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Abstract 

 

Figures show that Sweden received 40 000 refugees in the autumn of 2015, who all 

were in the age range to attend junior high, and high school. The majority of these 

students originated from countries where Islam is the main religion. Hence, some of 

these students are likely to have their educational background in a qur’anic school. The 

purpose of this study is therefore to provide information about these students’ 

educational background. The study has been conducted with a special focus on how the 

Swedish school system differs in comparison to the qur’anic school system. An 

additional research aim was to investigate what some English teachers knew about these 

students’ educational backgrounds. In addition to these aims, the study also focused on 

whether the teachers tend to adapt their lessons in order to benefit these students. The 

research method that has been applied in order to answer these questions are qualitative 

interviews conducted with four teachers of English. The results of this study indicate 

that the qur’anic school is vastly different from the Swedish school system. 

Furthermore, the teachers that participated in this study did share some knowledge 

about the qur’anic school system, even though it was somewhat limited among two of 

the interviewees. The same varying results were shown regarding the teachers’ wills to 

adapt their lessons, on behalf of these students. Moreover, two out of four teachers in 

this study lack basic knowledge about the qur’anic school.  
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1. Inledning 

Hösten 2015 tog Sverige emot totalt 40 000 nyanlända, blivande elever, i åldrarna 13-18 

år. Bland de elever som befinner sig i gymnasieåldern motsvarar de nyanlända eleverna 

nästan åtta procent av befolkningen i denna åldersgrupp (Skolverket, 2016f). Enligt 

migrationsverket är de flesta asylsökande från Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, eller 

Eritrea (2015). I alla dessa länder, bortsett från Eritrea, är Islam den största religionen. I 

Somalia är hela 99,8 % av befolkningen muslimer (Hackett 2012, 49). I alla dessa 

länder finns det tillgång till koranskolor. Det är därför troligt att somliga av dessa 

blivande elever har en bakgrund inom koranskolan. Utöver dessa elever så finns det 

dessutom de elever som inte längre räknas som nyanlända, men som trots detta har sin 

skolbakgrund inom koranskolan. Med detta i åtanke är det högst relevant, samt aktuellt, 

att bredda kunskapen om vad det innebär att komma från en koranskola. , inte minst för 

de lärare som skall undervisa elever med en skolbakgrund inom koranskolan. 

 

Denna studie kommer därför att redogöra för vad denna skolbakgrund innebär i 

jämförelse med den svenska skolan, samt att undersöka om, och i så fall hur, lärare 

anpassar sin undervisning för att nå just dessa elever. Studiens fokus ligger på 

engelskämnet, detta för att ämnet engelska inte ingår i de flesta av dagens koranskolor. 

Detta gör att ämnet blir svårare för dessa elever, i jämförelse med för de elever som är 

uppvuxna i den svenska skolan. Studier har trots detta visat att elever med annat 

modersmål än svenska prioriterar just ämnet engelska. Detta för att ämnet har så hög 

status bland eleverna som är uppvuxna i Sverige (Mourad 2004, 16).  Fokus ligger på 

gymnasieskolans engelska, då nästan all engelskundervisning genomförs på målspråket 

i det här stadiet. I studien problematiseras elevernas bakgrund i det engelska språket, i 

jämförelse med engelskundervisningen i Sverige för att förstå hur de olika partiella 

kompetenserna (de särskilda kompetenserna som eleven har specialiserat sig på) ser ut 

hos eleverna som har sin skolbakgrund i koranskolan i jämförelse med de eleverna som 

har sin skolbakgrund i den svenska skolan.  

 

Genom att studera detta kan förståelsen för eleverna som har sin bakgrund i koranskolan 

öka. Denna förståelse och kunskap kan sedan användas av gymnasielärare i engelska, 

för att på ett förmånligt sätt hjälpa dessa elever till en lättare skolgång i den svenska 

skolan.  
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

I det här avsnittet presenteras studiens bredare syfte, de frågeställningar som studien 

ämnar att besvara, samt de avgränsningar som har genomförts i studien.  

1.1.1  Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka vad elever som har gått i koranskola, i 

muslimska länder, har för skolbakgrund samt vilken kunskap engelsklärare i den 

svenska skolan har om denna. Vidare syftar studien till att ta reda på om, och i så fall 

hur, engelsklärare på gymnasiet anpassar sin engelskundervisning för elever som har en 

tidigare skolbakgrund inom Koranskolan.  

1.1.2 Frågeställningar 

För att besvara detta syfte kommer följande frågor att ställas i studien: 

1. Vad har elever som har gått i koranskola, i muslimska länder, för skolbakgrund? 

2. Hur tror gymnasielärare i engelska att undervisningen skiljer sig åt i koranskolan 

jämfört med i den svenska skolan? 

3. Anpassar gymnasielärare i engelska medvetet sin undervisning för de elever som 

har sin skolbakgrund i koranskolan, hur ser i så fall denna anpassning ut?  

1.1.3 Avgränsningar 

I detta avsnitt presenteras några av de avgränsningar som har genomförts, för att få en 

mer fokuserad studie.  

 

Den här studien har ett specialfokus på ämnet engelska. Detta begränsar studien en 

aning, då många av studiens resultat hade sett annorlunda ut om det hade varit andra 

ämnen i fokus. Dock är engelskan av intresse, då många elever som inte är uppvuxna i 

Sverige enligt studier är motiverade till att lära sig just ämnet engelska (Mourad 2004, 

16).  

 

I studien har, utöver valet av ämne, även avgränsning skett gällande vilka koranskolor 

som studien skall ha sitt fokus på. Detta på grund av att koranskolor existerar även i 

länder där islam inte är den största religionen, så som i Sverige och andra europeiska 

länder. Dock är många av dessa koranskolor ofta enligt lag skyldiga, att följa landets 

rådande betygskriterier (Olsson 2009, 283). Detta är inte lika vanligt förekommande i 

muslimska länder, där koranskolan, och dess traditioner, har varit en naturlig del av 

skolväsendet och samhället sen många hundra år tillbaka (Obondo 2005, 29). Det blir 

därför problematiskt att skriva om koranskolor i allmänhet, då skolorna som inte är i 

muslimska länder ofta har tagit bort mycket av det som traditionellt gäller för 

koranskolor.  Utöver detta så har den största delen av de studier som har undersökts, och 

som studien till viss mån baserats på, hämtats från vad författarna har benämnt: 

muslimska länder. På grund av detta har även denna studie sitt fokus på koranskolor i 

muslimska länder. Med det sagt skall förtydligas att även dessa skolor skiljer sig åt i 

jämförelse med varandra. Samt att det även i dessa länder förekommer att koranskolan 

enbart används som ett komplement till den statliga undervisningen (Boyle 2004, 19).  
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2. Metod och material 

I det här kapitlet kommer den metod som har använts till studien att presenteras, 

diskuteras, och förklaras. Vidare kommer studiens informanter att presenteras, och de 

etiska aspekterna kring undersökningen att diskuteras. Utöver detta kommer även de 

material som har använts, men även de material som har valts bort, att identifieras.  

2.1 Kvalitativ metod 

I det här avsnittet presenteras, motiveras, och förklaras, den valda metoden för den här 

studien.  

 

För att besvara studiens första frågeställning kommer studier av tidigare forskning 

rörande koranskolan att genomföras. Frågeställning två och tre kommer istället att 

besvaras med fyra kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i engelska. Deras svar 

kommer sedan att analyseras och jämföras med teori och tidigare forskning.  

 

De kvalitativa intervjuerna genomförs för att ta reda på huruvida lärare medvetet 

anpassar sin undervisning på något särskilt vis mot de elever som har en bakgrund inom 

koranskolan, samt om de har någon inblick i vad denna skolbakgrund innebär i 

praktiken. Denna vetskap är viktig då lärarnas teorier till viss mån kan spegla huruvida 

engelsklärare behöver mer information om koranskolor, eller om de redan besitter den 

kunskapen. I den här studien har det legat ett sort fokus på att få fram så nyanserade 

svar som möjligt. Därför är den kvalitativa metoden att föredra i denna studie. Dessa 

intervjuer kräver inte samma struktur och utsållning av information, som i den 

kvantitativa intervjun, utan snarare subjektiva, individuella svar (Ryen 2004, 45). Enligt 

Thomsson (2014, 9) är den kvalitativa intervjun en teknik som fångar nyanser och 

detaljer, som annars riskeras att försvinna i en kvantitativ forskningsform. Vidare är den 

kvalitativa intervjun extra bra lämpad för att besvara avancerade hur- och varför- 

frågor, vilket kommer att vara användbart i min egen studie (Hennink, Hutter och 

Bailey 2011, 10). Det är även fördelaktigt att genomföra de kvalitativa intervjuerna i 

informanternas naturliga miljö, för att få en större förståelse av dennes situation 

(Hennink, Hutter och Bailey 2011, 9). Tre av studiens fyra intervjuer har därför 

genomförts på skolorna där lärarna arbetar. Den fjärde intervjun genomfördes, på 

förfrågan av informanten, över telefon.  

 

Ryen (2004, 43) beskriver kvalitativ forskning som en gemensam beteckning för 

varierade tekniker till att närma sig olika data. Intervjutekniken i den här studien har 

varit av liknande form som socionomer och psykologer ofta använder sig av, nämligen 

en teknik där interaktionen mer liknar ett vanligt samtal med plats för spontanitet, 

fördjupning, och reflektion (Ryen 2004, 11). Genom att begränsa en förhandsstruktur 

minskas risken till att bli förblindad av de väntade svaren, eller de kommande frågorna 

(Ryen 2004, 44). Den här studien utgår dock från ett visst antal frågor för att i viss mån 

se till att syftet med studien efterföljs. Dessa frågor är uppbyggda efter den 

naturalistiska intervjun, denna filosofi innebär att man som forskare försöker få fram 

opåverkade svar från den intervjuade, denne skall alltså inte styras av forskarens egna 

teorier kring dessa svar (Ryen 2004, 47). Vidare anser man enligt denna teori att 

spontanitet och friheten till att i stunden frambringa nya frågor är vital, men att det inte 



10 

 

skall utesluta en utarbetad förhandsstruktur, om man redan innan intervjun vet ungefär 

vilken information som kan komma att gynna ens studie (Ryen 2004, 44). I min studie 

blir detta tydligt, då informanterna fick samma grundfrågor, men i vissa fall olika 

följdfrågor. Den naturalistiska intervjun går ut på att få fram det data som den 

intervjuade har inom sig, utan att på något vis ändra på denna information i 

intervjuprocessen(Ryen 2004, 47).  

 

2.2 Informanter 

I de här kapitlet redovisas en presentation av de fyra informanterna som har medverkat i 

studien.  

 

I denna studie har fyra informanter medverkat i de kvalitativa intervjuerna. De är alla 

anställda gymnasielärare i samma kommun, på kommunala skolor. Samtliga 

informanter är behöriga i ämnet engelska, och har alla arbetat med elever som har sin 

bakgrund inom koranskolan. Inför denna studie kontaktades 25 stycken av kommunens 

engelsklärare, varav de fyra medverkande i denna studie tillhörde den minoritet som 

ville medverka i studien. De fyra medverkande lärarna benämns med de fiktiva namnen: 

Ahmed Darbandy, Peter Gustavsson, Robin Westin, och Malin Andersson.  

 

Darbandy har med stor sannolikhet är en bra inblick i hur koranskolor fungerar idag, då 

han ofta är i kontakt med elever som kommer direkt från koranskolan. Han har även sin 

egen skolbakgrund inom koranskolan, i ett muslimskt land. Två av de andra lärarna som 

intervjuades, Gustavsson och Andersson, berättade att de hade begränsad kunskap om 

hur koranskolor fungerar, medan den fjärde läraren, Westin, hade en kollega som hade 

lärt honom mycket om hur skolsystemet fungerar.  

 

2.3 Analysmetod 

I det här avsnittet presenteras den metod som har gjort det möjligt att analysera studiens 

material. 

 

De kvalitativa intervjuerna i den här studien har utformats enligt den naturalistiska 

intervjun, och kommer även att analyseras enligt samma riktlinjer. I den naturalistiska 

intervjun är det av stor vikt att föra anteckningar under sin intervju, för att sedan 

bearbeta dessa, och slutligen använda dem i analysdelen av studien. Enligt denna teori 

finns tre varianter av anteckningar. Den första typen gäller anteckningar kring vad som 

faktiskt händer, det som den intervjuade säger. Medan den andra gäller forskarens egna 

värderingar, reaktioner och funderingar. Dessa anteckningar finns inte med i studien, då 

risken över att förvirra läsaren kring vad som faktiskt sades under intervjun ansågs bli 

för stor. Fokus ligger istället, som nämnt ovan, på det som faktiskt sades av 

informanten.  Den sista av dessa tre typer av anteckningar berör ett kritiskt tänkande till 

genomförandet av intervjun, om till exempel någon forskningsfråga har varit för 

styrande, eller innehållit för lite fakta för att nå den tänkta intentionen (Ryen 2004, 69).  
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2.4 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras den metod som är vald för denna studie, samt eventuell 

problematik som kan uppstå på grund av den valda metoden. 

 

Den första frågeställningen (Vad har elever som har gått i koranskolan, i muslimska 

länder, för skolbakgrund) kommer i första hand att besvaras av tidigare teorier och 

forskning, snarare än av de kvalitativa intervjuerna. Medan frågeställningarna 2 (Hur 

tror gymnasielärare i engelska att undervisningen skiljer sig åt i koranskolan jämfört 

med i den svenska skolan?) och 3 (Anpassar gymnasielärare i engelska medvetet sin 

undervisning för de elever som har sin skolbakgrund i koranskolan, hur ser i så fall 

denna anpassning ut?) främst kommer att besvaras med de kvalitativa intervjuerna. 

Dessa resultat kommer sedan att kompletteras med tidigare teorier och forskning.  

 

Den mest problematiska aspekten med den kvalitativa metoden är att resultaten från 

studien blir subjektiva. En skall vara medveten om att de svar och tolkningar som de 

kvalitativa intervjuerna resulterar i, aldrig kan räknas som sanningar eller definitiva 

svar, utan snarare en förståelse för den subjektiva betraktelsen (Thomsson 2014, 28). 

För att få så genomtänkta svar som möjligt är det enligt Thomsson (2014, 17) oerhört 

viktigt att vara en bra lyssnare, och att utifrån det omformulera och komplettera sina 

frågor så att de passar den intervjuade. Vidare bör det tilläggas att enbart fyra, av de 25 

tillfrågade lärarna valde att delta i studien. Det är möjligt att studiens resultat hade 

kunnat se annorlunda ut om fler lärare deltog.   

 

Det bör även tilläggas att brukandet av bandspelare under intervjuerna aktivt har valts 

bort. Detta för att undvika att den intervjuade fortsätter att lägga till mer viktig 

information kring ämnet, efter det att bandspelaren har stängts av (Ryen 2004, 60). 

Beslutet att ta bort bandspelare kan resultera i att den intervjuade känner sig friare, och 

att det därmed blir lättare att yttra sig utan att denne först analyserar sina egna ord (Ryen 

2004, 60). Detta har gjort att studiens svar från intervjuerna inte är ordagranna, vilket 

kan anses problematiskt, eftersom information riskeras att gå förlorad, eller feltolkas. 

