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Islam, muslimer og uddannelse 
Af Tallat Shakoor & Inge Liengaard 
 
Det tredje og sidste nummer af Tidsskrift for Islamforskning i 2008 drejer sig om islam, 

muslimer og uddannelse. Interessen for disse emner i en dansk/europæisk kontekst er 

ingenlunde ny. Faktisk har der i en længere årrække været forsket og skrevet adskilligt 

om netop dette.1 Der er en vældig samfundsmæssig interesse for de skole- og uddannel-

sesvalg, som borgere med etnisk minoritetsbaggrund – og særligt de med muslimsk bag-

grund – træffer. Det har bl.a. resulteret i flere undersøgelser af muslimske friskoler og 

redegørelser for unges uddannelsesmønstre. I takt med religioners stigende synlighed i 

det offentlige rum, bl.a. igennem social grænsedragning, sociale identiteter og en stigende 

religiøs og kulturel pluralisering i det danske samfund, har der samtidig været en øget 

opmærksomhed på repræsentationer af islam og muslimer i forskellige former for uddan-

nelsesmateriale. Her har blikket i særdeleshed været rettet mod grundskolens materiale, 

der jævnligt har vist sig at rumme temmelig stereotype fremstillinger af islam (og meget 

få fremstillinger af muslimer), men også undervisningsmateriale i gymnasierne er kom-

met i fokus.  

   I nærværende nummers artikler har vi valgt at fokusere på kontekster, hvor forskellige 

repræsentationer af islam og muslimer fremstilles: ud fra en minoritetsposition i det dan-

ske samfund, igennem en ikke-muslimsk majoritets repræsentationer af islam i gymnasi-

alt undervisningsmateriale, repræsentationer af islam og nationalitet i et land med en 

muslimsk majoritet samt konfliktuerende forestillinger om national og religiøs identitet i 

en dansk folkeskole.    

   I dette nummer af Tidsskrift for islamforskning træder vi således delvist af kendte stier; 

bl.a. med dr. phil. Jørgen Bæk Simonsens artikel, der opdaterer billedet af, hvorledes is-

lam portrætteres i dansk undervisningsmateriale for gymnasieklasser. Religionssociolog 

Tallat Shakoor beskriver udviklingen i vægtningen af islam i vedtægter for muslimske 

friskoler inden for de sidste 25 år.  

   Samtidig udvides perspektivet i en række artikler: Ph.d. Laura Gilliam fra Danmarks 

Pædagogiske Universitet analyserer på baggrund af feltarbejde i en dansk folkeskole, 

hvorledes både børn og voksne konstruerer ”muslim” og ”dansker” som identiteter, der 

gensidigt udelukker hinanden, og hvor ”muslim” har en negativ valør. Gymnasielektor 



Tidsskrift for Islamforskning – Islam, muslimer & uddannelse, nr. 3 - 2008 
 

© Forfatteren og Tidsskrift for Islamforskning, ISSN 1901-9580, publiceret 11-12-2008 

4

Lars Visti Hansen giver i sin artikel et indblik i nyere, dansk undervisningsmateriale om 

korstogene, og hvilke overvejelser der ligger bag hans egen udgivelse Korstogene idé og 

virkelighed (Systime 2004). Post. doc. Thomas Hoffmann skitserer et forskningsprojekt, 

der undersøger betydningen af, at et stigende antal studerende og undervisere på islam-

studier ved vesteuropæiske og amerikanske universiteter har muslimsk baggrund. Hypo-

tesen er, at denne udvikling på sigt vil influere den islamiske eksegese, som allerede ud-

foldes i Vesteuropa og USA. Slutteligt analyserer religionshistoriker Marie Louise 

Wammen, hvilken udvikling der har været i fremstillingen af religiøse og nationaliteter i 

iranske skolebøger for de mindste klasser i de senere år.  

   Sidst men ikke mindst bringer vi også i dette nummer en række anmeldelser med en 

betydelig spændvidde: fra arabisk medicin over den poetiske Koran til kvinder i Koranen 

og muslimske skoler i Sverige. God læselyst! 

 

                                                 
1 Haaber Ihle, Annette, 2007: Magt, medborgerskab og muslimske friskoler i Danmark. Traditioner, idealer 
og politikker. Satsningsområdet ”Religion i det 21. århundrede” og Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier (ToRS), Københavns Universitet; Shakoor, Tallat, 2006: ”Indvandrerfriskoler i Danmark” i: Ander-
sen, Peter B. Curt Dahlgreen, Steffen Johannesen og Jonas Otterbeck: Religion, skole og kulturel integrati-
on i Danmark og Sverige, Museum Tusculanums Forlag; Gustaffson, Kristina, 2004: Muslimsk skola, sven-
ske vilkår, Umca, Forlaget Boreá; Jensen, Tim, 2004: ”Muslimske friskoler i Danmark” i: Svensk Religi-
onshistorisk årsskrift, vol. 3.; Mikkelsen, Flemming, 2003: ”Indvandrerorganisationer i Danmark” i: Mik-
kelsen, Flemming (ed.): Indvandrerorganisationer i Norden, Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, 
Nordisk Ministerråd; Simonsen, Jørgen Bæk, 1990: Islam i Danmark. Muslimske institutioner i Danmark 
1970-1990, Statens Humanistiske Forskningsråd; Jensen, Anne-Marie, 1987: ”Islamiske skoler I Dan-
mark”, in: Olesen, Asta (ed.): Islam og undervisning i Danmark. Statens Humanistiske Forskningsråd, 
Århus Universitetsforlag. 
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Islam og undervisningsmateriale i gymnasiet og på HF 
Af Jørgen Bæk Simonsen 
 
Indledning 

Den store interesse for islam og muslimer, der gennem nu mange år har kunnet aflæses af 

mediernes fokus, kan ikke med rimelighed betegnes som et fænomen skabt af medierne, 

selvom det skal medgives, at den vinkel, der lægges til grund i diverse medier, ofte lader 

meget tilbage at ønske (Hervik 2002; Hussain, Yalmaz & O´Connor 1997; Madsen 2000 

og Andreassen 2007). Det blev klart og elegant understreget, da PETs daværende chef 

politimester Lars Findsen i begyndelsen af november 2005 efter tilbageholdelsen af flere 

unge muslimer i den såkaldte Glostrup-sag gjorde gældende, at medierne naturligvis skal 

beskrive begivenheder i det omgivende samfund, men samtidigt opfordrede journalisterne 

til at være opmærksom på at måden, hvorpå tilbageholdelsen af de unge blev formidlet 

(www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/11/04/220402.htm, besøgt den 24. august 2008). Det 

er derfor ikke medierne, der har skabt de sidste mange års fokus på islam og muslimer, og 

vi må søge andre steder, hvis vi skal forsøge at give et bud på, hvorfor islam og muslimer 

har fået den centrale placering i det offentlige rum, som tilfældet er.  

   Meget taler for, at der er flere forskellige og uafhængige årsager til den opmærksom-

hed, islam og muslimer er blevet til del i den offentlige debat, og som ret beset ikke har 

nogen indre forbindelse. På den ene side kan vi notere den vækst i antallet af muslimske 

medborgere, de fleste europæiske lande har oplevet gennem de sidste årtier. I dag er der 

bosat mellem 14 og 17 mio. muslimer i Europa, og det forhold har af indlysende grunde 

påkaldt sig opmærksomhed. Nogle spørger hvordan det kunne gå til og har forklaret fæ-

nomenet som et resultat først og fremmest af arbejdskraftmigrationen udløst af det euro-

pæiske økonomiske mirakel i 1960´erne (Coleman & Wadensjö 1999; Rasmussen  2008; 

Thomsen 2006 og Mikkelsen 2007), og andre tolker det som udtryk for en målrettet men 

skjult muslimsk plan, hvis egentlige mål er at gøre Europa til en del af den muslimske 

verden (Brix, Hedegaard og Hansen 2003; Slot-Henriksen 2005 og Brix 2008. Se også 

Karsh 2007). Andre igen henviser til den urolige og voldsomme politiske udvikling, der 

har præget dele af den muslimske verden gennem de sidste årtier af det 20. århundrede, 

og som resulterede i store flygtningestrømme, der fra begyndelsen af 1980´erne også slog 

igennem i en dansk sammenhæng (Harding 2000 og Sandahl 2004). Ligesom Vesten i 
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den moderne muslimske verden ofte får skylden for alle mulige problemer, synes islam 

og muslimer i vor del af verden for nogle at kunne forklare og begrunde alle tænkelige 

problemer, som har hjemsøgt de vestlige samfund gennem de seneste årtier.  

   Undervisningsministeriets statistiske kontor har endnu ikke offentliggjort tal for, hvor 

mange elever der er indskrevet i de gymnasiale uddannelser ved skoleårets begyndelse i 

august 2008, men de seneste tal angiver, at der i 2005 var i alt 72.684 elever indskrevet, 

og af disse er antallet af efterkommere angivet til 6.440 (www.uvm.dk – besøgt den 24. 

august 2008). I hvilket omfang de unge opfatter sig selv som muslimer eller identificerer 

sig med islam varierer fra den ene til den anden, og fra situation til situation. Men uanset 

dette er de unge i kød og blod med til at minde om, at de ved begyndelsen af det 21. år-

hundrede er en del af den sociale virkelighed i de danske ungdomsuddannelser. Det har 

gjort islam og muslimer til en del af den danske gymnasieskole, ganske som den allerede 

gennem årtier har været en del af den danske folkeskole med alt, hvad det indebærer af 

nye udfordringer (Ihle 2007; Kristjansdottir 2006 og Kristjansdottir og Timm 2007). 

Hvor mange muslimer, der er bosat i Danmark, kan ikke afgøres, men et perspektiveren-

de bidrag til belysning af de vanskeligheder, der er forbundet med forsøg på i forsk-

ningsmæssige sammenhænge at angive muslimers andel af den samlede befolkning, er 

givet af Brian Jacobsen i artiklen ”Muslimer i Danmark: en kritisk vurdering af antalsop-

gørelser” (Jacobsen 2007).    

 

At undervise i religion på gymnasiet  

Faget religion er i en dansk tradition et (kundskabs)fag på linie med alle andre, og faget 

har derfor sine særlige regler og bestemmelser, som spejler det religionsvidenskabelige 

fundament, der ligger til grund for undervisningen. Der er ikke tale om at sanktionere en 

bestemt teologisk opfattelse af, hvad denne eller hin religion gør gældende, kun at sikre at 

eleverne gennem læsning af centrale tekster får indsigt i, hvordan den enkelte religion 

udtrykker sig, og hvorledes den begrunder sine synspunkter. Det er entydigt formuleret i 

fagets faglige profil og i de forskellige bekendtgørelser og vejledninger, ministeriet har 

udsendt. Artiklens forfatter har ved en tidligere lejlighed i samarbejde med Jakob Skov-

gaard-Petersen og Tim Jensen givet en karakteristik af de bøger, der for år tilbage var 

tilgængelige, når undervisningen i islam skulle planlægges og gennemføres (Jensen 
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1994). Undersøgelsen indgik i et større europæisk forskningsprojekt, der havde til formål 

at afdække, hvorledes islam blev skildret i lærebøger til religionsundervisningen i for-

skellige europæiske lande. For projektet og dets præmisser se indledningen til Bind I side 

7ff. Det kan allerede nu afsløres, at det tilgængelige materiale i 2008 på en række punkter 

er afgørende forskelligt fra det, der fandtes dengang. Hvor islam dengang var én af flere 

forskellige verdensreligioner med troende i Asien og Afrika, er virkeligheden nu en an-

den. Den andel, unge muslimer udgør af det samlede antal elever i ungdomsuddannelser-

ne, illustrerer på et håndgribeligt og nærværende niveau, hvad den globalisering, den of-

fentlige debat har talt så meget om gennem de senere år, også betyder.  

   Dertil kommer, at det religiøse i bredeste forstand har holdt sit indtog på ny; det religiø-

se er hverken forsvundet fra hverdagen eller fra det offentlige liv, således som det en pe-

riode blev formodet, snarere tværtom (Kepel 1991). I alle dele af verden er de forskellige 

religiøse traditioner igen blevet aktiveret, og selvom det næppe er den samme form for 

religiøsitet der udtrykkes, ændrer det ikke ved det forhold, at de religiøse traditioner til-

syneladende har noget at bidrage med, når personer og grupper skal udtrykke, hvem de er 

og hvorfor de er, som de er. Engagerede religionslærere i den danske gymnasieskole 

medvirkede tidligt til, at den nye tendens kunne slå igennem i undervisningen i gymnasiet 

og HF gennem oversættelser til dansk af centrale værker (Kepel 1992). Religionernes 

gennemslagskraft har medvirket til et krav om et andet og mere nuanceret undervis-

ningsmateriale til supplement af det, der allerede fandtes. Religionernes stigende betyd-

ning for identitet og national selvforståelse har været med til at accentuere behovet for et 

undervisningsmateriale, der kan bidrage eleverne en forståelse af religionernes aktuelle 

udtryk. Artiklens sigte er i overensstemmelse hermed at præsentere en del af det materia-

le, der gennem de seneste år er udgivet om islam til brug for undervisningen i religion i 

de gymnasiale uddannelser.  

   I den tidligere undersøgelse blev der taget stærkt forbehold for den tendens flere af de 

bøger, der blev benyttet i undervisningen, var præget af, ikke så meget fordi de havde 

synspunkter, der ikke blev delt, men fordi flere af bøgerne efter vores opfattelse var for-

domsfulde, og fordi de generelt tenderede til at opfatte islam som en religion, der syntes 

uden for tid og sted. En del af forklaringen herpå var, at det oftest var tekster fra den 

normative tradition, der blev præsenteret for eleverne, tekster fra Koran og hadith uden 
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omtale af den nødvendige kontekst og med en implicit antagelse af, at når teksterne gjor-

de dette eller hint gældende, så var det islam, det muslimer skulle gøre (Bilag, Bogprofi-

ler s. 30f, 61 og 72). Tekstudvalg af Sv. Aage Bay (Bay 1961), Jes P. Asmussen (Asmus-

sen 1972) og Bent Alster (Alster 1972) havde alle fine og centrale tekster af forskellig art, 

men det kunne være vanskeligt at relatere deres normative udsagn i en perspektivering af 

den virkelighed, de store verdensreligioner og deres tilhængere indgik i i samtiden.  

 

Jakob Skovgaard-Petersen Moderne islam. Muslimer i Cairo. 

I så henseende var Jakob Skovgaard-Petersens bidrag fra 1995 Moderne islam. Muslimer 

i Cairo en klar fornyelse (jeg har til denne artikel gjort brug af 3. udgave, 1. oplag fra 

2007). For det første giver forfatteren en introduktion til islam, der er knyttet til den hi-

storiske kontekst i hvilken islam oprindeligt blev født, formuleret og systematiseret i, og 

for det andet giver bogen i en række kapitler eksempler på, hvorledes muslimer bosat 

samme sted i forskellige historiske perioder forholder sig til deres religions tekster, hvor-

dan de fortolker dem forskelligt afhængigt af tid på den ene side og afhængigt af, hvem 

der gør fortolkninger gældende på den anden side. Bogen er i den henseende omhyggeligt 

gennemarbejdet, ligesom den i en række kapitler giver introduktion til sider af islam, der i 

ældre undervisningsbøger ikke altid kom til orde. Det gælder f.eks. sufismen, der i ældre 

lærebøger altid var repræsenteret med et ofte bredt udvalg af tekster (Pedersen 1952 og 

Pedersen & Søndergaard 1999), men uden forsøg på at skabe en forståelse for den sociale 

virkelighed, sufiernes islamforståelse indgår i, og de særlige måder, den udtrykkes på. 

Derfor fremstår islamisk mystik i mange ældre bøger snarere som et appendiks til islam 

og de tekster, der bringes fra Koran og sunna, og ikke som det, sufismen gennem århund-

reder har været i alle dele af den muslimske verden: en levende og dynamisk tradition. 

Sufismen er en måde at fortolke og leve islam på, der gennem historien er blevet og fort-

sat bliver vurderet meget forskelligt af de muslimske lærde, der har taget forbehold for 

dele af den sufiske tradition uanset det forhold, at de ofte selv var og fortsat er medlem-

mer af forskellige sufi-ordener. I Moderne islam. Muslimer i Cairo er der på det punkt 

ingen tvivl - sufismen er også i den moderne verden en levende del af islam.  På det 

punkt blev vejen for en ny og anden måde at præsentere sufismen på allerede banet med 

udgivelsen af Gina Schmidt og Bent Jørgensens Islamisk mystik i Senegal. En indre Jihad 
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(Schmidt og Jørgensen 1991). Allerede her blev sufismen skildret som andet end mystik i 

ordets snævre og traditionelle betydning, altså som en måde, en vej ad hvilken en søgen-

de muslim kan gå for at møde sin Gud. Sufismen præsenteres af Schmidt & Jørgensen 

ikke kun som en religionsform, der tilbyder sine tilhængere muligheden for en form for 

mystisk forening med det guddommelige, men også som en levende, organiseret ramme, 

der på alle måder er socialt og økonomisk engageret i det omgivende muslimske sam-

fund. 

   Den bærende idé i Moderne islam. Muslimer i Cairo er ønsket om at formidle kendskab 

til den omfattende moderniseringsproces, den muslimske verden gennemgår fra begyn-

delsen af det 19. århundrede og frem. Den europæiske koloniale ekspansion gør en række 

nye institutioner gældende, der ikke var kendt tidligere, men som den muslimske verden 

med tiden måtte lære at leve med, f.eks. den moderne nationalstat. Det har betydet, at 

traditionelle muslimske institutioner er blevet udfordret af en ny virkelighed, og det satte 

nye debatter i gang. Det er dem der med Cairo som fysisk ramme indgår i bogens forskel-

lige kapitler. Det gøres i forordet klart, at ”..det er slående, hvordan selv disse faste tros-

sætninger eller normer alligevel umærkeligt undergår forandringer, fordi de mennesker, 

der formulerer eller efterlever dem, mentalt er temmelig forskellige fra deres tipoldefor-

ældre. Nøjagtig som i Frankrig, Kina eller Danmark” (Skovgaard-Petersen 2007, 7). Og 

ønsket om sammenligninger mellem det ”….vi kender til fra Danmark og andre steder” er 

med stor konsekvent fastholdt, dels i bogens enkle kapitler med forskellige eksempler og 

dels i de tekster, forfatteren har udvalgt til diskussion og til perspektivering af de enkelte 

temaer. I kap.1 fremhæves det, at ”Vi kan overlade til muslimerne at diskutere, hvad Gud 

præcist har fastlagt med islam. Som borgere i en stadig tættere sammenknyttet verden har 

vi derimod en interesse i at vide noget om, hvordan muslimer opfatter verden, andre 

mennesker, sig selv og Gud. Vi skal altså se på muslimers forståelse og udlægninger af 

islam – ikke for at fastslå, hvem af dem der har ret, men for at kende til og forstå, hvad 

der rører sig blandt muslimer. Det er ikke så meget islam som muslimernes opfattelse af 

islam (fremhævet i bogen), vi her skal beskæftige os med” (Skovgaard-Petersen 2007, 

11). Bogens udvalgte tekster – 90 i alt i den nyeste udgave – er med overblik og kyndig 

hånd hentet fra et utal af meget forskellige sammenhænge: centrale religiøse værker; lær-

de værker fra middelalderen og nutiden, polemiske tekster og tekster fra de nye medier, 
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der dukkede op gennem 1990´erne. Den seneste udgave fra 2007 har i et særligt appen-

diks (side 158-164) medtaget fine eksempler på, hvilke reaktioner der kunne læses, høres 

og ses i Cairo under og ikke mindst efter karikatur-krisen i 2005-2006 og opfylder der-

med også på det punkt sine intentioner.  

   Den politiske, ideologiske brug af islam er historisk ældre end terrorhandlingerne mod 

New York og Washington gennemført den 11. september 2001, og er tæt knyttet til de 

forandringer og udfordringer, den muslimske verden har oplevet gennem de sidste par 

århundreder. Men flere ting har bidraget til, at ideologiseringen er slået kraftigere igen-

nem fra begyndelsen af 1970erne. En mere radikal fortolkning af islam var blevet formu-

leret af Sayyid Qutb, der blev henrettet af det egyptiske system i 1966. Han var allerede 

før det militære kup i 1952 blevet medlem af Det Muslimske Broderskab, der gøres til 

genstand for omhyggelig behandling i flere af bogens kapitler. Denne vægtning kan ikke 

undre, fordi den eksemplarisk og meget pædagogisk dokumenterer, at islam som religion 

netop ikke er døende men fortsat lever i bedste velgående. Dermed muliggør bogen og 

dens udvalgte tekster en perspektiverende debat om religionens voksende betydning, ikke 

bare i den muslimske verden men også i andre dele af verden samtidigt med, at den giver 

eksempler på, hvorledes den politiske lære af udviklingen udlægges forskelligt af forskel-

lige muslimer i det komplekse og moderne urbane miljø, som findes i Cairo.  

 

Jens M. Steffensen: Islam – fra beduinkult til verdensreligion 

Jens M. Steffensen udgav i 2001 Islam – fra beduinkult til verdensreligion, der siden er 

kommet i flere oplag og nu også i 2. udgave (til denne artikel er brugt 2. udgave 2. oplag 

2005). Bogen er opdelt i 11 kapitler, der historisk og tematisk behandler forskellige sider 

af religionen. Kap. 1 giver et rids af islams oprindelse, kap. 2 præsenterer Hovedtræk af 

islams historie, medens kap. 3 giver et rids af levet islam. Anden udgaven er udvidet med 

et særligt kapitel om Islam i Europa og dermed er tilgangen til stoffet givet. Islam kan 

kun forstås i en historisk kontekst, og med udviklingen gennem de sidste årtier fokuseres 

der med rette nu også på islam i en europæisk sammenhæng. En række tekster udvalgt af 

forfatteren udgør den største del af bogen (siderne 65 til 199) og begrundes på denne må-

de: ”Denne bog, til brug primært ved de gymnasiale uddannelsers undervisning i islam, 

bygger på den opfattelse, at forståelse ikke blot er ophobning af information, forståelse 
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forudsætter perspektiv og analyse. Den forholdsvis grundige gennemgang af islams op-

rindelse og udvikling skulle gerne give et tidsperspektiv, og det brede udvalg af tekster, 

repræsenterende et vidt spektrum af holdninger og fokuspunkter, skulle tjene som red-

skaber ved analysearbejdet” (Steffensen 2005, 6). I overensstemmelse hermed gøres det i 

kap. 1 læseren klart, at fremstillingen er ”dybt præget af, hvad muslimernes egne traditio-

ner og overleveringer fortæller” selvom bogen også i overensstemmelse med fagets for-

målsbeskrivelse vil give eksempler på, hvorledes ikke muslimske forskere på et viden-

skabeligt kritisk-metodisk grundlag har forsøgt at tolke personen Muhammed (Steffensen 

2005, 7). Forfatteren gør sig også i præsentationen af religionen islam bestræbelser på at 

anvende religionshistoriske betragtninger og en religionsvidenskabelig terminologi, ek-

sempelvis når det i præsentationen af det centrale hanif-begreb forklares, at Koranens 

fortælling om Abrahams opførsel af Kaba´en i Mekka sammen med sønnen Ismael religi-

onshistorisk må betragtes som en myte. 

   Det er ingen nem sag i en undervisningsbog at komme hele vejen rundt, og i så hen-

seende savner Steffensens bog et klart formuleret fokus. Titlen antyder, at det er trans-

formationen af islam fra en tidlig arabisk kontekst (beduinkult) til en verdensreligion med 

tilhængere på alle klodens kontinenter (verdensreligion), der er bogens sigte, og den ud-

vikling er bestemt central og vigtig. Men ret beset har islam meget lidt med beduinkult og 

beduinkultur at gøre. Islam blev født i et urbant miljø, først i Mekka og siden i Medina, 

og vel er det rigtigt, at der fandtes beduiner på Den Arabiske Halvø, men det er ikke dem, 

der religionshistorisk er i fokus i de religiøse opgør, Koranen gør gældende. Modstander-

ne er de flergudsdyrkere (mushrikun), der dominerede Muhammeds barndomsby Mekka, 

og over for dem introducerer han monoteismen, troen på den ene sande Gud. Allerede i 

de mekkanske åbenbaringer er der referencer til andre tidligere profeter, der ligesom Mu-

hammed er blevet udvalgt af Gud til at modtage den guddommelige åbenbaring og over-

drage den til forskellige folkeslag. Med udvandringen til Medina udvides Koranens reli-

giøse opgør til også at omfatte kristendommen og jødedommen. Men hverken i de mek-

kanske eller i de medinensiske åbenbaringer er der positive udsagn om beduinerne, Kora-

nens al-´arâb. Det fremgår af de åbenbaringer der f.eks. findes i Sura 9.98; Sura 49.14 og 

Sura 33.20 for blot at nævne nogle få. Der er ingen tvivl om, at de værdier, der gennem 

500-tallet blev formuleret i Mekka, og som indgår i det religiøse system, Muhammed 
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føler sig kaldet til at gøre op med, hviler på elementer af præ-islamiske forestillinger, det 

den klassiske muslimske tradition betegner som jahiliya. Modsætningen mellem islam og 

det, der eksisterede før Muhammed er imidlertid i Koranens udsagn absolut, og derfor har 

det, Koranen anviser, ikke meget med beduin-kult at skaffe. Et sådant eksempel på orien-

talisme i Edward Saids forstand er ikke et monopol for vestlige forskere, samme tendens 

kan genfindes hos mange moderne muslimer. Forfatteren bringer en tekst af Seyyed Hos-

sein Nasr (født 1933), hvor det samme gør sig gældende. Nasr skriver: ”Og de som lærte 

disse profetiske ord udenad (en reference til traditionerne, hadith) var ikke som moderne 

mennesker, hvis hukommelse er blevet sløvet af formaliseret undervisning i klasseværel-

ser (der fik vi undervisere så den!, JBS) og af overdreven tillid til skrevne kilder, men de 

var nomader eller mennesker med nomadebaggrund, for hvem tale og litteratur var noget, 

der blev lært udenad” (Steffensen 2005, 95). Det er heller ikke korrekt, der var ingen no-

mader i Mekka, men derimod nok handelsfolk, der drev deres karavanehandel ofte ledsa-

get af vagter fra deres hjembyer, der var med dem for at sikre, at karavanerne ikke blev 

overfaldet. Mekkanerne var bofaste, ganske som den øvrige del af befolkningen på Den 

Arabiske Halvø. Der var bestemt en beduinkult, da Muhammed i ca. 610 modtog den 

første af det, han selv tolkede som guddommelige åbenbaringer, men det han satte i stedet 

havde intet med beduinkult at gøre. Den fik med åbenbaringen af dele af Sura 9 sin ende-

lige dødsdom, da muslimerne i 630 erobrede Mekka, rensede Kaba´en og klart og uom-

tvisteligt gjorde gældende, at jahiliyas kult ikke længere havde noget at gøre i Mekka. Vi 

kan religionshistorisk dokumentere, at de riter, der siden indgik i den muslimske hajj, er 

påvirket og/eller inspireret af riter, der fandtes før islam, men det er en anden sag. Islam 

opfatter dem som riter, der genkalder det forløb, Abraham sammen med hustruen Hagar 

og sønnen Ismael måtte igennem, da de i sin tid i henhold til myten opførte Kaba´en som 

det første monoteistiske bedehus.  

