
Islam som modkultur og bekymringsfaktor i den danske folkeskole 

Mit oplæg i dag er baseret på to af mine feltarbejder i multietniske skoler i henholdsvis indre 

København og ydre København. Det baserer sig også på 13 års forskning i etniske minoritetsbørn i 

danske skoler og i skolens integrations- og opdragelsesprojekter i forhold til disse børn. Mit ærinde 

er at belyse nogle sociale dynamikker, som kan føre til hvad vi forstår som radikalisering, men i 

langt de fleste tilfælde er udtryk for fænomener, som vi endelig ikke må misfortolke som 

radikalisering, men er tegn på nogle processer i skolen og i samfundet, som er lige så vigtige at tage 

tage hånd om.  

I mit første feltarbejde tilbage i 2003-2003 blandt etniske minoritetsbørn i en skole med 40 % 

etniske minoritetselever, var jeg slået af den megen snak der var om islam blandt klassens 11 elever 

med muslimsk baggrund. I frikvarterer og over bordet i timerne i den 4. klasse som jeg fulgte i fem 

måneder og senere tilbragte to måneder mere i, da de kom op i 6. klasse, talte børnene om de 

muslimske leveregler, hvad der var haram og ikke haram, hvad man skulle gøre for at være en god 

muslim, og hvem der var og ikke var en god muslim i klassen. De konkurrerede om, hvem der bad 

flest gange om dagen, hvem der gik til koranskole, diskuterede hvorvidt man som pige skulle bruge 

tørklæde og drillede Üzlan, som ikke havde holdt fasten sidste år og var blevet set købe skinke i 

Aldi sammen med sin mor. En del af disse 10-12 årige drengene talte dertil om muslimer og 

danskere som modstridende parter, som nogle der var i konflikt og var stærkt optaget af at forsvare 

islam og muslimer. Den samme dyrkelse af Islam og identifikation som muslimer, har jeg oplevet i 

andre klasser og også hørt bekymrede lærere berette om. Lærerne synes børnene går for meget op i 

religion, og beskriver, hvordan børnene taler om os muslimer og jer danskere, agerer religiøst politi 

overfor hinanden og bedømmer hvad hinanden gør ud fra religiøse parametre. 

Men hvordan skal man forstå dette? Er det tegn på, at de 11 børn med muslimsk baggrund i min 

første feltarbejdsklasse og i de andre klasser, alle er stærkt religiøse og kommer fra familier der 

praktiserer islam på rigid og fundamentalistisk vis? Og er det tegn på, at nogle af børnene er på vej 

mod en radikaliseret tilgang til islam? 

Det interessante er, at der slet ikke var den samme snak om islam i parallelklassen, og heller ikke er 

det i mange andre klasser i datidens og nutidens skoler med etniske minoritetsbørn. I disse andre 

klasser ved børnene udmærkede, hvem der er muslimer og hvem der ikke er, men der bliver ikke 

talt meget om det i klassen. I en 8. klasse i en skole med 70 % etniske minoritetsbørn, som jeg har 



lavet feltarbejde i for to år siden, sagde de unge med muslimsk baggrund således, at religion var lige 

meget i skolen, at de ikke tænkte på de religiøse leveregler i skolen og ikke snakkede med hinanden 

om det. Dette peger på flere vigtige pointer, når vi taler om religiøsitet og hvorledes børn og unge 

engagerer sig i for eksempel islam. For det første er religion på den ene side et vigtig faktor i mange 

børns liv, men dens betydning og karakter varierer i lige så høj grad for børn med muslimsk 

baggrund, som for børn med andre religiøse baggrunde. For det andet, kan vi ikke vurdere 

karakteren af børns religiøsitet og hvordan børnenes familier praktiserer islam derhjemme, på 

hvordan religion bliver taget op og behandlet i skolehverdagen i mellem dem. Når børn definerer 

sig selv stærkt som muslimer, kommer det ofte ikke hjemmefra, men er en skoleidentitet, en 

forståelse af sig selv, der er relateret til skolen og til børn og unges fællesskaber udenfor hjemmet. 