Dock är det troligt att detta beslut har förstärkt känslan av ett avslappnat samtal, enligt 

den naturalistiska intervjuns regler, där den intervjuade inte behöver fundera kring att 

precis allt de säger sparas. att den intervjuade i regel fortsätter att lägga till mer viktig 

information kring ämnet, efter det att bandspelaren har stängts av. Detta beror på att den 

intervjuade känner sig friare, och att det därmed blir lättare att yttra sig utan att först 

analysera sina egna ord (Ryen 2004, 60). 

 

Intervjuerna i denna studie, har som tidigare nämnts utformats och analyserats utifrån 

den naturalistiska intervjun. Enligt denna teori bör den som intervjuar skriva ner sina 

egna värderingar, funderingar och reaktioner (Ryen 2004, 69). Denna typ av 

anteckningar har inte genomförts då dessa riskerar att förvirra läsaren från vad som 

faktiskt sades under intervjun. Vidare har detta analyserats i jämförelse med forskarens 

egen uppfattning av vad informanten vill ha sagt. Ett exempel på detta är när en av 

informanterna (se bilaga 3) missförstod frågan om huruvida elever från koranskolan 

skulle kunna gynnas av att ha sin engelskundervisning tillsammans med en 

modersmålslärare. Frågan blev missvisande då läraren tolkade frågan som att 

modersmålsläraren skulle ta över engelskundervisningen helt från läraren och svarade 
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då att modersmålsläraren inte var i närheten av att ha den kompetensen. Senare under 

intervjun förespråkade han att eleven behöver en modersmålslärare för att klara av 

skolan bättre. Svaren har då skrivits ner så som de sades, i enighet med den första 

tekniken för anteckningar. Dock redovisas inte detta missförstånd i studiens resultat, i 

enighet med den tredje typen av anteckningar, då det tydligt framgick att intentionen 

med frågan inte framgick tillräckligt tydligt, då läraren i fråga missförstod frågans 

innebörd.  

 

2.5 Etiska aspekter 

I det här avsnittet behandlas de aktiva åtgärderna som har genomförts för att 

informanterna ska känna sig bekväma i studien.  

 

För att skapa en trygg miljö där den intervjuade läraren känner sig bekväm i att svara på 

frågorna för studien, valdes några av de riktlinjer som beskrivs i Vad är god 

forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel (Gustafsson et al. 2004, 9). Där 

beskrivs det hur vitalt det är att informera den intervjuade, både om metod, 

frågeställning och syfte, redan innan intervjun äger rum. Detta för att den intervjuade 

ska kunna förbereda sig på vad som skall hända, och därmed slippa oroa sig för 

komplicerade frågor med svåra svar. Vidare anses det viktigt att den intervjuade får 

vetskap om möjligheten till att läsa igenom resultaten, innan dessa publiceras, samt att 

ge den intervjuade chansen till att i efterhand lägga till, eller ta bort, delar av dennes 

svar på frågorna (Thomsson 2014, 31). Utöver detta kommer den intervjuade att vara 

anonym. Detta för att den intervjuade inte skall vara rädd att yttra sig, för att skydda sin 

egen identitet (Bell 2014, 52). I denna studie har informanterna på grund av detta 

tilldelats fiktiva namn, samt uteblivande information om lärarnas arbetsplatser. Utöver 

detta har den intervjuade blivit erbjuden att läsa igenom arbetet innan det publiceras 

(Hennink, Hutter, och Bailey 2011, 70). 

 

2.6 Material 

I detta avsnitt representeras de material som har använts för att göra studien 

genomförbar. 

 

Materialet för denna studie kommer alltså till stor del att grunda sig på studiens 

intervjufrågor från de kvalitativa intervjuerna (se bilaga 1.), samt på tidigare forskning 

och teorier. Gymnasielärarna som intervjuades till denna studie, informanterna, arbetar 

alla som gymnasielärare i engelska. Samtliga lärare arbetar i samma kommun, men på 

olika skolor. Informanterna fick en mejlförfrågan om att medverka i intervjun, i detta 

mail bifogades de tänkta intervjufrågorna, detta för att vederbörande skulle känna sig 

tryggare med att medverka i studien. 

     

För att få fram en så bra forskningsanalys som möjligt, lades ett stort fokus på 

anteckningarna som fördes under intervjuerna. Detta har genomförts enligt den 

naturalistiska tekniken för anteckningar (se avsnitt 2.2).  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en forskningsbakgrund att presenteras. Vidare definieras även de 

nyckelbegrepp som nämndes i inledningen. 

3.1 Begreppsdefinitioner  

I det här avsnittet förklaras några av de begrepp som används i forskningsbakgrunden.  

3.1.1 Främmandespråksinlärning 

I detta avsnitt definieras nyckelbegreppet främmandespråksinlärning.  

 

Ett främmandespråk är ett språk som lärs in i en miljö där språket egentligen inte hör 

hemma (Nationalencyklopedin, 2016a). Då man undervisar en nyanländ elev med 

bakgrund i en koranskola är det viktigt att komma ihåg att denne inte har vuxit upp med 

det engelska språket på samma sätt som en elev som har skolats i det svenska 

skolsystemet. I många av de här fallen kommer det engelska språket att vara högst 

främmande och relativt nytt för eleven. I dessa fall pratar man om elevens 

främmandespråksinlärning, en process som i allra högsta grad styrs av dennes tidigare 

språkerfarenheter (Wagner et al. 2008, 202). Det är troligt att en elev med bakgrund från 

en koranskola talar arabiska, då de religiösa skrifterna är skrivna på det språket, dock 

skall det inte uteslutas att eleven talar ett annat modersmål, till exempel persiska. En 

elev med sådan bakgrund kommer då att dra paralleller mellan persiska, arabiska, och 

svenska för att bemästra nya kunskaper i engelska (Wagner et.al 2008, 203).  

3.1.2 Metodik 

I detta avsnitt definieras nyckelbegreppet metodik. 

 

Metodiken kan beskrivas som en del av didaktiken. Då didaktik handlar om att analysera 

och förstå vilka faktorer det är som påverkar undervisningen, så kan metodiken 

beskrivas som en av dessa faktorer (Skolverket, 2016e). Nämligen hur något kan läras 

ut. Metodik handlar alltså om vilka metoder som bör användas för ett effektivt lärande, 

samt förståelsen kring varför just den valda metoden är den att föredra (Skolverket, 

2016e). Tillsammans med innehåll och syfte har metodiken en viktig del i den 

didaktiska triangeln. Metodiken skall då redogöra för hur undervisningens innehåll, 

samt syftet till varför uppgiften bör genomföras, på bästa sätt skall förmedlas till eleven 

(Skolverket, 2016e).  

3.1.3 Koranskola 

I detta avsnitt definieras begreppet koranskola.  

 

Koranskolans fokus ligger på att förmedla Koranens religiösa budskap, samt att fostra 

barn och ungdomar till en bättre moral (Obondo 2005, 29). Det viktiga inom 

koranskolan är att bevara guds ord, detta görs främst via utantillinlärning (Boyle 2006, 

488).  
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3.1.4 Koranen 

I detta avsnitt definieras nyckelbegreppet Koranen.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (Åkesson, 2016) är koranen ”muslimernas heliga bok som 

enligt traditionen givits till Muhammed av angeln Jobril (Gabriel)”. Koranen, al-qur’an, 

betyder uppläsning, eller recitation, på arabiska (Otterbeck 2000, 38).  

 

3.2 Tidigare forskning 

För att tillföra mer bredd och kunskap till studien, kommer detta avsnitt att behandla 

liknande forskning som har genomförts inom detta ämne.  

 

I sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan skriver Otterbeck (2000) om den roll 

som elever med muslimsk bakgrund spelar i den svenska skolan. Han fördjupar sig dock 

inte inom någon särskild skolform, utan fokuserar på den muslimska religionen mer 

allmänt. Detta kan vara problematiskt då ”muslimer” inte delar varandras bakgrund, och 

kan därmed uppleva, samt upplevas, på varierande sätt (Boyle 2004, 19). I sin studie 

nämner även Otterbeck (2000) hur mycket eleverna, som inte hade en svensk bakgrund, 

gynnades av att få en anpassad skolgång, genom att ha tillgång till en hemspråkslärare 

så att denne kan medla mellan eleven och läraren (Otterbeck 2000, 50). 

 

 Vidare visar Otterbecks studie, att kvinnliga lärare ibland har svårt att få respekt från 

manliga studenter med muslimsk bakgrund (2000, 69). Han menar att de manliga 

eleverna testar gränserna mer frekvent om de har en kvinnlig lärare. Att de hävdar att de 

inte behöver lyssna på kvinnor, på grund av deras religion. Dock finns det ingenting i 

Koranen, eller i någon av de andra heliga texterna, som fastställer att en kvinna inte kan 

undervisa manliga studenter (Otterbeck 2000, 69). Tidigare forskning har utöver detta 

även påvisat att många lärare känner ovisshet och osäkerhet, då de undervisar 

muslimska elever, samt har kontakt med deras föräldrar (Otterbeck 2000, 49, 73). 

Otterbeck (2000, 73) menar att denna rädsla är baserad på fördomar, i det här fallet tror 

han att dessa lärare är rädda för den ”våldsbenägna muslimska mannen”. Detta är ett 

problem, som troligtvis skulle minska i omfattning om mer forskning, och mer 

kunskapsspridning ägde rum inom detta område 

 

Vidare har Anders (2011) skrivit C-uppsatsen ”Engelska för nybörjare- Om nyanlända 

elevers svårigheter att nå målen i Engelska” där han bland annat diskuterar vikten av att 

läraren anpassar sin undervisning för dessa elevers framgång. Huruvida lärare faktiskt 

lever upp till detta, är även det något som den här studien har för avsikt att ta reda på. 

3.2.1Behovet av vidareforskning 

Detta avsnitt handlar om huruvida det behövs ytterligare forskning inom området, 

utöver den litteraturen som benämns i avsnitt 3.1.  

 

Studier rörande koranskolor är ett relativt outforskat ämne. Otterbeck nämner att 

behovet av forskning gällande muslimer i Sverige är stort, då han personligen enbart 

hittade en c-uppsats i ämnet, samt ett fåtal artiklar (2000, 123). Osbeck (2016) skriver i 
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en artikel för skolverket att ”Nyproducerade religionsdidaktiska avhandlingar är inte 

något som duggar tätt i Sverige. Det finns faktiskt inte särskilt många totalt sett”.  En 

studie som dock finns i ämnet är Anders (2011) C-uppsats Engelska för nybörjare? Om 

nyanlända elevers svårigheter att nå målen i engelska.  

 

3.3 Forskningsteori 

För att tydligare beskriva de olika klassrumsmiljöerna i den svenska skolan och 

koranskolan kan man dra paralleller mellan dessa, och pedagogiska inlärningsteorier. 

De pedagogiska inlärningsteorierna som kommer att diskuteras i detta avsnitt är den 

behavioristiska teorin, den konstruktivistiska teorin, samt den sociokulturella teorin. 

3.3.1 Behavioristisk teori 

I det här avsnittet presenteras en kort sammanfattning av vad den behavioristiska teorin 

innebär. 

 

Inom den svenska skolan hade det behavioristiska perspektivet sin storhetstid på 1960-

talet. Detta pedagogiska perspektiv innebar ett stort fokus på reproduktion, förmedling, 

och produkttänkande. Det ansågs viktigt att eleverna kunde reproducera en text 

ordagrant, texterna behövde inget direkt sammanhang eller förklaring (Monchinski 

2008, 104). Vidare ansågs belöning och bestraffning som avgörande för elevens 

utveckling (Monchinski 2008, 104). 

 

 En av grundarna till det behavioristiska perspektivet var B.F. Skinner (1904-1990), han 

ansåg att eleven var beroende av yttre påverkan från omgivningen, om eleven fick 

positiv förstärkning av sin omgivning, eller sin lärare, skulle denne återupprepa detta 

beteende, medan ett beteende som bemöttes med negativ förstärkning skulle komma att 

upphöra och därmed inte återupprepas (Shaffer 2009, 38). 

3.3.2 Konstruktivistisk teori 

I det här avsnittet presenteras en kort sammanfattning av vad den konstruktivistiska 

teorin innebär. 

 

Inom den konstruktivistiska teorin, även kallad den kognitiva teorin, anser en att eleven 

är mer komplicerad än att den enbart svarar på yttre stimuli. Teorin innebär att elevens 

långsiktiga planerande av framtiden, med fokus på möjliga konsekvenser är viktigare än 

tillfälliga positiva eller negativa förstärkningar (Shaffer 2009, 46).  

 

Piaget (1896-1980) var en av de största förespråkarna av denna teori, och bidrog med 

vad som idag kallas för ”piagettraditionen”. Detta innebär att man tror på att eleven går 

igenom ett visst antal utvecklingssteg, dessa följer varandra i en särskild ordning. Fokus 

ligger på individens egna intellekt, och personliga förutsättningar (Barklund & 

Ojanlatva 2005, 5). Inom denna teori ligger fokus på att eleven har förstått helheten av 

vad denne har lärt sig, snarare än att bitvis kunna redogöra ordagrant för vissa delar av 

undervisningen. Vidare anses det vitalt att en elev har förmågan att kunna argumentera, 
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lösa problem, samt diskutera, för att visa att denne verkligen har förstått helheten av en 

uppgift (Barklund & Ojanlatva 2005, 6).  

3.3.3 Sociokulturell teori 

I det här avsnittet presenteras en kort sammanfattning av vad den sociokulturella teorin 

innebär. 

 

Inom den sociokulturella teorin anses omgivningen och interaktionen ha en stor 

inverkan på elevens lärande. En viktig teknik för att nå kunskap är att eleverna får 

arbeta i grupp, de får då chansen att lära ifrån varandra, samt att ifrågasätta och försvara 

sina egna teorier och på så vis att de även utvecklas kognitivt (Barklund & Ojanlatva 

2005, 7). Vidare anses det inom denna teori som viktigt att utgå från elevens tidigare 

erfarenheter, och intressen, för att denne skall bli motiverad och därmed ha lättare att ta 

till sig ytterligare information (Thulin 2006, 18). 

 

Vygotskij (1896-1934) var en av förespråkarna av denna teori. Han menade att elevens 

tidigare sociala erfarenheter påverkade eleven, så väl som elevens nuvarande sociala 

situation (Daniels, 2005, 66). Huruvida eleven trivs i sin miljö, samt hur mycket denne 

interagerar med sin omgivning, sägs inom den sociokulturella teorin vara avgörande för 

dennes kunskapsutveckling (Säljö 1982, 38). 

 

3.4 Koranen – islams heliga bok 

Då koranskolan bygger på läran om koranen kommer detta stycke att redogöra för 

historien bakom boken, samt en kortare sammanfattning av koranens innehåll.  

 

Koranen, även kallad ”Den ädla recitationen” är islams heliga bok (Zetterstéen 2014, 1). 

Enligt muslimsk tro består boken av Guds ord, hörda av profeten Muhammed genom 

ängeln Gabriel. Enligt läran började dessa uppenbarelser att äga rum år 610, då 

Muhammed var 40 år, tills det att han dog tjugotvå år senare. Uppenbarelserna brukar 

delas in i två delar, den första delen är från profetens födelsestad Mekka, medan den 

andra är från Medina. I den första delen talar Gud, genom Muhammed, om Domens 

dag, där de som tror på Gud skall belönas medan de som tvivlar skall möta sitt straff. 