   Steffensen forklarer i et af sine kapitler, at den betegnelse, den klassiske islamiske tra-

dition gør brug af, når den skal henvise til tiden før islam (jahiliya) i anden halvdel af 

1900-tallet blev nyfortolket og nu også kan anvendes for den virkelighed, der findes i den 

moderne muslimske verden selv. Til det formål er udvalgt en tekst af Sayyid Qutb (tekst 

42), der gør det muligt for eleverne at diskutere, hvordan denne tolkning begrundes. Den 

udvalgte tekst er ét af flere eksempler på, at bogens intention formuleret i indledningen 
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opfyldes gennem sit varierede tekstudvalg. Der er mange og gode tekster til diskussion i 

timerne af den måde moderne muslimer forklarer og tolker islam, men det ændrer ikke 

ved, at betegnelsen beduin-kult er uhensigtsmæssig. 

   Det blev indledningsvis slået fast, at det andet indhold, der er at finde i bøger til brug 

for undervisningen i islam, og som er udkommet gennem det seneste årti, ligesom de æl-

dre undervisningsbøger genspejler den kontekst, i hvilken de er udkommet. Det kan også 

aflæses af den indledning, Steffensen har medgivet sin bog. Islam er ikke længere en fær-

dig og én gang for alle formuleret reference, men en dynamisk størrelse, og den dynamik 

er ikke blevet mindre i takt med, at islam har gjort sig gældende i geografiske rum, hvor 

den ikke tidligere var at finde. Den ændring sætter sig også sproglige spor. Dansk har 

mange låneord fra arabisk (algebra, magasin, razia og alkohol for blot at nævne enkelte), 

og i det moderne globale samfund, er der en række arabiske termer, der er blevet til dan-

ske ord uden de sproglige tilpasninger, der tidligere gjorde sig gældende. Ord som haram, 

halal, zakat, ramadan, fatwa og jihad er arabiske ord knyttet til islam, men indgår i alle 

moderne sprog og er i sig selv et udtryk for den tæthed og gensidige påvirkning, den glo-

bale virkelighed har forstærket og intensiveret. Derfor er det almindeligt også i nyere 

undervisningsbøger at anføre tekniske betegnelser, der gøres brug af i den religiøse sam-

menhæng, den enkelte bog ønsker at introducere sine læsere til. Det er helt selvfølgeligt, 

men kan også give anledning til uklarheder og misforståelser, der ret beset må betegnes 

som skadelige. Det er der desværre flere eksempler på i Steffensens bog. I bogens kapitel 

6 om shi´a-islam, forklares det at shi´a-islam gennem det historiske forløb er blevet split-

tet i flere indbyrdes forskellige grupperinger (side 44ff). I den forbindelse skriver han 

efter at have forklaret om den skjulte imams genkomst: ”Men indtil det sker (imamens 

genkomst, JBS), må det muslimske fællesskab ledes af mujahids, religiøse eksperter” 

(Steffensen 2005, 45).  Det er desværre ikke korrekt, og jeg vil formode, at langt de fleste 

undervisere, der har gjort brug af bogen, har haft elever, der har påvist dette. Den religiø-

se ekspert, der refereres til er en mujtahid, en der er i stand til at udvirke ijtihad, der oftest 

oversættes som ”fornyet tolkning”. På samme måde indledes kap. 5 At leve som muslim 

med et afsnit om fødsel, hvor det hedder: ”Ved et barns fødsel bliver shahada, den korte 

indledende bekendelse fra Koranen, hvisket ind i det højre øre”. Intet kan være mere rig-

tigt, og eleven gives et glimrende eksempel på et af mange ritualer, hverdagen i den mus-
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limske verden er fuld af. Men eleven må også tro, at den muslimske trosbekendelse er at 

finde i Koranen, men det er den ikke. Dens første del er at finde i enkelte åbenbaringer 

men i en lidt anden ordlyd, end den er formuleret i shadada (se Sura 112 vers 1 og Sura 3 

vers 2), og referencen i Koranen til Muhammed som Guds sendebud (rasul) er mange og 

hyppige. Mere skriftkyndige elever skal dog nok se til, at denne lille uklarhed rettes. En 

lignende mindre uklarhed er at finde i kapitel et, hvor al-ansar oversættes som ”venner-

ne” og ikke som vanligt ”hjælperne” og i kapitel tre, hvor det forklares at ”Sharia, islams 

lov, som senere vil blive omtalt nærmere, har Koranen som sit centrale grundlag, så en 

retslærd, en ulama, må først og fremmest være korankyndig” (Steffensen 2005, 24). Op-

lysningen er korrekt i sin substans, men ikke i sin terminologi. En lærd betegnes alim, 

ulama er flertal. I samme afsnit under overskriften Temaer til dialog hedder det, ”Om-

trent sådan argumenterede utaziliterne” (Steffensen 2005, 18). Det rigtige er mutaziliter-

ne, således som det rigtigt er anført i ordlisten side 202. Der er den forkerte betegnelse 

mujahid imidlertid anført som mujadid – og det er desværre også forkert.   

   Jeg er i nærlæsningen af bogen også faldet over en stærkt meningsforstyrrende fejlover-

sættelse i en af de tekster, forfatteren har medtaget i sin bog. Nogle af disse er udvalgt for 

at dokumentere de betydelige modsætninger og spændinger, der eksisterer i de forskellige 

muslimske samfund rundt om i Europa, hvor grupper har organiseret sig i det samfund, 

de nu er bosat i. Det er også tilfældet i Frankrig, hvor en gruppe under ledelse af imamen 

for den store moske i Paris Dalil Boubakeur i december 1994 udsendte et Charter vedrø-

rende den muslimske kult. Det er en central kilde og et af de første forsøg på fra fransk, 

muslimsk side at formulere sig i forhold til den sekulære franske republik. Oversættelsen 

af Charterets artikel 25 lyder: ”Menigheden er struktureret i overensstemmelse med to 

grundlæggende principper, som er påbudt i Koranen: opfordring til enhed (al-ittihad) og 

nødvendigheden af konkurrence (ash-shoura), og disse principper er på alle punkter for-

enelige med kravene om demokrati og principperne om menneskerettighederne” (Stef-

fensen 2005, 139). Det der i oversættelsen er oversat med ”konkurrence” er i Charteret 

angivet med ”concertation”, retteligt ”diskussion”, ”rådslagning”, netop det der menes 

med det arabiske shura. Enhver der har prøvet at udgive lærebøger ved, at det kræver en 

meget stor indsats at komme alle uklarheder til livs. I den henseende kunne det måske 

være på sin plads at opfordre forlaget til større omhu i den redaktionelle fase. En omhyg-
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gelig redaktør burde have fanget flere af de unøjagtigheder, der er påpeget, og en vågen 

redaktør ville også have sikret, at en række irriterende notehenvisninger i bogen enten var 

blevet fjernet eller var blevet forklaret. Side 28 linie 4 har en henvisning 1) efter Niels 

Henrik Arendt, Haderslev. Jeg er ret overbevist om, at der engang i forfatterens manu-

skript var en henvisning til Arendts bog Gud er større (Arendt 1994), men der gives in-

gen forklaring på referencen, der derfor burde være slettet. På side 30 linie 19 er Naser 

Khader omtalt med en henvisning, der heller ikke kan findes. Side 49 linie 28 er der en 

henvisning ved omtalen af Jakob Skovgaard-Petersen; side 50 linie 24 en henvisning til 

Knut Vikør og side 53 linie 34 ved omtalen af Gilles Kepel, og de er heller ikke at finde. 

Niels Henrik Arendt og Knut Vikør optræder ikke i litteraturlisten siden 204-206. Der-

imod er notehenvisningerne i de enkelte tekster altid omhyggeligt anført. Dog savnes en 

forklaring på, at uddraget i tekst 14 af Sura 4 her vers 171-173 før vers 153-158. En sid-

ste fejl, der skal nævnes, er at finde side 20, hvor et kort forklarer, at det viser Ymayyade-

rigets udbredelse år 750. Det er faktisk det umayyadiske riges udstrækning der anføres. 

Det er for at undgå fejl som disse, at en redaktør knyttes til produktionen af lærebøger, og 

i dette tilfælde har vedkommende ganske enkelt ikke bestået! 

   Det turde stå klart, at der med Jens M. Steffensens bog er givet et godt redskab til en 

nuanceret gennemgang af religionen islam og af, hvordan muslimer har fortolket islam 

fra dengang, hvor islam var et anliggende for muslimer på Den Arabiske Halvø til nu, 

hvor danske gymnasier og HF-kurser tæller et voksende antal muslimske elever. Med de 

mange links bogen angiver side 207-208 og med de gode muligheder eleverne har for 

også andre steder at indhente information om islam og muslimer i alle tænkelige sam-

menhæng, er omstændighederne lagt til rette til meningsfulde og vedkommende diskussi-

oner af islam og muslimer og til diskussion af forholdet mellem det mennesket ideelt og 

normativt støtter sig til og det, det i praksis håndhæver. De mest engagerede undervisere 

har med etableringen af Det Dansk-Egyptiske Dialogcenter i Cairo og Det Danske Institut 

i Damaskus mulighed for også at gennemføre studieture, om end det skal medgives, at det 

måske vil støde på modstand ikke mindst fra nervøse forældre. Men mulighederne for at 

gøre brug af disse to institutioner og deres vidtforgrenede netværk i planlægningen og 

gennemførelsen af udbytterige studieture er desuagtet til stede.    
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Kate Østergaard Danske Verdensreligioner 

En helt anden tilgang til religionen islam præsenteres i en serie udgivet af Gyldendal med 

titlen Danske Verdensreligioner, hvis målsætning er at bidrage ”til at forny de gymnasia-

le uddannelsers religionsundervisning” (Østergaard 2006,7). Og fornyelse er der så san-

delig tale om. Den traditionelle redegørelse for islams baggrund og fødsel er at finde også 

i denne undervisningsbog, men i bogens Introduktion fremhæves det, at ”Formålet med 

denne bog er at tilvejebringe undervisningsmateriale, som fokuserer på islam i en minori-

tetssituation i Danmark og de særlige forhold, som gør sig gældende i den forbindelse” 

(Østergaard 2006, 12). Der gøres i forlængelse heraf opmærksom på, at bogen ikke kan 

komme uden om de dramatiske hændelser, verden blev vidne til med terror-angrebene på 

New York og Washington 11. september 2001, og ”Det billede, der tegnes af islam i me-

dier og i den stigende strøm af islambøger, er som oftest negativt, og islam ses som en 

trussel mod Vesten og demokratiske principper” (Østergaard 2006, 12). I introduktionen 

forklares det også, hvad det at drive feltstudier er, de vanskeligheder og de hensyn en 

sådan tilgang stiller forskeren over for. Det er alt sammen noget, der på inspirerende må-

de kan give eleverne en forståelse af, hvad studier i levet og levende religion kan være og 

måske i forbindelse med større skriftlige opgaver inspirere til gennemførelse af mindre 

studier i de forskellige lokale, religiøse miljøer, der findes i lokalsamfundet. Forfatteren 

er også omhyggelig med at introducere centrale religionshistoriske termer som myte (side 

24) og ritual (side 140-141), og forskellige (religions)sociologiske begreber som minori-

tet (side 63) og konversion (side 194) og mere almene begreber som globalisering (side 

268-269) defineres, ligesom der gives en introduktion til de islam-former, der præsente-

res i bogen hentet fra den svenske islamforsker Jan Hjärpe. Dermed gøres det også ele-

verne klart, at muslimer er forskellige, agerer forskelligt, argumenterer forskelligt og me-

ner forskelligt fordi der trækkes en klar skillelinie mellem relgionens indhold, dens funk-

tion og dens udøveres følelsesmæssige attituder. Positionerne i de forskellige sammen-

hænge er skematisk illustreret og forklaret, og bliver bogen igennem inddraget i de for-

klarende kapitler. Det er så op til læseren selv at gøre sig sine iagttagelser i de mange 

tekster, der præsenteres bogen igennem. 

   Islams historiske oprindelse gennemgås i kapitel 2 gennem en præsentation af islam i 

Danmark i tal og i tid. Dermed gøres det klart, at islam og muslimer i Danmark er et hi-
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storisk fænomen og resultatet af en bevægelse, der tidligere gjorde islam synlig i dele af 

Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien og giver dermed et belæg for den dynamik, islam 

bogen igennem hævdes at være i besiddelse af.  

   Den nye vinkel på islam og muslimer, der præsenteres som den nye series bærende idé, 

omsættes til praksis i bogens kapitel 3, hvor forfatteren for alvor begynder at øse af sine 

studier i de muslimske miljøer i Danmark i almindelighed og sine mangfoldige interview 

og samtaler med unge muslimer i særdeleshed. Det gøres klart, at ”Det er først og frem-

mest disse unge, der sammen med gruppen af etniske danskere, som er konverteret til 

islam, der sætter dagsordenen for en formulering af islam på dansk. De islamudtryk, der 

kommer ud af det, er imidlertid vidt forskellige. De spænder fra sekularisme over moder-

nisme og traditionalisme til forskellige former for islamisme” (Østergaard 2006, 39). Det 

teoretiske grundlag for at forstå dette, er anført i kapitel 1 og kapitlets tekster er udvalgt 

for at give eksempler på, hvorledes religionens indhold, religionens funktion og den en-

kelte muslims engagement er bestemmende for, hvorledes de forskellige grupperinger 

konstituerer sig. Temaet elaboreres yderligere i kapitel 4 Muslimer som minoritet i Dan-

mark, hvor forskellige former for integration præsenteres og perspektiveres ved en tekst 

med en 23-årig ung muslimsk kvinde, der er politisk aktiv som forkvinde for en forening 

af unge bosniere ved navn Bonus. I den forbindelse introduceres orientalisme-begrebet og 

dets betydning for mediedebatten om islam og muslimer, ligesom udvalgte tekster foku-

serer på den anderledes måde, religiøse traditioner ofte kommer til at udtrykke sig på i 

diaspora-sammenhænge. 

   Internettet har haft en meget stor betydning for islam og muslimer ganske som tilfældet 

har været det for alle mulige andre grupperinger. Dets betydning præsenteres i kapitel 5, 

og det fremhæves med rette, at de nye muligheder, nettet har givet interesserede i hænde, 

har gjort det lettere også for unge muslimer at organisere sig, at udtrykke sig og at gøre 

sig synlige i forhold til omverdenen sammenlignet med de muligheder, forældrene havde, 

da de i sin tid ankom som enten arbejdsmigranter eller flygtninge. Forfatteren omtaler i 

kapitlet de betydelige metodiske vanskeligheder, der er involveret i brugen af de mange 

hjemmesider og de mange debatfora, hvor muslimer kan henvende sig for at spørge om 

dette eller hint. De vanskeligheder gælder naturligvis ikke kun muslimer, de gælder for 

alle brugere af nettet, men sammenholdt med de mange og præcise adresser, bogen giver 
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side 284 med klar angivelse af, hvilken tendens de enkelte sider har, skulle gøre det til-

lokkende for eleverne selv at bruge siderne ikke bare i forbindelse med undervisningen, 

men også i de mange andre sammenhænge, hvor islam diskuteres af eleverne. Mulighe-

den er i hvert fald til stede.  

   Danske Verdensreligioner. Islam sætter fokus på islam som minoritetsreligion og i den 

forbindelse stilles der også skarpt på konversion, det at antage islam som sit religiøse 

fundament. Gennem denne eksponering præsenteres eleverne for de debatter, der også 

foregår blandt muslimer i Danmark om, hvordan islam skal tolkes og omsættes til daglig 

praksis. Bogen præsenterer en række centrale tekster, hvor synspunkter om dette klart 

formuleres, og som direkte inviterer eleverne til personlig stillingtagen. Der fokuseres 

flere steder på det forfatteren betegner som en ”resocialisering” i naturlig forlængelse af 

konverteringen (Østergaard 2006, 195. Samme begreb benyttes i Jensen og Østergaard 

2007, 117 – en grundig undersøgelse af konverteringen til islam i Danmark). Jeg vil per-

sonligt mene, at der snarere er tale om en socialisering til det nye fællesskab, konvertitten 

indtræder i, men uanset dette er bevægelsen af meget stor betydning for den dynamik, der 

gennem de sidste år har præget de muslimske miljøer ikke bare i Danmark, men i alle 

dele af den vestlige verden, hvor muslimer har bosat sig. Hvad kan man tage over i islam, 

når man beslutter at udtale trosbekendelse og blive muslim? Det spørgsmål må kunne 

bringe livlige diskussioner i enhver undervisningstime, og vi kan af diskussionerne i øv-

rigt se, at det også diskuteres i mange andre sammenhænge.     

 

Jens Formans Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia 

Jens Formans Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia (Forman 2006) giver en mu-

lighed for at sætte perspektiv på et af de mange områder, der engageret diskuteres af mus-

limer rundt om. I mediedækningen er der ofte stor fokus på sharia, og i debatten om is-

lams forhold til moderniteten fastholder mange, at sharia er og bliver en spændetrøje for 

den troende muslim. Fremtrædende muslimske intellektuelle som Abu Zayd Nasr Hamid 

(Nasr Hamid 2004 og 2006), Muhammed Arkoun (Arkoun 2006), og Abdolkarim So-

roush (Soroush 2000) har sammen med mange andre forsøgt at fastholde, at den traditio-

nelle position islamisk ret har haft i den klassiske tradition bør tages op til fornyet over-

vejelse. Efter deres vurdering er der i fortolkningen af islam sket en forvridning, der med 
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den politiske ideologisering gennem de seneste årtier er blevet forstærket. Der er ikke tale 

om at ville gøre op med islamisk ret og sharia, men den overdrevne interesse, mange 

gennem tiden har investeret i en detaljeret og omfattende beskrivelse af, hvad der er ha-

ram og hvad der er halal har medvirket til at forhindre en reform af islamisk ret, en re-

form mange retslærde finder er afgørende for, at islamisk igen kan bidrage konstruktivt 

og positivt til udviklingen af moderne samfund i den muslimske verden. Samme interesse 

karakteriserer en række debat-fora på nettet (Østergaard 2006, 81 og Jensen og Øster-

gaard 2007, 121f). Flere traditionelt retslærde har gennem tiden udtalt sig kritisk om 

samme tendens (Khomeini 1981, 130). Set på den baggrund er Formans bog velkommen 

fordi den så skarpt og konsekvent sætter fokus på netop sharia. Det gøres i indledningen 

klart, at bogen har flere anvendelsesmuligheder og det fremhæves med ret, at de 17 tema-

er, der er belyst gennem forfatterens udvalg af tekster gør bogen velegnet til projektet i 

samarbejde med historie og/eller samfundsfag (Forman 2006, 7). 

   Bogen har en række indledende kapitler, der på traditionel vis introducerer islam som et 

religiøst system ligesom der gives et kort og summarisk oversigt over den historiske ud-

vikling den mellemøstlige del af den muslimske verden. Derefter følger et kapitel om 

Troen, der tager udgangspunkt i den formulering af troen, der er udviklet i den klassiske 

muslimske tradition, et kapitel om Søjlerne, hvor det med beklagelse må noteres, at hellig 

krig præsenteres som islams sjette søjle. Det anføres ganske vist, at ”Det er omstridt, om 

jihad, at ”antrenge sig” for Guds sag, skal regnes som en sjette søjle, og om hvad den 

overhovedet indebærer” (Forman 2006,35). Det har forfatteren ganske ret i, men i den 

klassiske tradition og i det dogmatiske læresystem er jihad ikke medtaget som en søjle. 

Det har gennem tiden givet anledning til debat og i det militante radikaliserede miljø er 

der mange fortalere for, at jihad oprindeligt var en af islams søjler. Det var eksempelvis 

det synspunkt Muhammed Abd al-Faraj fremførte i en lille pjece med titlen Den forsømte 

pligt, der indgik som en af flere værker, der blev diskuteret af den gruppe, der i 1981 for-

rettede attentatet på den egyptiske præsident Anwar Sadat (Jansen 1986). Det ændrer 

imidlertid ikke ved det forhold, at den faktisk ikke blev en af søjlerne, og derfor er det 

desto mere beklageligt, at lade den fremstå som den sjette søjle. Det er derfor også pro-

blematisk, når det I teksten anføres: ”De 5 eller 6 søjler er 1) Trosbekendelsen; 2) Bøn-

nen; 3) Fasten; 4) Almissen; 5) Valfarten; og eventuelt 6) Den hellige krig. For at være en 
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god muslim – hvad flertallet ikke er – skal alle pligter nøje overholdes” (Forman 

2006,29). Der er i øvrigt flere unøjagtigheder i terminologien, sunna oversættes normalt 

som sædvane, men bliver hos Forman side 57 og 42 til ”stien som de trådte”, det gøres 

side 49 gældende, at ”Enhver moske er tilknyttet en skole (en retsskole)”, men det er ikke 

korrekt. De muslimer, der indfinder sig i moskeerne følger hver for sig én af de anerkend-

te retsskoler, men moskeen som institution er ikke med i en bestemt madhab. Side 17 

forklares ayatollah som ”mærket af Gud”, det er retteligt ”Guds tegn”. Den oversigt over 

sunni og shia-islam, der er anført side 18 anfører de første tre kaliffer som ”Ideale herske-

re – også deres sunna e r norm”. Det er rettelig de fire første kaliffer, således som det 

også anføres i tabellen under ”tradition” lidt længere nede. Det anføres under ”moske”, at 

de shia-muslimske moskeer er lukket for fremmede, men det er nu ikke min personlige 

erfaring. Men rigtigt er det, at det i mange små lokale moskeer opfattes som anmasende, 

når en ikke-muslim vil have tilfredsstillet sin kulturelle nysgerrighed! Redaktøren burde 

på kortet over valfartsruten side 34 have fanget det forkerte Kabb´ah og rettet det til Ka-

ba, den betegnelse for det hellige hus, der er valgt i bogen i øvrigt. 

   De 17 temaer, Forman har valgt ud til nærmere behandling, og som er suppleret med en 

bred vifte af forskellige tekster, er centrale og vedkommende for en diskussion af sharia, 

hvad enten det nu er i dens klassiske eller i dens moderne form. Der er i introduktionen til 

kapitel 5 redegjort for de forskellige kategorier, enhver handling kan placeres i (obligato-

risk, ønskværdig, neutral, forkastelige og forbudt), men det ville have været ønskeligt, 

hvis sharia som helhed var blevet opdelt i de sfærer, hvor de forskellige retsinstanser i 

den klassiske periode faktisk have jurisdiktion. Der er ingen qadi, der har dømt i anlig-

gender om troen, det har altid ligget udenfor den enkelte sharia-rets jurisdiktion, men vi 

kender til eksempler, hvor det politiske system fandt det formålstjenneligt at statuere et 

eksempel, f.eks. i retssagen mod den store sufi al-Hallaj (henrettet i Baghdad i 922). Se-

nere blev også juristen Ibn Taimiya (død 1328) stillet for retten, og abbasiderne gjorde et 

forsøg på fra kalifatets side at institutionalisere en bestemt teologisk opfattelse som obli-

gatorisk for alle, der skulle ansættes i den kalifale administration, men det blev af princi-

pielle grunde modarbejdet af de ellers ofte indbyrdes uenige retslærde. Enige om deres 

fortsatte monopol på fortolkningen af islam, kunne de dog blive, og derfor tabte kaliffer-

ne magtkampen og ophævede omkring 850 igen mihna´en (Crone & Hinds 1983 og Za-
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man 1997). Det samme gælder for retssystemerne i de moderne muslimske stater. I 

Ægypten oplevede Abu Zayd Nasr Hamid i 1990´erne, at bestemte islamistiske grupper 

havde held til at få ham dømt til skilsmisse fra sin kone i en retssag, der var blevet be-

rammet med henvisning til hisba, det at fremme det gode og forhindre det onde. I talrige 

retssager forsøger kvinder i alle dele af den muslimske verden at få ændret den stærkt 

patriarkalske retstradition, der mange steder gøres gældende i forbindelse med skilsmisse. 