Religion bliver her taget op som fællesskabs- og distinktionsmarkør, det vil sige en kategori som 

viser fællesskab og grænser mellem børn, som forhandles, som bruges til at erhverve status eller 

markere sig, på samme måde som alder gør det i børnehaven, og køn gør det gennem hele 

skolegangen. Derfor udtrykker det at islam og det at være muslim dyrkes i en klasse og ikke i en 

anden, ikke at børnene i den første er mere religiøse, men at religion og ens tilhørsforhold til 

gruppen af muslimer her giver nogle elever mulighed for at etablere et fællesskab og en status 

omkring denne kategori. Det vigtige er derfor, hvorfor børn og unge har brug for dette og hvorfor 

religion, islam og det at være muslim faktisk ikke altid har været relevant i skolen.  

Går vi tilbage til den fjerde/sjette klasse, jeg undersøgte i 2002-2003, må vi derfor forstå elevernes 

fokus på islam, ud fra den specifikke klassekontekst. I denne klasse havde de etniske 

minoritetsdrenge en udpræget følelse af at være uldeset af lærerne. De oplevede, at de var dårlige 

elever, og at lærerne ikke kunne lide dem, de følte sig overvågede og set skævt til. Dette var dog 

resultat at, at der over tid havde udviklet sig en meget dårlig dynamik i klassen, hvor drengene 

tydeligvis havde opgivet at leve op til lærernes krav og blive gode elever, og i stedet søgte 

anerkendelse hos hinanden gennem at lave ballade. På deres side følte lærerne afmagt og mødte 

dem med negative forventninger og offentlig skæld ud. Drengene oplevede at lærernes adfærd 

handlede om, at de var indvandrere og selvom lærerne gik meget op i ikke at se etnicitet, var det 

markant at drenge med anden etnisk baggrund og anden hudfarve, meget hurtigt blev regnet for én 

af ballademagerne og deres adfærd tolket derefter. Det skal således understreges, at drengene ikke 

var uskyldige ofre i dette, de lavede ofte ballade og var genstridige, men over mine 7 måneder i 

klassen, oplevede jeg hvordan selv små regelovertrædelser og adfærd som ikke blev fundet 

problematisk hos andre elever, hos dem blev fortolket som obstruktion og tegn på dårlig opdragelse 



og manglende sociale kompetencer. Trods lærernes gode hensigter og ønske om at være tolerante, 

blev de ikke forstået som frække drenge, men qua deres etniske, religiøse og raciale kategori, 

tilskrevet negative intentioner og en skummel fremtid. 

Stryger vi de etniske, religiøse og raciale kategorier fra denne beskrivelse, kunne dette foregå i 

mange andre klasseværelser. Dynamikken er helt klassisk, og nærmest hvad jeg vil kalde en 

institutionel logik i skolen. Den kendes fra mange skoler, hvor der ikke går etniske minoritetsbørn. I 

mange klasser, er der især grupper af drenge, der rager uklar med lærerne og søger en alternativ 

anerkendelse i hård maskulinitet, ballade og modstand mod skolens projekt. Ser vi tilbage i tiden, 

men også i vores samtid, var og er det ofte arbejderklassens drenge, der anvendte denne strategi i 

skolen, skønt næsten alle drenge skal forholde sig til denne maskulinitet og kender dens status. Hvis 

man ser mere tværkulturelt på det og ser på skoler i andre samfund, ser man samme dynamik 

omkring ballade, hård maskulinitet og skolemodstand i f.eks. amerikanske og engelske skoler, men 

her er det andre grupper, såsom de afroamerikanske eller afrocaribiske drenge, som ender i samme 

position. At andre etniske grupper, og i Danmark, også etniske danske drenge, ender i samme 

position og bruger samme strategi i skolen, viser os at vi ikke kan forklare disse ting med etnicitet, 

religion eller hjemmets opdragelse. Det er resultat af en social dynamik omkring socialt og kulturelt 

marginaliserede elevgrupper, især drenge - men piger kan også indgå i det - som oplever 

individuelle og kollektive nederlag og stigmatisering i skolen og reagerer herpå ved at vende sig 

mod skolen og dermed forstærke problemet. 

Et vigtigt element i dette er, at den sociale dynamik er ledsaget af en kulturel proces.  Over tid 

skaber disse erfaringer og reaktioner nemlig ofte en form for modkultur, det vil sige en række nye 

kulturelle former, som etableres omkring en modidentifikation, hvor man – oftest en minoritet - 

begynder at dyrke og identificere sig stærkt med en fælles identitet som står i modsætning til den 

identitet og de kulturelle former som tilskrives majoriteten eller som majoriteten har taget patent på. 