Den andra delen utgår från år 622, då Muhammed får sina första anhängare. Det var 

under den tiden som Muhammed bildade en stat som sammanhölls av religiös 

gemenskap (Zetterstéen 2014, 2).  

 

Uppenbarelserna bevarades muntligt, och till viss mån även skriftligt. Det var dock inte 

förrän efter profetens död som Kaliferna, som styrde det muslimska samfundet, kom att 

skriva ner alla uppenbarelser i en och samma bok, nämligen Koranen (Zetterstéen 2014, 

2). Koranen anses vara mycket auktoritär, då de skrivna budskapen kommer direkt från 

gud, snarare än från profeten Muhammed, eller någon annan dödlig människa 

(Otterbeck 2000, 38).  

 

I koranen förekommer ordet ”Kunskap” (’ilm) 750 gånger, det är det mest 

förekommande ordet i hela koranen, bortsett från ”Gud” och ”Herre” (Boyle 2006, 484). 
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Denna kunskap kan delas in i två olika grenar, den första är den kunskap som kommer 

direkt från gud, de herren lär ut. Medan den andra typen av kunskap består av 

människans historia, och samhällets framgångar och bakslag. Den förstnämnda typen av 

kunskap är den kunskapen som väger tyngst, i koranskolor är det därför viktigast att 

kunna citera just dessa bitar ur koranen (Boyle 2006, 485).  

 

3.5 Koranskolor i muslimska länder 

I detta avsnitt fastställs skolans historia, samt att den nutida verksamheten presenteras, 

dock kan skolans upplägg skilja sig från land till land, vilket kan vara värt att ha i 

åtanke. 

 

Koranskolan härstammar från 600-talet, då Islam introducerades i Somalia. Skolans 

fokus ligger på att förmedla Koranens religiösa budskap, samt att fostra barn och 

ungdomar upp till 14 års ålder (Obondo 2005, 29). Undervisningen går ut på att 

eleverna skall lära sig att recitera verser från koranen, de skall alltså lära sig stycken 

ordagrant från koranen, med rätt ordföljd, betoning, och uttal (Boyle 2006, 484). Denna 

memorering är den utvalda lärotekniken, för att bevara guds ord precis så som de 

förmedlades till Mohammud (Boyle 2006, 487). I en studie, genomförd av Boyle, visar 

intervjuer med föräldrar, till elever som läser på koranskolan, att de tycker att det är 

viktigare att deras barn kan memorera koranen, snarare än att förstå och samtala om den 

(2006, 487). Läraren är i många fall en imam, men inte nödvändigtvis (Otterbeck 2000, 

85). Imamens uppdrag är att predika, och att leda bön. För detta behöver imamen inte 

någon formell utbildning, dock måste denne ha en unik insikt om islam (Otterbeck 

2000, 44). Det finns inga kvinnliga imamer, då det inte är tillåtet för en kvinna att be 

inför män (Otterbeck 2000, 69).   

 

Utseendemässigt så ser koranskolor mycket olika ut sinsemellan, de mest 

förekommande är bara en liten byggnad med ett enkelt litet rum, medan andra är mer 

moderna, med tillgång till stora lokaler och den senaste tekniken (Boyle 2006, 482). Det 

finns ingen regel på hur många år som eleven skall delta i undervisningen, men målet är 

att denne skall kunna recitera samtliga verser utantill från koranen (Obondo 2005, 29). 

Det finns tre kunskapsområden som koranskolor ofta har för avsikt att förmedla. Det 

första steget handlar om att eleverna skall lära sig de arabiska konsonanterna, det andra 

steget blir att lära sig de arabiska vokalerna, och det sista steget blir att lära sig koranens 

verser utantill. Verserna lärs ut i bakvänd ordning, eleverna börjar alltså med kapitel 

114, och arbetar sig sedan i riktning mot kapitel 1 (Obondo 2005, 30).  

 

Majoriteten av eleverna som går i koranskolan är pojkar, de går dessutom traditionellt 

en längre tid i dessa skolor, jämfört med flickorna. Dock finns det inget som säger att 

skolan enbart är för pojkar, även om den största andelen av eleverna är pojkar (Boyle 

2006, 482). Flickorna och pojkarna placeras inte bredvid varandra, utan sitter i varsin 

sida av klassrummet (Boyle 2006, 484). Anledningen till varför fler pojkar än flickor 

läser på koranskolan hävdar Otterbeck beror på att pojkar, både i nutid men främst 

historiskt, har prioriterats framför flickorna på grund av att flickornas sysslor inte kräver 

någon högre grad av skolutbildning. Han tillägger dock att det blir allt vanligare med 

flickor i koranskolorna (E-mail, 05-04-2016). Redan vid tre års ålder börjar många barn 
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i koranskolan, och får redan då börja öva sig i att läsa och skriva verser från Koranen på 

arabiska (Boyle 2006, 482). För somliga elever är koranskolan endast ett komplement 

till den statliga skolan, en traditionell kvällskurs. Dock är det inte ovanligt, speciellt för 

elever på landsbygden, att koranskolan är den enda möjligheten till någon form av 

skolundervisning (Obondo 2005, 29). Dessvärre måste eleverna betala en avgift för att 

få ta del av koranskolan, dock är detta något som föräldrar tenderar till att sponsra, då de 

anser att denna skolform även stärker deras barns moral (Obondo 2005, 29). Avgiften 

varierar, men anses sällan allt för hög, då koranskolor ofta får bidrag från kommunen 

den är belägen i (Boyle 2006, 483).  

3.5.1 Koranskolor i Sverige 

I det här avsnittet presenteras fakta kring de koranskolor som finns i Sverige. Detta för 

att många av de elever som har en bakgrund inom koranskolan, väljer att fortsätta med 

att gå till koranskolan även i Sverige, parallellt med deras andra studier (Obondo 2005, 

60).   

 

Det finns koranskolor även i Sverige. Dessa skolor måste dock följa de svenska 

betygskriterierna (Olsson 2009, 283). På en av Sveriges koranskolor i Göteborg är målet 

med skolan att eleverna ska kunna recitera koranens verser utantill, tills de kan koranen 

helt utantill. Eleverna får utöver detta även lektioner i grunderna inom Islam, samt att 

läraren lär eleverna att förstå verserna som de får lära sig. Eleverna måste vara äldre än 

sju år, och vänder sig till både flickor och pojkar (Sveriges Förenade Muslimer, 2016). 

Till skillnad från de svenska statliga skolorna så erbjuder de muslimska friskolorna 

muslimska lärare, islamsk miljö, mat som är förenlig med gällande kostregler inom 

islam, lov vid fredagsbön, samt könsseparerad gymnastik (Otterbeck 2000, 86).  

 

Föräldrar till barn på koranskolor i Sverige är ibland oroliga över att deras barn skall 

glömma bort sitt förflutna, och anser därför att koranskolan kan hjälpa deras barn att 

komma ihåg deras kultur och religiösa tradition (Otterbeck 2000, 85). Vidare anses 

koranskolorna i Sverige som viktig för dessa föräldrar då somliga av dem menar att 

koranskolan blir en trygghet både för dem, och för deras barn, då de får chansen att 

beblanda sig med andra elever och föräldrar som delar en liknande bakgrund som de 

själva (Obondo 2005, 60). Det är möjligt att detta är en av orsakerna till att det öppnas 

fler och fler muslimska friskolor runt om i landet (Otterbeck 2000, 86).  

 

Enligt Olsson (2009, 282) råder det en främlingsfientlighet emot den muslimska 

kulturen i det svenska samhället, vilket kan vara en av anledningarna till varför dessa 

friskolor existerar. Ett exempel på detta var då Sverigedemokraternas partiledare 

Jimmie Åkesson deltog i en debatt, där han hävdar att den viktigaste åtgärden som 

Sverige bör se över är att begränsa den muslimska invandringen (SVT debatt, 2009). 

Det handlar således inte om invandring i allmänhet, utan åtgärden är istället riktad mot 

muslimer. Ett liknande exempel är den uppmärksamhet, och utbredda ilska, som väcktes 

då två unga kvinnliga elever kom till skolan uppklädda i niqabs, en muslimsk slöja som 

täcker nästan hela ansiktet (Olsson 2009, 282). Vidare finns det ett flertal krönikor, 

bloggar och artiklar, som menar att Sveriges koranskolor uppfostrar sina elever till att 

bli terrorister och kvinnoförtryckare (Ljungbeck 2014). Studier har även visat att media, 

och samhällets fördomar även resulterar i att en del lärare är oroliga för att vara i 
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kontakt både med den muslimska eleven, så väl som med dennes föräldrar (Otterbeck 

2000, 48, 73). 

 

3.6 Memorering i koranskolor  

I detta avsnitt kommer att handla om memorering, den vanligaste lärotekniken inom 

koranskolan. 

 

Det är vanligt att se memorering och förståelse som två motpoler till varandra. Inom 

koranskolor ser man istället memorering som ett första steg till att i slutändan uppnå 

förståelse (Boyle 2006, 488). De båda termerna används därför ofta synonymt med 

varandra (Boyle 2004, 84). Det viktiga inom koranskolan är att bevara guds ord, precis 

så som de blev sagda på 600-talet. Tanken är därför att ett barn först skall lära sig att 

recitera guds ord ordagrant, sedan skall barnet bli äldre och succesivt börja förstå 

budskapet i de ord som denne har lärt sig. Denna förståelse är då trodd till att leda till en 

djupare gudstro (Boyle 2006, 488). Vidare anses en person som kan memorera koranen 

vara en mycket ansenlig muslim, detta för att man som bra muslim skall vara mycket 

disciplinerad, vilket man automatiskt blir om man har god förmåga till memorering 

(Boyle 2006, 489).   

 

Denna läroteknik har blivit mycket kritiserad av västvärlden. Då många anser att den 

här typen av pedagogik snarare borde ses som ett utnyttjande av barnets oförmåga att 

ifrågasätta, att de blir hjärntvättade till att tro på koranens budskap (Boyle 2006, 488). 

Dock menar många muslimer att de snarare vill hjälpa barnet. De menar att barnet föds 

som ett tomt blad, och att det kan fyllas med något gott eller något ont. För att garantera 

att barnet inte fylls med onda tankar, får barnet redan i tidig ålder lära sig guds 

välvilliga ord via koranen (Boyle 2006, 491).  

 

3.7 Den svenska skolans metodik, i jämförelse med metodiken i 

koranskolan 

Det här avsnittet kommer att redogöra för hur kunskaper bör läras ut, enligt 

koranskolor, så väl som inom det svenska skolsystemet. 

 

Almen och Hartman (2000, 215) menar att de första 75 åren av folkskolan i Sverige var 

en ren religionsskola, ett skolsystem som i högsta grad kan jämföras med dagens 

koranskolor. Dock skall dagens skolor i Sverige vara icke-konfessionella, vilket innebär 

att de inte får förekomma religiösa inslag. Detta gäller inte för fristående religiösa 

skolor, där får religiösa inslag förekomma i utbildningen, men dock inte i 

undervisningen (Osbeck 2016).  Att de flesta skolorna i Sverige är icke-konfessionella 

bidrar till att den svenska skolan skiljer sig mycket från den religiösa koranskolan. 

 

Något som kännetecknar den svenska skolan är att träna eleven i att tänka kritiskt, och 

självständigt. På Skolverket står det skrivet att ”Skolan ska bidra till att eleverna 
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utvecklar ett kritiskt tänkande, det är tydligt framskrivet som mål i hela det svenska 

skolsystemet” (Skolverket, 2011a, 7). Detta står i direkt kontrast till didaktiken inom 

koranskolorna, där elevernas kritiska tänkande inte bör ifrågasätta guds ord, istället bör 

de lära sig guds ord ordagrant (Obondo 2005, 29). Att kunna något ordagrant, att kunna 

memorera, är en färdighet som inte nämns i den svenska läroplanen, varken för 

grundskolan (Skolverket, 2011b).  eller gymnasiet (Skolverket, 2011a). Vidare skriver 

Höst (2016) att memoreringstekniken tillhör ett mindre utvecklat tillvägagångssätt för 

att nå kunskap. 

 

En annan skillnad mellan koranskolan och den svenska skolan är att eleverna i den 

svenska skolan får börja med ett stort utbud av kurser redan i lågstadiet, de får chansen 

till att prova på det mesta. Sedan, i gymnasieåldern, får eleverna i större grad själva 

välja vilka ämnen de vill fokusera mer på, och vilka de vill välja bort. I koranskolan är 

det tvärt om, där får eleverna enbart fokusera på en bit av koranen, för att sedan lära sig 

hela boken, arabisk grammatik, och i vissa fall även ytterligare kurser. De börjar med 

detaljstudier vid ung ålder, för att sedan gå över till en läroteknik där de istället skall ha 

grundläggande kunskaper inom många områden (Boyle 2006, 485).  

 

Läraren i en koranskola har både undervisning i grupp, men också många timmars 

individuell undervisning i enskilt möte med eleven. För att detta skall vara möjligt krävs 

det att de äldre eleverna hjälper till med att undervisa de yngre eleverna (Boyle 2006, 

482). Majoriteten av de lärare som undervisar i koranskolor är män. De har en mycket 

hög auktoritet, och är ofta stränga och noggranna. På en del koranskolor ingår även 

bestraffning i läraryrket, läraren har då rätten att slå en olydig elev på fingrarna med en 

vass pinne (Boyle 2006, 484). Att som lärare bruka våld mot en elev har varit förbjudet 

i Sverige sedan år 1958 (Regeringen, 2009, 10) Det har dock skett en förändring på 

senare tid, då fler kvinnor har kommit in i läraryrket i koranskolorna. Dessa kvinnor har 

inte samma roll som männen, de kan sällan hela koranen, utan har istället fokuserat på 

ett antal verser. Dessa kvinnor skall ha en mer vänskaplig ton, och undervisar 

framförallt de yngre barnen (Boyle 2006, 483). I Sverige visar istället studier från år 

2014 att hela 76 % av lärarna i grundskolorna var kvinnliga lärare (Statistiska 

centralbyrån, 2015a). Att det finns fler kvinnliga än manliga lärare, gäller även på 

Sveriges gymnasieskolor, dock inte med samma stora differens (Statistiska 

centralbyrån, 2015b). 

 

I koranskolan förekommer inga diagnoser eller prov, och det finns heller ingen 

betygsättning. Medan alla skolor i Sverige, oavsett om de är religiösa eller inte, måste 

förhålla sig till landets bestämda betygskriterier (Olsson 2009, 283). Koranskolans 

fokus ligger enbart på att lära sig koranen utantill, hur lång tid det tar att lära sig den, är 

mindre viktigt. Om eleven inte kan närvara under en period, på grund av jobb, 

familjeangelägenheter eller annan orsak, så är det bara att eleven tar en paus från skolan 

för att sedan komma tillbaka när denne är redo för det (Boyle 2006, 482). Eleven har 

också möjlighet att enbart medverka på morgnar eller kvällar, om denne är upptagen på 

dagtid, med jobb eller andra studier (Boyle 2006, 483). Detta ställs i stor kontrast till 

vad som gäller i den svenska skolan. Då en elev förväntas dyka upp enligt de schema 

som gäller, gör inte denne det så är läraren skyldig att rapportera elevens frånvaro till 

dennes vårdnadshavare, samt rapportera till Centrala Studiestödsnämnden [CSN] 
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(Skolverket, 2014d, 5). Dessutom har samtliga elever i Sverige skolplikt från det att de 

börjar skolan vid 6-8 års ålder, tills det att de går ut nian, eller tian för specialskolor 

(Skolverket, 2012c).  