Jeg savner også tekster til belysning af den moderne debat om kodificering af islamisk 

lov, efter manges opfattelse en af de væsentligste forhindringer i udviklingen af en mo-

derne variant af sharia (An-Na´im 2008). 

 

Lærebøger om islam efter 11. September, 2001. 

Terror-angrebene på New York og Washington 11. September 2001 har også sat sig spor 

i undervisningsmaterialet til religion, og direkte foranlediget af de mange spørgsmål, ter-

rorhandlingerne rejste følte Ole Bjørn Petersen og Jens M. Steffensen sig kaldet til på 

faget religions vegne at gøre sig overvejelser. Det fremgår af forordet til Konfrontation 

eller dialog? Islams rolle og ansvar i en globaliseret verden: ”Terrorangrebet 11. sep-

tember 2001 har bl.a. betydet, at religionshistorikere og –lærere er blevet udnævnt til 

eksperter, der med største selvfølgelighed kunne svare på spørgsmålet som: Hvad er det 

for mennesker, der begår den slags terrorhandlinger? Har det noget med islam at gøre? 

Kan jeg blive klogere på deres handlinger ved at læse i koranen? Er der flere slags islam? 

Eller skal jeg gå i frygt for, at min fredelige grønthandler er en terrorist, der venter på sin 

chance?..............Betragtet sådan er spørgsmålet ”Hvordan skal vi forholde os til 11. sep-

tember” et godt eksempel på de udfordringer, gymnasiereformen stiller religionsfaget 

overfor: Der bliver lyttet til os, og vi kan meningsfyldt indgå som én af de stemmer der 

prøver at formulere et svar. Vores faglighed gør os i stand til at se, om en problemstilling 

i sit væsen har noget med religion at gøre eller ej – og dermed kan vores faglighed være 

med til at bringe diskussionen videre” (Petersen & Steffensen 2006,3).  

   Bogen er opdelt i først en række tematiske kapitler med hver sin overskrift, hvor for-

skellige teoretiske synspunkter gøres gældende gennem præsentation af centrale intellek-

tuelle, der på forskellig vis har bidraget med det begreber, debatten gør brug af f.eks. 

Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Amin Maaluf, Edward Said, ayatollah Khomeini 
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og en række klassikere som Voltaire og John Locke. Jeg bliver endnu en gang nødt til at 

nævne, at forlaget også i denne publikation sløser med sit redaktionelle arbejde. Forfatte-

ren Amin Maaluf omtales konsekvent som Amon Maalouf. Det kan forekomme pedan-

tisk, men hvis vi skal fastholde rimelige krav til omhyggelighed i forbindelse med afleve-

ring af eksempelvis større skriftlige opgaver, så styrker det ikke kravet, når Systime gang 

på gang producerer og sælger bøger, der ikke er ordentligt og omhyggeligt gennemarbej-

det! Det ville klæde t forlag med fingeren på pulsen for så vidt angår viljen til at udgive 

velegnet, relevant og interessant materiale til undervisningsbrug redaktionelt at være gen-

nemført omhyggelig.  Kap. 1 fokuserer på Vesten og den muslimske verden, kap. 2 på 

Forholdet til andre kulturer/religioner, kap. 3 på Muhammed, Koranen og Sharia, kap. 4 

på Islams reaktion på den moderne verden og kap. 5 på Globalisering og globaliseret 

islam. Bogen er således helt uden en traditionel religionshistorisk introduktion for alene 

at fokusere på de spørgsmål, der formuleres i indledningen. Det sidste kapitel 6 er noget 

rodet opdelt i underafsnit med tekster 1 til tekster 4 og 5 med hver et antal tekster, der er 

nummereret fortløbende. Et fint og aktuelt eksempel på, at byzantinsk overskuelighed er 

den del af det moderne! Men selvom det layoutmæssigt er rodet præsenteret rummer det 

et centralt antal tekster, der kan problematiserer de mange spørgsmål, der har præget de-

batten om islam og muslimer, særligt blandt ikke-muslimer i Vesten, og hovedparten af 

de centrale og uomgængelige er med. Ud over de allerede omtalte gælder det Bernard 

Lewis, Ibn Warraq, Ernest Gellner, Andrew Rippin og Olivier Roy. De stillede spørgsmål 

og de udvalgte tekster besvarer ikke spørgsmålene entydigt, og ligger dermed i fin for-

længelse af de introducerende kapitler, hvortil de enkelte tekst-afsnit knytter sig. 

   Gymnasiereformen har i forhold til tidligere nuanceret kravene til faget religion på flere 

måder, og der er nu indført flere niveauer, hvor eleverne på B-niveau i henhold til regler-

ne skal ”kunne analysere og vurdere en længe kompleks religiøs eller religionsfaglig 

tekst”. Forlaget Systime har taget denne bestemmelse op og lanceret en serie med titlen 

Religionshistoriske Hovedværker. Til serien har Esben Andreasen udvalgt en række ha-

dith fra al-Bukharis kanoniske samling, der er blevet nyoversat af Ellen Wulff. Hun er 

som bekendt også ophavskvinde til den første fuldstændige oversættelse af Koranen til 

dansk. (wulff 2006 og Andreasen 2007) Samlingen rummer en lang række traditioner og 
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sikrer eleverne et kendskab til en af de traditionssamlinger, som også i samtiden benyttes 

af muslimer, når de skal forholde sig til islam og det at være muslim.  

 

Andre lærebøger 

Endnu et par lærebøger skal kort omtales, selvom de ikke specielt handler om islam og 

muslimer. Det gælder en bog om korstogene og en bog om det multikulturelle samfund, 

emner hvor islam og muslimer ifølge sagens natur må inddrages. Lars Peter Visti Han-

sens Korstogene. Idé og virkelighed (Hansen 2004) har som udgangspunkt Europa og 

europæisk historie, men da den europæiske udvikling fik ganske alvorlige konsekvenser 

for dele af den muslimske verden, er det på sin plads kort at omtale bogen her. Bogen er 

grundig i sin forklaring af korstogene og afdækker omhyggeligt de historiske forudsæt-

ninger for, at pave Urban II i 1095 fandt tiden moden til at opfordre det kristne Europa til 

at generobre Jerusalem. I relation til islam og muslimer præsenterer bogen en række cen-

trale tekster, der kan bidrage til en øget indsigt i, hvorledes europæisk historie af indly-

sende grunde ofte opfattes anderledes af ikke-europæere. Den udvikling har gennem flere 

årtier også været i gang i det danske samfund som helhed, og det har givet anledning til 

tematiske bøger om det multikulturelle samfund – og det danske. Derfor er der til belys-

ning af euro-islam flere gode tekster at hente i Allan Friis Clausen og Poul Storgaard 

Mikkelsens bog Det multikulturelle samfund – og det danske (Clausen og Mikkelsen 

2006). Men ikke nok med at der gode perspektiverende tekster at hente, der er også fine 

introduktioner i kap. 1 til Kultur og kulturmønstre, i kap. 2 Hvad er værdier? Relative og 

absolutte værdier til diskussion af temaer, der i den offentlige debat ofte forveksles og i 

kap. 3 Synsvinkler på det multikulturelle samfund til en brugbar begrebsafklaring for ele-

verne.  

 

Afsluttende bemærkninger 

Afslutningsvis skal opmærksomheden henledes på en række bøger, der ikke er udarbejdet 

som egentlig undervisningsbøger, men som rummer synspunkter og analyser, der på 

mange måder kan bruges i faget religion. Det gælder først og fremmest bøger om og af 

centrale personer i det muslimske miljø: Anders Rou Jensen: Islam på jysk. Abdul Wahid 

Pedersen – fra hippie på Djursland til imam på Nørrebro (Jensen 2006), Sherin Khan-
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kan: Islam og forsoning – en offentlig sag (Khankan 2006) og Aminah Tønnsen Echam-

mari: Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse (Echammari 

1998). Nævnes skal også Lene Kühles Moskeer i Danmark – islam og muslimske bede-

steder (Kühle 2006), hvor de enkelte moskeer analytisk rubriceres i overensstemmelse 

med en systematik, der omhyggeligt præsenteres i bogens første kapitler og analytisk 

gennemføres i kap. 5, 6 og 7. Det formulerede ønske om at afdække islam i en dansk 

sammenhæng som en minoritetsreligion, der findes hos Kate Østergaard og Tina Gudrun 

Jensen, kan allerede spores i Karen-Lise Johansens Muslimske stemmer. Religiøs foran-

dring blandt unge muslimer i Danmark (Johansen 2004), i bidrag i antologien Islam i 

bevægelse, redigeret af Mona Sheikh, Fatih Alev, Noman Malik og Barbar Baig (Sheikh 

et al. 2003) og i antologien At være muslim i Danmark, redigeret af Lise Paulsen Galal og 

Inge Liengaard (Galal & Liengaard 2003). Tendenserne blandt unge muslimer er også 

behandlet i Garbi Schmidts i Muslim i Danmark – muslim i verden. En analyse af mus-

limske ungdomsforeninger og muslimsk identitet i årene op til Muhammed-krisen 

(Schmidt 2007). I disse bøger er der mange synspunkter at hente, og det gør samlet, at det 

i dag ikke længere er forbundet med store vanskeligheder, at knytte en for eleverne direk-

te forbindelse mellem islams normative udsagn, som de formuleres og udtrykkes i tek-

sterne på den ene side, og den måde levende muslimer gennem historien har og i dag 

fortsætter med at fortolke islam.   
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Formål for muslimske friskoler i Danmark - udviklinger i formålser-
klæringer og vedtægter i danske friskoler for muslimske børn 
Af Tallat Shakoor 
 
Resumé  
Artiklen beskriver og kategoriserer formålserklæringer i 23 danske friskoler for muslimske børn i 
perioden 1980 til 2005, og finder at der er sket en udvikling i, hvorledes skolernes islamiske 
grundlag italesættes i løbet af denne 25-årige periode. Tidligt i perioden indskrænkes islams be-
tydning til klasseværelset, men udbredes i løbet af 1990’erne til at omfatte elevens almene dan-
nelse. Denne udvikling gives anledning til nogle indledende overvejelser over terminologien i 
forbindelse med begrebsafklaringen af de såkaldte ”muslimske friskoler”. 

Indledning 
Den danske friskoletradition har generelt været objekt for bl.a. adskillige historiske stu-

dier.1 Men verden venter endnu på et historisk studie af danske friskoler for muslimske 

børn, på trods af at friskolerne repræsenterer et historisk knudepunkt for de muslimske 

indvandreres uddannelseshistorie, organisering og udvikling i det danske samfund.2 År-

sagen til denne mangel skyldes primært, at kilderne er svært tilgængelige. Dels fordi de 

befinder sig i forskellige ministerielle arkiver og i eksisterende og nedlagte biblioteker. 

Og dels fordi en hel del må forventes enten at være gået tabt i arkiverne eller kun eksiste-

re i hukommelsen blandt nogle af de involverede parter. Nærværende artikel beskæftiger 

sig med et lille hjørne af dette arkivmateriale, nemlig friskolernes vedtægter, nærmere 

bestemt formålsparagrafferne for 23 danske friskoler for muslimske børn i perioden mel-

lem 1980 og 2005.3 I forskningen om de danske friskoler for muslimske børn er der ikke 

udført et selvstændigt studie af friskolernes vedtægter, om end vedtægterne har været 

benævnt i flere forskningsmæssige sammenhænge.4 Formålsparagraffer er stedet, hvori 

skolens grundholdning præsenteres i overensstemmelse med princippet om ideologisk 

frihed, som er det betydeligste af de fem frihedsprincipper i friskolernes frihed.5 Princip-

pet om ideologisk frihed knytter sig dels til forestillingen om forældrenes ansvar til at 

sørge for deres børns undervisning, forældreretten - dels til forestillingen om mindretals-

retten, hvorved mindretallet har en principiel ret til at udfolde deres meninger og hand-

linger, på trods af at de står i modsætning til flertallets. Formålsparagrafferne er centrale 

for forståelsen af en friskoles grundlæggende ideologiske linje. I forhold til de danske 

friskoler for muslimske børn er det formålsparagrafferne, som leverer rationalet for, at 

der kan tilbydes undervisning i islam. Igennem en identificering af hvilke friskoler som 

har formålsparagraffer, hvor islam nævnes, er det muligt at få et klarere billede af, hvor 
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stor en rolle islam formelt og principielt har spillet for de muslimske immigranter i peri-

oden 1980 til 2005.  

   Siden begyndelsen af 1990’erne har friskolerne tildraget sig opmærksomhed i den of-

fentlige danske avispresse, hvori skolerne har dannet tema af flere omgange.6 De danske 

friskoler for muslimske børn er væsensforskellige fra andre former for islamiske uddan-

nelsesinstitutioner i vesten og i den muslimske verden,7 idet de er baseret på den danske 

friskoletradition og drives efter den danske friskolelov. De fleste friskoler tilbyder un-

dervisning i islam, og en del af skolerne benævner islam i deres formålsparagraffer. Men 

vægtningen af islam varierer fra skole til skole og kan som sådan ikke siges at være et 

primært karakteristika ved friskolerne. Årsagerne til denne opmærksomhed har dels væ-

ret, at nogle friskoler har haft svært ved at stå mål med folkeskolens undervisningsmæs-

sige standard og er blevet frataget deres statslige tilskud. Men samtidig figurerer skoler-

ne også i den offentlige debat som et eksempel på en forestilling om en kløft mellem 

islam og det danske samfund.8 Disse saglige og mindre saglige kritikker har løbende 

bidraget til og medført en skærpelse af tilsynet med de muslimske friskoler fra Under-

visningsministeriet. 

   Forskningen inden for de friskolerne afspejler til en vis grad denne fortsatte debat, og 

flere studier har også forsøgt at stille skarpt på nogle af de emner, som har optaget den 

brede offentlighed. Forskellige emner som friskolernes betydning for elevernes kulturel-

le, religiøse og civile identitetsdannelse, islamforståelse, islamfortolkning og demokrati-

opfattelse inden for murene har været fokus for en del studier både i Danmark og i Sve-

rige.9 Friskolerne har vist sig at være et aktuelt og påtrængende emne, som igen og igen 

fremprovokerer studier, hvilket har kastet en del lys over fænomenet også i udlandet.10 

Antropologen Haaber Ihle har udført et grundlæggende studie af muslimske friskoler i 

det nye årtusind baseret på antropologisk feltarbejde i tre friskoler, som adskiller sig fra 

hinanden i forhold til skolens alder, længden og karakteren af forældrenes ophold i 

Danmark og den etniske komposition af elever. Haaber Ihle har skitseret en typologi, 

som placerer skolerne i tre grupper: skoler, som primært servicerer en særlig etnisk 

gruppe; skoler, som primært servicerer elever og forældre med arabiske dialekter som 

modersmål, og skoler, som primært relaterer sig til islam enten i bred forstand eller inden 

for en særlig fortolkningstradition. Samtidig beskriver Haaber Ihle skolerne som et 

”samlingspunkt for forældre med mere eller mindre udtalt indvandrerbaggrund, der hyl-
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der en fælles religiøs tradition indenfor islam […]. Man kan konkludere, at den muslim-

ske friskole er under indflydelse af forældrenes livsvilkår, livsstil og de islamiske for-

tolkningstraditioner, de dels bringer med sig og dels møder i den europæiske kontekst”.11 

Haaber Ihle beskriver skolerne som både differentierede i forældrepopulationer og fælles 

i forældrenes overordnede fokus. Dette giver et billede af friskolernes kompleksitet, men 

problematiserer yderligere terminologien omkring friskolerne.  

   De såkaldte muslimske friskoler er et fænomen, som det har vist sig meget problema-

tisk at navngive korrekt. Skolernes populationer kan i varierende grad beskrives som 

friskoler for indvandrere eller efterkommere, børn med anden etnisk baggrund end 

dansk, muslimske børn eller børn af denne eller hin nationalitet. Årsagen til denne mang-

lende begrebsafklaring er, at friskolerne er så tæt forbundet med immigranters tilstede-

værelse og ændres med immigranternes ændring i selvopfattelse, status og statsborger-

skab. Men ikke desto mindre er termen ”muslimske friskoler” en sproglig upræcis term, 

eftersom skolerne er baseret på den danske friskolelov. Termen giver det fejlagtige ind-

tryk, at skolernes primære egenskab er, at de muslimske. Skolernes primære egenskab er, 

at de er skoler, som tilbyder undervisning i overensstemmelse med dansk friskolelov. 

Det synes at være en mere præcis beskrivelse af fænomenet at understrege skolernes 

danskhed, idet skolerne er etableret på og reguleres efter den danske friskolelov. Samti-

dig servicerer skolerne først og fremmest muslimske forældre, hvorfor majoriteten af 

elevpopulationerne er muslimer. Med dette i mente er det mere præcist at beskrive sko-

lerne som danske friskoler for muslimske elever.  

Baggrunden for de danske friskoler for muslimske børn i Danmark 
Behovet for disse friskoler opstod først hos de muslimske migrationspopulationer, da 

familierne blev familiesammenført med de mandlige arbejdsmigranter i 1970’erne, hvor-

for den første friskole så dagens lys i 1978. Familiesammenføringerne spillede en afgø-

rende rolle i grundlæggelsen af de første indvandrerfriskoler, da der igennem familie-

sammenføring ankom børn til Danmark i den undervisningspligtige alder. Med familie-

sammenføringerne steg efterspørgslen på undervisning i islam og modersmålsundervis-

ning. Således blev behovet for at udvide spændvidden for organisering hos de muslimske 

immigranter mere presserende, og med en til dette behov utilstrækkelig offentlig dansk 

skole tog ønsket om indvandrerfriskoler mere og mere form i den anden halvdel af 

1970'erne. Motivationen bag etableringen af disse tidlige skoler var opdelt i praktiske, 
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kulturelle og religiøse samt migrationsrelaterede hensyn. For det første var der et ønske 

om en skole, hvor børnene kunne modtage undervisning i modersmål, religion og fag, 

som almindeligvis tilbydes i folkeskolen. For det andet var friskolernes religionsunder-

visning stærkt farvet af, at initiativtagere, administration og forældre selv var immigran-

ter fra islamdømmer, og undervisningen i islam i disse tidlige år var stærkt præget af de 

dominerende religiøse traditioner i immigranternes hjemlande.12 For det tredje var der en 

generel forventning til opholdet i Danmark som midlertidigt, hvilket betød, at skolernes 

undervisning i modersmål og religion var tænkt som en grundlæggende indføring i sprog 

og religion, som med tiden skulle videreføres i skoler i forældrenes hjemlande.13  

Vedtægter og formålsparagraffer som kildemateriale 
Vedtægten er institutionens grundlov. Dens formål er at fastlægge institutionens formål 

samt procedureregler for ledelsens adfærd og beslutninger i det daglige og i forbindelse 

med institutionens ophør. For at være kvalificeret til at modtage statslig støtte er det 

nødvendigt for en skole at formulere og vedtage nogle juridiske retningslinjer for den 

generelle skoledrift. Disse retningslinjer er nedlagt i vedtægterne, hvoraf formålspara-

grafferne udgør et vigtigt område.   

   Vedtægterne i dette studie stammer fra flg. 23 skoler (samt etableringsår): Al-Aqsa 

(1980), DIA Privatskole (1981); Samid Skolen (1981), Den Islamiske Safwa (1983); 

Jinnah Int. School (1984), Iqbal Int. School (1986), Ahi Evran Int. School (1988), Ma-

rokkansk-danske skole 1991), Al-Hikma (1993), Hay Skolen (1993), Lykkeskolen 

(1995), Æra Skolen (1995), Manarul-Huda (1995), Al-Huda (1996), Sjællands Privatsko-

le (?) (1997), Al-Salahiya (1996), Selam Friskole (1997), Den Moderne Kulturelle Skole 

(1998), Al-Hilal (1998), Al-Kownain (2001), Fredsskolen (2003), Iqra Privatskole 

(2005) og Ørnevejens friskole (2005). Siden 1978 har der eksisteret lidt over tredive fri-

skoler for muslimske børn, hvilket betyder, at nærværende studie repræsenterer ca. 70 

pct. af de hidtil eksisterende skoler. Formålsparagrafferne varierer i de 23 vedtægter, 

men der er dog fællestræk. Generelt set indeholder alle formålsparagrafferne både lov-

pligtige formålsartikler og selvstændigt formulerede formålsartikler. Gennemsnitligt 

indeholder formålsparagrafferne fire artikler, hvoraf mindst én er lovpligtig. Det er de 

selvstændigt formulerede formålsparagraffer, der vil blive fokuseret på her. Formålspa-

ragrafferne varierer i forhold til hinanden i længde og sprogbrug, om end der samlet set 
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er en vis genkendelighed i paragraffernes enkelte artikler, eftersom der i forskellige pa-

ragraffer optræder en del standardformuleringer, som går igen.   

Friskoleloven i formålsparagrafferne 
Først og fremmest genfindes de samme lovpligtige formuleringer i friskolernes formåls-

paragraffer, nemlig det grundlovsbaserede krav (§76) i friskoleloven (§ 1, stk 2) om, at 

undervisningen skal ”stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”, hvilket 

betyder noget i retning af, at friskolerne skal kunne leve op til eller være lige så god som 

den danske folkeskole.14 Eftersom de fleste af de benævnte 23 skoler er etableret før 

2004, er § 1, stk. 2 den hyppigst refererede paragraf i skolernes formålsartikler. 2004 

medførte indgreb på friskoleområdet, hvilket bl.a. betød, at friskolelovens § 1, stk. 2 un-

dergik væsentlige ændringer. Først og fremmest medførte ændringerne en væsentlig til-

føjelse af friskolernes § 1, stk. 2, som pålægger friskolerne, at de:  

[…] skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herun-
der ligestilling mellem kønnene. (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private 
grundskoler m.v., § 1, stk. 2). 

Denne tilføjelse betød en lovpligtig udvidelse af friskolernes vedtægter. Skoler, som er 

etableret efter 2004, har også i en vis grad inkorporeret teksten i deres formålsparagraf-

fer. Det fremgår endvidere af Undervisningsministeriets vedtægtsvejledning,15 at ved-

tægterne skal indeholde en fast formulering, som bl.a. inkorporerer ovenstående formule-

ring, hvilket skaber en vis standard i fremtidige vedtægter. Dog er der i vedtægtsvejled-

ningen også gjort plads til øvrige formål med skolevirksomheden, hvilket dermed giver 

friskolerne mulighed for at formulere egne mål. Det ligger derfor efter 2004 kun delvis 

frit for friskolerne at formulere egne mål. 

Øvrige formålsparagraffer 
I 18 af friskolernes øvrige formålserklæringer findes en række forskellige formål, som 

optræder på flere forskellige skoler gentagne gange i perioden 1980 til 2005. De hyp-

pigst forekommende vil blive beskrevet nedenfor. Disse forskellige formål optræder 

overraskende ensartede i de sproglige formuleringer i betragtning af, at det drejer sig om 

dokumenter, som er formuleret forskellige steder på forskellige tidspunkter. Et hurtigt 

blik over de ca. 200 bestyrelsesmedlemmer på 33 friskoler i perioden 1980-2005 viser, at 

der kun ganske få steder er tale om bestyrelsesmedlemmer, som har haft flere mulighe-
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der for at påvirke flere skolers formålsvedtægter.16 Der har derfor tilsyneladende været 

tale om en uformel gensidig bestøvning af formuleringer af formålsparagraffer mellem 

skolernes bestyrelser over denne 25-årige periode.17 Det drejer sig om formuleringer, 

som vedrører religion, opdragelse og disciplinering af eleverne, multinational oriente-

ring, udvikling af fællesskab, sprog og integration i det danske samfund. De hyppigst 

forekommende formuleringer vedrører forældrenes religiøse tilhørsforhold, opdragelse 

og disciplinering af eleverne samt en multinational orientering.  

Islam i formålsparagrafferne 
11 af 23 skoler har formålsparagraffer, som indeholder punkter eller formuleringer, der 

omtaler eller henviser til islam. De tidligste formuleringer findes i formålsparagrafferne 

fra Al-Aqsa og DIA Privatskole, som blev etableret i 1980/1981, og de seneste i nærvæ-

rende materiale findes i formålsparagrafferne fra Fredsskolen, som blev etableret i 2003. 

Andre skoler, som nævner islam i deres formålsparagraffer, er: Den Islamiske Safwa 

(1983), Jinnah Int. School (1984), Ahi Evran Int. School (1988), Lykkeskolen (1995), 

Manarul-Huda (1996), Al-Huda (1996), Al-Salahiya (1996) og Den Moderne Kulturelle 

Skole (1998). Det er således lidt under halvdelen af de her nævnte danske friskoler for 

muslimske børn fra perioden 1980 til 2005, som har direkte har referencer til islam som 

en del af skolernes principielle grundlag.  

   Efter at kunne konstatere at formålsparagrafferne hos 11 danske friskoler for muslim-

ske børn omtaler eller henviser til islam som en del af værdigrundlaget, er det naturligt at 

stille spørgsmål til indhold og udviklinger i formålsparagrafferne i den 25-årige periode. 

