 

att källans innehåll var klart från början, men redan vid hemkomsten upptäckte jag att källans 

innehåll inte alls var så klart och frågade mig vad jag hade hämtat från källan? Jag måste 

filtrera, tolka och bearbeta. Då kom tanken på hur jag ska förklara vad jag har sett som sant 

och trovärdigt. Jag har tagit del av andra forskares observationer och sedan gått ut i 

verkligheten och upptäckte att det stämmer i det stora hela. Men kan jag delge det objektivt? 

Hur vet jag vad som är sant och falsk? Tänk om jag missade något när jag förberedde, 

genomförde, skrev ner intervjuerna, analyserade och sammanställde. Verkligheten är som den 

är men var och en uppfattar ju den på sitt sätt. Trots vissa komplikationer så har jag övervägt 

till den kvalitativa metodens fördel av tillgänglighet och djupet i intervjun som ger fördelar i 

arbetet. 

Kvalitativa intervjuer är en metod som har sin grund i den hermeneutiska 

traditionen. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är främst att förstå, till exempel hur 

människor tänker, vad de tror på och varför de har vissa åsikter eller föreställningar. Det är en 

metod som tar fasta på människors erfarenheter och vill gå på djupet med dessa. I centrum för 

                                                 
31 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forsningsmetodikens grunder sid 69ff 
32 Johansson, Lars-Göran (2008) Introduktion till vetenskapsteorin, sid 105 
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intervjustudier står givetvis intervjupersoner, även kallade informanter. Det finns ingen enkel 

mall när det gäller vilka frågor som ska ställas. Det är inte lätt att hitta ”de rätta” frågorna, 

utan frågorna får ibland omformuleras efter att ha prövats på några informanter. Eftersom 

intervjuer har en benägenhet att ”gå sin egen väg”, med följdfrågor, fördjupningar och 

sidospår, går det emellertid inte att förbereda allt man ska säga. Att spela in intervjun är en 

stor fördel, istället för att enbart anteckna. Genom att spela in intervjun är det lättare att 

koncentrera sig på det som sägs, istället för på anteckningarna. Det viktigaste när man spelar 

in är att se till att tekniken fungerar. Det kan låta som en banal påminnelse, men de flesta 

forskare har någon gång kommit hem med en dålig inspelning, eller i värsta fall ingen 

inspelning alls. Enligt Davidsson Bremborg är det en god ide att börja med och läsa igenom 

intervjuerna och försöka ”ta in” vad de säger som en helhet. Under genomläsningen antecknas 

tankar, teman, mönster och frågeställningar som väcks. Anteckningarna kan således ligga till 

grund för de teman eller kategorier som materialet sedan sorteras i. Detta görs lämpligen vid 

andra genomläsningen. Att på detta sätt dela in materialet i olika teman kallas för att koda. 

Traditionellt sett har kodningen gjorts genom att klippa sönder pappersutskrifter av 

intervjuerna och sortera dem i små kuvert eller i ett kartotek. Idag finns det emellertid bra 

datorprogram som gör det enkelt att koda, omkoda och söka i texter. Kodning innebär att 

intervjun styckas sönder i små beståndsdelar, vilket gjorde mig osäker och jag upplevde det 

som en nackdel. I enighet med Davidsson Bremborg var det viktigt att läsa igenom 

intervjutexten emellanåt så att helheten och sammanhanget inte går förlorat. 33 

3.3 Etiska principer 

Patel och Davidsson menar att det är av stor vikt att tydliggöra hur det insamlade materialet 

ska användas. Det finns en skillnad mellan begreppen konfidentiell och anonym. Om 

deltagandet är anonymt innebär det att det inte går att identifiera vilken person som svarat. Ett 

konfidentiellt deltagande innebär att jag vet vem som svarat, men det är bara jag som har 

tillgång till svaren och undersökningsmaterialet.34 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är menade att vägleda forskaren i 

forskningsarbetet samt ge forskaren kunskaper gällande sitt ansvarstagande. Det är varje 

forskares skyldighet att noga värdera forskningskravet som går ut på att utveckla fördjupad 

kunskap i ämnet, mot individskyddskravet, vilket betyder att skydda informatörens identitet. 

                                                 
33Davidsson Bremborg, Anna (2008), ” Fältarbete” i Människor och makter sid 33 ff. 
34 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forsningsmetodikens grunder sid 70 
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Individskyddskravet är indelat i fyra olika huvudkrav. Det första är informationskravet som 

innebär att jag som undersökare ska delge undersökningsdeltagaren de premisser som gäller 

vid deras medverkan. Det innefattar bland annat deltagarens frivillighet och rätt att avbryta 

eller stoppa undersökningen. Det andra kravet är samtyckekravet som går ut på att samtycke 

alltid ska inhämtas ifrån de medverkande. I de fall undersökningsdeltagarna är under 15 år, 

ska tillstånd inhämtas ifrån vårdnadshavare eller förälder. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet, det innebär att samtliga deltagare i undersökningen har rätt till 

anonymitet. Samtliga identifierbara uppgifter ska förvaras på så sätt att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att samtliga uppgifter 

som är anskaffade endast får användas för forskningens ändamål. 35 

3.4 Urval – undersökningsgrupp 

Jag valde att avgränsa min undersökning till lärare och elever som var verksamma i 

grundskolans senare del, för att få ett smalare och ett mer lättöverskådligt material att arbeta 

med. Det föll sig så att intervjuerna fördelade sig mellan olika ämneslärare. Det ledde till att 

min nyfikenhet väcktes i frågan om det eventuellt fanns några skillnader eller likheter kring 

situationer kring ramadan. Jag har gjort fem personliga intervjuer med olika ämneslärare och 

fem muslimska elever ifrån en högstadieskola i södra Sverige. Alla lärare i urvalet har elever 

från olika kulturer och arbetar dagligen med dessa elever. Den här skolan hade jag tidigare 

varit i kontakt med under min verksamhetsförlagda del i utbildningen. Därför hade jag viss 

kännedom om skolan. Trots det försökte jag vara så objektiv som möjligt för att inte påverka 

resultatet. 