 

I koranskolans studieplan finns det information kring att eleverna skall kunna memorera 

koranen, och några andra utvalda religiösa texter utantill. Utöver detta skall de också 

kunna arabisk grammatik. I vissa skolor får eleverna även lära sig siffror och 

grundläggande matematik (Boyle 2006, 483). Dock finns det exempel på koranskolor 

som har breddat sitt utbud, och erbjuder därmed ytterligare några ämnen, detta är dock 

fortfarande relativt ovanligt (Boyle 2006, 483).    

 

3.8 Effekter av engelskämnets avsaknad inom koranskolan 

I det här avsnittet redovisas några av de effekter som avsaknaden av studier i engelska 

kan ha på eleverna från koranskolan.   

 

I majoriteteten av de koranskolor som finns idag är undervisningens enda syfte att 

eleverna skall kunna recitera koranen utantill, på arabiska (Obondo 2005, 29). Detta 

resulterar i att de elever som inte har kompletterat sin utbildning inom den statliga 

skolan, eller någon annan skolform, är troliga till att ha en svagare grund i engelskan. 

Detta gör att dessa elever måste komma ifatt de svenska eleverna, som har undervisats i 

obligatorisk engelskundervisning från 9-10 års ålder, ofta även tidigare än så (Höglin 

2002, 22). Då eleverna från koranskolan introduceras för kursen Engelska 5, kommer 

deras undervisning, i allt väsentligt, att bedrivas på engelska i enighet med läroplanens 

syfte (Skolverket, 2011a, 53). För att få ett godkänt betyg i kursen måste eleverna klara 

av att förstå tydliga detaljer i engelskan, samt producera muntlig och skriftlig 

kommunikation på engelska (Skolverket, 2011a, 55).  

 

Trots att Mourads (2004) studie visar att elever med annat modersmål ställer sig 

positiva till att lära sig engelska snabbt, visar hans studie att dessa elever har svårare att 

nå kunskapsmålen i engelska, på grund av bristande undervisning i deras hemland, samt 

att undervisningsgrupperna ofta är för stora (Mourad 2004, 16-20). En annan svårighet 

för elever med bakgrund inom koranskolan, speciellt nyanlända elever, är att deras 

modersmål många gånger tillhör den semitiska och afroasiatiska språkfamiljen 

(Arvidsson 2001, 3). Detta blir ett problem då de skall lära sig engelska, som tillhör den 

indoeuropeiska språkfamiljen germanska. Medan eleverna som har svenska som sitt 

modersmål, som även det tillhör den germanska språkfamiljen, istället kommer att 

kunna hitta stora likheter mellan sitt modersmål och engelskan (Söderholm 2014, 7-8).  

 

Man talar då om transfer, vilket innebär en överföring av språkliga regler från det 

språket man kan, till det språket man försöker lära sig (Nationalencyklopedin [NE], 

2016b). Arrufat Mingorance (2010, 2) skriver om hur en som engelsklärare på bästa sätt 

skall handskas med dessa språkliga överföringar. Hon menar att läraren skall vara 

uppmärksam på elevens språkliga misstag, då dessa i själva verket kan vara negativa 

språkliga överföringar (Negative transfer). Om läraren då tar sig tiden till att fråga 

eleven om reglerna i elevens modersmål, kan läraren lättare förstå eleven, samt förutse 

kommande svårigheter. Läraren kan också underlätta för elevens lärande genom att ta 
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reda på likheter mellan språken, positiva språkliga överföringar (Positive transfer), då 

eleven kommer vinna både tid och självförtroende på att upptäcka dessa paralleller 

(Arrufat Mingorance 2010, 1-2). Dock är detta engagemang mycket tidskrävande för 

läraren, då det ofta förekommer ett flertal olika modersmål bland eleverna (Odlin 1989, 

162). Odlin menar att läraren, om möjligt bör dra nytta av elevernas språkliga 

överföringar, men ser också ordböcker som är skrivna på elevens modersmål som ett bra 

substitut, om läraren inte hinner med detta (1989, 162).    

 

3.9 Språkliga svårigheter i engelska, för elever med arabiska som 

modersmål 

I det här avsnittet presenteras eventuella svårigheter i engelska som elever som har sin 

bakgrund inom koranskolan kan konfronteras med. Dessa språkliga skillnader är inte 

där studien har sitt fokus, dock är denna vetskap relevant för en djupare förståelse av 

hur en som engelsklärare kan anpassa sin undervisning för att nå dessa elever.  

 

Alla elever som har sin skolbakgrund inom koranskolan har inte arabiska som sitt 

modersmål. Dock är arabiskan det språket som talas inom koranskolan, vilket gör att 

samtliga elever från koranskolan är bekanta med det arabiska språket. De elever som har 

arabiska som sitt modersmål kan få problem rörande deras vokabulär. Detta kan delvis 

bero på att vissa ord helt enkelt saknas i översättning från engelskan till arabiskan. 

Arabiskan saknar till exempel motsvarigheter för de engelska orden it och is, samt 

engelskans obestämda artiklar a och an då arabiskan alltid använder sig av bestämd 

artikel (Catford et al. 1974, 143-144). En annan skillnad mellan de båda språken är att 

arabiskans verb uttrycker genus, då de tillför en ändelse på verb som skall bli 

feminina(Al-Saleemi 1987, 38). Ytterligare en skillnad är att engelskans substantiv 

skrivs i singular och plural, medan arabiskans substantiv skrivs i singular, tvåtal, och 

plural (Salim 2013, 131).  

 

I den muntliga delen av engelskan, kan det uppstå förvirring för dessa elever gällande 

hur de engelska orden skall betonas. I arabiskan beror betoningen på hur ordet är 

uppbyggt, vart konsonanterna och vokalerna placeras (Catford et al. 1974, 6). Detta sätts 

i kontrast till hur betoningen används i det engelska språket, där betoningen inte är lika 

logisk. Detta beror delvis på att engelskan har så många låneord från latin och andra 

germanska språk (Catford et al. 1974, 7). 
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4. Resultatredovisning och analys 

 

I detta avsnitt analyseras de fyra kvalitativa intervjuerna. De intervjuade är alla anställda 

gymnasielärare i samma kommun. Resultaten kommer att redovisas under de tre 

frågeställningar som ligger till grund för denna studie. Dessa resultat kommer sedan att 

analyseras utifrån den forskning som finns representerad i den här studiens bakgrund.  

 

4.1 Resultatredovisning och analys av frågeställning 1 

I detta avsnitt kommer den första frågeställningen: Vad har elever som har gått i 

koranskolan, i muslimska länder, för skolbakgrund? att besvaras.  

 

En av de grundläggande filosofierna i koranskolan är att elever, redan som små barn, 

skall få lära sig att recitera ordagrant, för att sedan stegvis börja förstå budskapet i de 

ord som denne har lärt sig. Denna succesiva förståelse är då trodd till att leda eleven till 

en större förståelse av den verkliga meningen bakom dessa inlärda ord och verser 

(Boyle 2006, 488). Den behavioristiska teorin är på många sätt närvarande i 

koranskolan (Boyle 2006, 484). Detta yttrar sig i den ständigt närvarande 

reproduktionen av den valda kunskapen, samt att läraren kan utbilda sina elever via 

belöning och bestraffning (Monchinski 2008, 104). Bestraffning förekommer dock inte 

på alla koranskolor (Boyle 2006, 484).  

 

Memoreringstekniken finns närvarande under hela elevens skolgång, dock skiljer sig 

kvantiteten av skolmaterialet. Eleverna i koranskolan får nämligen börja sin utbildning 

med att djupstudera en liten del av koranen.  För att sedan lära sig hela koranen, samt ha 

grundläggande kunskaper även inom andra områden (Boyle 2006, 485). Vad dessa 

områden innefattar ser olika ut koranskolor emellan. Dock innefattar det oftast fler 

utvalda religiösa texter, så väl som arabisk grammatik. Det är ovanligare att skolorna 

undervisar i matematik och språkundervisning, dock förekommer det på vissa 

koranskolor (Boyle 2006, 483). Vilka kunskapsområden som koranskolor har för avsikt 

att förmedla kan därmed se lite olika ut, dock finns det tre områden som är vanligt 

förekommande i de flesta koranskolor. Eleverna får då lära sig de arabiska vokalerna till 

att börja med, för att sedan arbeta vidare med de arabiska konsonanterna, för att 

slutligen lära sig alla koranens verser utantill, vilket täcker upp det tredje 

kunskapsområdet (Obondo 2005, 30). Det förekommer ingen bedömning av dessa 

kunskaper vilket resulterar i att eleverna som har sin bakgrund i koranskolan inte är 

vana vid att bli betygsatta, lämna in uppsatser, eller göra prov (Boyle 2006, 482). Detta 

står i kontrast till Sveriges bestämmelser där både statliga, samt privata skolor, måste 

förhålla sig till landets bestämda betygskriterier (Olsson 2009, 283). 

 

En av informanterna, Darbandy, valde att förklara moment och vissa ord på svenska, för 

att underlätta för elever från koranskolan, då han trodde att deras skolbakgrund gjorde 

att de var starkare i svenskan, i jämförelse med engelskan. Medan en av de andra 

informanterna, Westin, istället drog paralleller mellan engelskan och arabiskan. Båda 

dessa tillvägagångsätten kan vara fördelaktiga för elevens lärande. Dessutom kan det 

vara så att läraren lättare kan hjälpa eleven om den lär sig några av de problemområden 
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som kan finnas för en elev med arabiska som modersmål, som skall lära sig engelska (se 

avsnitt 3.12).  Läraren kan ha i åtanke att en del ord saknar översättningar från 

engelskan till arabiskan, och att en då som lärare är noga med att förklara ordets 

innebörd och funktion.  Ett exempel på detta är att arabiskan helt saknar obestämd 

artikel, vilket gör att eleven inte enbart får problem med sitt vokabulär, utan också med 

sin grammatik (Catford et al. 1974, 143-144). Vidare kan läraren ha i åtanke att orden i 

arabiskan uttalas olika beroende på ordets uppbyggnad, vart konsonanterna och 

vokalerna är placerade, medan det engelska språket inte har samma tydliga logik då 

språket består av så många låneord från latin och andra germanska språk (Catford et al. 

1974, 7). Det kan därför spara eleven mycket tid och energi om läraren förklarar denna 

skillnad, så att eleven inte behöver leta efter regler som ändå inte existerar. Westin 

menar i enighet med detta att ett visat intresse för arabiskan kan göra det lättare för 

eleven att se skillnader och likheter mellan de båda språken. Ett annat alternativ vore att 

ta in en modersmålslärare som kan peka ut dessa likheter och skillnader, detta skulle 

reducera lärarens arbetsbörda, men ändå underlätta för elevens lärande (Otterbeck 2000, 

50).  

 

Vidare är elever från koranskolan vana vid friheten att gå till koranskolan den tid som 

det passar dem själva bäst. Då skolan är uppbyggd på ett sätt som möjliggör för att 

eleverna skall få chansen till att gå i skolan även om de måste arbeta eller hjälpa till 

hemma (Boyle 2006, 483). För en del av de ungdomar som arbetar är kvällskursen inom 

koranskolan den enda utbildning de har tillgång till, detta är mest förekommande på 

landsbygden (Obondo 2005, 29). En del elever går i den statliga skolan men har trots 

detta valt att även gå i koranskolan, för att komplettera deras ordinarie utbildning 

(Obondo 2005, 29). Undervisningen sker ofta individuellt vilket är möjligt då de äldre 

eleverna används som en lärarresurs till den resterande klassen (Boyle 2006,482). Det 

kan vara problematiskt för en elev som har sin skolbakgrund i koranskolan att anpassa 

sig till det givna skolschemat. Då de inte finns någon motsvarighet till detta schema i 

koranskolorna, eftersom tiderna måste vara mer öppna då eleverna vanligtvis arbetar 

eller hjälper till i hemmet (Boyle 2006, 483). Det är därför viktigt att som lärare ta sig 

tid till att förklara vikten av att komma i tid, att för mycket frånvaro kan påverka både 

betyget, elevens studiebidrag (Skolverket, 2014d, 5), samt att det anses respektlöst, 

enligt den svenska normen, att inte komma i tid till lektionen. En av informanterna lade 

även märke till att de kvinnliga eleverna hade svårt att hinna med att arbeta vidare med 

skolan efter skoltid, då de hade till uppgift att hjälpa till mycket i hemmet. Detta kan 

vara ett beteende som finns kvar från elevens tid i koranskolan då elevens schema var 

mer flexibelt, dock blir detta engagemang problematiskt då gymnasiestudier i Sverige 

ofta kräver att eleven är aktiv även efter lektionstid.  

 

De flesta eleverna som har gått i koranskolan är vana vid att ha en manlig lärare. Detta 

beror på att majoriteten av de som undervisar i koranskolor är män (Boyle 2006, 484). 

Dessutom är den absoluta majoriteten av de elever som går i koranskolan pojkar eller 

män. Det är mer ovanligt med kvinnliga elever, och de går dessutom vanligtvis i skolan 

en kortare period, i jämförelse med de manliga eleverna (Boyle 2006,482). Det skall 

också nämnas att pojkarna och flickorna inte bör sitta bredvid varandra i koranskolor, 

istället sitter pojkarna för sig, och flickorna för sig, på varsin sida av klassrummet 

(Boyle 2006, 484). 
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4.2 Resultatredovisning och analys av frågeställning 2 

I detta avsnitt besvaras studiens andra frågeställning: Hur tror gymnasielärare i 

engelska att undervisningen skiljer sig åt i koranskolan jämfört med i den svenska 

skolan? Främst med hjälp av de svar som informanterna redovisade för under den 

kvalitativa intervjun.   

 

Darbandy och Westin var båda överens om att det inte existerar någon 

engelskundervisning alls inom koranskolan. Denna teori bekräftas av Höglin (2002, 22), 

som menar att detta är problematiskt då många av dessa elever trots detta får gå i samma 

klass som elever som har läst engelska från nio års ålder. Medan Gustavsson och 

Andersson, inte visste huruvida dessa elever hade någon tidigare erfarenhet inom ämnet. 

De var dock enade om att det måste vara betydligt mindre i jämförelse med i den 

svenska skolan, baserat på hur dessa nyanlända elever presterar på deras 

engelsklektioner. Det kan därför fastställas att samtliga lärare såg den bristande 

engelskundervisningen som en av de skillnader som existerar mellan koranskolan och 

den svenska skolan.  