I Danmark og i England, som det beskrives af Paul Willis, har det været en stærk 

arbejderklasseidentitet, som dyrkede det fysiske arbejde og spottede middelklassens adfærd og 

værdsættelse af det akademiske som umandigt. I USA har man set en dyrkelse af et sort kinship, 

som definerede sig i modsætning til den hvide befolkning, og blandt andet har betydet, at mange 

sorte elever har afholdt sig fra at stræbe i skolen, da det blev anset for ’Acting White’. 

I Danmark er der også etableret sådanne modkulturelle former. Først og fremmest omkring det at 

være indvandrer og den fællesidentitet, som det giver børn og unge der faktisk kommer fra en lang 



række forskellige lande, samt forskellige sociale og etniske grupper. Især drengene dyrker denne 

modkultur, som defineres af hård maskulinitet og en demonstrativ afvisning af alt det som de pæne 

danskere bryster sig af. Den er blevet så dominant i mange skoler og nabolag, at det nu er svært for 

de enkelte etniske minoritetsdrenge at afvise denne maskulinitetsform og de adfærdskrav, der ligger 

i den. Det betyder ikke at drenge ikke forsøger og mange især ældre fyre, der har oplevet at klare 

sig godt i skolen, finder måder at balancere eller alternative måder at finde status.  Men det lykkes 

især dem, der har mulighed for at finde dispensation for den hårde maskulinitet eller andre 

fællesskaber. 

Efter 2001 og krigene i Afghanistan og Irak, er islam også inddraget i denne modkultur. Ser man på  

kvalitative og etnografiske studier af minoritetsbørn fra 90erne, synes islam ikke at være præsent 

eller relevant for hverken forskere eller børn. Studierne beretter i hvert fald ikke, at børnene 

identificerer sig som muslimer – de taler om at være indvandrere og beskriver sig selv med 

bindestregsidentiteter – såsom som tyrkisk-danskere, dansk-pakistanere, og deres religion beskrives 

mestendels som en del af deres etnicitet. Dette kan være fordi forskerne ikke havde øje for det, men 

da det er dygtige forskere jeg refererer til, tror jeg det ikke. I forhold hertil var mit studie der 

startede i første halvdel af 2002, et halvt år efter 9.11. sigende for en relativ ny identifikation som 

muslimer der tages i brug af etniske minoritetsbørn i danske skoler. Det fortæller os igen, at det 

stærke fokus ikke blot kommer af en dyb religiøsitet eller stort fokus på islam i børnenes hjem, men 

at kategorien muslim er skrevet ind i en større politisk kontekst og selv børns brug af den skal 

forstås i dette lys. 

I 4a/6a var det tydeligt, at den muslimske kategori, som var blevet aktualiseret gennem en årrække 

og også i stadig højere grad blev tilskrevet børnene af andre, tilbød dem en stærk fællesidentitet. 

Børnenes forældre kom fra syv forskellige lande, men at definere sig som muslimer gav dem et 

fællesskab på tværs af disse forskelle. De blev en majoritet i klassen og kunne dermed hævde sig i 

forhold til danskerne, som de oplevede var lærernes fortrukne gruppe: 

Laura: .. Nu I snakker om, at det der med at gå i en muslimsk skole eller gå i en klasse, hvor der kun er muslimer eller 
kun er danskere ... er der forskel på danskere og muslimer? 
Nada: Ja, danskere de er .. sådan… hvis der ikke… hvis der ikke er nogen, der lokker dem til at gøre det, så er de altid 
englebørn. (…) 
Laura: Hvad så hvis du gik i en klasse, hvor der kun var ikke muslimer? Hvordan tror du, det ville være? 
Nada: Så tror jeg, det ville være helt anderledes. 
Laura: Hvordan ville det så være? 
Nada: Altså, vi ville være den klasse, som alle lærere gerne ville prøve at have. 
Laura: Hvorfor? 



Nada: Fordi jeg tror, at vi ville være mere stille, hvis vi … for jeg synes, at det er mest de drenge, der er muslimske, der 
laver så meget ballade og så får de andre med i det. 
     (Nada 6.kl) 
 