3.5 Val av intervjufrågor 

I likhet med Anna Davidsson Bremborg valde jag frågor som inte var ledande och försökte 

göra frågorna så lättförståeliga som möjligt. Jag ville veta vilken inställning lärarna och 

eleverna hade på skolan när det gällde situationen kring deras arbete under ramadan. Utifrån 

tidigare erfarenhet var jag beredd på följdfrågor och fokuserade på att hålla mig till ämnet och 

inte komma in på sidospår. Jag försökte lära mig frågorna utantill, så intervjun skulle flyta 

fram så friktionsfritt som möjligt. Samtliga lärare fick samma frågor och samtliga elever fick 

                                                 
35 www.vetenskapsrådet.se (2002) , 2010-05-19 Kl, 09:50 
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samma frågor i en och samma ordningsföljd i sina respektive områden trots att intervjuerna 

var semistrukturerade. Det underlättade mitt arbete med att sammanställa resultaten.36  

3.6 Genomförande 

Jag tog kontakt med hem- och konsumentkunskapsläraren som jag hade träffat tidigare under 

min praktik. Genom telefonkontakt berättade jag om syftet med min forskning. Gensvaret 

blev positivt och en muntlig överenskommelse gjordes om deltagande lärare, elever och om 

dag och plats för intervjuerna. Intervjuerna var som tidigare påpekats semistrukturerade. Det 

innebär en flexibilitet när det gäller ordningsföljd och den intervjuades svar och synpunkter. 

Under samtliga intervjuer uppstod följdfrågor. Jag ansåg att de svar som gavs av 

intervjupersonerna på följdfrågorna innehöll relevant och värdefullt material.  Intervjuerna 

genomfördes under en dag. Innan intervjuerna påbörjades fick intervjupersonerna läsa mitt 

brev (se bilaga) där jag ytterligare en gång beskrev syftet med intervjun. Jag upplyste även 

intervjupersonerna om rätten till anonymitet. Brevet innehöll frågor samt även en kortfattad 

del om deras anonymitet vid medverkan. Eftersom jag valde att skicka ut intervjuformuläret i 

förväg till de lärare och elever som skulle intervjuas, kunde de givetvis förbereda sig i förväg, 

dock inte den muslimske slöjdläraren, som ersatte So-läraren. Om de inte förstod frågorna 

eller var oklara om innehållet, informerade jag kortfattat om det. Jag kunde på så sätt få svar 

på följdfrågorna.  Varje intervju genomfördes och spelades in i enskilt rum för att det skulle 

kunna ske ostört. Var och en av lärarintervjuerna tog cirka femton till tjugo minuter att 

genomföra medan elevintervjuerna tog cirka tio minuter. Vid kontakt med lärarna och 

eleverna gav de sitt samtycke till att jag fick spela in intervjuerna. Jag använde mig av sju 

semistrukturerade frågor till ämneslärare och elever (se bilaga 1 och 2). Jag bearbetade allt det 

insamlade materialet. Jag började med att lyssna och skriva ner det inspelade materialet direkt 

på datorn eftersom jag visste att det skulle spara tid, utifrån tidigare erfarenhet. Det 

nedskrivna materialet resulterade i sjutton dataskrivna sidor. Det tog sammanlagt en hel vecka 

att skriva ner intervjuerna samt att sammanställa och analysera svaren. Det var ett mycket 

tidskrävande arbete. Jag valde att tematisera resultatet därför att det underlättar för läsaren att 

förstå innehållet. 

                                                 
36Davidsson Bremborg,Anna (2008), ” Intervjuer” i Människor och makter sid 36 
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3.7 Metoddiskussion 

Genom att använda kvalitativ forskningsansats i undersökningen ökar enligt min mening 

inblicken i hur lärare förhåller sig till och arbetar med muslimska elever under ramadan, samt 

hur de muslimska eleverna upplever sina situationer i skolan under ramadan. Det har varit 

viktigt att veta att de intervjuade lärarna och eleverna endast företräder sina egna 

uppfattningar och erfarenheter. Allas åsikter är av lika värde. 

Målet med undersökningen var ramadans påverkan på lärare och elever i en 

svensk skola. Intervjuerna kändes personliga och intervjupersonerna kunde fritt berätta om 

sina uppfattningar, tankar och erfarenheter. Frågorna hade en tanke och ett mönster, men var 

inte så väl strukturerade så att det styrde de intervjuade lärarna och eleverna. De kunde svara 

flexibelt utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Jag fick intrycket av att de intervjuade 

lärarna kände sig trygga med att inspelningen ägde rum i deras egna klassrum eller avskilt 

rum, men en av flickorna tyckte det var lite jobbigt med inspelningen. Eftersom jag använde 

en diktafon kunde jag koncentrera mig på att lyssna till svaren, i stället för att skriva ner det 

som sades. Under intervjun ställdes flera följdfrågor. Då intervjuerna var genomförda 

överfördes dem till datorn och därefter sammanställde jag dem genom att transkribera 

intervjusvaren. Det var ett tidskrävande arbete. I likhet med Björklund och Paulsson menar 

jag att kunskapsstoffet blev tydligare då jag hade analyserat resultatet. Mitt val att göra 

kvalitativa intervjuer talade för möjligheter att utveckla mer djupgående tankar kring ämnet 

hos intervjupersonerna. Jag hade lite erfarenhet kring den kvalitativa metoden, dess 

förberedelser och bearbetning. Svårigheter när det gällde frågeformuleringarna ledde till att 

följdfrågor kom att ställas under intervjuerna. Lärarna och eleverna fick läsa intervjufrågorna i 

förväg, detta för att de skulle ha möjlighet till att fundera på de olika situationerna kring 

ramadan, vilket jag ansåg var rimligt i och med att ramadan flyttar på sig. Trots detta hade 

lärarna och eleverna vid några tillfällen svårt att förstå någon av frågorna. 37 

                                                 
37 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2010) Seminarieboken sid 47 
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4. Resultat, analys och diskussion 
Jag kommer här att presentera de resultat jag har kommit fram till genom mina intervjuer. 

Utifrån Patel och Davidsson38 har jag valt att presentera resultatet för varje enskild fråga 

utifrån den ordning de är ställda. I enighet med Patel och Davidsson presenterar jag resultatet 

först, därefter en sammanfattning av resultatet och till sist en sammankopplande analys- och 

diskussionsdel.  

 4.1 Resultat från lärarna 

1. Vad betyder ramadan för din lärarroll? 

Alla fem lärare som har deltagit i intervjun är överens om att ramadan ställer till med olika 

problem för deras lärarroll. Problem som innebär att idrottsläraren inte vet vilka som kommer 

att utöva ramadan eller hur många eller ens när det infaller, att svenskläraren för invandrare 

måste ta hänsyn till de muslimska elever som vill genomföra fastan under ramadan och får 

anpassa sig utifrån elevernas situation och slutligen att vissa elever uteblir vissa dagar. För 

hem- och konsumentkunskapsläraren ger ramadan dubbel planering, eftersom en kategori av 

elever följer undervisningen som vanligt med både teoretiska och praktiska uppgifter. De som 

fastar får däremot hålla sig till de teoretiska. För Ma/No-läraren innebär ramadan att eleverna 

är okoncentrerade under den här månaden, men slöjdläraren som själv är muslim menar att 

ramadan är uppfostran. 