 

Överlag hade samtliga intervjupersoner lättare att komma på skillnader snarare än 

likheter mellan koranskolan och den svenska skolan. Som ett exempel var samtliga 

lärare medvetna om att koranskolan inte fokuserar på att eleverna skall tränas i kritiskt 

tänkande och reflektion i samma utsträckning som den svenska skolan gör (Skolverket, 

2011a, 7). Darbandy nämner dock uppfostran som en likhet, han menar att det är en 

komponent som de båda skolsystemen lägger ner fokus på. Detta stämmer speciellt 

inom koranskolan där det anses viktigt att fostra eleverna till att uppnå en bättre moral 

(Obondo 2005, 29). Darbandy anser även att det är lika självklart för en elev i 

koranskolan, som för en elev i den svenska skolan, att komma i tid till lektionen med 

rätt material och rätt attityd emot läraren. Detta ställs i kontrast till Boyles studie (2006, 

482-483) som visar att eleverna i koranskolan har en större frihet till att individanpassa 

sitt schema, då eleverna många gånger arbetar parallellt med sina studier. Darbandy 

nämner också att tiden som spenderas i skolan ser annorlunda ut i de båda skolsystemen 

ur ett ytterligare perspektiv, då framgångsrika elever i koranskolan kan välja att enbart 

medverka vid vissa fåtal tillfällen då denne ändå besitter den nödvändiga kunskapen.  

 

En annan skillnad som Darbandy nämner är att det kostar pengar att gå i koranskolan, 

medan alla kommunala, och de flesta privata, skolorna i Sverige är avgiftsfria. Enligt 

Obondo (2005, 215) så stämmer det att eleverna i koranskolan måste betala en avgift för 

att få delta i undervisningen. Dock menar Boyle (2006, 483) att avgiften för de flesta 

koranskolor är relativt låg. Utöver detta, nämner även Westin att de båda skolsystemen 

är olika idag, men att han ändå kan se paralleller mot hur söndagsskolan var då han själv 

växte upp. Westin har enighet med Almen och Hartman (2000, 215) rätt i att den 

svenska skolan tidigare hade många likheter med dagens koranskolor, detta gäller 

framförallt än längre bak i tiden, nämligen på folkskolans tid då den svenska skolan var 

en renodlad religionsskola.  

 

 Dock menar Westin att den största skillnaden ligger i att lärarna i Sverige har en 

pedagogisk utbildning, medan han trodde att lärarna i koranskolor helt saknade detta. 

Westin har rätt i att koranskolan inte kräver att läraren skall ha en pedagogisk 
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utbildning, då fokus istället ligger på att läraren skall ha en stor insikt inom islam 

(Otterbeck 2000, 44). Undervisningen bedrivs många gånger av imamer, som i första 

hand arbetar som böneledare i moskéer, snarare än som lärare (Otterbeck 2000, 85). En 

annan skillnad som nämndes av två av de lärare som intervjuades var att koranskolor 

innebar mer tillfällen för utantillinlärning, än vad en kan hitta i de svenska skolorna. 

Enligt Obondo (2005, 29), så stämmer det att koranskolor använder memorering som en 

frekvent inlärningsteknik. 

 

Utöver detta nämner Andersson att undervisningen i koranskolan bedrivs på arabiska, 

att eleverna i koranskolor inte får chansen att lära sig några främmande språk, medan en 

elev i Sverige måste lära sig både engelska, samt ett ytterligare språk. Obondos studie 

bekräftar att koranskolans fokus ligger på att eleverna skall utveckla sin arabiska, 

snarare än något annat språk (2005, 30). En sista skillnad som nämns, av Westin, är att 

koranskolan verkar omodern på många plan, medan han anser att den svenska skolan är 

i ständig utveckling och förändring  

 

4.3 Resultatredovisning och analys av frågeställning 3 

I detta avsnitt besvaras studiens tredje frågeställning: Anpassar gymnasielärare i 

engelska medvetet sin undervisning för de elever som har sin skolbakgrund i 

koranskolan, hur ser i så fall denna anpassning ut? med hjälp av de svar som 

informanterna redovisade för under den kvalitativa intervjun.   

 

Westin är den av de fyra intervjuade lärarna som anpassar sin undervisning mest för de 

elever som har en bakgrund inom koranskolan. Han har valt att arbeta med 

utantillinlärning, trots att detta är en metod som han annars inte använder. 

Utantillinlärningen använder han sig av på grund av att det är en vanligt förekommande 

läroteknik i koranskolor (Boyle 2006, 488). Detta gör han för att just dessa elever skall 

få chansen att skina, att få vara duktiga, och på så sätt få upp deras självkänsla och 

trygghet.  För att stärka denna känsla ytterligare har han för vana att sätta sig in i varje 

elevs tidigare erfarenheter, för att sedan använda dessa färdigheter på lektionerna, 

oavsett om eleven har erfarenhet av utantillinlärning, sång, eller konsten att följa 

instruktioner på en fabrik. Som ett exempel på detta berättade Westin om en elev som 

han hade hjälpt på det här sättet. Hon hade ett mycket lågt självförtroende och tyckte att 

hon var dålig i grammatik, hörförståelse och muntlig kommunikation. Westin tog då 

reda på lite om elevens bakgrund, det visade sig då att flickan tidigare hade arbetat på 

en tygfabrik. Tack vare denna vetskap märkte Westin att flickan var bra på att läsa, och 

förstå steg-för-steg instruktioner. Denna typ av inlärning blev då inbäddad i flickans 

undervisning, vilket gjorde att hon fick lättare att lära sig det engelska språket.  

 

Dessutom försöker Westin att intressera sig för elevens modersmål, han frågar därför 

ofta om skillnader och likheter mellan engelskan och arabiskan. Detta gör han för att 

skapa en större förståelse, och intresse, för det engelska språket. Enligt Westin kan det 

alltså vara effektivt att som lärare, för elever som har sin bakgrund i koranskolan, se till 

att ta reda på vad eleven är duktig på, så som utantillinlärning, arabiska, eller förståelsen 

av att läsa instruktioner, för att fånga just den elevens intresse. Denna teori stärks av 

Arrufat Mingorance (2010, 1-2) som menar att detta engagemang kan göra det lättare 
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för läraren att se språkliga överföringar, snarare än att missta dem för slarvfel och 

misstag.  

 

 Darbandys teknik för att fånga dessa elever på bästa sätt är, som tidigare nämnts, att 

försöka få in mycket svenska i sin undervisning, då eleverna ofta är starkare i det 

svenska språket än vad de är i engelskan. Han anser att detta dessutom hjälper eleven 

långsiktigt med att bli tryggare i sin svenska, vilket kommer underlätta oerhört för 

eleven. Utöver detta lägger han extra mycket fokus på grammatik, då han hävdar att den 

typen av undervisning helt saknas i koranskolor. Dock behöver inte detta stämma för 

alla elever som kommer från koranskolor, då fler och fler av dessa skolor erbjuder en 

grundläggande grammatikundervisning (Boyle 2006, 483). Vidare försöker Darbandy 

att få med olika typer av redovisningar på sina lektioner, då han vet att det är vanligt att 

eleverna får öva sig i att prata inför grupp i koranskolor. Han har därför märkt att dessa 

elever trivs i den typen av undervisning. Likt Westin försöker alltså även Darbandy att 

hitta undervisningstekniker som eleverna från koranskolan känner sig trygga i. 

Dessutom försöker han att komplettera de bitarna som dessa elever saknar från sin 

tidigare utbildning. 

 

 Gustavsson och Andersson, som båda även arbetar med stödundervisning, lägger båda 

fokus på att eleverna ska få chansen att bearbeta ämnena efter lektionerna. Att det 

snarare är där de anpassar sin undervisning för dessa elever, istället för under den 

ordinarie lektionstiden. Då de anser att det varken finns tid eller resurser till att ha 

möjlighet att anpassa lektioner efter varje individs behov.  Gustavsson nämner att det 

vore omöjligt att sätta sig in i varje elevs bakgrund, och vad dennes bakgrund innebär i 

praktiken, då en och samma klass kan ha elever från ett tiotal olika typer av kulturer och 

skolsystem. Eleverna i klassrummet får därmed samma undervisning, oavsett vilken 

skolbakgrund de har. Odlin (1989) bekräftar att det är mycket tidkrävande för lärare att 

sätta sig in i varje elevs bakgrund, han menar dock att det är viktigt att läraren trots detta 

drar nytta av elevens språkliga överföringar mellan dennes modersmål och målspråk. 

För att underlätta för läraren kan denne förse eleven med ordböcker, som är skrivna på 

elevens modersmål, och därmed hjälpa eleven att se likheter och skillnader mellan de 

båda språken (Odlin 1989, 162). 

 

Samtliga lärare var dock överens om att engelskan kunde vara utmanande för de 

nyanlända eleverna, med tanke på att de inte var uppväxta med språket på samma sätt 

som en elev som har vuxit upp i Sverige. Lärarna började därför fundera ytterligare på 

hur engelskan skulle kunna anpassas för dessa elever, utan deras egen hjälp. Darbandy 

och Westin hävdade då att eleverna kunde gynnas av att ha sin engelskundervisning 

tillsammans med en modersmålslärare. Ett samarbete som förespråkas, av både 

Otterbeck (2000, 50) och Anders (2011, 30). Alternativt tyckte Westin att det optimala 

vore att ha med en modersmålslärare, eller tolk, till alla skolämnen under det första 

halvåret. Detta på grund av att eleverna idag får ett sämre självförtroende då de varken 

förstår engelskan, eller svenskan som engelskan översätts till, för att skapa en större 

förståelse för eleverna. Dock menade Andersson, utifrån egna erfarenheter, att eleverna 

undvek att tala och höra sitt eget modersmål, för att snabbare lära sig svenska och 

engelska. Lösningen, ansåg Gustavsson, skulle istället vara att ha eleverna i mindre 

grupper. Detta var förvisso dyrt, men trots det var det den mest gynnsamma metoden 

enligt hans egna erfarenheter. Andersson tyckte istället att många av de nyanlända 
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eleverna istället skulle gynnas av att få välja bort engelskämnet, för att istället ersätta 

det med svensklektioner.  

 

4.4 En jämförande analys mellan tidigare forskning och resultaten som 

redovisats i denna studie 

I detta avsnitt jämförs tidigare forskning med de resultat som har framkommit i denna 

studie.  

 

Det första forskningsresultatet som hade hög relevans även för den här studien var 

framtaget i Anders (2011) C-uppsats Engelska för nybörjare – om nyanlända elevers 

svårigheter att nå målen i engelska. I denna diskuterar han hur viktigt det är att läraren 

anpassar sin undervisning för dessa elevers framgång. Denna anpassning är i enighet 

med lärarna Westins och Darbandys beskrivningar av sina lektionsupplägg. Upplägg 

som enligt de själva är mycket effektiva och bra för elevernas utveckling. Gustavsson 

och Andersson anpassar inte sina engelsklektioner. De anser att eleverna klarar sig bra 

utan denna anpassning, speciellt för de som väljer att vara med på stödundervisningen 

efter lektionstid.   

 

Det andra forskningsresultatet kommer från Otterbeck (2000), som i sin bok Islam, 

muslimer, och den svenska skolan, diskuterar hur viktigt det är att de nyanlända 

eleverna har tillgång till modersmålslärare (Otterbeck 2000, 50). Då även 

modersmålsläraren kan ses som en anpassning för dessa elevers skolgång. Tre av de 

fyra lärarna som intervjuades till den här studien lyfte även de vikten av att eleven får ha 

mycket kontakt med en modersmålslärare. Gustavsson, en av de lärare som intervjuades 

i denna studie hävdade att detta var nödvändigt då för stort fokus på det svenska språket 

kunde resultera i att språkutvecklingen i deras eget hemspråk antingen avstannade, eller 

reducerades. Vilket skulle resultera i att eleven inte hade tillgång till något språk som 

denne förstod till fullo. Eleven skulle istället ha två språk som denne hade begränsad 

kunskap till. Vidare argumenterade Westin för att modersmålsläraren var den snabbaste 

vägen till ny kunskap, en direktlänk för eleven för att gå från förvirring till förståelse. 

Två andra faktorer som talar för fler timmar med modersmålsläraren tyckte Darbandy 

var att eleven fick känna sig betydligt tryggare, vilket gjorde att denne även fick 

chansen till att bygga upp en bättre självkänsla. Han menar på att självkänslan blir 

mycket skör om en elev, som egentligen besitter den rätta kunskapen, inte får chansen 

att förmedla den, på grund av språkförvirring vilket resulterar i att eleven inte ens 

förstår frågan som denne skall besvara. Dock menade Andersson att hon vid ett flertal 

tillfällen hade märkt av att eleverna själva valde bort tid tillsammans med 

modersmålsläraren. Hon har därför funderat kring huruvida modersmålsläraren står i 

vägen för en snabbare inlärning av det svenska språket, det språk som faktiskt används 

inom samtliga skolämnen.  

 

Det tredje studieresultat gäller huruvida kvinnliga lärare har svårt att få respekt av 

manliga elever med muslimsk bakgrund, något som Otterbeck hävdar stämmer (2000, 

69). Detta skulle kunna grunda sig i att eleverna från koranskolan främst har blivit 

undervisade av manliga lärare, samt att dessa män har haft en högre auktoritet än de 

kvinnliga lärarna (Boyle 2006, 484). Då denna studie endast har en kvalitativ intervju 
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med en kvinnlig lärare, går det inte att dra några tillförlitliga slutsatser kring detta. Det 

som denne enskilda intervju dock visade, var att detta var ett fenomen som den 

kvinnliga läraren inte hade någon nämnvärd erfarenhet av.   
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5 Sammanfattande slutsatser 

I detta kapitel kommer resultaten från de kvalitativa studierna och den tidigare 

forskningen, att sammanfattas.  

 

Det bör tilläggas att frågeställningarna till denna studie har blivit besvarade. Det är dock 

av största vikt att ha i åtanke att endast fyra lärare har blivit intervjuade. Detta innebär 

givetvis att studien inte kan stå till svars för vad gymnasielärare i engelska rent 

generellt, anser i frågorna.  

5.1 Sammanfattning av frågeställning 1 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet till frågeställningen ”Vad har elever som 

kommer från koranskolan, i muslimska länder, för skolbakgrund?”.   

 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att metodiken till största del består av 

memorering på koranskolor i muslimska länder (Obondo 2005, 29).  Eleverna får då 

påbörja sin utbildning med en liten religiös text från koranen, för att sedan allt eftersom 

tiden går få lära sig hela den heliga boken (Boyle 2006, 485). I undervisningen 

förekommer det varken prov, diagnoser, eller någon betygsättning av elevernas 

prestationer (Boyle 2006, 482). Det pedagogiska tänkesättet på koranskolor är i många 

aspekter i enighet med den behavioristiska teorin (Monchinski 2008, 104).  

 

Vidare har eleverna inga precisa tider då det skall infinna sig på skolan, detta för att 

möjliggöra för att de skall kunna arbeta och hjälpa till hemma, vid sidan om sina studier 

(Boyle 2006, 483). Det är även vanligt att en stor del av de yngre elevernas 

undervisning sker individuellt med läraren, eller tillsammans med de äldre eleverna 

(Boyle 2006, 482). I mötet med eleven får läraren, på många av de muslimska 

koranskolorna, använda sig av aga om denne anser att eleven har gjort sig förtjänt av 

detta (Boyle 2006, 484). Utöver detta skall det också nämnas att koranskolan är mycket 

mansdominerad då både lärare och elever till största delen består av pojkar och män 

(Boyle 2006, 482-484).  

5.2 Sammanfattning av frågeställning 2 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet till frågeställningen ”Hur tror gymnasielärare 

i engelska att undervisningen skiljer sig i koranskolan jämfört med den svenska 

skolan?”. 