Samtidigt gav den muslimske identitet dem en moralsk styrke. Som beskrevet oplevede de fleste 

drenge, at lærerne ikke kunne lide dem, fordi de var indvandrere og betragtede dem som 

ballademagere, og i forhold hertil betød identiteten som muslim, en række helt anderledes positive 

fortællinger om at være udvalgt og moralsk hævet over det, der i skolen igen og igen bliver 

præsenteret som de så gode og korrekte danskere. Ligesom ideen om et sort kinship og 

arbejderklassens dyder tilbyder alternative fortællinger, vurderingsstandarder og verdensforståelser, 

tilbyder islam således disse børn en række ressourcer til etableringen af en modkultur omkring 

positive selvfortællinger. Samtidigt tilbyder den muslimske kategori en stærk modidentifikation til 

den danske. Børnene beskrev for mig, at de ikke var danske, fordi de ikke havde en mor eller far der 

var dansker, ikke talte godt dansk og ikke havde hvid hud, men sort hår og mørk hud. De viste 

således, at de havde erfaringer med, at den danske kategori var en racial kategori, som de var 

udelukket fra. De understregede dog også, at de ikke kunne være danskere, fordi de var muslimer, 

og da en dansker var kristen og spiste svinekød, ville det kræve af dem, at de holdt op med at være 

muslimer og begyndte at spise svinekød. Dette demonstrerer, at hvor gerne end deres lærere ville 

integrere dem i samfundet og få dem til at føle sig som danskere, oplevede børnene af forskellige 

veje, at de – på grund af deres hudfarve, sprog og religion – ikke hørte til og ikke havde adgang til 

den danske kategori. 

Når børnene således samledes omkring den muslimske identitet og dyrkede det muslimske 

fællesskab i skolen, var det – vil jeg understrege – dermed ikke udtryk for en stærk religiøsitet. 

Børnene kom fra hjem, der praktiserede islam meget forskelligt og flere sagde, at de ikke var meget 

’muslimske’. I stedet var det en måde at dyrke fællesskabet mellem dem og manifestere den status, 

de kunne trække fra det. Samtidigt var det en udfordring af danskernes dominans i skolen, som de i 

netop denne klasse, men givetvis også i andre klasser oplevede meget stærkt. Samtidigt var det 

udtryk for, at et par af de mest toneangivende drenge i klassen, kunne bruge vurderinger af andres 

religiøse praksisser og identitet, til at sætte sig selv igennem og patruljere det skrøbelige fællesskab 

omkring at være muslim, som de havde etableret i klassen. Der var da også en konstant forhandling 

af hvad det vil sige at være en god muslim, hvor især pigerne sagde, at det vigtigste var at være et 

godt menneske, og at drengene dermed ikke var gode muslimer fordi de lavede ballade og drillede 

de små. Dyrkelsen af islam var således ikke nødvendigvis stærkt religiøs, ligesom drengenes 

oplevelse af konflikt mellem muslimer og danskere ikke behøver at være tegn på spirende 



radikalisering, men kunne på den anden side, godt resultere i dette, da nogle af børnene kan finde 

fællesskab og motivation i den verdensfremstilling den giver dem. At børnene selv lavede 

relationen ses i, at de f.eks. tit refererede til terrorisme og krige i Mellemøsten som bevis, når jeg 

spurgte hvorfor de mente, at de som muslimer eller arabere var mere aggressive end danskere. Det 

vil sige, at de som 10-12 årige børn så en relation mellem deres egen ballade og adfærd i skolen og 

det de så i medierne omkring terrorisme og krig, hvor muslimer eller arabere var indblandet. 

Som sagt, har jeg i andre klasser oplevet et helt andet billede. Her vil jeg nævne den 8. klasse i en 

skole i ydre København, hvor jeg lavede feltarbejde i for to år siden. Skolen her havde flere etniske 

minoritetselever end den jeg studerede i beskrev ovenfor, og børnene sagde endda, at det var lidt en 

muslimsk skole, fordi majoriteten havde muslimsk baggrund. Men i denne klasse understregede de 

unge altså, at islam ikke var relevant i skolen og at de slet ikke talte om eller tænkte på de religiøse 

leveregler, når de var sammen på skolen. I det lærerne fortalte mig om en anden klasse – en 

tidligere 9. klasse, hvor de unge dyrkede den muslimske identitet på samme måde som de havde 

gjort i 4./6. klassen i mit første feltarbejde, kan skolen eller elevernes alder ikke alene forklare det. 

Men efter fire måneders feltarbejde i klassen syntes det klart for mig, at der var en helt anden 

relation mellem især klasselæreren og klassens elever med muslimsk baggrund. Især syntes det at 

gøre en stor forskel, at læreren her havde en varm relation til de mest toneangivende drenge og at 

flere af drengene og pigerne oplevede at være blandt de dygtige elever i klassen, blandt andet 

forårsaget af at de etnisk danske elever i klassen, ikke var markant faglige stærke. 