 

2. På vilket sätt påverkar ramadan dina elever och din undervisning i skolan? 
Eleverna påverkas under ramadan genom att de är trötta och inte orkar delta i 

idrottsaktiviteter. De kan inte duscha eftersom de inte får dricka och simundervisning får de ta 

igen senare under sin fritid. Under hem- och konsumentkunskapen får de muslimska eleverna 

jobba med teoretiska uppgifter medan de andra eleverna genomför de praktiska övningarna. 

Det påverkar eleverna eftersom de är hungriga och trötta i och med att de inte äter eller 

dricker. Undervisningen påverkas därför negativt. Hos Ma/Na-läraren hamnar dessa elever i 

underläge i och med att de är trötta och inte orkar ta emot undervisningen. Läraren menar 

också att det finns elever som utnyttjar ramadan som skäl för att slippa ett prov samtidigt som 

det finns de som tar ansvar. Den muslimske slöjdläraren säger att blodsockret sjunker rejält 

under ramadan och att detta påverkar eleverna genom att de blir hängiga och mottagningen av 

                                                 
38 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forsningsmetodikens grunder, sid 133 
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kunskapen blir dålig, vilket är en nackdel. Det positiva är att kroppen blir rensad, menar 

slöjdläraren. För svenskläraren påverkar ramadan lektionerna genom att eleverna blir trötta, 

vilket gör det svårt att få kontinuitet i undervisningen. Det är en lång period, eleverna är 

hemma ibland och ibland inte. De flesta elever tar inte igen den här perioden. Det påverkar 

mycket menar svenskläraren. 

 

3. Föräldrapåverkan, hur fungerar det under ramadan? 

Samtliga lärare delger att de aldrig har haft kontakt med de berörda elevernas föräldrar, vad 

gäller fastan under ramadan. Det är genom eleverna själva de får vetskap om att de har 

föräldrarnas medgivande och tänker genomföra fastan under ramadan och lärarna litar på 

eleverna. Lärarna har även frågat om det förekommer något påtryck hemifrån, men kommit 

fram till att det är eleverna själva som väljer att genomföra ramadan. Ma/No-läraren menar att 

det är språkproblem som är orsaken till att föräldrakontakten faller bort under ramadan. 

Föräldrarna kan inte det svenska språket. 

 

4. Vilket stöd har lärarna från rektorn och skolverket under ramadan? 

Fyra av fem lärare anser att de inte har något stöd från rektorn eller skolverket, vad de har 

förstått. Svenskläraren anser att denne får stöd genom att läraren får lov att ge eleverna ledigt 

på samma villkor som andra elever, för övrigt försöker svenskläraren genomföra sin 

undervisning som vanligt. Svenskläraren motiverar eleverna och tränar dem på att de en dag 

ska komma ut i arbetslivet och då kan de inte ta ledigt utan det handlar om att anpassa sig till 

dagens samhälle. 

 

5. Hur förhåller du dig som lärare till muslimska elever som vill fasta under 

ramadan? 

Fyra av fem lärare respekterar elevernas val. Idrottsläraren är negativ och menar att kroppen 

far illa längre tid än under ramadan och de yngre eleverna helst inte bör fasta. Detta håller 

även Ma/No läraren med om, fast han respekterar och tar hänsyn till det hela vid betyg och 

bedömning. Slöjdläraren är mycket positiv till ramadan. Denne menar att man rensar kroppen 

och sinnet under denna period. Exempelvis att man inte tittar på tjejer och ägnar sig åt att 

känna efter hur fattiga har det i världen.   
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6. Vilka förutsättningar krävs för att din undervisning ska fungera enligt skollagen 

under ramadan? 

Idrottsläraren menar att det vore bra om rektorn informerade om vilka riktlinjer som gällde 

kring ramadan samt vilka elever som tänker genomföra ramadan och efterlyser mer kunskap 

kring ramadan. Ma/No-läraren och hem- och konsumentkunskapsläraren ifrågasätter samtidigt 

om inte det är föräldrarnas påverkan som ligger bakom elevernas val att vilja genomföra 

fastan under ramadan, men genom samtal med elever har lärarna kommit fram till att det är 

eleverna själva som kommit överrens med sina föräldrar. Hem- och 

konsumentkunskapsläraren menar att det inte går att uppnå de krav som skollagen kräver i 

och med att dessa elever förlorar de praktiska delarna av undervisningen under ramadan. Det 

är en lång tid och det vore bra om man såg över ämnet hem- och konsumentkunskap för att 

kunna lösa de situationer som uppstår även i framtiden. Ma/No-läraren menar att denne följer 

planeringen och förstår inte frågan eftersom läraren löser det själv och undrar varför man gör 

stor sak av det hela. Slöjdläraren efterlyser förutsättningar kring ramadan och menar att 

eleverna måste genomföra sina uppgifter. De utsätter sig för risk kring maskiner, eftersom 

blodsockret påverkar kroppen under ramadan. I England har de kommit längre i den här 

frågan, menar slöjdläraren, men vilka och på vilket sätt framkommer inte i intervjun. 

Svenskläraren försöker få undervisningen att fungera trots att några elever kan vara borta 

några dagar medan andra är borta under några andra dagar, vilket gör att det blir en haltande 

undervisning under ramadan. 
 

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka situationen 

kring ramadan i skolan? 

Idrottsläraren poängterar att rektorns medverkan skulle vara av stor betydelse. Diskussionerna 

mellan de elever som tar del i ramadan och de som inte gör det är intressanta men 

idrottsläraren själv är inte insatt i ämnet och efterlyser mer kunskap kring ramadan. Läraren 

fortsätter att berätta att efter ramadan firar de muslimska eleverna beyram och då vill eleverna 

ha ledigt. Idrottsläraren menar att det är lätt att tycka att de får rätta sig efter våra seder, när de 

är här, men det är heller inte schysst. De kunde kanske ha ramadan under en kortare tid, en 

vecka kanske, avslutar idrottsläraren fundersamt. 

Hem- och konsumentkunskapsläraren menar att lärarens uppgift är att bl.a. följa 

skolplaner och lagen för allas skull. Vidare anser läraren att det vore enklast om ramadan inte 

genomfördes under grundskolan alls. Huruvida de vill fasta eller inte skulle de muslimska 
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eleverna själva få bestämma när de blev myndiga, möjligen kunde muslimska elever få 

bestämma tidigast under gymnasiet. 