 

Studien visade att de intervjuade lärarna besitter viss vetskap om de nyanlända 

elevernas bakgrund inom koranskolan. Två av de fyra intervjuade hävdade dock att de 

hade en mycket begränsad kunskap, medan de resterande två var betydligt tryggare i sin 

vetskap. De två sistnämnda lärarna var överens om att det inte förekom någon engelska 

inom koranskolan. Denna teori bekräftas av Obondo (2005, 29). Medan de två 

förstnämnda gissade på att undervisningen var begränsad, om det ens existerade, baserat 

på deras egna erfarenheter av dessa elevers engelskkunskaper. De var alla enade om att 

ämnet engelska är en stor utmaning för de flesta av deras elever som har sin bakgrund 

inom koranskolan. Utöver detta var de också enade om att de resurser som skulle kunna 
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sättas in för att hjälpa eleverna med engelskan, inte genomfördes på grund av för höga 

kostnader. Vidare trodde samtliga lärare att dessa elever hade svårare att få hjälp med 

engelskan hemifrån, i jämförelse med en elev som hade föräldrar som var uppvuxna i 

det svenska skolsystemet.  

 

Samtliga lärare hade lättare att komma på diverse skillnader, men svårare att komma på 

likheter mellan de båda skolsystemen. En likhet som nämndes var dock uppfostran, att 

både elever från koranskolan, så väl som den svenska skolan, ser läraren som den 

ledande rollen med rätten att kräva både tid, och visst material från eleven. Den skillnad 

som nämndes av flest lärare var koranskolans stora fokus på utantillinlärning (Obondo 

(2005, 29), en kompetens som inte anses lika viktig för eleverna i den svenska skolan. 

Vidare nämndes de svenska lärarnas pedagogiska kompetens som större i jämförelse 

med de lärare som undervisar på koranskolorna, detta på grund av att lärarna i Sverige 

måste utbildas i pedagogik för att ha rätt till en lärarlegitimation. Utöver detta nämner 

Andersson att det verkar saknas tillfälle för diskussion och reflektion inom koranskolan, 

medan detta är något som anses vara viktigt inom den svenska skolan.  

 

5.3 Sammanfattning av frågeställning 3 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet till frågeställningen ”Anpassar 

gymnasielärare i engelska medvetet sin undervisning för de elever som har sin 

skolbakgrund i koranskolan, hur ser i så fall denna anpassning ut? ”.  

 

De kvalitativa intervjuerna visade att två av de fyra intervjuade lärarna anpassar sin 

undervisning för eleverna som har sin bakgrund i koranskolan. Den ena av dessa lärare 

valde då att arbeta med utantillinlärning, då detta är en vanlig läroteknik i koranskolan 

(Boyle 2006, 488). Detta gjorde han för att på sikt skapa en miljö där eleven kunde 

känna sig trygg och självsäker. Utöver detta försöker han även att dra paralleller mellan 

engelskan och elevens modersmål, för att på så vid skapa en större förståelse och 

intresse hos eleven. En läroteknik som gör det lättare för eleven och läraren att se 

eventuella språkliga överföringar (2010, 1-2). 

 

 Den andra läraren som valde att anpassa sin undervisning för de eleverna som har sin 

bakgrund i koranskolan förespråkade istället att försöka få in så mycket svenska som 

möjligt, även i engelskundervisningen. Detta för att gynna eleven i alla övriga ämnen, 

samt för att denne ofta var starkare i svenskan jämfört med i engelskan. Utöver detta 

försöker läraren även att variera elevernas redovisningar, då denne vet att dessa elever 

är vana, sen sin tid i koranskolan, att prata inför en större grupp. 

 

De två resterande lärarna valde att inte anpassa sina lektioner baserat på elevers tidigare 

skolbakgrunder, då de ansåg att detta vore omöjligt i dagens mångkulturella klassrum. 

Odlin (1989, 162) bekräftar att denna typ av anpassning innebär en extra arbetsbörda för 

den berörda läraren. Dessa lärare anser istället att eleverna från koranskolan istället kan 

uppsöka skolans eventuella stödundervisning, eller läxhjälp, då det är lättare för läraren 

att anpassa sin undervisning i ett sådant forum.  
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5.4 Sammanfattning av den jämförande analysen mellan tidigare 

forskning, och resultaten som har redovisats i denna studie.  

Anders (2011) diskuterar vikten av att lärare anpassar sin undervisning för elever som 

inte är uppvuxna i det svenska skolsystemet, en anpassning som två av de fyra lärare 

som intervjuades för denna studie. i högsta grad lever upp till. De resterande två 

anpassar inte sin engelskundervisning, utan försöker istället att hjälpa dessa elever 

under stödundervisningen som tillandages dessa elever efter skoltid  

 

I enighet med Otterbecks (2000, 50) studie, visar även de kvalitativa studierna i den här 

uppsatsen på att det är viktigt att eleven har tillgång till modersmålslärare. En av de 

anledningar som motiverade detta var att eleverna behövde ett språk som de kunde 

behärska så pass bra att de med hjälp av det språket lättare kunde förstå samtliga av 

deras nya skolämnen. Dock ansåg en av lärarna att det fanns en risk med för mycket 

kontakt med modersmålslärare, då detta kunde leda till en långsammare utveckling i det 

svenska språket.  

 

Dock stämde inte Otterbecks (2000, 69) påstående, angående att kvinnliga lärare skulle 

ha svårare att få respekt av manliga elever med muslimsk bakgrund, överens med 

resultatet av den kvalitativa intervjun som presenteras i denna studie.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatredovisningen av de kvalitativa intervjuerna med 

den informationen som finns tillgänglig i den här studiens tidigare forskning och teorier. 

 

6.1 Diskussion av frågeställning 1 

I det här avsnittet diskuteras resultaten tillsammans med studiens bakgrund till 

frågeställningen ”Vad har elever som kommer från koranskolan, i muslimska länder, för 

skolbakgrund?”.   

 

Eleverna som kommer från koranskolor har främst lärt sig att ta in ny kunskap via 

memorering (Obondo 2005, 29). Detta är en teknik som de inte kommer ha möjlighet att 

använda lika frekvent i den svenska skolan, där kritiskt tänkande och egna 

formuleringar är vanligare lärotekniker (Skolverket, 2011a, 7). Bör läraren trots detta 

använda memoreringstekniken för att dra nytta av dessa elevers skolbakgrund och 

tidigare erfarenheter? En sådan anpassning skulle kunna innebära att eleverna från 

koranskolan känner sig tryggare och mer bekväma i sin nya skolmiljö, samt att de 

lättare tar åt sig av den givna informationen. Dock finns det en risk att detta gör att de 

tar ännu längre tid för dessa elever att komma in i hur de andra inlärningsteknikerna i 

den svenska skolan fungerar. 

 

Det bör också tilläggas att den svenska skolan och koranskolan var mer lika förr än 

idag. De båda skolorna hade en mer behavioristisk inriktning. Detta innebar ett stort 

fokus på reproduktion, förmedling och produkttänkande. Det ansågs med andra ord 

viktigt att eleverna kunde reproducera texter ordagrant, i detta fall handlade det om 

religiösa texter från bibeln, respektive koranen (Monchinski 2008, 104). Detta 

pedagogiska tankesätt är fortfarande aktuellt inom koranskolan (Boyle 2006, 484), då 

koranskolorna i många fall är strikt traditionella, vilket gör att skolan inte har förändrats 

på samma sätt som den svenska skolan har. Idag ser den svenska skolan annorlunda ut, 

även om en del av de behavioristiska tankarna fortfarande känns igen så är likheten 

större med den konstruktivistiska teorin och den sociokulturella teorin. Något som är 

vanligt i den svenska skolan, i jämförelse med koranskolan, är att eleverna får arbeta i 

grupp, i enighet med den sociokulturella teorin. Detta för att de ska lära ifrån varandra, 

samt att ifrågasätta och försvara sina egna teorier (Säljö 1982, 38). Vidare är det vanligt 

förekommande att eleverna i den svenska skolan, i motsats till koranskolan, skall förstå 

helheten av en uppgift, snarare än att bitvis kunna redogöra ordagrant för vissa delar av 

undervisningen. Denna förståelse redovisas genom att eleven argumenterar och 

diskuterar, i enighet med den konstruktivistiska teorin (Barklund & Ojanlatva 2005, 6).    

 

Vidare har eleverna som har sin skolbakgrund inom koranskolan ingen tidigare 

erfarenhet av att bli betygsatta, eller bedömda via prov eller diagnoser (Boyle 2006, 

482). Detta är något som lärare bör ha i åtanke, då detta kan innebära att eleverna får 

stor prestationsångest, i jämförelse med någon som är van vid att bedömas efter sina 

prestationer i skolan. Innebär detta att engelskläraren i så stor mån som möjligt skall 

undvika att bedöma dessa elever? Nej, detta skulle innebära att dessa elever 

särbehandlades, vilket inte skulle gynna någon. Det är viktigt att eleverna från 
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koranskolan blir betygsatta på samma sätt som den resterande klassen, dock är det 

viktigt att föra en dialog med dessa elever om vad bedömningen innebär i praktiken, 

samt att på ett pedagogiskt och tydligt sätt se till att de vet hur prov och diagnoser 

vanligtvis genomförs.  

 

Enligt Darbandys teori så har eleverna från koranskolan det lättare med det svenska 

språket i jämförelse med det engelska språket, beroende på deras tidigare bakgrund i 

koranskolan. Det är troligt att detta stämmer då engelskan är ett främmandespråk för 

dessa elever, medan svenskan, som tidigare också var ett främmandespråk för dem, 

istället har blivit naturligt närvarande i deras nya miljö. Det är därför möjligt att dessa 

elever har lättare att förstå engelskan via svenskan. Denna läroteknik blir dock 

problematisk då engelskläraren skall bedriva så mycket som möjligt av sin undervisning 

på engelska (Skolverket, 2011a, 53). Vilket innebär att den resterande klassen skulle 

påverkas negativt av denna anpassning då läraren inte skulle leva upp till ämnets syfte i 

läroplanen. Till skillnad från Darbandy så valde Westin att istället intressera sig för 

arabiskan, ett språk som har influerat eleverna från koranskolans bakgrund i allra högsta 

grad.   

 

I koranskolor ser även lärarens roll annorlunda ut i jämförelse med i de svenska 

skolorna. Då majoriteteten av lärarna i koranskolan är män, med hög auktoritet, som 

dessutom många gånger har rätten till att bestraffa sina elever om de missköter sig 

(Boyle 2006, 484). Det kan därför vara ovant för en elev som har sin bakgrund i 

koranskolan att observera hur läraren i den svenska skolan i många fall har en mer 

vänskaplig relation till eleverna, där gränsen mellan lärare och kamrat inte behöver vara 

lika tydlig. Utöver detta bör det nämnas att läraryrket ett kvinnodominerat yrke i den 

svenska skolan (Statistiska centralbyrån A, 2015).  

 

Vidare är det vanligare för pojkar att gå i koranskolan än för flickor (Boyle 2006, 482). 

Det anses även viktigt att pojkar och flickor inte bör sitta bredvid varandra i 

klassrummet (Boyle 2006, 484). Det är viktigt att vara medveten om detta som lärare då 

detta kan påverka elevens koncentration och därmed dennes engelskundervisning. 

Innebär detta att läraren skall undvika att placera pojkar och flickor tillsammans? Inte 

nödvändigtvis, då pojkar och flickor skall behandlas lika oberoende av deras kön är det 

eftersträvansvärt att undvika en sådan uppdelning. Dock kan detta behövas göras stegvis 

och läraren bör därför vara lyhörd till elevens önskemål till en början, för att sedan 

succesivt få eleven att känna sig mer bekväm i det heterogena klassrummet.  Det är 

också viktigt att läraren är tydlig med att elevernas utbildning prioriteras lika högt, och 

att de förväntas delta under lika många lektioner. 

6.2  Diskussion av frågeställning 2 

I det här avsnittet diskuteras resultaten tillsammans med studiens bakgrund till 

frågeställningen ”Hur tror gymnasielärare i engelska att undervisningen skiljer sig i 

koranskolan jämfört med den svenska skolan?”. 

 

Intervjuerna med de fyra informanterna visade att samtliga lärare var medvetna om att 

koranskolan inte fokuserar på att eleverna skall tränas i kritiskt tänkande och reflektion. 

Två av informanterna nämnde att fokus istället skall ligga på utantillinlärning. Dock 
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kände enbart två av de fyra lärarna till att engelskundervisning sällan förekommer i 

koranskolor. Detta är ett tecken på att gymnasielärare behöver lära sig mer om 

koranskolan. Det kan givetvis vara så att de lärarna som inte visste huruvida elever från 

koranskolan hade någon tidigare engelskundervisning, helt enkelt inte har undervisat 

någon av dessa elever, och att de kommer sätta sig in i ämnet då det blir aktuellt. Dock 

kan det snarare handla om att många lärare inte hinner med att sätta sig in i elevernas 

tidigare skolbakgrunder, och vad bakgrunderna kan innebära för eleven. Detta är 

problematiskt då invandringen från muslimska länder har ökat i Sverige (Skolverket, 

2016f), blir det också troligt att det kommer bli vanligare för lärare att undervisa elever 

från koranskolan. Det är därför extra viktigt att information om vad deras 

studiebakgrund innebär kommer ut till landets lärare. Ett sätt att göra detta på skulle 

kunna vara att lägga in en förberedande kurs i lärarprogrammet, med grundläggande 

information om koranskolan, samt andra typer av skolor. Ett annat alternativ vore att ha 

tema-dagar på skolor, där både lärare och elever får lära sig mer om olika typer av 

skolsystem.  

 

Westin nämner även lärares utbildning som en skillnad mellan koranskolor och skolorna 

i Sverige. Då koranskolornas lärare inte nödvändigtvis måste ha en pedagogisk 

utbildning (Otterbeck 2000, 44). Detta beror dels på att undervisningen ofta bedrivs av 

imamer, som i första hand arbetar som böneledare i moskéer, snarare än lärare 

(Otterbeck 2000, 85). Vidare kan det grunda sig i att det inte finns samma tillgång på 

utbildade lärare bland de som vill arbeta i muslimska koranskolor. Det kan också vara 

så att undervisningen som bedrivs på koranskolan inte är lika beroende av en utbildad 

lärare då mycket av undervisningen utgår från koranen, snarare än betygsgrundande 

prov och föreläsningar.   

 

Vidare nämner en av informanterna att koranskolan verkar omodern, i jämförelse med 

den svenska skolan. Det kan fastställas att koranskolan skiljer sig på många plan från 

den svenska skolan i dagens läge. Samma informant nämner även att koranskolan 

påminner om söndagsskolan som han själv deltog i som barn. Den svenska skolan hade 

då ett stort fokus på bibeln, och det ansågs viktigt att eleverna kunde sjunga sina 

psalmer utantill. Detta påminner mycket om hur undervisningen genomförs inom 

koranskolan, både med ett historiskt perspektiv, men också med ett nutida perspektiv 

(Boyle 2006, 484). Det är möjligt att informanten upplever koranskolan som omodern 

på grund av att denne ser paralleller till sin egen undervisning i söndagsskolan, då 

söndagsskolan inte anses vara särskilt modern i det svenska samhället. Vidare kan 

koranskolan anses vara omodern då den har genomgått en mycket liten förändring 

genom åren. Dock har en del koranskolor, under de senaste åren, börjat erbjuda ett 

större utbud av kurser, utöver inlärningen av koranen, vilket skulle kunna ses som en 

modern utveckling (Boyle 2006, 483).    