Tidligt blev der lagt vægt på, at islam skulle nævnes i formålsparagrafferne. Denne ac-

centuering lægges i de tidlige år som et ideologisk fokus i undervisningen, men tager 

senere en drejning i retning af et bredere perspektiv på elevernes almene dannelse. I for-

muleringerne hos Al-Aqsa, DIA Privatskole, Den Islamiske Safwa, Jinnah Int. School og 

Ahi Evran Int. School optræder islam som et element, der primært skal indgå som et 

element i undervisningen: 

- Skolens undervisning skal foregå i overensstemmelse med islamisk religion (§ 2, 
stk. 2, 

Vedtægter for dem selvejende institution Al Aqsa Skole i Danmark 1981). 

- at undervise den islamiske religion; hvilket ikke blot er et fag som ethvert andet, 
men hele grundstammen i opdragelsen med udgangspunkt alene i KORANEN & 
SUNNAH [Opr. kapitæler](§ 2, pkt. 2, Vedtægter for den selvejende institution, 
Den Islamiske Safwa Skole i Danmark, Privat Grundskole, 1983). 
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- at undervise den islamiske religion, og sikre at denne er grundstammen i opdragel-
sen med udgangspunkt i koranen og sunnah (§ 2, stk. 2.; Vedtægter for Ahi Evran 
International School, 1988). 

Hvor islam vægtes som en del af formålet med undervisningen på skolerne i 1980’erne, 

antager den islamiske accent en mere bredt orienteret udformning i 1990’erne og i det 

nye årti.18 Disse formuleringer lægger ikke vægten på undervisningen i selve skolen, 

men vægter i stedet bevarelse og udvikling af muslimske identiteter og islamiske værdier 

hos eleverne. Formuleringerne optræder bl.a. i vedtægterne for Lykkeskolen, Al-Huda 

Skolen og Ørnevejens Friskole: 

- At give eleverne selvagtelse ved at bevare islamiske livsværdier og deres oprinde-
lige kulturelle positive værdier (§ 1, stk. 2, pkt. 2; Vedtægterne for den selvejende 
institution Lykkeskolen, 1995). 

- At medvirke til at samarbejde med forældrene, at bibringe børnene at udvikle sig 
fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med 
den Islamiske religion […]At tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for 
dem at udvikle en muslimsk identitet, der kan være en styrke og ballast i forhold til 
omverden […] (§ 1, stk. 2, pkt. b og c; Vedtægter for den selvejende instition Al-
Huda Skolen, 1996).19  

- Skolen har rod i den muslimske tradition og henvender sig til familier af al-
le nationaliteter med denne baggrund. Skolen skal i sit virke forene den mus-
limske tradition med nutidens krav (§ 2, stk. 2; Vedtægter for den selvejende 
institution Ørnevejens Friskole, 2005). 

Der er muligvis ikke tale om en praksisændring imellem formålsparagrafferne fra hen-

holdsvis 1980’erne og 1990’erne og frem, men der er væsentlige ændringer i ordlyden. I 

formålserklæringerne fra 1980’erne knyttes ønsket til undervisningen i klasseværelset, 

hvorimod erklæringerne fra 1990’erne knytter ønsket til eleven som et medlem af et stør-

re fællesskab, som indeholder både muslimer og ikke-muslimer, hvilket er et emne som 

kunne tages op i en anden sammenhæng.    

Disciplinering af eleverne i vedtægterne 
Et gennemgående element i rækken af formålsparagrafferne er skolernes ansvar som 

opdragere af eleverne. Næst efter formuleringer som benævner islam, så optræder formu-

leringer, som placerer et vist ansvar på skolen som opdrager hyppigst i det empiriske 

materiale. Det drejer sig om de følgende skoler: DIA Privatskole (1980), Samid Skolen 

(1981), Jinnah Int. School (1984), Ahi Evran School (1988), Hay Skolen (1993), Sjæl-

lands Privatskole (1996), Al-Hilal(1996), Fredsskolen(2003) og Iqra Privatskole (2005). 

I ni af skolernes formålsparagraffer optræder formuleringerne: ”At skabe et venligt men 

bestemt skolemiljø, […]” og ”At tage del i elevernes opdragelse sammen med familier-
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ne.” Det første af citaterne optræder i syv af de ni vedtægtserklæringer og kan findes 

første gang i 1980 og sidste gang i 2005. Det andet citat optræder i 1998 og 2003. I mod-

sætning til formålsparagrafferne som omhandler islam, er der ikke den samme markante 

udvikling at spore, om end man sporer en mere mild formulering i slutningen af 

1990’erne i forhold til skolernes ansvar på Al-Hilal og Fredsskolen. Den dominerende 

formulering konkretiserer skolens opgave til at skabe et venligt, men bestemt skolemiljø, 

hvorimod den mildere formulering udbreder ansvaret for børnenes opdragelse i retning 

af at være en fælles opgave mellem skolen og forældrene. Det refererede materiale tyder 

dog på, at det opfattes som skolens opgave at deltage i børnenes opdragelse. 

Multinational orientering i vedtægterne 
I forbindelse med opdragelsen af eleverne har flere friskoler formålserklæringer, som 

sigter efter en multinational accent. Denne accent lægges dog forskellige steder i formu-

leringerne. I nogle vedtægter lægges trykket på elevgruppen, og andre steder lægges 

trykket på et multinationalt eller multikulturelt perspektiv i undervisningen. Dog lægges 

vægten mest på et ønske om at kunne tilbyde undervisning til en multinational elevpopu-

lation. Blandt skolerne DIA Privatskole (1980), Samid Skolen (1981), Sjællands Privat-

skole (1996), Selam Friskole (1997) og Iqra Privatskole (2005) optræder der formulerin-

ger om målgruppen for skolens indsats: ”[…] der giver børn fra forskellige samfunds-

klasser og nationaliteter…”. Kun Selam Friskole har en længere formulering, som under-

streger skolens multinationale perspektiv:  

At stræbe efter at give børnene en mangedimensionel forståelse af det internationale 
samfund, de lever i, ved at beskæftige sig med sproglige, kulturelle og samfunds-
mæssige sammenhænge (Selam Friskole). 

Afsluttende bemærkninger 
Man kunne fortsætte denne indledningsvise gennemgang af de resterende formål (udvik-

ling af fællesskab, sprog og integration i forhold til det danske samfund), men pga. at 

disse formålserklæringer kun optræder henholdsvis fire, fire og to gange i de 23 formåls-

erklæringer, skal det ikke forsøges her. En af pointerne med nærværende artikel har  væ-

ret at åbne låget for kildemateriale, som kan være med til at belyse de danske friskoler 

for muslimske børn og disses udvikling i det danske samfund. På baggrund af den oven-

stående skitse til et nærmere studie af de danske friskoler for muslimske børn mener jeg 

at have vist, at skolernes formålsparagraffer vidner om nogle af de forandringsprocesser, 

som skolerne har undergået siden 1980 og frem til 2005. 
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   I relation til lovpligtige formålsparagraffer er skolerne underlagt friskoleloven, hvilket 

konkret påvirker vedtægternes udformning, særligt efter ændringerne i friskoleloven i 

2004. Fokusområdet i denne artikel har imidlertid været de øvrige formålsparagraffer. 

Særligt vil jeg fremhæve udviklingen i vægtningen af islam og en muslimsk identitet, 

som karakteriseret af et skred fra at være et undervisningsmæssigt anliggende til i højere 

grad at være et dannelsesmæssigt anliggende. Derudover vil jeg bemærke, at det i sig 

selv er interessant, at mange formuleringer i formålserklæringerne er identiske i deres 

ordlyd i løbet af/over hele den 25-årige periode. Eftersom der ikke er tale om lovpligtige 

formålsparagraffer, men om øvrige formål, vidner det i mine øjne om en udveksling af 

ideer og formuleringer de respektive bestyrelser imellem.  
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Bilag 1 

 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

 

Tallat Shakoor 

Forskningsassistent 

Center for Ungdomsforskning/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 

Tuborgvej 164 

2400 København 

tallat.lld@dpu.dk 

88 88 99 27 

 

Anmodning om aktindsigt     

20-06-2006 

Jeg anmoder om aktindsigt i bestemte dokumenter vedrørende i alt 30 frie grundskoler fra 

perioden 1978-2005. Anmodning vedrører flg. lukkede og eksisterende skoler:  

 

1)Faisal Skolen    16)Al-Hikma Skolen, 

  

2)Kostskolen    17)Ibn-Sinna, 

  

3)Ahi International School   18)Irchad Skole, 

4)Den arabisk-islamiske skole   19)Moderne Kulturelle Skole 

5)Al-Aqsa    20) Al-Salahiya Skolen 

6)DIA Privatskole,   21)Manaul Al-Huda 

7)Samid Skolen    22)Al-Huda Skolen 
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8)Iqbal International School  23)Al-Quds Skole 

9)Grøndal Skolen    24)Al-Khownain,Friskole 

10)Safwa     25)Æra-Skolen 

11)Jinnah International School  26)Iqra-Privatskole 

12)Dansk Marokkanske Skole  27)Ørnevejens Friskole 

13)Lykkeskolen,   28)Fredsskolen 

14)Hay Skolen   29)Al-Hilal 

15)Sjællands Privatskole   30)Selam Friskole 
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Jeg anmoder om aktindsigt i bestemte dokumenter for de fem første år af nedenståen-

de skolers virke (såfremt skolerne er gået ind) inden deres femte leveår, ønsker jeg de 

eksisterende dokumenter): 

• Referat fra skolens stiftende generalforsamling (hvem deltog, hvornår, hvor-

henne, hvem var initiativgruppen)  

• Navneoplysninger om bestyrelsesmedlemmer i skolens første fem leveår,  

• Brand- og bygningsmyndigheders godkendelse med evt. anmærkninger af sko-

lebygningen til undervisningsbrug (hvilke bygninger blev brugt, adresser),  

• Vedtægter  

• Navneliste over skoleelever for skolens første (1) leveår (hvor mange og 

hvem),  

• Skolens første fem års årsregnskab (hvor kom pengene fra)  

• Oplysninger om skolelederens  navn, stilling og uddannelse i skolens første 

fem leveår (hvem). 

 

Som et led i min forskning af de såkaldte ”muslimske friskoler” er jeg interesseret i en 

række dokumenter ang. 30 af de danske friskoler for muslimer i perioden 1978-2005, 

for at planlægge og udføre en basal kortlægning af de muslimske friskoler i Danmark. 

Dette er ønskeligt for fremtidig forskning inden for det lidet kendte, men meget me-

dieomtalte fænomen.  

Jeg håber at Undervisningsministeriet kan være mig behjælpelig i denne henseende.  

 

Med Venlig hilsen,  

Tallat Shakoor 
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Svinekød, shorts og ballade. Børns forståelse af den danske og den mus-
limske identitet i skolen  
Af Laura Gilliam 
 
Resumé 
Baseret på et syv måneders feltarbejde i en københavnsk skoleklasse beskriver artiklen et fokus 
på den muslimske identitet blandt denne klasses etniske minoritetsbørn, samt deres oplevelse af 
opposition mellem den danske og den muslimske kategori. Det vises, at begge dele er relateret til 
børnenes erfaringer i skolen og resulterer i, at de tilskriver den danske og den muslimske identitet 
oppositionelle kendetegn. Dette bidrager til deres oplevelse af, at de ikke kan blive danske, men 
betyder også, at ballade har relevans for deres tilhørsforhold til den muslimske og danske katego-
ri. 
 

Laura: Er du dansker? 
Milena: Nej 
Laura: Nej, overhovedet ikke? 
Milena ryster på hovedet 
Laura: Hvad bestemmer om du er dansker, altså kan du blive dansker? 
Milena: Ja, jeg kan godt, men jeg vil ikke. Jeg vil gerne holde min religion, sådan. 
Laura: Ja. Hvad er din religion? 
Milena: Muslim, eller islam. 
Laura: Ja. Kan man være dansker og muslim? 
Milena: Altså, hvis jeg skulle sige min mening, så var det et nej. 
Laura: Hvordan kan det være? 
Milena: Nej, jo man kunne godt, men altså, det ville være svært. Fordi når man er 
muslim, så må man ikke spise svinekød, så kan man ikke holde islam. 

(Milena, 4. kl.) 
 
 
Milena går i 4a/6a på Sønderskolen.1 I hendes klasse går der 21 børn, otte etnisk danske 

og 13 etniske minoritetsbørn, hvoraf 11 definerer sig selv som muslimer. Selvom Sønder-

skolen ikke har nogen formuleret integrationspolitik, ønsker skoleledelsen, at skolen skal 

bidrage til de etniske minoritetsbørns integration i det danske samfund, og at undervis-

ningen skal være baseret på et positivt kultursyn, hvor de tosprogede elevers kulturer bli-

ver opfattet som en rigdom og en ressource i undervisningen. 4a/6as lærere forsøger for 

deres del at skabe et tolerant miljø i klassen, tage sproglige hensyn til de etniske minori-

tetselever, samt udvalgte hensyn til de muslimske elevers religiøse praksisser, men mener 

ellers at undervisningen kan foregå som sædvanligt, og at de helst skal undgå at gøre for-

skel på eleverne. Som en konsekvens heraf bliver etnicitet sjældent nævnt imellem børn 

og lærere i klassen, ligesom de etniske minoritetsbørn fortrinsvist bliver kaldt de tospro-

gede børn for at understrege, at det ikke er børnenes etniske, men deres sproglige ander-
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ledeshed, som skolen ser og er interesseret i (se diskussion af denne udbredte praksis i 

Gilliam 2006 og Gitz-Johansen 2006). 

   Blandt klassens elever er etniske og altså også religiøse forskelle derimod relevante på 

en helt anden måde. Børnene bruger dagligt etniske og religiøse kategorier til at markere 

forskel og enshed imellem sig. De beskriver sig selv som albanere, pakistanere, marok-

kanere, palæstinensere, tyrkere, peruvianere og romaer og er fuldstændig klar over, hvor 

de forskellige børn i klassen ”kommer fra”, men også hvem der er og ikke er danskere. 

Skønt de fleste af de etniske minoritetsbørn i 4a/6a er født i Danmark, og flere er danske 

statsborgere, er samtlige børn i klassen således overbeviste om, at de børn i klassen og på 

skolen, som ”kommer fra andre lande”, hverken er helt eller halvt danskere, men til gen-

gæld kan samles i en gruppe, de kalder indvandrerne, udlændingene, og sommetider ara-

berne og perkerne, men også muslimerne. Selvom disse forskellige betegnelser ikke altid 

stemmer præcist overens, bliver de i børnenes tale brugt som synonymer for samme ikke-

danske gruppe. Denne gruppe bliver nemlig sat overfor gruppen af danskere, således at 

klassen og skolen i børnenes øjne er delt i to ikke overlappende grupper børn. Dette viser 

en opposition, ikke blot mellem at være dansker og udlænding, men også mellem den 

nationale kategori dansker og den religiøse kategori muslim, som ikke er ligeså åbenbar. 

Som Milena udtrykker ovenfor, mener de etniske minoritetsbørn tillige, at man ikke kan 

være muslim og dansker på en og samme gang. Børnene synes således at opleve, at der er 

nogle konkrete barrierer imellem den danske og muslimske kategori, der betyder, at de 

ikke er forenelige. Men de viser dertil, at de netop ikke er forenelige, fordi de to kategori-

er defineres i opposition til hinanden og får en del af deres specifikke betydninger fra 

denne modsætning.  

   I klassen er det 11 af de 13 etniske minoritetsbørn, der beskriver sig selv som muslimer 

og er særligt optagede af netop denne identitet. I timer og frikvarterer går der især blandt 

klassens syv etniske minoritetsdrenge en ivrig snak om islam, om hvad der er haram at 

gøre, hvem i klassen, der har gjort noget haram, hvem der ikke har overholdt ramadanen, 

hvem der har sagt noget strengt om muslimer, hvor mange gange man beder om dagen, 

hvem der bruger tørklæde, og hvad man skal gøre for at være en god muslim. Også piger-

ne diskuterer f.eks. brug af tørklæde og kalder sommetider, om end altid i sjov, hinanden 

for muslimske søstre. Selvom en del af denne snak foregår uden for lærernes hørevidde, 
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irriterer det lærerne, at nogle af disse 10-12-årige børn er så optagede af religion og, som 

de siger, spiller ”religiøst politi” overfor hinanden. Det undrer dem, at religion er på 

dagsordenen i skolen, og det generer dem, at børnene på denne måde markerer forskel i 

klassen.  

   I tråd hermed kan man spørge, hvorfor etniske minoritetsbørn i en skole, der ønsker at 

integrere dem i det danske samfund og fællesskab, er så optagede af den muslimske og 

den danske identitet, og dertil oplever en sådan modsætning mellem sig selv og dansker-

ne? Mit argument er, at dette ikke, som nogle lærerne mener, er begrundet af, at alle disse 

børn er særligt religiøse. I artiklen her vil jeg i stedet vise, hvorledes dette fokus på den 

muslimske identitet, og den opposition børnene oplever mellem den danske og den mus-

limske kategori, er relateret til børnenes erfaringer i skolen. Som vi vil se, betyder den 

opposition, at børnene tilskriver henholdsvis den danske og den muslimske kategori for-

skellige – ofte skolerelaterede – kendetegn, som har konsekvenser for deres forståelser af 

deres identitet og position i det danske samfund. I 4a/6a betyder det, at disse 10-12-årige 

børn oplever det at spise svinekød, som et helt centralt element i den danske identitet, det 

at gå med shorts, som noget der gør en mindre muslimsk og mere dansk, mens pigerne 

oplever, at de kan være en smule danske i barndommen. Men det betyder også, at børne-

ne oplever, at der er en forbindelse mellem at være muslim og at lave ballade, og at det at 

lave ballade eller opføre sig ordentligt i skolen, har konsekvenser for deres tilhørsforhold 

til den muslimske og danske kategori. 

 

De etniske minoritetsbørns marginale position i skolen 

På trods af Sønderskolens ledelses og læreres intentioner om integration og et positivt 

kultursyn, er det markant, at andre kulturelle former end dem, som i skolen bliver frem-

stillet som danske, kun kommer frem som kuriosa eller som problemer, der skal håndte-

res, for at den sædvanlige undervisning kan gennemføres. Lærerne har forskellige hold-

ninger til i hvor høj grad, der skal tages hensyn til de etniske minoritetsbørns særlige 

praksisser, men for alle er det brud på det ’normale’, som man enten kan eller ikke kan 

tage hensyn til. Det betyder, at integrationspolitikken på skolen i praksis bliver en slags 

hensynspolitik, hvor kulturelle særheder er problemer, der bliver vurderet i forhold til, 
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hvorvidt de kan rummes uden at udfordre den eksisterende ramme. I et interview udtryk-

ker skolelederen dette: 

Der er ingen tvivl om, at der er nogle lærere her, måske især ældre lærere, 
som synes, der ikke skal tages hensyn; går man her, så skal man bare indrette 
sig. Så er der den anden yderlighed, et andet grundsynspunkt med, at man 
skal tage meget hensyn til det og markere f.eks. andre helligdage. Jeg tror, at 
vi skal vælge nogle punkter, eller vi må tage stilling efterhånden, som tingene 
dukker op, ikke? Altså gælder fritagelse af kristendomsundervisning? Nej. 
Hvis det gælder hensyn til børnene, når de har ramadan, og nogle af dem ikke 
spiser, ja hensyn i et eller andet omfang, ikke? (…) Så det er noget med at 
navigere igen (...) Tage hensyn på den ene side, men på den anden side så 
gennemføre undervisningen, ikke? Så det er mest noget med bad, spise, ra-
madanen, bede. Men jeg synes ikke, det er store problemer, det synes jeg ikke 
(Sønderskolens leder). 

Det ses her, hvorledes hensynspolitikken får karakter af en ad hoc- og problemtilgang, 

hvor det anderledes først adresseres, når det dukker op som problem. Det ses også her, 

at det især er muslimske praksisser, der dukker op som problemer og skal håndteres. I 

4a/6a tager klasselæreren Dorthe ofte hensyn til netop disse praksisser, og gemmer 

f.eks. sodavand og slik, der bliver delt ud under ramadanen til denne er slut, ligesom 

hjemkundskabslæreren sørger for at undgå svinekød og for, at alt andet kød er ha-

lalslagtet. 

   Selvom disse hensyn har en vigtig praktisk og symbolsk effekt i forhold til de muslim-

ske børns mulighed for at kunne deltage og føle sig hjemme på skolen, fortæller den dem 

også om skolen og deres egen position deri. Børnene beskriver selv skolen som dansk, og 

de forstår de sociale normer, de lærer i skolen som særligt danske. Når deres egne prak-

sisser markeres som uden for det normale, bidrager dette til deres forståelse af skolen 

som et dansk sted, hvor de normale elever er danske og den normale praksis er dansk. 

Mange skolefolk og politikere vil sige, at det også er sådan, det skal være: Den danske 

folkeskole skal være dansk, og de ikke-danske børn må tilpasse sig. Som skolelederen 

henviser til, er der også en gruppe lærere på Sønderskolen, som er af denne holdning. 

Men konsekvensen er, at de etniske minoritetsbørn erfarer, at de er perifere elever i for-

hold til skolens primære etnisk danske elever, idet de netop oplever ikke at være inklude-

ret i den danske kategori, som skolen privilegerer og opfatter som norm. 

   Som vi vil se, forstår de muslimske børn, såsom Milena, deres muslimske religion som 

en barriere i forhold til den danske identitet, men de og de etnisk danske børn oplever 
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dertil, at de ikke kan være danskere, fordi deres forældre ikke er danske, ligesom de hen-

viser til deres anderledes hud- og hårfarve og måde at tale dansk som forklaring. Flere af 

disse børn, der har familiebånd til så forskellige lande som Albanien, Palæstina, Tyrkiet, 

Marokko og Pakistan, kalder da også sig selv for sorte eller påpeger, at de f.eks. har sort 

hår og mørkere hudfarve tilfælles og til forskel fra danskerne. De viser hermed, at den 

danske identitet nærmest opfattes som en racial identitet, der trækkes igennem slægten, 

og dertil genkendes i kropstegn, som de ikke kan erhverve. Selvom deres lærere afviser 

en sådan forståelse og gerne vil inkludere dem blandt danskerne, er det slående, at de 

også internt imellem sig, omtaler børnene som danske børn og tosprogede børn – hvor 

tosprogede børn fungerer som en slags synonym for ikke-danske børn – og selvom de 

undgår sådanne kategorier foran børnene, viser de dermed, at heller ikke de oplever de 

tosprogede børn som en del af den danske kategori. 

   Således placeret udenfor den danske kategori, som så tydeligt er den danske folkeskoles 

primære fokus og formål at reproducere, forme og styrke, er de etniske minoritetsbørn – 

på trods af skolens integrationsintention – immanent marginale i skolen. Denne oplevelse 

af at være marginaliseret understøttes af oplevelsen af, at de praksisser og normer, børne-

ne identificerer sig med, enten ikke er relevante for skolen, bliver opfattet som fremmed-

legemer og problemer, der skal håndteres og dermed markeres som ikke hjemmehørende, 

eller endda – i det omfang de er identiske med, oftest positivt vurderede, danske praksis-

ser og normer – bliver beskrevet som særligt danske og dermed monopoliseret af skolen 

og den danske kultur. 

   Det er vigtigt at understrege, at dette ikke gøres i ond vilje eller er udtryk for gemen 

racisme, men er en slags institutionel diskrimination eller etnocentrisme, der foranlediges 

af skoleinstitutionens statsautoriserede kulturoverføringsprojekt og manglende internatio-

nale udsyn. Den danske folkeskoles formål er at reproducere det danske nationale fælles-

skab og dets kulturelle former, og det betyder, at al interaktion i skolen er sat af dette 

formåls rammer og af de kulturelle former, som skolen og dens lærere praktiserer. Lærer-

ne kan ønske at gøre noget andet, men er dels begrænset af deres pligt til at udføre deres 

arbejde, dels af deres egen forståelse af disse kulturelle former som objektivt værdifulde. 

Således kan skolens rammer og praksis ikke være kulturelt inklusive og ’multikulturelle’, 
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før skolens formål og det fællesskab, den skal reproducere, defineres i overensstemmelse 

hermed.   

 

Skolens markering af børnenes muslimske fællesskab 

Når de etniske minoritetsbørn samles om den muslimske identitet, skal det forstås i for-

hold til denne oplevelse af at være marginaliserede i skolen. Selvom de så at sige bringer 

den muslimske identitet med sig ind i skolen, er den ikke lige central for samtlige af disse 

11 børn med forskellige etniske baggrunde, ligesom islam tydeligvis praktiseres meget 

forskelligt i deres hjem. Men denne identitet synes af forskellige årsager at blive potense-

ret og homogeniseret i skolen. 

   Man kan sige, at skolen selv bidrager til de muslimske børns oplevelse af fællesskab 

med hinanden, gennem sine hensyn til muslimske praksisser. Som nævnt gør disse hen-

syn det muligt for børnene at deltage i skolens hverdag og har tydeligvis en vigtig sym-

boleffekt for deres oplevelse af inklusion. Men når det oftest er de muslimske praksisser, 

der må håndteres, betyder det, at skolen implicit markerer det muslimske fællesskab mel-

lem denne etnisk diverse gruppe børn og fortæller dem, at de som muslimer er en særlig 

elevgruppe, hvis praksis skiller sig særligt ud fra den danske norm. Samtidig demonstre-

rer skolen skellet mellem danskere og muslimer, hver gang den fejrer kristne traditioner, 

såsom påske, jul og konfirmation, men også når den ikke markerer de muslimske børns 

traditioner, såsom ramadan og eid. Da jeg var på skolen i 2003 lå ramadan og jul i umid-

delbar forlængelse af hinanden, og her blev starten på ramadanen ikke omtalt af lærerne, 

hvorimod julemåneden gav anledning til en lang række traditioner på skolen. Selvom 

man igen kan forklare og legitimere dette med skolens danske identitet og dennes kristne 

dimensioner, er det tydeligt fra de muslimske børns snak og kommentarer i klassen, at de 

lægger mærke til denne forskel og forstår, at de som gruppe adskiller sig fra de andre 

børn og er ekskluderet fra skolens danske fællesskab gennem deres muslimske identitet. 