 Ma/No-läraren efterlyser en almanacka där ramadan stod inskrivet så att man 

uppmärksammade det redan under sin planering. Läraren upplever att det är besvärligt med 

ramadan eftersom den flyttar och inte infaller vid samma tid på året. Det är fel att barnen ska 

fasta när de är så unga menar Ma/No-läraren. 

Slöjdläraren, som själv är muslim, lyfter fram arbetstiden och föreslår att man 

kunde börja senare och sluta tidigare. Slöjdläraren menar också att man kan lyfta fram de 

estetiska ämnena under denna period och pausa de tunga och tråkiga teoretiska ämnena. 

Intensiva lektioner under några timmar och sedan låta eleverna gå hem istället för att hållas 

kvar, ser slöjdläraren också som en möjlighet. 

Svenskläraren anser att situationen inte är lätt eftersom ramadan är en lång 

period. Lärarens ansvar är också att lära eleverna möta det samhälle som de ska tillträda som 

vuxna och då fungerar det inte i arbetslivet att de helt plötsligt kan börja klockan tio på 

förmiddagen bara för det är ramadan. Det gäller och hitta den gyllene medelvägen menar 

läraren här. 

4.2 Sammanfattning av resultat 

• Resultatet visar att fastan under ramadan ställer till problem i undervisningen för 

läraren. På idrotten kan det förekomma att läraren inte vet hur många elever som 

kommer till lektionen, hem- och konsumentkunskap läraren planerar dubbelt under 

ramadan, Ma/No-lärare får brottas med okoncentrerade elever, svenskläraren 

måste ta hänsyn till dem som fastar, men slöjdläraren som själv är muslim menar 

att ramadan är uppfostran. 

 

• Eleverna är trötta och orkar inte delta i undervisningen fullt ut. De missar de 

praktiska övningarna inom idrott och hem- och konsumentkunskap. Det är en lång 

period och undervisningen påverkas negativt. 

 

• Samtliga lärare har aldrig haft kontakt med föräldrar när det gäller ramadan. En 

lärare tror att det kan hänga samman med språkproblem. 

 

• Vad det gäller stöd från rektorn och skolverket kring ramadan har fyra av fem 

lärare uppfattat att det inte existerar något sådant. Den femte läraren anser sig ha 
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stöd eftersom denne beviljar elevernas ledighet kring firandet av ramadan. De ska 

ändå tränas inför vuxenlivet som de kommer att möta sedan. 

 

• Fyra av fem lärare respekterar de muslimska elevernas val. Idrottsläraren är 

negativ till fastan som sker under ramadan, eftersom denne anser att kroppen tar 

skada under betydligt längre tid än under själva ramadan. Han får medhåll av de 

andra lärarna även om de accepterar deras val. Slöjdläraren är däremot positiv till 

fastan. 

 

• Idrottsläraren menar på att rektorn borde informera mer kring det hela gällande 

riktlinjer, hem- och konsumentkunskapslärare menar att det inte går att uppnå de 

krav som ställs pga. ramadan, Ma/No-lärare förstår inte frågan men menar att 

denne försöker följa planering och löser problem som uppstår efterhand och menar 

att man behöver inte göra någon stor sak av ramadan. Slöjdläraren ser framemot 

att få förutsättningar kring ramadan och hänvisar till England där de har kommit 

längre. Svenskläraren kör en haltande undervisning under ramadan. 

 

• Idrottsläraren poängterar att rektorns medverkan är av stor betydelse. En vecka 

kunde kanske räcka, menar idrottsläraren. Hem- och konsumentkunskapsläraren 

tycker att det vore enklast om elever inte alls fastade under ramadan när de går i 

grundskolan. Ma/No-läraren anser att ramadan borde vara med i almanackan så att 

det underlättade redan i planeringen. Denne anser också att det är besvärligt 

eftersom ramadan flyttar och tycker att det är fel att barnen ska fasta. Slöjdläraren 

efterlyser anpassad arbetstid, eftersom kroppen påverkas genom blodsockret och 

eleverna blir trötta. Svenskläraren anser att perioden är lång och att det inte är en 

lätt situation. Det går inte ändra hur som helst eftersom det kan finnas olika 

religionsutövande i olika klasser. Det gäller att hitta en medelväg. 

4.3 Analys av resultat från intervjuer med lärarna  
1. Vad betyder ramadan för din lärarroll? 

Samtliga lärare i min intervju tar upp situationer som de inte har mött tidigare som upplevs 

som problematiska och ovanliga, något som Otterbeck39 också påpekar i sin forskning. I hans 

                                                 
39 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 49 
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intervjuer liksom i mina har vikten av att kompromissa framhävts samt behovet av att söka 

lösningar i samband med de situationer som uppstår. Idrottsläraren säger att han inte vet när 

ramadan infaller, eller hur många av eleverna som tänkt genomföra ramadan. Läraruppdraget 

är utifrån eleverna, frågan är vad detta hade gjort för skillnad för honom eller eleverna. Det 

intressanta är att den muslimske slöjdläraren menar att ramadan hör till uppfostran vilket 

innefattas i läraruppdraget i gällande lagar och regler i lpo-94.40 

 

2. Vilket sätt påverkar ramadan dina elever och undervisning i skolan? 
Den aktuella forskning som Berglund har bedrivit när det gäller skolan bekräftar liksom i min 

undersökning att lärarna har uppmärksammat att de elever som genomför fastan under 

ramadan påverkas kroppsligt så att de blir trötta och inte orkar delta i eller koncentrera sig på 

undervisningen. 41 Lärarna menar att eleverna missar en del av undervisning och har svårt att 

ta igen detta. Om samarbetet hade varit bättre mellan föräldrar och skolan hade man kunnat 

finna någon modell för att eleverna skulle kunna ta igen det de har missat. Jag prövade själv 

fasta under en hel dag så som eleverna gjorde i undersökningen och jag har full förståelse för 

lärarnas reaktion. Jag blev irriterad och trött, det värsta var törsten. Det är som tre av fem 

lärare sa: ”det går väl an att de inte äter under en hel dag men att inte få dricka är oansvarigt”. 

Den muslimske slöjdläraren, i likhet med Mohammad Fazlhashemi, håller med om kroppens 

påverkan men ser positivt på detta genom att lyfta fram fastans goda resultat för individens 

hälsa eftersom kroppen blir rensad både kroppsligt och själsligt. 42  Här syns den tydliga 

skillnaden i synsättet. 