 

En annan skillnad som nämns är att undervisningen i koranskolan bedrivs på arabiska, 

vilket denne menar resulterar i att eleverna från koranskolan inte får chansen att lära sig 

några främmande språk. Vilket denne menar ställs i kontrast till den svenska skolan där 

eleverna dels skall lära sig engelska, men också ett främmande språk. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att alla elever som går på koranskolan inte har arabiska som sitt 

modersmål, vilket gör att de ändå kan vara berikade med flera än ett språk. Dock är det 

troligt att elevens modersmål, precis som arabiskan, tillhör den semitiska och 
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afroasiatiska språkfamiljen (Arvidsson 2001, 3). Vilket gör att engelskan och svenskan, 

som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen germanska, kommer vara svårt för eleven 

att lära sig, oavsett om denne är tvåspråkig eller inte (Söderholm 2014, 7-8). Utöver 

detta nämnde en av informanterna att lärare i Sverige skall vara medvetna om att elever 

från koranskolor inte har någon tidigare erfarenhet alls av grammatik, detta behöver inte 

vara sant då en del koranskolor erbjuder undervisning i grammatik, men oftast enbart i 

arabiska (Boyle 2006, 485). Det är troligt att en elev som har någon typ av medveten 

grammatik i bagaget, kommer att ha det lättare i processen med att lära sig den engelska 

grammatiken. Dock är det en möjlighet att eleven helt saknar någon tidigare 

grammatikundervisning, och läraren bör därför kommunicera och ta reda på elevens 

tidigare skolrelaterade erfarenheter. Det kan då vara tacksamt att använda samma 

memoreringsteknik som de använder på koranskolor i engelskämnet, kanske speciellt i 

undervisningen av regler för den engelska grammatiken.  

6.3  Diskussion av frågeställning 3 

I det här avsnittet diskuteras resultaten tillsammans med studiens bakgrund till 

frågeställningen ” Anpassar gymnasielärare i engelska medvetet sin undervisning för de 

elever som har sin skolbakgrund i koranskolan, hur ser i så fall denna anpassning ut?”. 

 

Två av de lärare som intervjuades, Darbandy och Westin, ansåg att det är en bra idé att 

använda undervisningstekniker som eleverna känner till. De menade att det här var ett 

sätt att få elevens självförtroende att bli starkare. Ett exempel på detta är att en av 

lärarna har valt att arbeta med utantillinlärning, då han anser att detta fångar upp 

eleverna från koranskolan på ett sätt som gör att de blir mer självsäkra och därmed mer 

intresserade av engelskan. Då utantillinlärning, som tidigare nämnts, är vanligt 

förekommande i koranskolor (Boyle 2006, 488).  Lärare kan dock uppleva denna 

anpassning av deras metodik som tidskrävande och problematisk. Dock kan det vara 

mödan värt. Denna anpassning behöver inte vara någon daglig rutin, utan snarare en 

anpassning som kan göras någon gång ibland, kanske är detta extra viktigt då eleven 

introduceras i ämnet.  

 

Westin hade även för vana att sätta sig in i elevernas tidigare erfarenheter, för att skapa 

en förståelse över elevens styrkor och svagheter. Han valde sedan att planera och 

anpassa sina lektioner utifrån den informationen. Är detta ett rimligt krav att ställa på 

alla engelsklärare? Nej, detta engagemang är både svårt och tidskrävande, speciellt i 

stora klasser där många olika skolbakgrunder samlas. Dock är det troligt att de lärare 

som trots detta finner tiden till att genomföra denna anpassning, kommer att få 

observera en positiv utveckling hos sina elever.  

 

Vidare anpassar Darbandy sina lektioner för elever med bakgrund i koranskolan genom 

att se till att använda sig mycket av muntliga redovisningar. Då han hävdar att dessa 

elever är vana vid att presentera långa muntliga stycken från koranen inför sina 

dåvarande klasskamrater. I studien finns ingen forskning som stödjer denna läroteknik, 

dock är det troligt att detta stämmer då Darbandy, som tidigare elev i koranskolan, talar 

av egen erfarenhet. Denna anpassning kan komma att gynna även de elever som inte har 

sin bakgrund inom koranskolan, då eleverna enligt kursplanen måste övas i sin muntliga 

kommunikation i det engelska språket (Skolverket, 2011a, 55). 
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Gustavsson och Andersson väljer att inte anpassa sina lektioner beroende på elevernas 

tidigare skolbakgrunder. Då de anser att de helt enkelt inte har tid med detta, speciellt 

med tanke på att deras klasser kan bestå av ett tiotal olika typer av kulturer och 

skolsystem. En lösning på detta vore att lärare använde sig av ordböcker som är skrivna 

på elevernas modersmål, om de anser att det blir för tidskrävande att sätta sig in i varje 

elevs språkbakgrund (Odlin 1989, 162). Det är troligtvis vanligt att inte anpassa sin 

undervisning bland fler lärare än bara dessa två, då läraryrket innebär mycket stress 

även utan denna anpassning. Gustavsson och Andersson är dock båda involverade i 

stödundervisningen på skolan, de anser att det snarare är där som det finns tid till att 

anpassa undervisningen till varje elevs behov. Det kan därför vara extra viktigt för 

elever som inte är uppvuxna i den svenska skolan, att det finns tillgång till läxhjälp och 

stödundervisning.  

6.4 Diskussion om studiens tidigare forskning 

I det här avsnittet diskuteras tidigare forskning med resultaten i denna studie.  

  

Anders (2011) beskriver i sin studie att det är viktigt att läraren anpassar sin 

engelskundervisning för nyanlända elever. Det visade sig att två av de fyra 

informanterna levde upp till detta råd. Dock, har det inte gjorts någon tidigare forskning 

på huruvida denna anpassning kan påverka de resterande eleverna i klassen negativt. 

Kan denna anpassning göra att andra elever faller i skymundan, att de elever med en 

bakgrund i den svensk skolan automatiskt blir en homogen grupp, med mindre 

språkproblem och därmed ett mindre behov av hjälp från läraren? Är det kanske 

fördelaktigt att istället göra som de två andra informanterna, som inte anpassade sin 

engelskundervisning, utan istället valde att ägna läxhjälpen utanför engelsklektionen åt 

detta? Att som lärare anpassa sina lektioner utifrån elevers tidigare skolbakgrunder är i 

många fall mycket tidskrävande, samt stressigt, för den undervisande läraren. Det är 

därför viktigt att läraren får hjälp med detta, att skolan erbjuder resurser med läxhjälp 

och tid tillsammans med elevers modersmålslärare. Dock är det fördelaktigt att läraren 

besitter viss grundläggande kunskap om elevers tidigare bakgrunder, för att lättare förstå 

hur denne skall kunna hjälpa eleverna på bästa vis.  

 

Vidare har Otterbeck skrivit om hur viktigt det är att de nyanlända eleverna har tillgång 

till modersmålslärare (2000, 50). Tre av studiens fyra lärare bekräftade denna tillgång 

som viktig för elevens utveckling. Kan det vara så att modersmålsläraren kan användas 

som en resurs som gör att lärare inte behöver anpassa sina egna engelsklektioner för 

dessa elevers behov? Enligt dessa tre lärare bidrog modersmålsläraren med att stärka 

elevens självförtroende och trygghet. Vilket skulle kunna bidra till att elever från 

koranskolan inte får samma behov av att få visa vad de faktiskt kan genom exempelvis 

memorering, att de kan hantera nya lärotekniker på ett lättare sätt.  Dock menar den 

fjärde informanten att det finns en risk med att eleven spenderar tid med en 

modersmålslärare, då detta kan göra att eleven får mindre tid till att utveckla elevens 

nya ämnen.  

 

Det går dock inte att lägga någon större vikt vid att Andersson, studiens enda 

intervjuade kvinnliga lärare, inte stod bakom Otterbecks forskning rörande muslimska 
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mäns respekt för kvinnliga lärare (2000, 49,73). Detta hade behövts stärkas upp av fler 

kvalitativa intervjuer, dock tillfrågades 15 kvinnor, utöver Andersson, och samtliga av 

dessa kvinnliga lärare tackade nej till att medverka i studien. Utöver dessa tackade även 

sex manliga lärare nej till att medverka i studien. Vad detta kan bero på kan grunda sig i 

många faktorer. Det kan vara så att de helt enkelt inte hade tid. Det är dock troligt att det 

handlar om osäkerhet, att det kan kännas motigt att prata om något som en inte är så 

insatt i. En annan orsak skulle kunna vara att det ligger sanning i det som Otterbeck 

(2000 ,49, 73) fastställer i sin studie, nämligen att en del lärare är rädda för föräldrar, 

och elever, med muslimsk bakgrund. Om det dock ligger någon sanning i det 

sistnämnda alternativet, så är det i sig en tydlig indikation på att det behövs mer 

forskning inom detta fält. Desto mer kunskap lärare besitter om elevers tidigare 

skolbakgrunder, desto tryggare blir de i sitt agerande för att underlätta deras skolgång. 

Detta stärker lärares medvetenhet, och på så vis kan de hjälpa elever som har en 

bakgrund inom koranskolan.  
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7 Förslag på vidare forskning  

I det här avsnittet presenteras tre förslag på forskning, forskning som inte gick att hitta 

för att berika denna studie. 

 

I den här studien har det varit relativt svårt att hitta liknande arbeten. Efterforskningar 

har visat att koranskolan är ett förhållandevis outforskat ämne i Sverige. Professor 

Berglund, arbetar i nuläget med en oavslutad studie i London rörande högpresterande 

elever, som alla har sin bakgrund inom koranskolan (E-mail, 2016-04-04). Det vore 

mycket intressant att göra en liknande studie i Sverige. Att ta reda på hur koranskolans 

metodik kan vara användbar även i den svenska skolan, eller, att ta reda på huruvida 

memoreringstekniken är något som elever från koranskolan använder sig av även i den 

svenska skolan.  

 

Vidare vore det givande att genomföra en studie om koranskolor, men med ett 

elevperspektiv. Det vore intressant att höra vad eleverna själva anser vara förmånligt, 

samt mindre bra, med koranskolan. Samt att höra vad de anser om den svenska skolan, 

om koranskolan har något som den svenska skolan också skulle behöva inrätta, eller 

vice versa.   

 

Det hade också varit intressant om fler studier gjordes på hur det är att leva i dagens 

samhälle utan att kunna engelska. Att ta reda på vilka skolsystem, eller regioner, det inte 

förekommer någon engelskundervisning. Samt att undersöka om detta är begränsande i 

praktiken för dessa elever.  
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Bilagor 

I detta avsnitt presenteras de kvalitativa intervjufrågorna i bilaga 1. De resterande 

bilagorna är informanternas svar, bearbetade utifrån den första typen av anteckningar 

inom den naturalistiska intervjun.  

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
1. Har du någon uppfattning om hur viktig engelskundervisningen är i 

koranskolor? 

 

2. Kan du tänka dig att det finns några eventuella likheter, respektive 

skillnader, mellan koranskolor och den svenska skolan, i så fall vilka? 

 

3. Om eleven har föräldrar som även de har sin bakgrund i koranskolan, tror du 

då att de får samma hjälp hemifrån, i jämförelse med en elev vars föräldrar 

har utbildats i den svenska skolan?  

 

4.  Tror du att nyanlända elever, med bakgrund i koranskolan, skulle gynnas, 

eller missgynnas, av att ha sin engelska undervisning tillsammans med en 

lärare som talar deras modersmål? 

 

5. Vad kan skolan göra för att hjälpa elever från koranskolan att nå kursmålen i 

engelska? 

 

6. Finns det något du vill tillägga? 

 

 

Bilaga 2. Intervju med Ahmed Darbandy (fiktivt namn)  

Ahmed är uppvuxen i Somalia, men arbetar idag som gymnasielärare i Västerbotten. 

Han har själv gått i Koranskola innan han flyttade till Sverige, och känner därför att han 

lätt kan kommunicera och förstå de elever som kommer in med en liknande bakgrund 

som han själv. Ahmed är även aktiv i stadens muslimska förening.    

 

1. Har du någon uppfattning om hur viktig engelskundervisningen är i 

koranskolor? 
Engelskundervisningen saknas helt inom de koranskolor som jag känner till. Det kan 

därför bli svårt för många av dessa nyanlända elever att interageras i en vanlig svensk 

klass, med elever som har studerat engelska sen de var sex år gamla, eller till och med 

innan det.  

 

2. Kan du tänka dig att det finns några eventuella likheter, respektive skillnader, 

mellan de koranskolor och den svenska skolan, i så fall vilka? 
De likheter som jag kan komma på mellan de båda skolsystemen handlar till största del 

om uppfostran. Att det är lika självklart för en elev med bakgrund från en koranskola, 
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som för en svensk elev, att en tar med material till lektionen, att en kommer i tid, och att 

en förstår att de är läraren som bestämmer i klassrummet.  

 

En av de största skillnaderna som jag kan komma på har med lärarna att göra. Många 

av de lärare som undervisar på koranskolor kan koranen utan och innan, men de har 

inte samma pedagogiska styrka som de lärare som utbildas i Sverige. En annan skillnad 

har att göra med utantillinlärningen, inte enbart rörande korrekta termer och 

ordföljder, utan dessutom gällande betoning och uttal. Detta är något som anses vara 

otroligt viktigt inom koranskolan, tillskillnad från i de svenska skolorna. Vidare är en 

ytterligare skillnad elevers tid i skolan. I koranskolor är nämligen tiden i skolan ofta 

skräddarsydd, där elever som har svårt att lära sig får mer tid i skolan, medan elever 

som har lättare att lära sig spenderar mindre lärarledda timmar i skolan. Utöver detta 

tillägger han även att disciplinen och kraven är hårdare i Koranskolan, jämfört med i 

den svenska skolan.  

 

3. Om eleven har föräldrar som även de har sin bakgrund i koranskolan, tror du 

då att de får samma hjälp hemifrån, i jämförelse med en elev vars föräldrar har 

utbildats i den svenska skolan?  
Då koranskolan inte undervisar i Engelska, tror jag att det kan vara problematiskt för 

elevens föräldrar att hjälpa sitt barn i detta ämne. Dock tror jag att föräldrarna ofta 

istället lägger fokus på att se till att eleven kommer i tid till dessa lektioner, lämnar in 

sina läxor i tid, samt hjälper eleven att förstå hur viktigt ämnet faktiskt är, 

studiemotivation.  

 

4. Tror du att nyanlända elever, med bakgrund i koranskolan, skulle gynnas, eller 

missgynnas, av att ha sin engelska undervisning tillsammans med en lärare som 

talar deras modersmål? 
Detta vore det optimala. Jag anser att det skulle gynna eleven märkbart om denne fick 

ha en modersmålslärare under sitt första halvår i en vanlig svensk klass, dock förstår 

jag att detta är problematiskt ur en ekonomisk synvinkel. Jag anser att 

modersmålslärare ger eleven en otrolig trygghet, samt självförtroende, då eleven 

faktiskt får chansen till att förstå innebörden av de frågor som de förväntas besvara.  