På disse måder betyder skolens danske og kristne dominans, at det præcis er børnenes 

ikke-danskhed og deres muslimske identitet, som bliver det, der adskiller dem fra skolens 

primære elever, men også det der samler dem på tværs af de forskellige etniciteter, de 

tilskriver sig. I løbet af de syv måneder jeg var i klassen, var det da også særligt i de peri-

oder, hvor skolen markerer sin kristne tilknytning, at snakken om islam går højest mellem 
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de muslimske børn, såsom at pigerne kalder hinanden muslimske søstre, da klassen i for-

bindelse med et forløb om salmer, besøger en række kirker. Lærerne undrer sig, fordi 

mange af disse ofte ikke-troende lærere, oplever den danske folkeskole som sekulær, men 

religion er aktualiseret af skolens egen kristne tilknytning og aktualiseres igen, fordi de 

etniske minoritetsbørns fælles ekskluderede identitet er en religiøs identitet.  

 

Etablering og opretholdelse af et normsættende fællesskab 

Ved at tilskrive sig den muslimske identitet, kan de etniske minoritetsbørn dog også ud-

fordre deres egen position som stigmatiseret minoritet. Deres forskellige etniske identite-

ter giver dem nok nationalitetens legitimitet gennem forbindelse til andre nationer, men 

defineret således forbliver de i Danmark uanselige minoritetsgrupper (se Gilliam 2006). 

Gennem deres fællesidentitet som muslimer, bliver de til gengæld en gruppe af en vis 

størrelse. I 4a/6a er de som muslimer endda en majoritet, og kan dermed – fordi ”dem er 

flest, bestemmer”, som børnene fortæller – sætte en anden norm i klassen end den, der 

ellers hersker i skolen. Som en af de etnisk danske drenge i klassen Casper, bemærker, 

synes ”de, at det er bedre at være muslim.” På denne måde kan de etniske minoritetsbørn, 

der ellers tilskrives de fra majoritetspositionen definerede og stigmatiserede minoritetska-

tegorier indvandrere og udlændinge, få en vis numerisk styrke gennem identiteten som 

muslimer. Men de kan også få en association til et verdensomspændende fællesskab, der 

kan give dem en moralsk styrke i forhold til de ellers så ’rigtige’ danskere. 

   Det er derfor vigtigt at se, at når de muslimske børn i 4a/6a snakker om islam, hvad der 

er haram at gøre, og hvem der er gode muslimer, er det således ikke blot, fordi de alle er 

nidkært religiøse. Som børn med f.eks. albansk, tyrkisk, marokkansk og pakistansk bag-

grund kommer de fra hjem, der praktiserer islam meget forskelligt og, fra børnenes be-

skrivelser at dømme, også ofte er moderat praktiserende. I stedet kan man – jf. 

Durkheims religionsforståelse – se deres dyrkelse af islam og tale om regler, som en må-

de at dyrke det lidt skrøbelige fællesskab, de har skabt imellem sig, men også den midler-

tidige og skrøbelige dominans de har i klassen (Durkheim 2001 [1912]). Det betyder, at 

etniske minoritetsbørn i andre klasser med andre konstellationer af børn ikke behøver at 

dyrke islam på samme måde. Men i 4a/6a kan børnenes tale om religiøse regler og deres 

kommentarer til, drillerier af og direkte mobning af de klassekammerater, der forbryder 
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sig imod dem, ses som patruljering af fællesskabets grænser og en konstant markering af 

de symboler, der viser medlemskab af det muslimske fællesskab. Når Yosef spørger Sa-

daf, hvorfor hun ikke går med tørklæde, eller når Kamal og Hamid driller Üzlan med at 

spise et stykke kage under ramadanen eller Enrico for ikke at bede, er det således en må-

de at markere fællesskabets grænser, true dem, der udfordrer disse grænser med eksklusi-

on og demonstrere deres eget medlemskab. 

 

Udfordring af skolens kapitalforståelse 

At de muslimske børn og især en gruppe af drengene er så optagede af deres muslimske 

fællesskab og den styrke det giver dem, skal dog også forstås i forhold til den position, de 

har som elever i skolen.  Skolens danske kulturelle dominans betyder nemlig ikke kun, at 

de etniske minoritetsbørn føler sig fremmede og marginale i skolen, men også at den al-

mindelige undervisning privilegerer de etnisk danske børn og særligt middelklassebørne-

ne af disse, ved at forstå deres standarddansk som det intelligente sprog og anerkende 

deres sproglige og kulturelle viden som objektiv begavelse og kompetencer. I 4a/6a bety-

der det, at der nærmest bag om ryggen på lærerne opstår et etnisk mønster i hvilke elever, 

der fremstår som dygtige og begavede, og hvem der opleves som manglende kompeten-

cer, eller som ”dumme”, i børnenes øjne. Det er igen og igen de etnisk danske middel-

klassebørn, men også de andre etnisk danske børn og så Milena (som den eneste etniske 

minoritetselev) som taler et standarddansk, der bliver rost og oplever, at deres viden og 

bidrag til undervisningen bifaldes af lærerne. Derimod er det oftest resten af de etniske 

minoritetsbørn, der bliver rettet og kritiseret eller sendt til ekstra dansk og tosprogsunder-

visning. 

   Dette er delvis, fordi disse børn ikke siger det ’rigtige’, ikke har kendskab til emnet og 

taler et slags tosproget dansk, der nok forstås som ”dårligt dansk”, men på grund af den 

danske folkeskoles markante dyrkelse af det danske sprog som intelligensindikator, også 

konnoterer manglende intelligens. Men det er også, fordi disse børn med tiden har skabt 

forskellige strategier i forhold til deres position som dårlige elever og til de negative for-

ventninger, som lærerne efterhånden nærer til dem. Således har især de etniske minori-

tetspiger i 4a/6a tendens til at trække sig tilbage og ud af lærernes opmærksomhed, mens 

drengene i stedet obstruerer undervisningen og laver ballade. Som mange andre margina-
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liserede drenge før dem – såsom tidligere generationers arbejderklassedrenge – der har 

oplevet, at de ikke kan opnå den kulturelle kapital, som de dygtige elever tilegner sig 

gennem skolen, demonstrerer de således højlydt, at de er ligeglade med denne kapital og 

anerkendelse (Bourdieu & Passeron 1990 [1997], Willis 1977). Ser man nærmere på de-

res praksis i skolen, er det tydeligt, at de forsøger at afvise den status, der ligger i bega-

velse, ved at vende skolens forståelse af kapital på hovedet og finde status i hård masku-

linitet, skolemodstand, udisciplineret og uciviliseret adfærd, fysisk styrke, anti-autoritær 

praksis og et perkerdansk, der både fornægter det standarddansk, skolen kræver, og som 

med sine grove og sjofle ord negerer den pænhed, skolen ønsker at lære dem. Resultatet 

af deres ballade og forsøg på at undgå deltagelse i skolens projekt er dog, at drengene 

faktisk ender med at blive fagligt svage og holder hinanden fast i det, idet enhver der til-

passer sig eller deltager i undervisningen bliver drillet med at være ”pigede” og ”pattede” 

af de andre drenge (se diskussion i Gilliam 2006, 2008). 

   Selvom dette også omfatter to af de tre etnisk danske drenge i klassen, synes disse 

drenge at have en anden motivation for at forsøge at balancere mellem at deltage i balla-

den og lave deres skolearbejde. Lærerne opfatter dem som ”dygtige” elever, og oplever 

deres ballade som ”fræk” og ”charmerende” på en anden måde, end de etniske minori-

tetsdrenges ballade. Derfor har de også et langt bedre forhold til lærerne, som de forsøger 

at opretholde ved at stoppe deres udfordrende adfærd lige der, hvor lærernes grænser går, 

hvilket igen bidrager til lærernes mildere bedømmelse af deres ballade. Selvom et par af 

de etniske minoritetsdrenge forsøger at balancere på samme vis, har langt de fleste af 

disse ikke oplevelsen af, at de kan opnå positionen som de gode og vellidte elever. De 

beskriver sig selv som ”dumme” og ”kejler” og siger, at lærerne ikke kan lide dem, og 

kun kan lide pigerne og danskerne, fordi de er sødere, stille og rolige og, i Merdzans ord: 

”bedre opdragede.”  De beskriver sig selv som ”aggressive” og oplever, at det kun er 

dem, lærerne skælder ud og smider uden for døren. De synes således at være endt i en 

ond cirkel, hvor deres maskuline normer, sociale krav til hinanden og personlige oplevel-

se af at være dumme og dårlige elever, styrker lærernes negative relationer og forvent-

ninger til dem og dermed, at de – også for mindre overtrædelser – bliver disciplineret 

langt hårdere end andre børn. Dette øger igen deres modstand mod skolen og lærerne, 

men også mod den kategori de tilhører, nemlig danskerne, og betyder, at de efterhånden 
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kan se sig omkring og sige, at det er sådan nogle som os, der faktisk laver den strenge 

ballade, er de dårlige elever i klassen og bliver straffet af lærerne. 

   Det bemærkelsesværdige er, at et sådan skel mellem de artige og ballademagerne, som 

findes i mange klasser og her tilskrives andre kategorier såsom køn eller social klasse, i 

en klasse som 4a/6a er blevet et skel mellem danskerne på den ene side og indvandrer-

ne/udlændingene/muslimerne på den anden side, fordi det i denne klasse er disse katego-

rier, der er markeret mellem børnene. I 4a/6a er der således en udbredt oplevelse af, at 

indvandrere/udlændinge/muslimer er dårlige elever, der laver ballade og ikke er vellidte 

af lærerne, hvorimod danskere er dygtige elever, der opfører sig ordentligt og er fore-

trukket af lærere. Selvom børnene kender undtagelser fra denne generalisering, er det 

kommet dertil, at skolens privilegering af nogle børn og marginalisering af andre børn, 

som burde have samme mulighed for at blive dygtige og velfungerende elever, igennem 

henholdsvis positive og negative cirkler, betyder, at børnene kan se sig omkring i skolen 

og se konkrete børn understøtte denne generalisering. 

 

Den muslimske identitet som modkulturel identitet 

Man skal delvist se børnenes fokus på den muslimske identitet og det muslimske fælles-

skab som et svar på disse oplevelser af at tilhøre de problematiske positioner i skolen og i 

samfundet generelt. En sådan revitalisering af den muslimske identitet blandt unge mar-

ginaliserede minoriteter, har bl.a. Garbi Schmidt påpeget i Danmark (Schmidt 2007, 

2008), men den ses også i flere andre samfund (Zine 2001, Prieur 2002, Hermansen 2003, 

Roy 2004, Merry 2005). For børn i den danske folkeskole bliver den muslimske kategori 

et stærkt modsvar til den dominante danske kategori, som børnene hverken kan eller vil 

tilhøre, fordi den netop er kommet til at stå i opposition til deres muslimske identitet. Den 

muslimske identitet er blevet en oppositionel og modkulturel identitet, som udover at 

være defineret af en lang række religiøse faktorer, også i vidt omfang er defineret af sin 

opposition til den danske identitet. 

   Det betyder, at der i en klasse som 4a/6a sker en vis indsnævring og homogenisering af, 

hvad det vil sige at være muslim. I forhold til den variation af fortolkninger af den mus-

limske identitet, der eksisterer på tværs af nationer, etniske grupper og samfundslag, bli-

ver det det, disse har tilfælles, der definerer den muslimske identitet (Al-Azmeh 1993, 
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Kahani-Hopkins & Hopkins 2002). F.eks. fokuserer børnene kun på helt generelle prak-

sisser, såsom antal bedegange, tørklædebrug, koranlæsning og overholdelse af ramada-

nen, når de taler om islam. Men indsnævringen sker også fordi det bliver den mest eks-

treme position, der definerer det korrekt muslimske. Idet der er status i at være muslim i 

4a/6a og dette defineres i modsætning til at være dansk, synes børnene at opleve, at den 

danske og muslimske identitet er to yderpunkter på et kontinuum, hvor det mest muslim-

ske netop er modsætningen til det mest danske og alle andre positioner mellem disse to 

yderpunkter opfattes som nærmere det danske. Det betyder også, at de børn, der optager 

de mest ekstreme positioner, har den symbolske magt og kapital til at dømme de andre 

børns muslimske korrekthed, og at de børn, som praktiserer islam anderledes eller mindre 

nidkært, ikke bare opfattes som mindre muslimske, men også som mere danske. 

   Et eksempel på dette er netop Milena, som jeg citerer i starten af artiklen. Milena be-

skriver sig selv som albaner og muslim, og selvom hun selv mener, at hun ”overhovedet 

ikke er dansker”, synes både hun selv og de andre børn, at hun er mere dansk og mindre 

muslim, fordi hun går i korte shorts og strop t-shirts og fordi hendes mor ryger. Som hun 

selv siger om en anden muslimsk pige i klassen: ”Nada hun er bare lidt mere [muslim] 

end mig. Hun går ikke med sådan nogle korte shorts som jeg går i.”  Også de etnisk dan-

ske børn, mener at Milena er mere dansk, fordi hun ”må mere”. Logikken synes igen at 

være oppositionel: Idet børnene oplever, at de danske piger generelt må mere end de mus-

limske piger, gør det de muslimske piger mere danske at være tilladt flere ting og mere 

muslimske at være mere begrænset i deres udfoldelse.  

   Denne forståelse af, at det at have lov til flere ting – f.eks. at lege med drenge, lege i 

gården, gå i vandet, gå i svømmehallen – gør børn mindre muslimske og mere danske, 

betyder interessant nok, at pigerne, i modsætning til drengene, oplever, at de er en smule 

danske, mens de er børn, i hvad man kan forstå som en kulturel betydning, men bliver 

helt muslimske, når de påfører sig tørklædet. Tørklædet synes således at blive et centralt 

symbol på den muslimske pigeidentitet, netop fordi det markerer en ændring af livsstil og 

identitet, væk fra de kendetegn, der konnoterer danskhed, til den begrænsede men moral-

ske og ansvarsfulde muslimske pige- og kvindelivsstil og identitet. Hvor Milena og Nada 

gerne vil udsætte dette tidspunkt for ikke at ”gå glip af alt det sjove” i barndommen, ser 

de to andre muslimske piger i klassen, Sadaf og Fatima, mere frem til den ændring i livs-
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stil, som tørklædet introducerer. I et interview viser de, at det ikke kun er en livsstilsæn-

dring, men også en identitetsændring, der ligger i at tage tørklæde og ”muslimsk tøj” på i 

stedet for det, de betegner som ”dansk tøj”. De fortæller, at det gør dem ”lidt danske” i 

modsætning til de voksne kvinder, som er ”helt muslimske”, fordi de har muslimsk tøj og 

tørklæde på. Ifølge Sadaf og Fatima sker ændringen, som markeres gennem tøjbrug, når 

de bliver omkring 19-20 år, hvor de bliver ”anderledes” og ”mere vores egne”.  

   Hvad man ser her er, at tøjbrug, praksisformer og udfoldelsesmuligheder, som kunne 

forklares med forskellige måder at være muslim, eller med hvad muslimske børn og 

voksne kvinder tillades, i stedet tilskrives henholdsvis den danske og muslimske identitet 

gennem deres opposition. Konsekvensen er, at den muslimske identitet til en vis grad 

indsnævres og renses for andre kendetegn end de mest restriktive, hvorimod de kende-

tegn, den deler med den danske identitet, tilskrives og monopoliseres af denne. Det bety-

der også, at en pige som Milena, der går i shorts og strop t-shirt og har lov til flere ting, 

ikke demonstrerer den muslimske identitets rummelighed og mangfoldighed, men i stedet 

skubbes ud af den muslimske kategori, og over i den danske. 

 

Svinekødsbarrieren 

Omvendt bestemmes den danske identitets kendetegn også af sin modsætning til den 

muslimske identitet. Således ser man, at børnene oftest konkluderer oppositionelt mellem 

de to identiteter. Hvad der kendetegner den ene identitet, kan ikke kendetegne den anden, 

ligesom grænsemarkørerne imellem dem bliver de kendetegn, som begge identiteter fo-

kuseres omkring. Disse er pragteksempler på de grænsemarkører, som den norske antro-

polog Fredrik Barth beskriver som det egentlige fokus for definitionen af etniske identite-

ter (Barth (1998) [1969]). Når børnene skal forklare, hvorfor nogle børn er mere eller 

mindre, lidt og meget dansk og muslimsk, er det altid med henvisning til disse grænse-

symboler: Üzlan ”beder slet ikke”, Fatima ”bruger tørklæde”, Milena ”må meget mere” 

end de andre muslimske børn, osv. Det betyder også, at det ikke at gå med tørklæde, 

drikke alkohol og ryge bliver opfattet som noget, der er særligt dansk. 

   Oppositionen mellem den danske og muslimske identitet betyder også, at de muslimske 

børn opfatter det at spise svinekød som en vigtig del af at være dansk. Milena forklarer 

ovenfor, at hun ikke kan være muslim og dansker, fordi hun ikke må spise svinekød og 
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viser hermed, at hun anser svinekødsspisningen som et centralt element i den danske 

identitet. For nogle af de muslimske børn synes det at spise svinekød så definerende for 

den danske identitet, at de mener, at det simpelthen kan bestemmes, hvorvidt folk er dan-

ske eller delvis danske ud fra, hvorvidt og hvor meget svinekød de spiser. Her taler Sadaf 

og Fatima f.eks. om Clara og Sylvia, der definerer sig selv som henholdsvis peruvianer 

og italiener/sigøjner: 

Laura: Hvad med Clara, hvad er hun? 
Fatima: Hun kommer fra Peru 
Sadaf: Fordi hun har et andet (formodentligt land eller nationalitet) i virkeligheden 
end dansk 
Fatima: Hun taler spansk 
Laura: Ja. Men er hun også dansker? 
Sadaf & Fatima: Ja 
Laura: Hvorfor? 
Fatima: Fordi hun spiser svinekød og alle de andre ting.  
Laura: Hvad med Sylvia? 
Fatima: Hun er også dansker 
Sadaf: Hun er også dansk 
Laura: Ja. Er hun helt dansker? 
Sadaf: Ja 
Fatima: Meget, fordi hun kommer, nej hun kommer jo også fra et andet land. Jeg ved 
ikke hvad for et land hun kommer fra. Gør du? 
Laura: Hvorfor er hun så også dansker, hvis hun kommer fra et andet land? 
Sadaf: Fordi hun spiser svinekød  
(Sadaf & Fatima 4. kl.). 

Da jeg spørger Merdzan, om der er nogen, der er mest danske af dem, han kalder dan-

skerne i klassen, svarer Merdzan, at det nok er Kira og Stine og forklarer det på samme 

måde: 

Merdzan: Fordi Kira og Stine de spiser sådan der meget svinekød. Frederik, Camilla 
og Casper, de spiser ikke så meget, Casper tror jeg ikke spiser. 
Laura: Ok. Nej. 
Merdzan: Han må ikke spise det. 
Laura: Er det dét som bestemmer, at man er meget dansker? 
Merdzan: Ja. 
(Merdzan 4. kl.) 

Dette fokus på svinekød som centralt element i den danske identitet kommer tydeligvis 

fra oppositionen til den muslimske identitet. Idet muslimer ikke må spise svinekød, og 

danskere spiser svinekød, bliver svinekød en vigtig forskel og dermed en grænsemarkør, 

der kommer til at definere de to identiteter. Som Sadaf udtrykker dette: ”Dansker, det 

betyder, at man må spise svinekød og gå i svømmehallen.” Men forbindelsen mellem 

svinekød og den danske identitet er tilsyneladende endnu en grund til, at de muslimske af 
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de etniske minoritetsbørn i 4a/6a ikke mener, at de kan eller ønsker, at være danske. Som 

en central grænsemarkør for den muslimske identitet, der yderligere ofte har fået en ka-

rakter af vederstyggelighed igennem børnenes socialisering, bliver svinekød en uoversti-

gelig barriere rundt om det danske fællesskab, som gør det endnu mere umuligt og ikke 

mindst uønskværdigt for dem at være danskere. Sadaf beskriver f.eks. årsagen til, at man 

ikke kan være halvt dansker og halvt muslim, således: ”hvis de var halvt dansker, så skul-

le de spise svinekød, og så kan man ikke være halvt muslim”. 

 

Det kristne og hvide i den danske identitet 

Forstået på denne måde er det således en kolossal barriere, som de muslimske børn skal 

overskride for at blive danskere, nemlig at spise det tabuiserede kød, men også at afstå 

fra deres religiøse tro. På grund af oppositionen mellem den danske og den muslimske 

identitet bliver det kristne element i den danske identitet nemlig også helt afgørende for 

børnene. Tilsyneladende på grund af den muslimske identitets primære karakter af religi-

øs identitet bliver de religiøse forskelle mellem de to identiteter til de forskelle, der gør en 

forskel, hvilket synes at medvirke til, at den danske identitet faktisk fremstår som en reli-

giøs identitet. Da jeg spørger Milena, hvornår man er dansker, svarer hun f.eks.: ”Når 

man tror på Jesus”. En af de årsager de muslimske børn peger på, når de skal forklare, 

hvorfor de ikke kan være danske er således også, at danskere er kristne. Eller de begrun-

der det, at de er muslimer og ikke danske med helt konkrete forskelle på muslimske og 

kristne forståelser. I 4. kl. forklarer Enrico f.eks., at han ikke er dansker med, at han ikke 

tror på Jesus eller på, at menneskene kommer fra aberne, og at der ikke er nogen gud, 

som han mener, at de kristne gør. Når han oplever, at ideen om, at mennesket stammer fra 

aberne, er en del af den kristne tro, kan det netop forklares med, at han betragter alle dan-

skere som kristne og har hørt konkrete danskere beskrive sig som tilhængere af udvik-

lingslæren. 

   Man kan mene, at de muslimske børn her overgeneraliserer den danske identitets krist-

ne element, ligesom det at sætte en religiøs kategori op overfor en national kategori, som 

det ikke kun gøres i Sønderskolen, men også generelt i den offentlige debat, kan synes 

ulogisk. Men når man medtænker, hvilken betydning børnene lægger i henholdsvis den 

muslimske og danske kategori, kan man se, at de faktisk sætter to identiteter op overfor 
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hinanden, som begge er krydsninger af etniske, raciale og religiøse identiteter. I den dan-

ske kontekst omfatter den muslimske identitet således etnisk og racial andethed, genkendt 

i sorte kropstegn, hvor den danske identitet for såvel muslimske børn og etnisk danske 

børn indebærer en religiøs – kristen – men også en racial identitet, genkendt i hvide 

kropstegn. Interessant nok har børnene ofte svært ved at forklare mig, hvori deres egen 

’sorthed’ består. Som beskrevet henviser nogle til deres ”sorte hår”, og de to, der beskri-

ver sig som albanere, bliver forstyrrede af, at jeg, som de kategoriserer som dansker, har 

samme mørkebrune hårfarve og øjenfarve som de. Her laver børnene ikke blot en over-

generalisering, men viser, at der i selve kategorierne muslim og dansker ligger implicitte 

raciale betydninger, hvilket betyder, at den muslimske kategori tilskriver sorte kropstegn 

til selv de muslimske børn med kaukasisk udseende. 

   Umiddelbart synes de muslimske børn at lægge mere mærke til og vægt på den religiø-

se dimension af den danske identitet end de ofte ikke-troende etnisk danske børn. Men de 

muslimske børns tilstedeværelse synes også at aktualisere den kristne farvning af den 

danske identitet for de etnisk danske børn i 4a/6a, fordi religion er blevet en forskel, der 

tvedeler skolen. Mange af de etnisk danske børn taler sådan om at være kristne, selvom 

de ikke praktiserer andre kristne traditioner derhjemme end påske og jul. På den anden 

side viser de muslimske børn den danske identitets kristne dimension, ligesom de udstil-

ler dens implicitte raciale kriterier. Således kan man sige, at de muslimske børn rammer 

plet, når de forstår dansk som lig kristen og hvid. For børnene betyder det dog, at det at 

være dansk sættes lig at være kristen, og dermed bliver det en identitet, de som muslimer 

ikke kan påtage sig. At det ikke kun er de muslimske børn, der forstår den danske identi-

tet således, illustrerer Camilla, når hun i 4. kl. siger, at klassens børn ”fra andre lande” 

ikke er danskere og forklarer det således: ”Det kan godt være de er født her i Danmark, 

men de har den samme tro som deres forældre” og tilføjer som forklaring: ”Ja, de beder 

til Allah, eller hvad han nu hedder.” 

 

Forbindelsen mellem den muslimske identitet og ballade 

Vi har altså set, at den muslimske identitet giver de muslimske minoritetsbørn en styrke 

og et alternativt fællesskab, men også at den og den danske identitet tilskrives forskellige 

betydninger gennem deres opposition til hinanden. Det interessante er da, at den muslim-
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ske identitet ikke kun er en vej til moralsk styrke, men også bliver stigmatiseret gennem 

oppositionen til den danske identitet og gennem børnenes erfaringer i skolen. Når jeg 

spørger de etniske minoritetsbørn, hvordan de tror en klasse kun med muslimer eller kun 

med danskere ville være, mener de således, at den første ville blive ”bare ballade” og at 

den anden vil være ”stille og rolig”, og, som Nada siger: ”sådan en som alle lærere gerne 

ville have”. Merdzan viser her, hvordan det at være muslim og at lave ballade associeres 

med hinanden: 

Laura: Men så, hvis nu du gik i en af de andre klasser på skolen, altså f.eks. parallel-
klassen, hvordan tror du så det ville være derovre? Ville det være på samme måde 
som i klassen, eller ville det være anderledes? 
Merdzan: Det ville være anderledes. Derovre så laver de ikke så meget ballade. 
Laura: Nej, hvorfor gør de ikke det? 
Merdzan: Jeg ved det ikke. Der er ikke så meget, der er måske tre muslimer eller så-
dan noget.  
Laura: Mm 
Merdzan: Her er vi noget med syv eller sådan noget. 
(Merdzan 4. kl.) 