 

3. Föräldrapåverkan, hur fungerar det under ramadan? 

I forskningen visar det sig hur viktigt det är att ha föräldrakontakt. I undersökningen har 

samtliga lärare delgett att de aldrig har haft kontakt med föräldrarna. I Berglunds forskning 

talas det om att det är utifrån föräldrarnas påverkan som man vet vilka riktlinjer som ska gälla 

under ramadan. Berglund menar vidare att betydelsen är av största vikt i och med att 

styrdokumentet lyfter fram att läraren ska samverka med och fortlöpande informera 

föräldrarna om elevens skolsituation. I lpo-94står det tydligt att läraren tillsammans med 

föräldrar har ett gemensamt ansvar för elevens kunskapsutveckling.43 Lärarna i min 
                                                 
40 Lärarnas Riksförbund (2005) Lärarboken sid 14 
41 Berglund, Jenny (2009) ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 37 
42 Fazlhashemi, Mohammad (2009) ”Inre frihet och social filantropi”, i Ramadan – en svensk tradition sid 32 
43 Berglund, Jenny (2009) , ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 46 
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undersökning litar helt på sina elever och för det andra menar de att det är på grund av 

språkproblem som föräldrarnas påverkan faller bort. 

 

4. Vilka stöd har lärarna från rektorn och skolverket under ramadan? 

Fyra av fem lärare anser att de inte har något stöd från rektorn eller skolverket. Svenskläraren 

anser att denne får stöd genom att läraren får lov att ge eleverna ledigt på samma villkor som 

andra elever. För övrigt försöker man genomföra undervisning som vanligt och motiverar 

detta med att eleverna tränas för att komma ut till arbetslivet en dag och då kan de inte ta 

ledigt utan det handlar om att anpassa sig till dagens samhälle. I forskningen och i lpo-94 

visar det sig att rektorn är den ansvarige personen för verksamheten och ska vara till stöd för 

lärarna.44 

 

5. Hur förhåller du dig som lärare till muslimska elever som vill fasta under 

ramadan? 

Fyra av fem lärare respekterar de muslimska elevernas val att fasta under ramadan. 

Idrottsläraren anser att kroppen tar stryk betydligt längre tid än under ramadan och är negativ. 

I Berglunds45 forskning liksom i min undersökning visas tydligt att lärarna ställer sig 

tveksamma till elevernas val att vilja fasta under ramadan och anser att elever i grundskolan 

inte bör genomföra fastan under ramadan. 

 

6. Vilka förutsättningar krävs för att din undervisning ska fungera enligt skollagen 

under ramadan? 

Idrottsläraren påpekar att rektorns engagemang är av största vikt och det lyfts även fram i 

Berglunds forskning i skolan, liksom föräldrapåverkan.46 Idrottsläraren efterlyser även mer 

kunskap kring ramadan. Hem- och konsumentkunskapslärare menar att det krävs en tillsyn av 

ämnet eftersom de muslimska eleverna mer eller mindre förlorar den praktiska delen i ämnet 

och det leder till att lärarna inte kan uppnå kravet som ställs av skolmyndigheten genom lpo-

94. vad får det för konsekvenser? Ma/No-läraren förstod inte frågan, utan menade att han 

löser själv utifrån de olika situationer som uppstår. Den muslimske slöjdläraren hoppas på 

förutsättningar kring ramadan, så som i England där de har kommit längre. På vilket sätt de 

                                                 
44 Lärarnas Riksförbund (2005) Lärarboken sid 26 
45 Berglund, Jenny (2009) ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 37 
46 Berglund, Jenny (2009) ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 45 
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har kommit längre i England framkommer inte i undersökningen. Svenskläraren menar att det 

inte går att ta speciella hänsyn till en specifik religion. I Svanbergs och Westerlunds forskning 

framgår det att det är svårt att vara muslim i det svenska samhället där folk omkring har 

mycket lite förståelse för religiositet. 47 Svenskläraren pusslar så gott det går utifrån de 

förutsättningar som finns idag. 

 

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka situationen 

kring ramadan i skolan? 

I Berglunds forskning i skolan talar rektorerna med föräldrarna och meddelar gällande 

riktlinjer till lärarna i skolan. 48 Idrottsläraren i undersökningen skulle vilja införa rektorns 

medverkan betydligt mer kring de aktuella situationer som ramadan medför, samt korta ner 

fastetiden till max en vecka. Hem- och konsumentkunskapsläraren vill inte att barnen fastar 

under ramadan i grundskolan liksom Ma/No-läraren, samtidigt efterlyser Ma/No-läraren en 

almanacka där ramadan står skrivet redan vid terminsplanering liksom julfirandet. 

Islamologen Anne Sofie Roald har också en tanke kring en almanacka där olika religioners 

helger tas upp.49 Slöjdläraren efterlyser anpassad arbetstid, eftersom blodsockret påverkar 

kroppen. Mohammad Fazlhashemi menar att de som fastar utsätter kroppen för påfrestningar 

under ramadan.50 Svenskläraren menar på att ramadanperioden är för lång och medför 

situationer som inte är så lätta och hantera, det gäller att hitta en gyllene medelväg som 

fungerar under situationen. Jag har själv arbetat kring ämnesövergripande arbete under min 

studenttid, vilket var mycket positivt för alla inblandade. En tanke är att skolan kunde ordna 

en temadag som tog upp olika situationer och möjligheter kring ramadan. 

 

4.4 Resultat från eleverna 

1. Beskriv kort din bakgrund. (Flicka/pojke, ålder, härkomst, religion) 

I undersökningsgruppen ingick två stycken femtonåriga pojkar från Irak, de kom till Sverige 

när de var mindre. En pojke på sexton år är också från Irak men han är född och uppvuxen i 

Sverige. Två sextonåriga flickor ingår också. En av flickorna säger att hon är från Kurdistan, 

och den andre från Irak. Alla är muslimer. 
                                                 
47 Svanberg, Ingvar och Westerlund, David (1999) Blågul islam? muslimer i Sverige sid 9 
48 Berglund, Jenny (2009) ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 45 
49 Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen sid 29 
50 Fazlhashemi, Mohammad (2009) ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 31 
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2.  Berätta vad ramadan betyder för dig?  

För samtliga elever betyder ramadan att man fastar för att känna hur andra fattiga har det här i 

världen. Det är en högtid och är den vackraste månaden menar en av flickorna. Flickan från 

Kurdistan förklarar att ramadan är stort i hennes hemland och inte alls som här i Sverige. 

Samtliga från Irak fastar medan flickan från Kurdistan inte fastar, sedan under följdfrågan 

kom det fram att hon fastade under helgerna. 

 

3. Påverkas du på något sätt kroppsligt eller psykiskt under ramadan, i så fall hur? 

De elever som fastade påverkades kroppsligt genom att de blev trötta, hungriga och att 

humöret kunde svänga speciellt i början, men de upplever att de har det under kontroll så det 

inte påverkade något. Flickan som inte fastar under skoldagarna vid ramadan påverkas inte 

alls kroppsligt eller psykiskt. 