 

5. Vad kan skolan göra för att hjälpa elever från koranskolan att nå kursmålen i 

Engelska?  
Än en gång vill jag nämna, vikten av att blanda in Svenskan i engelskundervisningen, 

då eleverna ofta är lite starkare i svenskan än vad de är i engelskan. Läraren skall 

också vara medveten om att dessa elever inte har någon tidigare undervisning inom 

grammatik, och att läraren därmed skall visa hänsyn till att detta kan vara extra 

problematiskt för dessa elever. Dock har dessa elever fått mycket övning av att prata 

inför större grupper, vilket läraren också kan lämna plats för i sin undervisning. 

 

6. Finns det något du vill tillägga? 
Koranskolan är för många ett komplement till den vanliga skolan. Dock finns de också 

de som läser på koranskolan på heltid. Samt att koranskolor är privatägda och tar en 

ganska hög avgift till skillnad från de kommunala skolorna som är gratis. 
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Bilaga 3. Intervju med Peter Gustavsson (fiktivt namn) 

Peter Gustavsson är uppvuxen i Sverige och arbetar på en av Västerbottens 

gymnasieskolor som engelsklärare. Utöver det hjälper han även elever som har 

behov av extra stödundervisning.  

 

1. Har du någon uppfattning om hur viktig engelskundervisningen är i 

koranskolor? 

- Nej det vet jag inte, det tror jag inte att någon lärare här på skolan vet om. Jag 

brukar inte ha för vana att fråga någon elev om deras tidigare studier. Dock 

skulle jag gissa att de har väldigt lite engelskundervisning, om de ens har 

någon, åtminstone verkar de så på deras resultat. Det är problematiskt att 

engelskan ofta skiljer sig enormt från elevernas modersmål.  

 

2. Kan du tänka dig att det finns några eventuella likheter, respektive 

skillnader, mellan koranskolor och den svenska skolan, i så fall vilka? 

- Det är svårt att säga, då jag vet så lite om koranskolor, men jag kan tänka mig 

att de får mycket arabiska, men inte så mycket annan språkundervisning, då 

koranen inte får översättas. Jag har personligen inte märkt av att just de 

eleverna skulle vara extra starka inom någon studieteknik, så som memorering 

eller liknande. Dock kan ju detta bero på att det är svårare att minnas 

ordföljder, där ordens betydelse inte är självklara för en.  

 

3. Om eleven har föräldrar som även de har sin bakgrund i koranskolan, tror 

du då att de får samma hjälp hemifrån, i jämförelse med en elev vars 

föräldrar har utbildats i den svenska skolan?  

Jag tror att de får betydligt mycket mindre hjälp, av de enkla skälet att de inte 

kan hjälpa till. Detta har varit extra tydligt bland mina kvinnliga elever. Många 

av dem får inte studera hemma, eller röra sig utanför hushållet, då de istället 

skall hjälpa till hemma, de förväntas ändå inte läsa vidare på universitet. Medan 

deras bröder, som skall komma att bli familjens överhuvud uppmuntras till att 

studera, samt umgås mer socialt. Jag bedriver därför stödundervisning, ibland 

efter skoltid, där jag hjälper till med allt från att söka studiebidrag, till att 

fastställa läs- och skrivsvårigheter, eller att klara att översätta en engelsk text. 

Sen är det självklart inte så för alla studenter, de finns de som presterar bra 

mycket bättre än våra svenska elever, de som har välutbildade föräldrar.  

 

5. Tror du att nyanlända elever, med bakgrund i koranskolan, skulle 

gynnas, eller missgynnas, av att ha sin engelska undervisning tillsammans 

med en lärare som talar deras modersmål? 
De skulle absolut missgynnas, modersmålslärarna har inte i närheten av 

tillräcklig kompetens. Dessutom skulle det vara på tok för dyrt. Lösningen är 

istället att ha eleverna i mindre grupper, där varje elev får den skräddarsydda 

hjälpen som den behöver.  

 

5.1 Skulle det kunna fungera om en slog ihop alla Umeås gymnasieelever 

som läste samma steg i engelska, med till exempel arabiska som modersmål, 

och lät dem läsa tillsammans med en lärare som talade både engelska och 

arabiska? Eller skulle det kanske öka segregeringen? 
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Det skulle inte öka segregeringen, men det skulle heller inte fungera rent 

praktiskt.  

 

4. Vad kan skolan göra för att hjälpa elever från koranskolan? 

Mer stödundervisning. Samt att se till att det finns pengar, en buffert, för om 

dessa elever blir sjuka. Så att man i dessa fall kan slänga in en lärare som kan 

hjälpa eleven att hinna ifatt sina klasskamrater, då skolan är nog kämpig som 

den är. Dessutom borde man tillsätta fler timmar med modersmål, för att se till 

att eleverna i alla fall har ett språk som de kan riktigt bra, då de i många fall 

har två taskiga språk, två språk som de kan lite halvbra. Detta gör att engelskan 

blir svårt att översätta och förstå.  

 

5. Finns det något du vill tillägga? 

Ja, kanske det faktum att vi har fler elever med invandrarbakgrund här på 

skolan, än vad vi har elever med svensk bakgrund. Samt att jag tycker att vårt 

skolsystem inte riktigt fungerar. Eleverna med invandrarbakgrund får komma in 

på gymnasiet alldeles för lätt, och tvingas på grund av detta att alltid vara 

sämre, och att alltid ligga steget under sina skolkamrater med svensk bakgrund.  

 

Bilaga 4. Intervju med Robin Westin (fiktivt namn) 

Robin Westin är uppvuxen i Sverige och arbetar på språkintroduktionen, som 

engelsklärare, på en av Västerbottens gymnasieskolor. 

 

1. Har du någon uppfattning om hur viktig engelskundervisningen är i 

koranskolor? 

Så vitt jag vet, har de ingen undervisning alls i engelska. Från vad jag har 

förstått får eleverna också lära sig mycket utantill, ord och meningar som de 

egentligen inte förstår innebörden av.  

 

2. Kan du tänka dig att det finns några eventuella likheter, respektive 

skillnader, mellan koranskolor och den svenska skolan, i så fall vilka? 

Jag tror att de båda systemen är väldigt olika varandra. Dock har jag själv gått 

i söndagsskolan, och tror att de kan finnas vissa likheter mellan dessa båda 

skoltyper. Från vad jag har förstått så är koranskolan ganska omodern, inte 

bara sett ur ett svenskt perspektiv, utan överlag.   

 

3. Om eleven har föräldrar som även de har sin bakgrund i koranskolan, tror 

du då att de får samma hjälp hemifrån, i jämförelse med en elev vars 

föräldrar har utbildats i den svenska skolan?  

De barnen som jag har kontakt med är oftast ensamkommande, de har godemän 

istället. Det är väldigt viktigt att de får stöd utifrån med sin utbildning. I övrigt 

tror jag alltid att föräldrarnas syn på skolan lyser igenom på elevernas 

prestationer och målsättningar.  
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4. Tror du att nyanlända elever, med bakgrund i koranskolan, skulle gynnas, 

eller missgynnas, av att ha sin engelska undervisning tillsammans med en 

lärare som talar deras modersmål? 
Jag tror att all kontakt med modersmålsläraren, eller med en tolk, är väldigt 

viktigt för elevens utveckling. Jag tror att det är den snabbaste vägen till ny 

kunskap. Det är helt klart en lärarresurs som används för lite och som borde 

optimeras. Segregeringen finns ändå, oavsett om de har alla lektioner med 

elever som är födda här i Sverige. Jag tror att dessa elever har mest gemensamt 

med särskolan, för att de är en del av skolan som alltid är under debatt för att 

interageras mer, men som trots detta alltid står utanför. Det är normalitetens 

terror. Det är lättare med yngre elever, på gymnasiet är det så fokuserat på 

ämnet, istället för på eleven. På gymnasiet har inte läraren samma ansvar, utan 

det är istället eleven som skall se till att den utvecklas som den ska. Det här 

systemet slår ut invandrarna. Dock har det en stor styrka i varandra då de ofta 

är väldigt empatiskt begåvade, och hjälper varandra så gott det går. 

  

5. Vad kan skolan göra för att hjälpa elever från koranskolan att nå 

kursmålen i engelska? 

Som jag redan nämnt så är det viktigt att modersmålslärare får en större roll i 

elevens vardag. Jag tycker att man ska uppmuntra jämförandet av deras 

modersmål med engelskan, ställ som lärare frågor om deras språk. Även om vi i 

Sverige sällan jobbar med utantillinlärning, gör jag det ibland ändå, för att 

stärka just dessa elever, så att alla får chansen att lysa och jobba med sin 

självkänsla och på så sätt tycka att ämnet blir roligare. Till exempel så har jag 

många elever som aldrig har gått i skolan. Jag hade en elev som var ganska 

svag i engelskan, och blyg i övrigt. Jag satt mig ner och prata lite med henne om 

hennes bakgrund, för att se om det var något därifrån som jag kunde dra nytta 

av. Det visade sig då att hon hade jobbat på fabrik i flera år, och att hon därför 

var jätteduktig på att läsa instruktioner. Då är det inte mitt jobb att fokusera på 

allt hon inte kan, utan valde istället att fokusera på det hon kan istället för att få 

upp hennes självförtroende, så brukar jag göra. Om de till exempel har jobbat 

med något praktiskt, kan man då ha nytta av det? Kan de läsa textilmönster? 

Eller kan de beskriva processen, om de känner sig trygga i att prata om det, på 

engelska.  

 

 UNIK (Unga Nya I Kommunen) är också väldigt viktigt för elevens utveckling, 

det är verkligen roligt och inspirerande att se eleverna under den perioden. Där 

får de undervisning i svenska på förmiddagen, sen tolkad undervisning på 

eftermiddagen med information om fritid, sexualitet, mänskliga rättigheter, 

demokrati, studier och yrkesvägledning. Eleverna tycker att det är väldigt roligt.  

Perioden brukar kallas för deras smekmånad, en tid då de känner sig räddade, 

hoppfulla, och mätta. Ett år senare kommer krisen, då kommer verkligheten, då 

de förstår att de får sämre resultat än sina svenska klasskamrater, och där de 

fortfarande inte känner sig helt accepterade av samhället. Flickorna motsvarar 

10 % av de som kommer till Sverige, det går märkbart bättre för dem än för 

pojkarna. Detta tror jag beror på att de har en bättre attityd, att de är vana vid 

att få kämpa, medan pojkarna ofta är mer bortskämda. Flickorna intresserar sig 

& drivs av ångest och viljan att prestera. 
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6. Finns det något du vill tillägga? 

Jag vill tillägga att det är deprimerande att arbeta med nyanlända elever. Inte 

på grund av dem, utan på grund av media, kollegor, rektorer, och inte minst 

Sverige Demokraterna. Istället för att prata om vilka fantastiska ungdomar som 

kommer hit, ungdomar som hatar att ha lov från skolan för att de är så otroligt 

motiverade på att få bli en del av Sverige, att få lära sig mer om vår kultur, 

väljer man istället att prata om hur dyrt det är, samt hur otryggt Sverige har 

blivit på grund av alla dessa nyanlända personer. Personligen är jag stolt över 

Sveriges flyktingmottagning, vi får in skolbarn i samhället på nolltid, hur ofta 

hör du att media pratar om det? Skolan är som en arena för negativ kritik. 

 

 

Bilaga 5. Intervju med Malin Andersson 

Malin Andersson är uppvuxen i Sverige och arbetar som engelsklärare på en 

Västerbottens gymnasieskolor. Malin arbetar även med stödundervisning 

tillsammans med nyanlända elever.   

 
1. Har du någon uppfattning om hur viktig engelskundervisningen är i 

koranskolor? 

Jag har faktiskt ingen aning. Dock gissar jag att den är ganska lågt 

prioriterad, baserat på elevprestationerna jag hr tagit del av. Jag har för 

vana att prata enskilt med varje elev, oavsett bakgrund, för att sätta mig in i 

dennes tidigare skolbakgrund.  

 

2. Kan du tänka dig att det finns några eventuella likheter, respektive 

skillnader, mellan koranskolor och den svenska skolan, i så fall vilka? 

Jag kan tänka mig att det finns ett större fokus på utantillinlärning, och att 

de inte får öva så mycket på diskussion och reflektion. Det är observationer 

som jag har gjort då jag arbetar som stödlärare, snarare än på mina 

lektioner i engelska.  

a. I min litteraturstudie har jag stött på forskning som visar att 

kvinnliga lärare ibland har svårt att få respekt från manliga elever 

med muslimsk bakgrund, är detta något som du har märkt av? 

Jaha, nej det har jag inte tänkt på. Det tror jag inte är någon större skillnad. 

 

3. Om eleven har föräldrar som även de har sin bakgrund i koranskolan, tror 

du då att de får samma hjälp hemifrån, i jämförelse med en elev vars 

föräldrar har utbildats i den svenska skolan?  

Absolut inte, speciellt inte ensamkommande elever. Det är mycket tuffare för 

dem, än för de flesta svenska eleverna. Många av de nyanlända eleverna 

som kommer har föräldrar som är analfabeter, utan någon som helst 

skolbakgrund. Medan de svenska eleverna ofta har utbildade föräldrar, samt 

att de även får, och har fått, väldigt mycket hjälp från filmer, dataspel, och 

annan media,  
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4.  Tror du att nyanlända elever, med bakgrund i koranskolan, skulle gynnas, 

eller missgynnas, av att ha sin engelska undervisning tillsammans med en 

lärare som talar deras modersmål? 
De skulle nog missgynnas. Vi har något som kallas för studievägledning, där 

får eleven hjälp med sina studier, på sitt eget modersmål. Detta är en resurs 

som många elever självmant har valt att avstå ifrån, då de anser att de hellre 

får hjälp på svenska, så att de lär sig språket snabbare. Jag tror att samma 

fenomen skulle kunna ske om eleverna hade engelska på sitt eget hemspråk. 

Däremot kanske det vore bra med någon lektion någon gång ibland som är 

på elevens modersmål.   

 

5. Vad kan skolan göra för att hjälpa elever från koranskolan att nå 

kursmålen i engelska? 

Som jag tidigare nämnde, tror jag att det vore bra om eleverna fick välja 

bort engelskundervisningen. Detta för att stärka elevens självkänsla, och att 

därmed ge den en chans att klara de andra ämnena lättare. Alternativt skulle 

det behövas sättas in fler lärarresurser, så dessa elever ofta är i behov av 

extra stöd, då många av dem saknar grundläggande kunskaper i engelskan.  

 

6. Finns det något du vill tillägga? 

Jag tycker nog att det vore bra om lärare, och skolan i allmänt fick bli lite 

mer insatta i hur de olika skolsystemen fungerar, runt om i världen. Annars 

blir det lätt att man generaliserar.  

 

Dessutom tycker jag att eleverna skulle få valet att läsa svenska istället för 

engelska. För en del blir engelskan enormt tidskrävande, och nästan 

övermäktigt. Jag tror personligen att det vore bättre för somliga att inte läsa 

engelskan, utan att istället fokusera på det svenska språket, som de faktiskt 

har nytta av i alla andra ämnen. Om de sedan bestämmer sig för att läsa 

vidare på universitet kan de då läsa upp betygen på Komvux, eller eventuellt 

om man kunde lösa det med en förlängd skolgång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