I forhold til 4a/6a som efterhånden er kendt for at være en helt ”umulig klasse”, har paral-

lelklassen 4b/6b ry af at være meget mere stille og rolig og medgørlig – altså for at være 

en ”god klasse”. Men som Merdzan ovenfor, forklarer børnene i de to klasser ofte for-

skellen på klasserne med, at der er flere muslimer i 4a/6a og flere danskere i 4b/6b. Med 

Nadas ord: ”det er mest de drenge, der er muslimske, der laver så meget ballade og så får 

de andre med i det (..). Danskere de er... sådan, hvis der ikke… hvis der ikke er nogen, 

der lokker dem til at gøre det, så er de altid englebørn.” Denne opfattelse har ikke blot 

betydning for børnenes generelle forståelse af muslimer og danskere, men synes at bety-

de, at den muslimske og den danske kategori bliver sat op som modsætninger på et ad-

færdsparameter, hvor de muslimske børn, der opfører sig ordentligt og veltilpasset i for-

hold til skolens projekt, bliver opfattet som mere danske, især af de etnisk danske børn i 

klassen. En af de etnisk danske drenge, Rasmus, fortæller f.eks. at Milena og Fatima er 

mere danske end de andre. Da jeg spørger, hvorfor Milena er mere dansk, svarer han: 

”hun overholder reglerne og sådan noget, og hun slår ikke og sådan noget. Det gør Hamid 

og Yosef og Merdzan og alle dem dér.” Selvom han understreger, at Milena og Fatima 

ikke er danske ”i virkeligheden”, viser han hermed, at de muslimske børn og især piger-

neheraf kan være danske i opførsel: 

Laura: Men er pigerne så mere danske i forhold til drengene? 
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Rasmus: Det er de jo faktisk ikke rigtigt, men det synes jeg bare på en måde. 
Laura: Du synes, at de er mere danske? 
Rasmus: Ja. Jeg ved ikke hvorfor. 
Laura: Hvordan kunne drengene dér blive mere danske? 
Rasmus: Ved at overholde reglerne. Men de ville jo ikke i virkeligheden blive mere 
danske. 
(Rasmus 4. kl.) 

I et interview i 6.kl. understreger Rasmus igen, at muslimer ikke kan være danskere, men 

fortæller her hvilken adfærd, der kan gøre muslimer mere danske: 

Rasmus: Hvis de er danskere, så er de danskere, og hvis de er muslimer, så er de ba-
re muslim. 
Laura: Ja, men er muslimerne ikke danske på nogen måde? 
Rasmus: Altså deres opførsel? 
Laura: Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad du mener med at være dansk. 
Rasmus: Jeg mener opførsel, altså og så selvfølgelig hvor man, hvad kan man sige, 
ens baggrund er. 
Laura: Men hvad er så ”dansk” opførsel for noget? 
Rasmus: Jeg vil sige forholdsvis pæn opførsel. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes ikke, 
de laver ligeså meget ballade som muslimer. 
Laura: Men er der så ikke ... er der ikke nogen af muslimerne, som ikke laver balla-
de? 
Rasmus: Jo, af pigerne, der gør alle sammen, de laver ikke ballade, og drengene, der 
... Mohammed, han laver mindre end de andre, men han laver også. 
 (Rasmus 6. kl.) 

Når Rasmus siger: ”jeg synes ikke, de (danskere) laver ligeså meget ballade som musli-

mer,” henviser han til det mønster, børnene ser i deres egen og andre børns adfærd, og 

viser at det er kommet dertil, hvor han og de andre børn kan se sig omkring og se en fak-

tisk forskel i, hvordan danskerne og muslimerne opfører sig i klassen og på skolen. Også 

Merdzan beskriver denne forskel, og da jeg spørger ham, om danskerne ikke kan lide at 

lave ballade, svarer han: ”Næh, ikke f.eks. Casper og Frederik, de kan ikke lide det”. Han 

viser hermed, hvordan hans forståelse ikke blot er informeret af diskursive stereotyper 

eller mediernes portrætter og skræmmebilleder, men også af erfaringer med konkrete 

børn i klassen. Dette bidrager angiveligt til forståelsens karakter af objektiv viden for 

børnene. Her er det dog interessant at se, at pigerne, der ikke laver ballade, ikke udfordrer 

denne forståelse af danskere og muslimer, men enten bliver forklaret med deres køn, eller 

med at de netop er mere danske end drengene. Ligesom det var tilfældet med Milenas 

tøjbrug og adfærd beskrevet ovenfor, betyder identiteternes opposition, og de erfaringer 

børnene gør med konkrete børn i skolen, at muslimer/indvandrere/udlændinge, såsom 

Milena, der opfører sig pænt og tilpasser sig skolens regler, ikke udfordrer forståelsen af 
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den muslimske identitet, men i stedet forstås som mere danske, eller – med et synonym 

herfor, der jf. Gitz-Johansen, oftere anvendes af lærere – som mere ”integrerede” (Gitz-

Johansen 2006:26). 

   Hvad vi ser er, at skolens implicitte institutionelle diskriminering af etniske minoritets-

børn over tid har medvirket til, at der omkring en marginal position i skolen – som spejler 

en ligeså marginal position i samfundet – er opstået et modkulturelt fællesskab blandt 

disse børn, der centrerer sig omkring fællesidentiteten som indvandrere, udlændinge og 

muslimer. Især de etniske minoritetsdrenge finder en styrke heri, som giver dem oprejs-

ning i forhold til deres stigmatiserede position i skolen som dårlige elever og balladema-

gere. Men i fællesskabet dyrker de lige præcis det, de stigmatiseres for (Staunæs 2004) og 

finder sammen om en fælles opposition til skolen og danskerne. Over tid er der således 

skabt en kulturel form omkring hård maskulinitet, ballade og konflikt med danskerne, 

som nye drenge socialiseres til og erfarer som en del af deres identitet som indvandrere 

og muslimer. Hvor de etniske minoritetspiger i 4a/6a har gode relationer til lærerne, fordi 

deres måde at være piger på gør, at lærerne nok finder dem passive, men også ”søde, dej-

lige og sjove”, har de fleste etniske minoritetsdrenge i klassen helt opgivet at få anerken-

delse hos lærerne, og finder den i stedet, som beskrevet, i drengegruppen, gennem at være 

maskuline og seje drenge, men også korrekt praktiserende muslimer. Dette har skabt en 

forbindelse mellem at være muslim og at lave ballade, som ikke ligger i den muslimske 

tro. Som Nada og Fatima påpeger: 

Nada: Altså, hvis man rejser til Jordan eller til Marokko, så er drengene overhovedet 
ikke på den måde. 
Laura: Nej? 
Fatima: Nej. 
Nada: Der er de ikke sådan .... som drengene i vores klasse. Altså, de laver ikke bal-
lade. De stjæler ikke. De gør ikke noget som helst.  
Laura: Nej. 
Nada: De er sådan meget muslimske, eller hvordan man skal sige det. Den måde som 
muslimer rigtig skal være.  
Nada & Fatima 6. kl.) 

Pigerne konfronterer hele tiden drengene med denne anden forståelse af at være muslim, 

og bebrejder dem, at de ikke er gode muslimer, fordi de ikke er gode mennesker og laver 

ballade, bander og stjæler. Selvom drengene nægter denne fortolkning overfor pigerne, 

viser de i interview, at de anerkender denne forståelse af, at de ikke selv er gode musli-

mer, fordi de ikke hører efter deres lærer og stræber efter uddannelse, og viser hermed at 
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deres erfaring med den muslimske kategori i skolen adskiller sig fra det billede af den 

ideelle muslim, som de kender fra deres religiøse opdragelse. Men i skolen driller de i 

stedet pigerne med ikke at være gode muslimer, fordi de ikke lever op til dette eller ikke 

bruger tørklæde og lægger – måske som modtræk til denne erkendelse af ikke at være 

gode muslimer i den anden forstand – mere vægt på at overholde praksisregler såsom at 

læse Koranen, antallet af bedegange og overholdelsen af ramadanen.  

 

Konklusion 

Jeg har her argumenteret for, at den danske folkeskole og den centrale position den dan-

ske identitet har i denne, bidrager stærkt til det fokus, der er på den muslimske identitet 

blandt de etniske minoritetsbørn i 4a/6a, men også til deres forståelse af, at den muslim-

ske identitet står i opposition til den danske identitet. På trods af sine gode intentioner 

betyder skolens kulturoverføringsprojekt og institutionelle diskrimination af de elever, 

der ikke passer til dens danske og kristne norm, at disse børn markeres som anderledes, 

deres muslimske praksisser som problemer, der skal håndteres og deres sprog som kon-

noterende manglende begavelse. Børnene reagerer forskelligt på dette, men de opfatter 

alle, at der er et modsætningsforhold mellem danskerne og dem som muslimer og trækker 

forståelser af denne opposition fra deres erfaringer i skolen. 

   Gennem oppositionen erhverver den danske og den muslimske identitet en række ken-

detegn, som gør den danske identitet umulig at overtage for de muslimske børn. Men den 

indsnævrer dertil den muslimske identitet til en række tværetniske fællestræk og til en 

stærk restriktiv version, og det betyder, at de børn, der kunne udfordre denne forståelse i 

og med de ikke lever op til denne version, i stedet defineres som mere danske. Særligt 

kritisk for de muslimske børns identitetsforståelser er, at der igennem børnenes erfaringer 

i skolen, er skabt en forståelse, af at der er en forbindelse mellem at være muslim, være en 

dårlig elev og lave ballade, som pigerne nok udfordrer, men som samtlige børn i klassen 

bemærker som en association, de kan se verificeret af konkrete børn omkring dem.   

   For drengene er dette særligt problematisk, fordi de synes placeret i en dobbelt fælde, 

som de selv bidrager til, men som er svær at kæmpe sig ud af for den enkelte dreng. 

Skønt børnenes tilgang til skole – i form af tilpasning eller opposition – bl.a. er skabt som 

reaktion på deres oplevelse af at være enten gode eller dårlige, vellidte eller problemati-
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ske elever, er det i 4a/6a (og angiveligt også i mange andre klasser) kommet dertil, hvor 

det at tilpasse sig lærernes og skolens krav, opføre sig ordentligt og være en god elev er 

forbundet med at være både piget og dansk, mens det at være muslim, indvandrer, ud-

lænding, og dreng forbindes med at være imod skolen og lave ballade. Det betyder, at de 

etniske minoritetsdrenge ikke på samme tid kan leve op til elevnormen, drengenormen og 

normen for at være en god muslim, og ikke kan stræbe efter at blive den gode elev, uden 

at risikere ikke blot drillerier, men også udstødelse fra drengekategorien og deres etniske 

og religiøse fællesskab. Selvom drengene, især med alderen, kan tage aktive skridt for at 

komme ud af positionen som dårlige elever og ballademagere, er det åbenbart, at den har 

alvorlige konsekvenser for deres fremtidsmuligheder. På samme måde kan børnenes for-

ståelser af den danske og muslimske identitet og deres indbyrdes opposition ændre sig 

med tiden, men de udgør ikke desto mindre det grundlag, børns og voksnes identitetsfor-

ståelser bygger på, og fortæller os om disse sociale kategoriers konstruktion i skolen. 

   Artiklen har desuden vist, at det etniske mønster, der nærmest uundgåeligt kommer i en 

skoles privilegering og problematisering af forskellige børn, når denne skole har som sit 

både implicitte og eksplicitte formål at reproducere et bestemt etnisk, nationalt, religiøst 

og kulturelt fællesskab, resulterer i et (tilsyneladende uafhængigt) mønster i, hvem der 

tilpasser og modsætter sig skolen. Over tid har det skabt et oppositionelt fællesskab om-

kring at være dreng, indvandrer og muslim og at lave ballade, som har fået en kulturel 

form, og som understøttes af børnenes oplevelse med social og kulturel marginalisering i 

det større danske samfund. Det oppositionelle fællesskab har så at sige fået sit eget liv, og 

dermed en tendens til reproduktion, men også en modstandsdygtighed som betyder, at det 

ikke længere er nok at ændre skolen. Oppositionen mellem den muslimske og den danske 

identitet reproduceres i mange andre kontekster end i skolen. Ikke desto mindre kan man 

ikke forvente nogen ændring i det omtalte mønster, i børnenes behov for et alternativt 

fællesskab og en alternativ kapital og i deres forståelser af opposition mellem den mus-

limske og den danske identitet, før skolens formål, det fællesskab den skal reproducere 

og den kategori, den sætter som norm, afspejler de børn, den har.  
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Korstog og islam i gymnasiet: Historien om tilblivelsen af en undervis-
ningsbog 
Af Lars Peter Visti Hansen 
 
Resumé 
Korstog, kulturmøder og interessen for den muslimske verden står i dag mere centralt i gymnasiet 
end tidligere. Men mens islam er obligatorisk stof i religionsundervisningen, behandles den mus-
limske verdens historie kun kortfattet i de historiske lærebøger. Efter gymnasiereformens indfø-
relse i 2005, står begrebet kulturmøde centralt i historiebekendtgørelsen, men det er et begreb, der 
kan komme til at betone modsætninger, snarere end de fællestræk, der mellem vesten og den 
muslimske verden. Det afspejler sig delvist i det udbud af læremateriale, der har været til rådig-
hed i gymnasiet. Det er i den sammenhæng, at lærebogen Korstogene Idé og Virkelighed er ble-
vet til. Bogen behandler korstogene og vil samtidig gerne give læserne et mere solidt indblik i den 
muslimske verdens historie.  
 
Baggrunden for Korstogene – idé og virkelighed 

I foråret 2002 sendte jeg, efter at have brugt et par år på at læse mig ind på emnet, et for-

slag til en ny undervisningsbog til gymnasiet og HF om korstogene til forlaget Systime. 

Det var der flere grunde til. Jeg havde på universitet arbejdet en del med europæisk mid-

delalder og ved forskellige lejligheder hjulpet kolleger, der var ved at udgive undervis-

ningsmateriale. På den måde fik jeg lyst til at prøve mig selv af som lærebogsforfatter. 

Jeg havde flere gange klippet og klistret forløb sammen om korstogene, uden at være 

særlig tilfreds med hvad jeg kunne grave frem. I den proces fik jeg læst en række bøger 

om korstogene og også læst mig ind på nyere bøger om islam og Vesten, indtil jeg til 

sidst mente, at jeg kunne lave en bog, der a) var bedre end det, der forelå, b) tog den mus-

limske verdens rolle i korstogene alvorligt, og c) fulgte korstogene helt op til vores tid.  

   Det var et personligt projekt til at begynde med, men i takt med min egen voksende 

interesse for den muslimske verden opdagede jeg, at det modsvarede en generelt voksen-

de interesse hos korstogsinteresserede og elever i al almindelighed. Korstogene kunne på 

den måde forhåbentlig være en ”port” til en bredere forståelse af den muslimske verden 

og dens forhold til Vesten.    

   Da Korstogene – Idé og virkelighed udkom i december 2004 var historieundervisningen 

i gymnasiet og på HF ved at ændre sig som følge af gymnasie- og HF-reformerne, der 

blev indført for de nye elever i sommeren 2005. Faget historie har fået mindre tid end før 

reformen, mens der til gengæld er områder, der skal behandles. Selv om der på den måde 

er blevet mindre tid til fordybelse i det enkelte emne, er middelalderens kulturmøde mel-
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lem den kristne og den muslimske verden blevet obligatorisk kernestof i gymnasiet. Det 

har betydet, at korstogene i dag er et mere populært emne end tidligere. 

 

Undervisningsmateriale om korstogene 

Korstogene bliver kortfattet beskrevet som fremstillingsstof i en lang række verdenshisto-

rier til brug i gymnasiet. I nyere verdenshistorier er tendensen, at korstogene er mere i 

fokus end tidligere, og at korstogene derfor også optager mere plads i bøgerne. I den me-

get anvendte verdenshistorie Menneske Samfund Historie (Mogens Carstensen et al., 

Gyldendal 1989) fylder korstogene f.eks. samlet set mindre end en side. I Grundbog til 

Historie (Peter Frederiksen et al., Systime 2000) indgår korstogene som et samlet emne 

med kilder og fylder ca. 17 sider. 

   Det er sværere at finde emnebøger om korstogene, der går i dybden med stoffet, og som 

har kildemateriale med. De bøger, det er lykkedes mig at finde, er alle udkommet inden 

for de sidste 20 år. I 1988 kom Gud vil det af Johnny Thiedecke. Den er senere kommet i 

en ny udgave i 1999 med titlen Hellig Krig. Thiedecke er en af de flittigste forfattere i 

den danske gymnasieverden, og hans bøger er ofte udmærkede kildesamlinger til de peri-

oder, de behandler. Kilderne i Gud vil det lægger op til at eleverne selv arbejder med kil-

deuddragene, men der er til gengæld meget lidt fremstillingsstof. Kildernes omfang og 

den sparsomme indføring kan virke uoverskuelig for gymnasie- og HF-eleverne i dag. 

Bogen kræver, efter min mening, at man inddrager supplerende fremstillingsmateriale. 

   I 1998 udkom Henrik Skovgaard Nielsens Korstog og Jihad – kulturmøder mellem Eu-

ropa og islam ca. 600- ca. 2000. Det er en meget, og måske også for, ambitiøs bog, der 

på ca. 90 sider kommer omkring islams historie, korstogene, Osmannerriget, nutidens 

Tyrkiet, orientalisme og indvandring til den vestlige verden i dag. Desuden indeholder 

bogen kildemateriale, der lægger op til en diskussion af forholdet mellem ”os” og ”de 

andre”. Korstogene som sådan fylder blot 12 sider i bogen. Bogen lever på mange måder 

op til kravene i den nye gymnasiereform, og bruges flittigt i gymnasieskolen og på HF. 

Da bogen kom frem, var indvandringen af muslimer til Vesten blevet et politisk omdisku-

teret emne, og det er også der, bogen lægger sit fokus i de sidste kapitler. 

   Alt i alt fandtes der altså materiale om korstogene, men enten var emnet overfladisk 

dækket, ikke bundet sammen til en helhed, eller også var korstogene ikke egentlig i fo-
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kus. Det var de mangler, jeg gerne ville rette op på. Begivenhederne 11/9 2001 fik samti-

digt interessen for forholdet mellem Vesten og den muslimske verden til at vokse vold-

somt.. Historisk set er det oplagt at søge tilbage og se på hellige og retfærdige krige, og 

tidligere konfrontationer mellem ”Østen” og ”Vesten”. Korstogene er også kommet i fo-

kus populært gennem f.eks. Ridley Scotts korstogsfilm Kingdom of Heaven eller Jan 

Guillous Arn-bøger. 

 

Undervisningsmateriale om Islam og den muslimske verden 

Når man ser bort fra korstogene, det muslimske Spanien, Israel-Palæstina konflikten, 

Golf-krigene og til dels Osmannerriget, fylder den muslimske verdens historie ikke ret 

meget i historieundervisningen i gymnasiet, i modsætning til islam som religion, der er et 

fast indslag i religionsundervisningen. Munksgaard udgav i 1987 grundbogen Verden 

uden for Europa, der indeholder nogle velskrevne kapitler om den muslimske verdens 

historie af Jørgen Bæk Simonsen, men det er, så vidt vides, ikke en bog, der er blevet 

anvendt ret flittigt, i modsætning til den bog den dannede par med; Europas verdenshi-

storie. Peter Seeberg har skrevet bogen Det moderne Mellemøsten, der er spændende, 

men også relativ svær læsning for eleverne, selv på de sidste trin. I Spanien Anderledes, 

en historiebog til klasser med spansk som studieretningsfag, beskrives den iberiske halv-

øs muslimske fortid i et par kapitler. 

   Udover det egentlige undervisningsmateriale anvendes der ofte kopieret materiale fra 

f.eks. Nationalmuseets katalog til udstillingen Sultan, Shah og Stormogul og tidsskrifter 

som Sfinx, der fungerer fint på gymnasieniveau. 

   En række religionsbøger om islam har også historiske indføringer til islam, men de er 

som regel temmelig kortfattede og vægter ikke historien nær så højt som de religiøse 

aspekter af islam. En undtagelse er Jakob Skovgaard Petersens bog Moderne Islam med 

en række fine afsnit om Egyptens historie fra 1517 til i dag, der sagtens kan anvendes i 

historieundervisningen i gymnasiet og på HF. Alt i alt er det historiske kendskab til den 

muslimske verden ikke ret stort, og der er også meget lidt materiale til undervisnings-

brug, der giver lærere og elever muligheden for at få et nuanceret billede af den muslim-

ske verdens historie. 
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Tilblivelsen af Korstogene Idé og virkelighed 

Da jeg gik i gang med at skrive Korstogene Idé og virkelighed havde jeg en idé om, hvad 

en ’rigtig’ undervisningsbog om korstog skulle indeholde. Først og fremmest skulle bo-

gen forklare, hvad korstog er for et fænomen, dvs. forklare pilgrimstogter, bod, aflad, 

hellig- og retfærdig krig, og hvordan det bliver vigtige komponenter i korstogene. Det 

kan være svært at forstå for eleverne, og det er også mere kompliceret, end det lyder, for-

di der blandt forskerne ikke er enighed om en definition. Tidligere har tendensen inden 

for korstogsforskningen været, at betragte korstogene til Mellemøsten som de eneste rig-

tige korstog, men i de sidste 20-30 år er definitionen af korstog blevet bredt ud til også at 

omfatte korstog i Østeuropa, på den Iberiske halvø, og ”indre” korstog som f.eks. kætter-

korstogene. Denne nye definition gælder også for Korstogene Idé og virkelighed, selv om 

de første korstog til Mellemøsten stadig har en særlig fremtrædende plads.  

   Dernæst skulle bogen give et billede af den del af verden, hvor korstogene begyndte 

sidst i 1000-tallet, dvs. det vestlige Europa, og de steder, der blev påvirket af korstogene 

til Mellemøsten, dvs. den muslimske verden og Byzans (det østromerske rige). Bogen 

skulle gerne råde bod på, at Byzans’ og den muslimske verdens historie op til o. 1100 

ikke tidligere er beskrevet særlig indgående i lærebogsmateriele til gymnasiet. Alt i alt 

skulle læseren gerne få en fornemmelse for disse tre dele af verden, og den måde de på-

virkede hinanden på. 

   Den vigtigste opgave for bogen var at få formidlet den gode historie, som korstogene 

også er, til læseren/eleven i en blanding af fremstillingsafsnit og kildemateriale. Det er 

vistnok lykkedes uden at gøre korsfarerne til ”Guds Galninge”, eller deres modstandere 

til uskyldige ofre eller onde jihadister. Korstogene har som emne den fordel, at der findes 

et righoldigt og spændende kildemateriale at vælge fra, både fra vestlige, muslimske og 

byzantinske kilder. Det er på den måde relativt nemt at stille kilder op overfor hinanden, 

der ser på den samme begivenhed fra forskelligt perspektiv.  

   Det var altså vigtigt, at bogen skulle vægte både kristne og muslimske kilder og forkla-

re udviklingen i både Europa og Mellemøsten før og under korstogene. Det kan synes 

banalt, men i en lang række, også nyere, bøger om korstogene behandles den muslimske 

verden kun yderst nødtørftigt, som et nødvendigt bagtæppe for de vestlige kristnes udfol-

delser. Jeg synes, det var væsentligt at forklare, hvordan den politiske udvikling i den 
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muslimske verden på den ene side gjorde det første korstogs succes mulig, og samtidig 

hvordan magtkampene mellem og blandt seldsjukker, fatimider, ayubider osv. var helt 

afgørende for udviklingen i korsfarerstaterne. 

   Det, at man bevæger sig hen imod en mere global synsvinkel, der er mindre fokuseret 

på den vestlige verden, kendes fra andre undervisningsbøger. For eksempel havde det 

tidligere mest anvendte hæfte om Vietnamkrigen fra 1980’erne undertitlen ”USAs krig i 

Vietnam”, mens den nyeste bog (fra o. 2000) har titlen ”Vietnam fra drage til tiger”, og 

den handler faktisk også om landet Vietnam.  

   Bogens sidste kapitler er helliget synet på korstogene op til i dag og forskellige vurde-

ringer af korstogene. Skulle bogen revideres i dag ville den del få en endnu mere frem-

trædende placering, fordi korstogene stadig diskuteres ivrigt. Korstogene ’læses’ jo i dag 

på baggrund af 9/11, terror, indvandring, computerspil m.m., og det er vigtigt at vise, at 

korstogene har været og fortsat bliver brugt politisk til at anskue verden og retfærdiggøre 

nutidige mål. Her er der, fra et skolesynspunkt, god mulighed for at tage en række kriti-

ske spørgsmål op i klasseværelset: Var korsfarerne ”Guds galninge” eller oprigtigt troen-

de? Var korstogene en del af ”civilisationernes sammenstød”? Hvad er forskellen på kri-

sten hellig krig og jihad? Var korstogene en kristen forsvarskrig? Er nutidens muslimske 

indvandring en 3. jihad? Ødelagde korstogene forholdet mellem kristne og muslimer i 

Mellemøsten? Er Israel en moderne korsfarerstat? Er USA's (og Danmarks) krig i Irak et 

moderne korstog? Oftest stilles spørgsmålene for at retfærdiggøre et nutidigt politisk 

formål. For elever og andre, der skal forsøge at forholde sig til dem, er det vigtigt, at man 

i det mindste ved, hvad korstogene gik ud på. 