 

4. Blir ditt skolarbete påverkad av ramadan? 

Samtliga elever menar att ramadan inte påverkar deras skolarbete. De som fastar blir lite trötta 

i början men i det stora hela uppfattar de själva att deras skolarbete fungerar som vanligt i 

skolan. 

 

5. Är det några ämnen som är mer jobbiga under denna tid, i så fall på vilket sätt?  

Samtliga elever från Irak menar att det inte finns några ämnen som är mer jobbiga under 

denna period. När jag väl nämner de praktiska ämnena som idrott och hem- och 

konsumentkunskap, så kommer det fram att de deltar i den utsträckning de orkar. De deltar 

inte i idrotten och simning pga. att det finns risk för och svälja vatten eller att de efter idrotten 

måste duscha. I hem- och konsumentkunskap arbetar de ofta teoretiskt och undviker det 

praktiska. En av eleverna menar att matte är jobbigt, eftersom det kräver koncentration. 

 

6. Känner du att du får stöd och förståelse av lärare och elever kring din situation 

under ramadan? På vilket sätt? 

Eleverna tycker att de får stöd och förståelse av lärare och elever runt om dem. En av 

flickorna berättar att de andra eleverna ibland undrar varför hon inte gör eller är med på vissa 

saker under ramadan. Hon säger att när hon förklarar förstår de och hon får stöd. Alla elever 
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verkar ha starkt stöd hemifrån, eftersom de verkar vara fast beslutna om att göra det de gjorde 

utan att bli påverkade av sin omgivning. 

 

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka situationen 

kring ramadan i skolan? 

Samtliga elever är överens om att det fungerar bra och de kommer inte på något som de skulle 

vilja införa eller förändra när det gäller situationen kring ramadan. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat från elever. 

• I resultatgruppen ingick tre pojkar och en flicka från Irak i åldrarna femton och sexton  

år. Den andra flickan är sexton år och är från Kurdistan. Alla elever i undersökning är 

muslimer. 
 

• Ramadan är av stor betydelse för samtliga elever. De menar att det är något som de 

gör för att förstå hur fattiga har det i världen. Alla från Irak genomför fastan. Flickan 

från Kurdistan fastar inte men under följdfrågan så kom det fram att hon fastade under 

helgerna. 

 

• Fyra av fem elever påverkas kroppsligt i form av trötthet eftersom de fastar under 

ramadan, men de uppfattar inte att det utgör något hinder för skolarbetet. 

 

• Samtliga elever menar att skolarbetet fungerar som valigt under ramadan. 

 

• De fyra av fem elever som fastar under ramadan menar till en början att alla ämnen 

fungerar som vanligt. Lite djupare i intervjun kommer det dock fram att i idrotten gör 

de bara det de orkar och i hem- och konsumentkunskap kommer de överens med 

lärarna om att slippa de praktiska momenten. De menar också att det är jobbigt att 

koncentrera sig under tunga ämnen som matte. 

 

• Samtliga elever menar att de får stöd och förståelse av lärare och elever i skolan, 

eftersom de respekterar deras val. En flicka menar när hon förklarar ramadan för 

omgivningen fungerar stödet ännu bättre. Starkaste stödet har de hemifrån. 
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• Alla fem eleverna är överens om att det fungerar bra och de har inga önskemål om 

förändringar kring ramadan i skolan. 

4.6 Analys av resultat från intervjuer med elever: 

1. Beskriv kort din bakgrund. (Flicka/pojke, ålder, härkomst, religion) 

Undersökningsgruppen här domineras av irakier. Tre pojkar och två flickor i åldrarna femton 

till sexton år ingår. Alla är muslimer. 

 

2. Berätta vad ramadan betyder för dig?  

Alla fem elever bekräftar att ramadan är av stor betydelse. Fyra av fem elever genomför 

fastan i sin helhet, och den femte fastar under helgerna. Eleverna menar liksom Mohammad 

Fazlhashemi att fastan bedöms stärka människan genom att hon tränar sig i att kunna avstå 

från det materiella till förmån för det andliga. Förutom de andliga eller religiösa aspekterna 

understryks de världsliga och sociala sidorna av fastan som samhörighet med övriga 

muslimer.51  Eleverna i undersökning tryckte på att vikten av att känna hur fattiga har det i 

världen var den främsta betydelsen,52 det lyfts upp även i Hjärpes bok 99 frågor om islam. 

 

3. Påverkas du på något sätt kroppsligt eller psykiskt under ramadan, i så fall 

hur? 

I överrensstämmelse med Mohammad Fazlhashemi53 höll eleverna i undersökningen med om 

att fastan påverkade dem kroppsligt genom att de blev trötta, hungriga och att humöret kunde 

svänga speciellt i början, men de uppfattar det hela som att de har det under kontroll så det 

inte påverkade något av deras skolarbete. Jag har prövat på och fasta för undersökningens 

skull, och utifrån den egna erfarenheten kan jag nu förstå både elever och lärare i deras 

situationer.  Flickan som inte fastar under skoldagarna vid ramadan påverkas inte alls 

kroppsligt eller psykiskt. 

 

4. Blir ditt skolarbete påverkad av ramadan?  

Alla de intervjuade eleverna var överrens om att ramadan inte påverkade deras skolarbete. 

Genom följdfrågor så kommer det fram att de praktiska ämnena som idrott och hem- och 

konsumentkunskap samt den tunga matte blir påverkade av ramadan. Det framkommer tydligt 
                                                 
51Fazlhashemi, Mohammad (2009) ”Inre frihet och social filantropi”, i Ramadan – en svensk tradition sid 32 
52 Hjärpe, Jan m.fl. (2008) 99 frågor om islam. Sid. 131 
53 Fazlhashemi, Mohammad (2009) ”Inre frihet och social filantropi”, i Ramadan – en svensk tradition sid 31 
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även i Berglundsforskning att ramadan påverkar kring olika situationer i skolan. Speciellt i 

ämnet idrott.54 

 

5. Är det några ämnen som är mer jobbiga under denna tid, i så fall på vilket 

sätt? 

Samtliga elever i intervjun menar att det inte fanns några ämnen som är mer jobbiga under 

ramadan. Berglund menar att idrottsundervisningen innehåller många moment som kräver 

fysisk ansträngning och oftast är det idrottslärare som funderar över hur fastande elever ska 

klara undervisningen. I intervjuns djupare del framgick det att eleverna i undersökningen 

tyckte att idrotten vara jobbig eftersom den var fysiskt krävande och att de valde bort vissa 

delar av den under ramadan.55 Killarna i undersökningen upplevde inte att hem- och 

konsumentkunskap var jobbig, men de gjorde i stort sett bara de teoretiska delarna och 

undvek de praktiska delarna. Flickan som fastade tyckte det var jobbigt att delta i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen i och med hon inte kunde få smaka eller äta men hon var 

stolt över att hon klarade att fasta under ramadan. Hon ansåg att matematik kräver 

koncentration och det är jobbigt. 