Selvom de unge med muslimsk baggrund understregede, at det var vigtigt for dem at være muslimer 

og at det også gav dem status internt imellem dem, syntes de i langt højere grad at have tilpasset sig 

skolens norm om at religion ikke skulle være relevant i skolen. Drengene performede også her den 

samme hårde maskulinitetsform - de havde den samme seje attitude, gangart og streetuniform, men 

de var ikke i konflikt med deres lærere og holdt balladen udenfor skolen, hvor de smårapsede og 

kom i klammeri med andre fyre. Det interessante her, er at relationen til skolen og lærerne, og den 

mere positive selvforståelse og kollektive identitet dette skabte, syntes at betyde, at der ikke blev 

etableret den samme modkultur blandt de unge, og at islam ikke blev trukket ind i konstruktionen af 

denne modstand. 

I klassen her, var der dog i stedet skabt en norm om, at man skulle være en afslappet muslim i 

skolen. Man skulle ikke tale for højt og meget om islam, eller leve fuldstændig efter islams regler, 

da man så var en overdreven muslim, og ligesom en imam. Det var ikke velset af lærerne i skolen, 



og de unge var meget bevidste om, at det kunne læses som tegn på fundamentalisme og 

radikalisering. Men at gå op i islam passede heller ikke med det interne krav om den hårde 

maskulinitetsnorm mellem drengene og en tilsvarende sej norm blandt pigerne, da den første 

krævede at man skulle være klar til at slås, bande, småstjæle og have sex med piger og pigenormen, 

at pigerne var højlydte og aktive og havde kontakt med drengene. Dette passede en del af de unge 

godt, da de ikke var stærkt religiøse eller fandt en frihed til at være ung på den måde de ønskede i 

skolen. Men for andre syntes skolens norm om nedtoning af religion og normen om hård 

maskulinitet at lave, hvad nogle måske vil forstå som en uhellig alliance. Således fortalte en del af 

de 14-15 årige drenge og piger mig, at de oplevede at de ikke kunne være gode muslimer eller gode 

mennesker i skolen og havde det skidt med, at de ikke opførte sig godt i skolen. 

Jeg inddrager dette, fordi det fortæller os noget om problemerne ved at nedtone og mistænkeliggøre 

børns religiøsitet eller udtryk for religiøse identiteter i skolen. Regeringens anti-radikaliseringsplan 

lægger op til at uddanne en fagfolk til at kunne identificere tegn på radikalisering i skoler, men selv 

før dette forslag, har jeg oplevet, at der blandt mange lærere er en særlig opmærksomhed på børns 

udtryk for religiøsitet og identifikation som muslimer. De to cases jeg har inddraget her, viser at vi 

ikke skal misforstå børn og unges brug af og forhandling af kategorier som muslimer, danskere og 

kristne, som tegn på radikalisering eller sågar stærk religiøsitet. Samtidigt skal vi heller ikke se 

fraværet af samme, som tegn på at islam og den muslimske identitet ikke er vigtig for børn og unge. 

I de fleste multi-etniske klasser er der et mangfold af forskellige måder at forstå og praktisere islam 

på. Men der er en tendens til, at der sker en ensretning af den acceptable måde at være og udtrykke 

sin muslimske identitet i skolen, og at denne hænger sammen med dynamikker mellem børnene og 

relationen mellem især de toneangivende elever og klassens lærere og skolen i det hele taget. 

Det fortæller os også noget om den danske skoles holdning til religion i det hele taget og til islam i 

særdeleshed, at islam kun kommer eksplicit til udtryk i skolen, som en modkultur, samt at eleverne, 

når de tilpasser sig skolen, udtrykker at den ikke skal kommunikeres eller fremvises her, da udtryk 

for religiøsitet ikke er velanset i skolen og risikerer at blive forstået som tegn på radikalisering. Der 

er således en risiko for at man i skolen kommer til at undertrykke børns ret til at være – fredeligt - 

religiøse på mange forskellige måder, og samtidigt underminerer den funktion som religionen har 

som moralsk guideliner i mange religiøse børn og unges liv. Dertil kan mistænkeliggørelsen og 

nedtoningen af islam også være stærkt kontraproduktivt, da børn og unge netop kan opleve det som 



en undertrykkelse af deres religion og identitet som muslimer, hvilket kan betyde at islam ikke 

kobles med et tilhørsforhold til Danmark, men i stedet tager en modkulturel form.  