 

Gymnasiereformen, korstog og kulturmøder 

Efter gymnasiereformen er begrebet ”kulturmøde” blevet centralt i bekendtgørelsen for 

faget historie. Det bruges om middelalderens kulturmøde mellem kristendom og islam, 

og senere også i forbindelse med kolonitid og europæisk imperialisme. 

   ”Kulturmøde” anvendes i bekendtgørelsen uden nogen nærmere definition i sammen-

hæng med europæisk ekspansion og dominans. Det er på den ene side positivt, at elever-

ne kommer til at beskæftige sig med fremmede kulturer, men sådan som det bruges i be-

kendtgørelsen, er det problematisk, at man samtidig skaber et billede af to (eller flere) 
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grundlæggende forskellige kulturer. I forbindelse med middelalderens kulturmøde skaber 

det et fokus på modsætningen mellem det kristne Europa og den muslimske verden, sna-

rere end på de fællestræk og fælles rødder, der også er, f.eks. i den antikke middelhavs-

verden. Det problem, mener jeg, stiller særlige krav til lærerens evne til at formidle et 

mere differentieret billede af virkeligheden end begrebet ”kulturmøde” i første omgang 

lægger op til. I undervisningssammenhæng er der f.eks., også før reformen, skrevet langt 

mere om konfrontation og korstog end om f.eks. den videnskabelige indflydelse, der kom 

fra den muslimske verden i århundrederne inden renæssancen. 

   Korstogene er blevet et godt undervisningsemne i gymnasiet og på HF i dag, dels fordi 

bekendtgørelsen lægger op til det, dels fordi man med udgangspunkt i korstogene kan 

diskutere forholdet mellem Vesten og den muslimske verden i dag. På HF glider emnet 

også naturligt ind i det nye kultur- og samfundsfagsgruppe, hvor samfundsfag, religion og 

historie har en fælles afsluttende eksamen.  

   Ved at kigge på de studieplaner, der ligger offentligt tilgængelige på gymnasiernes 

hjemmesider, er det mit indtryk,  at nogle af de afsnit i Korstogene idé og virkelighed, der 

bruges flittigst, netop er afsnittene om korstogene i eftertiden og synet på korstogene i 

dag, fordi de naturligt lægger op til en diskussion i klassen. Man læser sjældent om kors-

tog for udelukkende at få indsigt i middelalderens verden. Koblingen til nutiden er helt 

central. Derfor kan der også ofte være en pointe i at inddrage og kritisk diskutere nyere 

avisartikler om korstogene. Til gengæld er det nok de færreste, der når igennem hele bo-

gen, fordi tiden efter reformerne er blevet knap. Forhåbentlig bidrager diskussionerne 

med udgangspunkt i middelalderens korstog til at øge kendskabet til den muslimske ver-

dens historie både før og nu. 
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Muslims in Academia. New Stakeholders, Old Institutions, and the Fu-
ture of Western Islam 
By Thomas Hoffmann 
 
Outlines of a Research Project 
 
Abstract.  
Based on the observation that a rising number of scholars and students with Muslim background 
study and teach Islamic studies in Western Europe and North America, we propose the following 
two broad hypotheses: 1) that this development within academia will bring about changes within 
the narrow confines of Academia, but 2) will also have wider implications for the development 
and formation of Islamic thinking/exegesis in Western Europe and North America and perhaps 
even core-Islamic countries in the Middle East and South East Asia. In order to understand and 
assess this new state of affairs and its prospects, we set out to identify and analyse the social, 
religious, national background and role of these new academic stakeholders, their relevant institu-
tions, programmes, research themes and approaches, challenges and opportunities. Based on the 
premise that Islam is a religion with strong scripturalist roots (among other roots to be sure) we 
direct particular attention to that field within Islamic studies that deals specifically with Qur’an 
and hadîth-related studies. This research project, then, investigates two questions. The first one is 
the most restricted and relates to organizational matters of the contemporary university (human 
resources, curriculum, funding etc.) and the Forschungsgeschichte and prospects of Is-
lamic/Qur’ânic studies. The second question is more extensive in scope and probes grand-scale 
theological-exegetical trends, profiles and scenarios of a so-called Western Islam.         
 
General Research Framework 

The overall subject of this postdoctoral research project concerns the present state of af-

fairs status of the canonical Islamic scriptures, i.e., the Qur’ân and hadîth-related litera-

ture,1 among scholars and students with Muslim background in the context of Western 

Europe and North America. The rationale behind this somewhat cumbersome adjectival 

add-on, i.e. ‘with Muslim background’, is a wish not to let these persons’ professional 

identities become eclipsed by a religious label such as ‘Muslim teachers.’ Even the aca-

demic Muslim whose religious commitment is crucial to his or her identity will presuma-

bly prefer to be judged professionally according to academic, scholarly criteria. This, 

however, does not preclude that the academic Muslim construe his or her religious/ethnic 

background as an asset that can be utilized profitably in scholarly work.  

   The phrase ‘state of affairs’ should be taken to comprise the various exegetical ap-

proaches and theological debates that Muslims have partaken in during the past twenty 

years with regard to those indispensable bodies of texts – and have done so in a primarily 

European and North American settings.2 Exegetical in this sense comprises both highly 

specialized, textualist approaches and approaches that involve a broader theological out-
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look, often with markedly societal concerns (politically, legally). To identify, analyse, 

interpret and even envisage exegetical trends in relation to the European and North 

American context (and the Islamic world at large) therefore provides the general frame-

work of the research project. It goes without saying that the identification of trends also 

demands attention to possible (or obvious) differences between these contexts, for in-

stance, between a more northern-based European scientific agnosticism as against a more 

faith-based US setting, and the differences in socio-economic profiles between US and 

European Muslim citizens. 

   In terms of institutional setting and funding, the project forms part of a larger research 

programme going under the name The Centre for European Islamic Thought. Conducted 

under the aegis of Professor Jørgen S. Nielsen3 and funded by the Danish National Re-

search Foundation/Danmarks Grundforskningsfond4 the centre is an attempt to keep the 

research community and the public up to date regarding Islamic thought in contemporary 

Europe and North America as well as conducting research in specific areas, such as that 

of the present project. The centre is funded until primo 2013.  

   From the 1990s and onwards Muslims in Western Europe and North America have 

gained momentum in the field of canonical exegesis and theological thinking. New 

voices and stances proliferate; new ‘power-players’ and interest groups engage the dis-

cursive field and traditional patterns of religious authority are questioned and reinvented.5 

These new trends and profiles are reflected in academia, in the universities, which time 

and again provide the professional platforms necessary for the development, articulation, 

and dissemination of this thinking. This new development is partly a response to Mus-

lims’ new (i.e., post-WW II) Sitz im Leben in countries with a long Christian, Jewish, and 

humanistic/secular heritage, partly a result of initiatives originating in the heartlands of 

Islam, first and foremost the Greater Middle East.6   

   First, the programme focuses on the processes and circumstances under which these 

theological discourses unfold. Second, it seeks to locate and understand these processes 

and circumstances in the contexts of both the history of Islamic religious thought and of 

contemporary developments in Islamic thinking. Third, it will consider how these proc-

esses should be taken as more or less deliberate reactions to a new diaspora-based situa-

tion. Reactions that on one hand hold a restricted and geographically anchored context, 
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namely that of Western Europe and North America, and reactions that on the other hand 

must be evaluated with reference to less clear-cut, albeit all-pervading factors, such as 

modernity, migration, globalization, and the knowledge society. A significant factor in 

this exegetical work-in-progress must be investigated from the perspectives of a minority 

and cultural Entfremdungs-situation vis-à-vis issues of secularization and non-Muslim 

majority societies. It is, however, important to issue a caveat regarding the tendency to 

confine this complex subject to questions fraught with the standard minority-majority-

perspective; attention to intra-Muslim relations and the deployment of Islamic traditions 

is imperative as well.7       

   The first mission of the programme will be to identify systematically the university-

based producers of Islamic religious thinking in Europe and to relate them to their respec-

tive contexts, both in terms of educational institutions and background. This top-down 

orientated part of the programme will need not only to record but also to engage with 

these thinkers and institutions in face-to-face meetings and ‘fieldwork.’  

 

Specific Research Focus: A New Academic Muslim Elite  

As part of this overall programme, we present a specific project, which concerns the 

changing role of secular, university-based education and research with regard to Islam 

(e.g., Islamic studies, Middle East studies, religious studies, and related disciplines), a 

changing role that partly must be explained with reference to the rising percentage of 

Muslim students and scholars. In short: a new demography of stakeholders. But the in-

creasing Muslim-anchored patronage and funding of research and professorships will also 

be pivotal to the project.8 It is an attempt to provide attention to a research field that has 

been neglected for a long time, but now seems to attract attention both scholarly and po-

litically, with articles, conference proceedings, and governmental reports coming out.9  

   Given the growing number of citizens with Muslim background this is hardly a statistic 

surprise. Rather, it must be construed as a beneficial development in terms of civic and 

professional involvement. It is, however, also a development that brings unexpected 

problems and challenges to light, for instance students’ feelings of cultural estrangement 

and failure to decode the sometimes occult academic economy (economy in the sense of 

Bourdieu’s cultural capital). To be sure not problems restricted to persons with Muslim 
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background, but a problem of the late-modern mass-university. Our specific research 

focus does not encroach much upon the general demographic changes and challenges in 

academia,10 but will restrict itself to those fields that relate to Islam as an integral part of 

its research, teaching and curriculum. We also find that the issues of Muslim background 

and enrolment can (and should) generate some interesting questions to the field, some of 

which are standard quandaries with respect to religious subjects and some of which seem 

rather new to field. To mention a few: the classic emic-etic dilemma11 and the viabil-

ity/acceptability of a more faith-based or -sensitive research (as in academic Christian or 

Jewish theological studies) versus scepticist or ‘aggressive’ approaches, the question of 

Orientalist agendas or other varieties of bias (religious, ideological, ethnic etc.), the ques-

tion of academic independence and funding and so forth.      

   It would be one-sided only to focus on the rising number of academic stakeholders with 

Muslim background. This new demographic situation also exposes a process of academic 

bridging, namely between the ‘old’ stakeholders of Islamic studies (typically white, male 

non-Muslims) and the new stakeholders. Thus, we should be wary not to construe this 

study as a study in any kind of academic appropriation (by the new stakeholders) and 

marginalization (of old stakeholders), but rather as a process of bridging between two 

worlds previously decoupled, i.e., Academia and the Islamic world. This bridging proc-

ess, however, may also entail a process of a new balance of power in an academic field 

hitherto rather low on Muslim staffing.    

   Now, the above-mentioned numerical observation was initially based on rather casual 

and occasional observations of the participants on the international academic scene, i.e., 

at conferences, in journals, anthologies, and monographs. Later, this observation was 

corroborated by conversations undertaken with scholars who have had yearlong experi-

ence in the field. Furthermore, scholars of Islam have begun to comment on this devel-

opment in publications. Two quotes will shore up this claim. The first one is taken from 

Globalising Islam, written by political scientist and Islamism researcher Olivier Roy, 

where he calls attention to a new class of Muslims with high education:  

Highly qualified professionals […] and scholars are going from position to position 
according to market opportunities… An uprooted, deterritorialised and cosmopolitan 
intelligentsia, sharing a common language (English or, less often, modern literary 
Arabic), plays a role in producing values, teachings and world views adapted to 
globalisation…12  
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As already noted a small segment of this new transnational and cosmopolitan educational 

elite is also gaining foothold in Islamic studies.    

   The second quote brings up the issue of migration and is to be found in the preface to 

the latest landmark publication in Qur’ânic studies, i.e., The Encyclopaedia of the Qur’ân 

(EQ).  Here general editor Jane Dammen McAuliffe comments on what she perceives to 

be an accelerating bridging-process of the erstwhile gap between Muslim and Euro-

pean/Western scholarship: “But the “two solitudes” of Muslim and non-Muslim qur’anic 

studies are beginning to break open, at least on some occasions and within some con-

texts.” (McAuliffe 2001: viii) In comparison with the two first editions of the mother-ship 

of Islamological scholarship, i.e., The Encyclopaedia of Islam (EI; respectively 1913-

1938 and 1960-2005), this significant work in Qur’ânic studies is distinguished by its 

inclusion of scholars with a Muslim background.13 McAuliffe accounts for this develop-

ment with reference to the migration setting:  

Perhaps the most significant point of confluence, however, is graduate training and 
the production of new generations of doctoral degrees in the field of qur’anic studies. 
Increasingly, student pursuing graduate work in qur’anic studies, as well as other 
subfields of Islamic studies, in major universities in Europe, the United States, Can-
ada and elsewhere are coming from immigrant Muslim families. Many of these are 
second or third generation products of post-colonial patterns of Muslim migration to 
Great Britain, France, Germany and North America. Consequently, most of these 
students enter graduate programs with an educational background and a set of aca-
demic assumptions that are indistinguishable from those of their non-Muslim peers 
(ibid.). 

It goes without saying that we are do not unreservedly subscribe to McAuliffe’s claim 

that the educational background and academic assumptions of these students are “indis-

tinguishable” from those of their non-Muslim equals. Certainly, we do not presume any 

‘great divide’ but we simply propose that we are more attentive to difference, perhaps 

even being affirmative about it.    

   Finally, our informed guesses and occasional observations on the new Muslim influx 

have been preliminarily honed by reports and statistical material, e.g., the Higher Educa-

tion Funding Council for England’s report on the Islamic studies provision, at higher 

educational level, within the UK. If we assume that the ethnic category Asian/Asian Brit-

ish primarily covers persons with Muslim background (persons of Pakistani and/or Indian 

descent but also persons with roots in other Asian Muslim countries, e.g., Malaysia and 

Indonesia), then we cannot but notice that this ethnic/religious group accounts for 43 % 
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of all Islamic studies students,14 compared with 5 % of this category across related stud-

ies like theology and religious studies, philosophy, and archaeology. These numbers, of 

course, must vary from country to country, but the British numbers seem nonetheless an 

interesting indicator. 

   Our project is thus, grosso modo, a study in a very specific segment of the new Muslim 

elites,15 viz., the academic and intellectual. This new segment or ‘class’ of scholars faces 

the challenge of engaging in a time-honoured and prestigious institution, which includes 

a time-honoured Christian and humanistic legacy as well as a more strong secularist and 

historical-critical outlook.16 In a highly politicized climate they risk ending up being 

caught, as it were, between a rock a hard place; for instance by being charged with bias or 

apologetics from one side and being slandered as ‘un-Islamic’ or disloyal to their back-

ground from another side. Nonetheless, a substantial part of these scholars also possess 

some rather unique and advantageous assets, for instance near or full fluency in relevant 

languages (e.g., Arabic and Persian), a certain ‘natural’ knowledge of texts and traditions, 

and easier access to milieus suspicious of non-Muslims.     

   Who, then, are these new agents of academia? A number of them are internationally 

prominent scholars/exegetes/conférentiers who hold (or, have held) permanent or tempo-

rary positions at European and North American universities, inter alia, Nasr Hamid Abu 

Zayd, Fazlur Rahman, Ismail al-Faruqi, Mohammad Arkoun, Mohamed Talbi, Abdol-

karim Sorush, Seyyed Hossein Nasr, Tariq Ramadan. Less known, but no less important, 

are those professors and lecturers with Muslim background who pursue their research in 

Islamic exegetical matters on a daily basis and within very specialist settings – and since 

this segment is more numerous in persons that that of the academic stars, we may hy-

pothesise that their influence is broader and deeper than hitherto imagined. To be sure, 

these individuals’ biographies, research fields, theories, methodologies, and formal aca-

demic careers are diverse, but they all, all things equal, enjoy a Muslim background. 

Converted and influential scholars working within Islamic studies, e.g., Timothy J. Win-

ter, Amina Wadud, Neal Robinson, Anne Sofie Roald, Rosalind Ward Gwynne, can be 

said to hold a special position since they cannot by definition be categorized as scholars 

with a Muslim background.17 As already indicated, the term ‘background’ marks an im-

portant modifier in relation to the rather unmitigated confessional category ‘Muslim.’18 
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Thus, it would be something of an insinuation to let such a confessional category override 

the scholarly qualifications. Though matters of faith and confession are in principle of no 

relevance to the scholarship (and its purported ideals of objectivity) pursued, it is none-

theless of importance that the academic demography is getting more differentiated and 

more calibrated to people with a Muslim background. We do therefore not assume that 

background is irrelevant. Indeed, in the current politicized climate background has turned 

into an issue that – ironically – no longer can be relegated to the background.  

   Another important segment of actors to take into account concerns the students. 

Scholar-teachers do not reside in splendid isolation but engage in regular interaction with 

students, a rising number of which also have a Muslim background. Therefore, it is also 

crucial to take the Muslim students into account when investigating the current changes 

and states of affairs in Academia. As we are aware that a complex interplay of questions 

and answers takes place between scholars and students, we therefore hold that the present 

research project should also investigate the interplay as it takes place, first and foremost 

in the lecture hall but perhaps also during tutoring sessions. We should add here, that the 

presence of significant numbers of Muslim students probably also have an impact on 

non-Muslim teachers and their pedagogical arrangements.19   

   Simultaneous with this emerging segment of scholars and students with a Muslim 

background, a number of universities are also beginning to offer programmes in Islamic 

theology (e.g., interfaith relations, comparative religion), e.g., Birmingham (since 1976), 

Georgetown, Leiden, Münster, Cardiff, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. 

A few private Muslim initiatives with regard to higher education are also emerging, e.g., 

Islamische Universitet Rotterdam and Institut Européen des Sciences Humaines. 

 

Some Hypotheses 

It is highly conceivable that the structural and demographic developments at university 

level will also have wider and deeper implications for the exegetical shaping of Islam in a 

Western context – not only within the confines of academia but also outside, i.e., in the 

non-academic Muslim milieus and the public sphere at large. Such implications will 

probably also influence exegetical discourse in non-Western Muslim milieus.   
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   What kind of Islam and Islamic thinking could possibly develop over the next decades, 

when a growing percentage of scholars and students have a Muslim background? Could it 

usher in – or has it already been ushered in – intellectual and theological consequences 

similar to the ones that developed within Christian theology since the Age of Enlighten-

ment and the Jewish Haskalah (i.e., the European Jewish variant of the Enlightenment)? 

Is a Wissenschaft des Islam (as an approximate equivalent to the erstwhile so-called Wis-

senschaft des Judentums) in the making? In other words: a new critical apparatus and 

receptivity regarding the normative text corpora of the Islamic tradition vis-à-vis Europe 

and the Western world at large.  

   One major hypothesis that we put forward with respect to this new segment of homo 

academicus concerns what some have termed “critical Islam” (Mandaville 2003: 127-

145) or “liberal Islam” (Kurzman 1998; Binder 1988). Such a critical Islam would be 

more willing to contextualize – and to a certain extent also relativize – doctrines and 

normative codes as well as being able to advance a more sceptical and heterogeneous 

conceptualization of “Islam” in all its width and depths. Ijtihâd, re-thinking and re-

construction, discovery and production of an ever expanding – yet also provisional – 

knowledge remain some of the key words in this academic enterprise. Kurzman’s “liberal 

Islam” is, according to himself, merely a heuristic term but one that frequently implies 

pro-democratic, pro-feminist, pro-freedom-of-speech, pro-human-rights principles.  

   We claim that the modern university institution provides one the most advanced and 

effective platforms for the articulation and dissemination of independent, original, and 

critical interpretations with regard to these issues. Interpretations that in all likelihood 

will come out as an important strand in the much debated question of a liberalization of 

(European) Islam (in Europe).20  To be sure, it amounts to a cliché to depict the modern 

scholar as the introvert ‘odd fellow’ out of touch with societal affairs. Rather, through 

teaching, sometimes through public debate and the increasing demand for public dis-

semination and outreach the contemporary scholar is confronted with a steady flow of a 

more affluent (in terms of social and cognitive capital) audience that reacts to the prem-

ises and issues of his or her scholarship.  

   It should, however, be noted that the current developments in academia are quite differ-

ent compared to those of the Enlightenment and the early modern university – for one 
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thing, the optimism on behalf of a fully transparent and neutral Rationality has been sub-

ject to severe criticism in contemporary late modernity. Thus, since the late 1960s it has 

been common practice among scholars in the humanities/social sciences to acknowledge 

and reflect upon issues of hegemony and bias pertinent to one’s particular field of learn-

ing, with respect to early scientific foundations and motives as well as potential biases. 

This critical reflection went hand in hand with reflections on one’s gender, race, beliefs 

and personal history in relation to one’s research in order to be as circumspect as possi-

ble. Critical Theory, social constructionism, poststructuralism, post-colonial studies, gen-

der studies and related theoretical developments have posed a serious challenge to any 

positivistic and universalistic conceptions of history. In terms of campus life and admini-

stration, legal initiatives like affirmative action (in terms of race, gender, and religion) as 

well as more or less heated debates on academic freedom, speech and behaviour codes 

have gained some kind of institutional prominence in chorus with these development. 

Within Islamic and Middle East studies, Edward Said’s Foucault-inspired version of a 

critique of Male, White, Christian, hegemonic Rationality, aka Orientalism, has proved to 

hold a lasting (and controversial) influence on the study of Islam, continually churning 

out new critical thinkers, some of who are Muslims.    

   Hitherto, the bulk of research on Muslims in Europe and North America has been de-

voted to subjects that deal with cultural/religious adaptation, negotiations and identity 

building on a very broad scale, often with a strong emphasis on sociological and anthro-

pological models and ways of investigation. Particular interest has been devoted to popu-

lar currents and patterns among the general Muslim public and various grass-root organi-

zations and – to a lesser extent – on some of the new prominent Muslim intellectuals. 

While the project envisioned will not disregard these intellectual celebrities and their 

more and less ingenious outpourings, we hold that it is just as important to take into con-

sideration their less known Muslim peers and locate their institutional and exegetical Sitz 

im Leben. Without doubt, a monograph like Western Muslims and the Future of Islam 

(Oxford UP, 2004) by Tariq Ramadan has attracted and stirred a larger circle of readers 

than, for instance, Wadad Kadi’s and Munstansir Mir’s co-written entry on “Literature 

and the Qur’ân” in EQ. The relative specialist status of the latter, however, must not be 
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neglected; with its detailed dealings with the Qur’ânic text it perhaps able to make a last-

ing theological/scholarly impact.  

   To recapitulate: The present project strives to strike a new balance. It is devoted to in-

tellectual history and Forschungsgeschichte within rather elitist academic milieus but its 

focus is less on the select academic names (like the renowned freethinkers and reformists 

mentioned above) but rather on the whole gamut of academic staff and student contin-

gents.  

 

Methodology and Case Selection 

Specific methodological designs remain to be developed, but fieldwork at selected uni-

versities will constitute an important part of a ‘reality check.’ Qualitative interviews with 

stakeholders will be vital just as quantitative data collected from local university admini-

strations and from national surveys.     

   Selecting the cases in terms of countries, universities and programmes rest primarily on 

a rough estimate of academic prominence and proliferation and international influence. 

Though these categories are hard to pin down we hold them to be of special importance 

in terms of academic power in relation to the study of Islam in the West. We consider the 

following countries to be particular important: the English speaking countries (Britain, 

USA, and Canada), the German speaking countries (Germany, Austria, Switzerland), the 

French speaking countries (France, Belgium, and Switzerland).  

   Selecting individuals raises some definitional issues. Religious studies have always 

struggled with the definition of religion in theoretical and methodological terms. Hence, 

it is no innocent task to try to define particular groups of religious practitioners, in casu 

Muslims. In our case, we prefer to use – at least in the definitional terms – the somewhat 

cumbersome expression ‘academics with Muslim background.’ The rationale behind this 

phraseology was explained in the beginning of this paper. Selecting individuals involves 

two formal components. The first one stipulates that in order to come into consideration, 

the relevant subjects must be affiliated with a university or research institution, either as 

students or postholders. The second component is consent, that is, the subject must agree 

to be categorized as ‘persons with Muslim background.’ In practice, we are in the process 

of producing a list of individuals by means of records available over the Internet (usually 
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university homepages and their staff directories), and by means of normal scholarly up-

dating (journals, books, Whos Whos and Encyclopaedias).  