 

6. Känner du att du får stöd och förståelse av lärare och elever kring din 

situation under ramadan? På vilket sätt? 

Alla elever i intervjun ansåg att de får stöd och förståelse av lärare och elever, i och med att 

de respekterar deras val att genomföra fastan. Idrottsläraren visar sin respekt genom att 

eleverna har möjlighet att göra vad de orkar under ämnet idrott, i hem- och 

konsumentkunskap kommer eleverna överens med läraren om att få slippa den praktiska 

delen. Ma/No-läraren visar förståelse genom att flytta på prov osv. Slöjdläraren är insatt 

genom att han själv är muslim och stöttar dem i deras val genom positiv uppmuntran. 

Svenskläraren visar respekt genom att denne pusslar ihop olika situationer och hittar en 

gyllene medelväg. Lärarna följer sitt uppdrag genom att visa varje elev respekt.56 

 

 

                                                 
54 Berglund, Jenny (2009) , ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 41 
55 Berglund, Jenny (2009) , ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 41 
56 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 17 



 36

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka 

situationen kring ramadan i skolan? 

Eleverna i intervjun hade inga direkta tankar på att vilja införa eller förändra någon situation 

kring ramadan. De var nöjda som det var. I likhet med vad Berglund och Otterbeck poängterar 

så är kommunikationen och kontakten mellan föräldrar och de som arbetar i skolan av största 

vikt. 57, Detta lyfts även fram i styrdokumentet i lpo-94.58 

                                                 
57 Berglund, Jenny (2009) , ”Ramadan i skolan”, i Ramadan – en svensk tradition sid 45.  Otterbeck, Jonas 

(2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 71 
58 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 14 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Min slutsats av studien är att ramadans påverkan på skolsituationer är av betydelse i sig, men 

om kommunikation och kontakten med föräldrar bearbetas, och rektor med ledning är 

uppmärksam och ger kunskapsutveckling samt tydliga riktlinjer på vad som gäller, så fungerar 

ramadan liksom alla andra helger. Ramadan är av stor betydelse för muslimer i världen och 

för de muslimska eleverna. I likhet med vad Roald och Stenberg menar är religionen en 

privatsak som har stöd i den svenska religionsfrihetslagen. Lagar och regler ska vara till för 

människor och inte tvärtom. 

Jag hade från början ingen aning om att det fanns en muslimsk lärare i denna 

skola. Jag tyckte att det var spännande och hoppades på att kunna finna skillnader och likheter 

i dennes och de andra lärarnas åsikter kring situationer angående ramadan. Resultatet visade 

en tydlig skillnad i förhållningssätt genom att den muslimske läraren efterlyste bättre stöd i 

form av riktlinjer som tog hänsyn till situationer kring ramadan i skolan. Likheter i 

situationerna var att ingen av lärarna hade kontakt med elevernas föräldrar under ramadan och 

litade helt och fullt på eleverna. 

Jag är själv född i Indien och blev adopterad när jag var tio år till Sverige. När 

jag var omkring sju års ålder var jag kristen i barnhemmet och när jag var hos mina biologiska 

föräldrar var jag hindu. Vid en indisk högtid fick vi barn åka och hälsa på våra föräldrar. Vi 

fick uppmaning från barnhemspersonalen att inte ge oss hän till de hinduiska gudarna, men 

väl hos mina föräldrar lydde jag min mor för att inte såra henne. Jag tog emot välsignelsen av 

prästen. Mina barnhemskamrater såg att jag gjorde så som mina föräldrar ville och talade då 

om detta för personalen på barnhemmet. Konsekvensen blev att jag blev utvisad till skamvrån 

under bibelläsningsstunden. Mina egna erfarenheter bekräftar liksom Otterbecks forskning att 

den enskilda individens känsla av samhörighet med en grupp människor och möjligheten att 

få sin identitet bekräftad är viktigare än något annat här i livet.59 I överrensstämmelse med 

islamologen Anne Sofie Roald menar så har människan i alla tider tolkat, format och 

förändrat skrifter för att kunna anpassa sig till tiden och miljön.60 Hela den här uppsatsen är 

                                                 
59 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 73 
60 Roald, Anne Sofie (2005) Islam, historia, tro, nytolkning sid 26 
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ett exempel på hur jag som en enskild individ sett och tagit till mig såväl de olika forskarnas 

tankar som olika människors erfarenhet av den verklighet vi tillsammans existerar i. Jag har 

tolkat utifrån min synvinkel och delgett det jag har ansett att vara av vikt. Jag skulle vilja 

avsluta med ett citat som jag fann i Otterbecks bok Islam, muslimer och den svenska skolan. 

Ett citat från Tage Danielsson: 

  Om jag tänker som fan, kanske hela dan 

 På mitt liv, och så fann 

 Nån sorts mening som var sann,  

 Ja då får jag inte glömma en förbannat viktig grej: 

 Att då gäller denna sanning bara mej.  

   ”Tanke om tolerans” i Tage Danielsson, 

   Samlade dikter 1967-1967, 

   Wahlström & Widstrand, 1967.61 

 

5.2 Fortsatt forskning 

Det hade varit  intressant att vidare undersöka hur de övriga eleverna i den skolan uppfattar de 

olika situationer kring ramadan. För att se i vilken utsträckning ramadans påverkan av 

undervisningen påverkar eleverna allmänt och vilka åsikter de har kring ramadan. Det hade 

också varit spännande att kunna genomföra en kvantitets undersökning av kunskap kring 

ramadan, för att kunna förebygga eventuella fördomar och missuppfattningar som eventuellt 

kan uppstå vid speciella situationer som ramadan. Vidare kan man genomföra en kvalitativ 

undersökning parallellt med en kvantitativ undersökning där en minoritets uppfattning sätts i 

förhållande till en majoritets uppfattning kring den aktuella situationen. 

                                                 
61 Otterbeck, Jonas (2000) Islam, muslimer och den svenska skolan sid 3 
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6. Sammanfattning 
Samhället förändras hela tiden och skolan är en plats där det förekommer mer och mer 

multikulturella inslag. Det moderna svenska samhället har formats utifrån ett socialt kontrakt 

som erbjuder individerna maximal frigörelse med minimala moraliska konsekvenser. Mötet 

mellan svenska och muslimska levnadssätt och attityder påverkar inte bara de muslimska 

invandrargrupperna, utan även det svenska majoritetssamhället.62 Vi kan inte bara blunda eller 

sopa problemen som uppstår vid olika situationer under mattan. Det gäller att mötas och 

diskutera fram fungerande lösningar. Kommunikationen är oerhört viktigt i alla sammanhang. 

Syftet med mitt arbete var att undersöka hur ramadan påverkar situationen i skolan bland 

lärare och muslimskaelever. För att få svar på mina frågor om ramadans påverkan på lärarnas 

och elevernas situation i skolan, använde jag mig av den kvalitativa forskningsmetoden. Jag 

gjorde tio personliga intervjuer med lärare och elever ifrån en högstadieskola. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebar en flexibilitet när det gällde ordningsföljden och den 

intervjuades svar och synpunkter. Varje intervju genomfördes och spelades in i ett enskilt 

rum. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till diktafonupptagningen. Jag var i skolan 

under en hel dag och fick anpassa mig efter deras schema och tid för att undersökningen 

skulle vara möjlig att genomföra. 

I forskningsbakgrunden lyfter jag fram olika författares och forskares syn på 

ramadan. Huvudfokus i litteraturen ligger på ramadans påverkan i olika situationer bland 

lärare och elever i skolan. Resultatet av min studie sammanfaller med litteraturen där det 

framgår att lärarna är tveksamma till att elever fastar under grundskolan, även om de visar 

respekt för deras val och följer således riktlinjer som ingår i läraruppdraget i lpo-94.63 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns olika situationer i skolan som påverkades 

mer under ramadan. Det gäller främst praktiska ämnen som idrott och hem- och 

konsumentkunskap där kroppen utsätts för olika påfrestningar, men även teoretiska ämnen 

som matte blir betungande i och med att den kräver elevernas koncentration. Lärarna saknar 

stöd och riktlinjer kring ramadan. Eleverna anser att de får stöd hos lärarna och kompisarna. 

Enligt elevernas uppfattning i undersökningen fungerar allt som vanligt under ramadan. Det 

skiljer sig således mellan hur lärare och elever uppfattar situationerna kring ramadan. 

                                                 
62 Roald, Anne Sofie (2009) Muslimer i nya samhällen sid 9ff 
63 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 15 
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Enligt läroplanen ska elevernas läroprocess utgå ifrån elevernas intresse och 

behov64. På så vis lär de sig i sin kontext. Säljö talar om lärandemiljöer65 och Olivestam talar 

om historiska texter som är aktuella i form av religiösa traditioner.66 För lärarna är det av vikt 

att sätta in kunskapen i en kontext och att den är funktionell. För att få ett naturligt samband 

och sammanhang i undervisningen måste utgångspunkten tas ifrån elevernas värld. 

Religionsundervisning om och firandet av olika religiösa högtider bidrar till ökad förståelse 

och tolerans. 

                                                 
64 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarhandboken sid 17ff 
65 Säljö, Roger, (2008), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv sid 12 
66 Olivestam, Carl E (2006) Religionsdidaktik sid 91, 146 
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Bilaga 1 

 

FRÅGOR TILL LÄRARE 

 

1. Vad betyder ramadan för din lärarroll? 

 

2. På vilket sätt påverkar ramadan dina elever och undervisning i skolan? 

 

3. Föräldrapåverkan, hur fungerar det under ramadan? 

 

4. Vilka stöd har lärarna från rektorn och skolverket under ramadan? 

 

5. Hur förhåller du dig som lärare till muslimska elever som vill fasta under ramadan? 

 

6. Vilka förutsättningar krävs för att din undervisning ska fungera enligt skollagen under 

ramadan? 

 

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka situationen kring 

ramadan i skolan? 

 
Hej! 

Jag heter Petronella Karlsson. Jag skriver min C-uppsats i religion på lärarutbildningen på 

Kristianstad Högskola. Jag är blivande religions och hem- och konsumentkunskapslärare. För 

att kunna genomföra uppsatsen är jag i behov av att göra en undersökning. Det har jag tänkt 

utföra genom att intervjua lärare och elever. Intervjuerna kommer att spelas in på en 

bandspelare för vidare analys. Efter det att mitt examensarbete blivit godkänt kommer 

innehållet på banden att raderas. Undersökningen är anonym på så sätt att inga namn kommer 

att användas i uppsatsen. Studien kommer att genomföras på en högstadieskola i Skåne. 

Syftet med intervjuerna är att undersöka hur ramadan påverkar lärare och elevers situation i 

skolan. Detta ämne anser jag är viktigt att utforska för att på längre sikt kunna utveckla 

kunskap och höja statusen inom detta område. 

 

Jag är tacksam för att ni tar er tid att ställa upp på intervjun. Petronella Karlsson 
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Bilaga 2 

 
FRÅGOR TILL ELEVER 

 

1. Beskriv kort din bakgrund. (Flicka/pojke, ålder, härkomst, religion) 

 

2. Berätta vad ramadan betyder för dig? 

 

3. Påverkas du på något sätt kroppsligt eller psykiskt under ramadan, i så fall hur? 

 

4. Blir ditt skolarbete påverkad av ramadan?  

 

5. Är det några ämnen som är mer jobbiga under denna tid, i så fall på vilket sätt?  

 

6. känner du att du får stöd och förståelse av lärare och elever kring din situation under 

ramadan? På vilket sätt? 

 

7. Vad skulle du vilja införa eller förändra, om du fritt kunde påverka situationen kring 

ramadan i skolan? 

 

Hej! 

Jag heter Petronella Karlsson. Jag skriver min C-uppsats i religion på lärarutbildningen på 

Kristianstad Högskola. Jag är blivande religions och hem- och konsumentkunskapslärare. För 

att kunna genomföra uppsatsen är jag i behov av att göra en undersökning. Det har jag tänkt 

utföra genom att intervjua lärare och elever. Intervjuerna kommer att spelas in på en 

bandspelare för vidare analys. Efter det att mitt examensarbete blivit godkänt kommer 

innehållet på banden att raderas. Undersökningen är anonym på så sätt att inga namn kommer 

att användas i uppsatsen. Studien kommer att genomföras på en högstadieskola i Skåne. 

Syftet med intervjuerna är att undersöka hur ramadan påverkar lärare och elevers situation i 

skolan. Detta ämne anser jag är viktigt att utforska för att på längre sikt kunna utveckla 

kunskap och höja statusen inom detta område.  

 

Jag är tacksam för att ni tar er tid att ställa upp på intervjun. Petronella Karlsson 