 

Invitation to Feed-back 

Since this project is in the making, the author would very much welcome critique and 

suggestions. My email is tho@teol.ku.dk    
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1  Included in the term ‘hadîth-related literature’ are texts that deal with the subject of Muhammad, his 
companions and the sahabas of early Islam, most notably the sîra-literature. 
2 For an update on contemporary Islamic thinking, cf. Abu-Rabi’ 2006 and Dudoignon 2006. 
3 Being one of the founding scholars in the development of the ‘Muslims in Western Europe’-field; cf. 
Nielsen 1992. 
4 Officially launched in October 2007. 
5 For an excellent survey of the recent research history of Muslim religious authority in Europe, see Peter 
2006. 
6 In which we include Turkey and Iran. 
7 A desideratum pointed out by Frank Peter: 2006, 112. 
8 E.g., the multiple programmes initated by the Saudi prince and tycoon Alaweed Bin Talal: The Prince 
Alaweed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University; Prince Alaweed 
Bin Talal Islamic Studies Program at Harvard, Harvard University; HRH Prince Alaweed Bin Talal Centre 
of Islamic Studies, Cambridge University; The Prince Alaweed Bin Talal Centre for the Study of Islam in 
the Modern World, Edinburgh. Stiftungsprofessur Islamische Religion, Goethe Universität, Frankfurt am 
Main 
9 Cf. e.g., the Bill Rammell report (BR is Minister of Higher Education) Islam at universities in England: 
meeting the needs and investing in the future by Ataullah Siddiqui, the Islam on Campus conference in 
Edinburgh 2006, and the recent special issue “Islamic Studies in Higher Education” of Journal of Beliefs & 
Values. Studies in Religion & Education, Vol. 28, No. 3, December 2007 
10 It is not, however, only Islamic studies that undergo changes these years. Indeed, the university institu-
tion as such undergoes major changes, see e.g. Frank 2006. 
11 As for instance demonstrated in Wilfred Cantwell Smith’s famous stipulation that “no statement about a 
religion is valid unless it can be acknowledged by that religion’s believers.” (Smith 1959: 53). 
12 Roy, Globalised Islam, p. 104 
13 With the commencement of the third edition of EI (2007-), the bridging process ushered in by EQ will 
probably repeat itself on an even grander scale. 
14 With 57 % of first degree students. 
15 As such the project follows in the footprints of rising number of studies of “new Islamic elites” (Peter, 
107), e.g., Klinkhammer 2000; Jonker 2003; Taji-Farouki  2004; Klausen 2005. The emergence of new 
segment in the academic elite may add new insights to elite-theory (cf. Pareto, Wright Mills, Putnam) and 
‘Bourdieudian’ theories on Homo Academicus. 
16 As for the Christian legacy, recall, for instance, several esteemed North American universities, like Har-
vard (Puritan) and Georgetown (Catholic), or Jewish (Brandeis), and virtually all old European universities. 
The secularist outlook is, of course, of importance for the French universities. The historical-critical out-
look and the ideals of the Enlightenment still constitute important guiding principles for all the universities.   
17 Although one could say that a Muslim background continually widens and deepens as they live as Mus-
lims.  
18 If forced to push forward a definition of a Muslim, we would come very close to a kind of neo-murji’a-
position, viz. that a Muslim is a Muslim as long as (s)he defines himself as such.   
19 See e,g. the discussions in Brannon M. Wheeler, 2003. 
20 See Peter 107.  



Tidsskrift for Islamforskning – Islam & uddannelse, nr. 3 - 2008 
 

© Forfatteren og Tidsskrift for Islamforskning, ISSN 1901-9580, publiceret 11-12-2008 

86

”Er arabere også muslimer?” – fra revolutionær til national dannelse i 
persiskundervisningen i den iranske grundskole 
Af Marie Louise Wammen 
 
Resumé 
Denne artikel skildrer, hvordan undervisningen af de yngste skoleelever i den iranske grundskole 
er præget af, at både det officielt udarbejdede undervisningsmateriale til faget persisk og den 
konkrete undervisningspraksis i samme fag lægger markant vægt på national og religiøs homoge-
nitet, harmoni og konsensus. Jeg belyser denne tendens i en kontrast til tidligere tider, hvor skole-
bøgerne til faget i højere grad var præget af konflikt- og os-dem-retorik. Med udgangspunkt i 
Olga Dysthes begreber om monologisk og dialogisk pædagogik diskuterer jeg også, hvordan det 
iranske syn på kundskab og læring, i hvert fald på lærebogsniveau, tilsyneladende har bevæget sig 
i retning af det dialogiske de senere år. Indledningsvist gennemgår jeg, hvordan uddannelsespoli-
tikken i sammenhæng med skabelsen af den nationale og religiøse identitet formede sig i Iran 
gennem det 20. århundrede. 
 

Indledning 

De bøger, som bliver brugt til at lære eleverne i de mindste klasser på iranske skoler at 

læse i dag, tegner et billede af Iran som et meget homogent og harmonisk samfund. I læ-

sebøgernes univers er samfundet på ingen måde præget af diversitet, trods den sproglige, 

etniske, religiøse, økonomiske og sociale diversitet, som eksisterer i landet. I dem findes 

stort set ingen hentydninger til, at der eksisterer en verden uden for Iran. En verden, som 

Iran på forskellige måder har et anspændt forhold til. Ikke mindst efter at den dialogsø-

gende præsident Khatami blev erstattet af den nuværende, mere aggressivt nationalistiske 

præsident Ahmadinezhad. 

   I bøgernes univers skildres udøvelsen af religiøse pligter – for eksempel bøn eller besøg 

på helligsteder – og bevidstheden om en skabende og opretholdende Gud, som er årsag til 

alt godt, som en selvfølgelig del af børnenes og deres families liv. Det iranske og det is-

lamiske kædes – næppe helt overraskende – tæt sammen i bøgernes fremstilling af den 

nationale identitet. 

   Ovenstående påstande bygger jeg på den grundige kvalitative og kvantitative tekst- og 

billedanalyse jeg, i forbindelse med udarbejdelsen af min magisterkonferens Et blom-

strende Iran, foretog af det sæt læsebøger, der i skoleåret 2004/05 blev brugt i samtlige 

iranske grundskoler på 1. til 3. klassetrin. Andre forskere har undersøgt den nationale, 

religiøse og sociale identitetsskabelse i iranske skolebøger til fag som historie (Ram 

2000), samfundsfag (Mehran 1989) og religion (Mehran 2003). At undersøge det nationa-
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le sprogfag persisk - frem for de nævnte fag - valgte jeg, fordi der i dette fag grundlægges 

temaer med relation til nation, religion og samfund, som ekspliciteres yderligere på ældre 

klassetrin.1 Jeg ønskede med andre ord et indblik i, hvilken sekundær socialisering de 

yngste skoleelever blev udsat for i skolens mest basale – og i de yngste klasser også det 

største - fag.2 Det skjulte curriculum og de implicitte værdier (Apple 2004: 78ff, Pingel 

1999: 22ff) i dette fag gør, på grund af fagets egenart som både redskabs- og dannelses-

fag, med tekster og billeder inden for genrer som eventyr og realistiske hverdagsfortæl-

linger, måske socialiseringen af de unge elever så meget desto stærkere end den der sker i 

historie, religion og samfundsfag. Og ikke mindst i en iransk sammenhæng har det persi-

ske sprog og den persiske litteratur, som jeg vil komme ind på nedenfor, i sig selv en stor 

symbolsk betydning for den nationale identitet. 

   For at bevæge mig fra skolebøgernes institutionelle niveau til den konkrete undervis-

ningspraksis, supplerede jeg tekst- og billedanalysen med empiri indhentet på mit feltar-

bejde på tre grundskoler i storbyen Isfahan i efteråret 2004. Min undersøgelse udgør i 

sagens natur et begrænset casestudie, men eftersom den tilgængelige (=ikke-persisk spro-

gede) litteratur på området så vidt jeg har kunnet finde frem til ikke indeholder mange 

lignende undersøgelser, mener jeg, at dens resultater kan være nok så interessante. 

   På de tre skoler foretog jeg klasserumsobservationer af den pædagogiske praksis og 

interaktionen mellem lærere og elever i alle fag, dog primært persiskfaget. Jeg supplerede 

observationerne med en spørgeskemaundersøgelse, der havde til formål at afdække læ-

rernes pædagogiske, nationale og religiøse værdier. Konklusionen på spørgeskemaunder-

søgelsen blev, at lærerne på de skoler, som jeg undersøgte, langt hen ad vejen så ud til at 

dele de værdier, der lå til grund for læsebøgernes verdensbillede, især hvad angik synet 

på diversitet.3 

 

Det flerstemmige klasserum 

For bedre at kunne begribe hvad der skete i undervisningen de iranske klasserum har jeg i 

denne artikel valgt at inddrage nogle begreber hentet fra den norske læringsforsker Olga 

Dysthe. Dysthe har i sin forskning selv hentet inspiration fra bl.a. den russiske litterat og 

sprogfilosof  Mihael Bakhtin (1895-1975), kendt som ophavsmand til ”dialogismen”. 
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Således opstiller Dysthe i sin bog Det flerstemmige klasserum et skel mellem et monolo-

gisk og et dialogisk syn på kundskab og læring (Dysthe 1997: 51ff; 64ff).  

   Det monologiske eller hierarkiske syn på læring er, at læringen sker gennem formidling 

af autoriseret kundskab. Sproget betragtes blot som det, der giver kundskaben form og 

udtryk, og indlæring af fakta antages at komme før tænkning. Undervisningen er såkaldt 

’præsenterende’. Den kan foregå i form af egentlig monolog, hvor læreren holder enetale. 

Det kan også ske i den tilsyneladende dialog, hvor læreren stiller lukkede spørgsmål og 

hvor elevernes svar ikke har nogen indflydelse på det, der bliver formidlet. Læreren op-

fattes som en autoritet eller levende lærebog og eleverne sidder mere eller mindre passivt 

og modtager viden fra læreren. Viden eller kundskab opfattes som et objekt, der kan gi-

ves videre og lærerens opgave er at evaluere og rette fejl hos eleven. I den mest ekstreme 

form læres viden blot udenad uden nogen form for refleksion. 

   Heroverfor står et dialogisk eller konstruktivistisk læringssyn, hvor undervisningen er 

social-interaktiv og læringen sker gennem dialog og interaktion. Kundskaben skabes i 

eleven gennem eller sideløbende med sproget. Lærerens rolle er at stille sin viden til rå-

dighed for eleverne og at skabe mulighed for, at der kommer en autentisk dialog i gang, 

så eleverne kan konstruere ny viden og få omformet deres forståelse ved at fortolke in-

formationen ud fra deres egen erfaring. For at dialogen skal blive ’autentisk’ er det vig-

tigt, at læreren stiller åbne spørgsmål og ikke signalerer, at svarene er kendte på forhånd. 

Endvidere er det vigtigt, at læreren formår at bygge videre på det, som eleven bringer 

med ind i samtalen og dermed anerkender elevens bidrag. Målet er dog ikke dialogen i 

sig selv. Der er stadig et asymmetrisk forhold mellem lærer og elever, idet læreren besid-

der information, som eleverne ikke har. Det er f.eks. ikke sådan, at alle argumenter er lige 

gode. Men målet er det flerstemmige klasserum, hvor en ægte dialog foregår mellem læ-

rere og elever, eleverne imellem, mellem lærebog og elever og – ikke mindst - inde i ele-

verne selv. Derved øges elevernes selvtillid og evner til at reflektere. Forståelsen af stof-

fet bliver langt dybere og der er langt større chance for, at eleverne husker stoffet og kan 

bruge det.  

   Dysthe understreger, at hun mener, at monologiske undervisningsformer har deres 

plads i skolen, men er stærk tilhænger af at arbejde med de dialogiske undervisningsfor-

mers potentiale. Hun peger også på, at der kan være videre implikationer af de to former 
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for pædagogik end blot hvor effektive de er for elevernes læring. Den monologiske læ-

ringsform hænger i sidste ende sammen med en autoritær samfundsform og den dialogi-

ske med en demokratisk. Det var ikke tilfældigt at Bakhtins dialogismetænkning – som 

Dysthe er inspireret af - blev udviklet, mens han var borger i den autoritære Sovjetstat. 

Ikke mindst derfor mener jeg Dysthe er interessant at bruge i den iranske kontekst. 

   Ved at se på materialet med Dysthes pædagogiske briller, vurderer jeg, at læsebøgerne i 

et vist omfang lægger op til dialogiske og interaktive undervisningsformer, og at mange 

lærere i deres praksis prøvede at efterkomme dette – i iransk sammenhæng - nye pæda-

gogiske ideal. Alligevel hældede undervisningsformerne primært mod det monologiske. 

Dels på grund af de ydre rammer - høje klassekvotienter, nedslidte lokaler og manglende 

ressourcer til anderledes undervisning i det hele taget - og individuelle forskelle i den 

enkelte lærers vilje eller evne til at inddrage elevernes bidrag i undervisningen. Dels fordi 

det ideal, der måtte være om dialog blev undermineret af en underliggende opfattelse - i 

såvel undervisningsmaterialet som hos lærerne - af, at formålet med undervisningen var 

indlæring af entydige og prædefinerede kundskaber, og at den skulle føre frem mod at 

klare sig godt i de hyppige tests og eksaminer, der kendetegner skolesystemet i Iran. 

Selvom jeg søgte at lægge mærke til alle tegn på elevers eller læreres afvigelser fra nor-

men om, hvad der talte som rigtige kundskaber, var det i meget få tilfælde at jeg observe-

rede dette. Min tilstedeværelse i klasserne har selvfølgelig ikke kunnet undgå at påvirke 

både læreres og elevers ageren, men det var ikke mit indtryk, at de skulle have opfattet 

mig som repræsentant for myndighederne og af denne grund tilbageholdt eventuelle ’af-

vigende’ holdninger.  

 

Uddannelsesdebat og udviklingen af uddannelsessystemet i det 20. århundrede 

For at sætte overstående i kontekst, vil jeg i det følgende give et overblik over, hvordan 

det iranske skolesystem har udviklet sig til, hvad det er i dag, og hvilke nationale og reli-

giøse værdier der aktuelt præger det.4 

   Den nye politiske elite i Iran var fra den islamiske republiks start i 1979 bevidst om, 

hvor vigtig skolen var for at præge værdier og verdenssyn hos de kommende borgere i 

samfundet. I skolen skulle de nye islamiske mennesker skabes, der skulle befolke den nye 

republik. Uddannelsesområdet var derfor et af de områder, hvor det nye styre efter revo-
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lutionen satte allertidligst ind med reformer. Uddannelsesreformerne var en del af det, der 

blev kendt som Den Islamiske Kulturrevolution, enqelâb-e farhangi. Alle skolebøger 

blev meget hurtigt omskrevet, så deres indhold kom til at afspejle de nye religiøst-

politiske værdier. Ayatollah Khomeinis billede erstattede shahens og hans families bille-

de på de indledende sider i bøgerne. Derudover blev lærerne omskolet og de, der ikke 

blev opfattet som systemtro, blev efterhånden fyret. Alle skoler blev gjort enkønnede og 

universiteterne blev lukket helt i en længere periode. 

   Det var ikke noget nyt, at uddannelsesområdet havde statens bevågenhed. Kulturrevolu-

tionen var et opgør med den såkaldte vestligficering, gharbzadegi, som det nye styre 

mente, var kommet til at præge uddannelsessystemet under Pahlavi-shaherne5. Pahlavi-

shaherne havde ambitioner om at omskabe Persiens multietniske og multikulturelle terri-

torium til den moderne, centraliserede nationalstat Iran. Et vigtigt instrument til at gøre 

dette var at opbygge et moderne masseuddannelsessystem for at skabe en uddannet – og 

shah-tro – befolkningsmasse. 

   Som forbilleder for opbygningen af uddannelsessystemet havde Pahlavi-shaherne og 

deres politiske administration helt åbenlyst Vesten, først specielt Frankrig og senere især 

USA (Menashri 1992). Shaherne var, lige som andre deltagere i debatten om uddannel-

sesreformer, dog også underlagt en diskurs, som var opstået allerede i debatten om re-

former af uddannelsessystemet i det 19. århundrede. Diskursen knyttede på den ene side 

modernitet og vestlighed sammen og satte heroverfor tradition og det kulturelt autentiske. 

Mange deltagere i uddannelsesdebatten mente, at inspiration fra vestlig teknologi og na-

turvidenskab var ønskværdig, men at man skulle undgå at overtage et vestligt syn på reli-

gion, kultur og livsstil. Denne dikotomiske diskurs blev alle, ifølge den amerikanske hi-

storiker Monica Ringer, nødt til at tale indenfor eller i hvert fald forholde sig til (Ringer 

2001: 272). 

   Naturligvis var (og er) der forskellige opfattelser af det kulturelt autentiske. Moham-

mad Reza Shah var for eksempel meget optaget af Irans glorværdige, præislamiske fortid 

som stort kejserrige, og det kom blandt andet til at præge skolebøgerne i hans regerings-

tid. Den Hvide Revolution var betegnelsen for en reformpakke, iværksat af Mohammad 

Reza Shah fra 1962 og frem til revolutionen i 1979, der blandt meget andet for alvor satte 

skub i udviklingen af det ønskede masseuddannelsessystem. Udover det havde reform-



Tidsskrift for Islamforskning – Islam & uddannelse, nr. 3 - 2008 
 

© Forfatteren og Tidsskrift for Islamforskning, ISSN 1901-9580, publiceret 11-12-2008 

91

pakken en kraftig civilreligiøs, national identitetsskabende overbygning, som også kom 

til at sætte sig igennem i skolernes undervisning. Denne ideologiske overbygning indebar 

blandt andet en kraftig accentuering af den præislamiske fortid – og at shahen identifice-

rede sin ’mission’ med Profetens og de tolv shiitiske Imamers (Braswell 1979: 227ff; 

Menashri 1992: 91: 91ff; 172ff). 

   Shahen var ikke ene om at være optaget af det præislamiske. De store kejsere, sagnhel-

tene, det særlige ved det persiske sprog og det såkaldt ’ariske’ fællesskab med europæer-

ne (frem for araberne) havde, ikke mindst siden det 19. århundrede, fyldt meget i den 

iranske historieskrivning. Der havde i den forbindelse været et tæt parløb mellem visse 

iranske intellektuelle og europæiske orientalister og iranister (Tavokoli-Targhi 2001, Va-

ziri 1993). 

   Men der var også alternative strømninger. Nogle vægtede det muslimske fællesskab, 

islam og de folkelige, religiøse traditioner i den særligt iranske, shiitiske version. Andre 

lagde vægt på andre internationale forbindelser, nemlig dem til andre 3. verdens lande. 

Eller, for kommunistpartiet Tudehs vedkommende, til Sovjet. Intellektuelle fra disse 

strømninger tog typisk afstand fra ’vestligficeringen’. De mente blandt andet, at uddan-

nelsessystemet burde reformeres, så elever og studerende i højere grad kom til at lære om 

forhold, der kulturelt set var mere relevante for dem end for eksempel vestlige samfunds-

teorier eller geografiske forhold i den vestlige, industrialiserede verden. Men selvom der 

var enighed hos oppositionen om at tage afstand fra ’vestligficeringen’, var der som be-

kendt ikke enighed om hvilken rolle religionen skulle spille i den nye republik. 

   Ingen af parterne slap dog for at henvise til det autentiske og det sande folkelige i lige 

netop deres synspunkter. Umiddelbart efter revolutionen henviste Khomeini stadig meget 

til den muslimske umma og eslâmiyyat, islamiskhed, i sin retorik, og afviste nationalisme 

som et fremmed fænomen. Men ikke mindst krigen med Irak, som startede kort efter re-

volutionen, gjorde, at det, der kom i centrum igen var mellat, det vil sige folket eller nati-

onen – på persisk har ordet mellat begge betydninger – og irâniyyat, iranskheden. At op-

retholde Irans nationale enhed og suverænitet kom som følge af krigen i centrum (Halli-

day 1999: 49, Paul 1999). 

   I lang tid efter revolutionen var det tabu overhovedet at nævne offentligt, at det havde 

nogen særlig betydning, at Iran var et multietnisk land eller at der var andre interne for-
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skelle. Alle der boede i Iran var ganske enkelt iranere. En vigtig undtagelse var dog dem, 

der var i opposition til staten og dens politiske linje. De havde sat sig selv uden for fæl-

lesskabet og var at betragte som forrædere og agenter for fremmede magters del og hersk- 

politik. De var gheyr-khodi, ikke-os (Paul 1999: 203ff). 

   Tabuet mod at omtale de etniske forskelle i Iran fra politisk hold er, ifølge den danske 

Iran-forsker Rasmus Chr. Elling, gradvist blevet brudt op indenfor de seneste 10 år.6 Det 

giver sig udslag i, at nogle politikere – med tidligere præsident Khatami som en af de 

første - åbent er begyndt at tale om – og mod - diskrimination af etniske minoritetsgrup-

per. Andre har en mere populistisk dagsorden. De taler for, at underprivilegerede grupper, 

typisk dem de selv er rundet af, skal tilgodeses økonomisk. Men trods dette, og trods det, 

at der de senere år har været enkelte eksempler – i områder som Kurdistan, Baluchistan 

og Azerbadjan - på etno-nationalistiske spændinger i Iran, er det bemærkelsesværdigt, at 

selv de mest radikale etno-nationalistiske grupper, som f.eks. Jondollah- gruppen i Balu-

chistan, ikke taler for separatisme, men selv henholder sig til deres først og fremmest 

iranske nationale identitet. Meget tyder altså på, at der faktisk findes en meget stærk sam-

lende national identitet i Iran. Et af formålene med denne artikel er at vise, hvorledes 

denne nationale identitet konkret skabes og er blevet skabt i de iranske skoler. 

 

Postrevolutionære skolebøger 

I de postrevolutionære, reviderede skolebøger blev de fleste hentydninger til den præ-

islamiske fortid luget ud. Fællesskabet med andre muslimer og med den tredje verdens 

undertrykte folkeslag blev nu vægtet, ligesom den islamiske historie og de arabiske ele-

menter i det persiske sprog blev det. 

   Den iranske uddannelsesforsker Golnar Mehran foretog i 1989, kort efter Iran-Irak-

krigens afslutning, en analyse af grund- og mellemskolens samfundsfagsbøger. Ifølge 

hendes analyse indeholdt disse et værdisæt med en hovedmodsætning mellem åndelighed 

og retfærdighed på den ene side og på den anden side materialisme og undertrykkelse, og 

de fremstillede ’martyren’ som det højeste menneskeideal. Det ’nye islamiske menneske’, 

idealborgeren i Den Islamiske Republik, blev fremstillet som en der var engageret, loyal, 

pligttro og selvopofrende overfor andre og republikken, gudstroende og from, naturel-

skende og præget af en ærbar, sparsommelig, beskeden og simpel livsstil, ærlig, trovær-
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dig, ansvarlig og lovlydig, vidende og videnshungrende, retfærdigheds- og lighedssøgen-

de, en forsvarer af de svage samt fri for synd og stræben efter kødets glæder (Mehran 

1989). 

   I grundskolens persisk-, religions- og samfundsfagsbøger fremstilledes, ifølge endnu en 

analyse foretaget af Golnar Mehran ti år senere, den ideelle repræsentant for ’os’ som 

mand, gerne medlem af ulama, og i besiddelse af den rette politiske ideologi. Sproglig 

eller religiøs diversitet indenfor Irans grænser var ikke repræsenteret i bøgerne. National 

og religiøs identitet præsenteredes som to sider af samme sag, og patriotisme blev kædet 

tæt sammen med islam og martyriet (Mehran 2002). 

 

Reviderede skolebøger efter 2002 

Eftersom de statskontrollerede skolebøger er det primære undervisningsmateriale, der 

bliver brugt i nutidens iranske skoler, er det min påstand, at en analyse af dem giver et 

ganske dækkende billede af, hvilken undervisning iranske skoleelever modtager. Lærerne 

vælger kun i ringe grad deres egne undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer, så 

alle skoleelever i det store, multietniske land modtager undervisning ud fra det samme 

sæt bøger – uanset elevernes etniske eller religiøse baggrund i øvrigt.7 I undervisningen 

lægges der generelt stor vægt på indlæring af prædefinerede kundskaber og undervisnin-

gen leder frem mod de mange tests og eksaminer (ofte af multiple choice-karakter), der 

kendetegner opbygningen af skolesystemet. 

   Fra 2002 og frem gennemgik skolebøgerne atter en temmelig gennemgribende revision. 

Revisionen resulterede især i en opdatering af den form for pædagogik, som bøgerne lag-

de op til og af deres ydre fremtræden, men også i justeringer på indholdssiden. Som anty-

det i indledningen, blev konklusionen på min analyse af bøgerne, at bøgernes samlede 

værdisystem i forhold til de tidligere postrevolutionære bøger, som Mehran havde analy-

seret, præsenterede et langt mere konsensuspræget og harmonisk billede af samfundet. 

De vigtigste temaer i de nye bøger er familien, naturen, folket, det naturlige ved at udøve 

sin religion igennem at bede og besøge helligsteder og kærligheden til og respekten for 

Gud. Men det der for alvor præger bøgerne er understregningen af den nationale enhed. 

Inden for den nationale identitet bliver det iranske og det islamiske tæt kædet sammen. 
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Et civilreligiøst ritual 

For at vise, hvordan det foregår i praksis, vil jeg fremhæve et eksempel fra en persisktime 

i 3. klasse, som jeg deltog i, og som jeg i min magisterafhandling har karakteriseret som 

et civilreligiøst ritual. Emnet for timen var den nationale litteratur, som klasselæreren, 

skolelederen og eleverne fejrede med en lille festligholdelse. Det var kun i denne klasse, 

der foregik noget særligt denne dag, så jeg antager, at det skete på klasselærerens og sko-

lelederens selvstændige initiativ. I løbet af timen skiftedes lærere og elever til at bidrage 

med indslag, men det var læreren, der styrede forløbet. Klassens lærer havde jeg lært at 

kende som en meget engageret person, der gav indtryk af at brænde for sin undervisning. 

   Da vi kom ind i klassen, var katederet pyntet med kager, frugt, blomster, levende lys og 

udgaver af nationaleposet Shâhnâme og Koranen. Timen startede med, at nationalsangen 

blev afspillet, og børnene sang med. Alle rejste sig op. Bagefter blev eleverne opfordret 

til at fortælle om deres følelser ved at høre sangen. 

   Dernæst handlede det om litteraturen. Læreren bad nogle elever komme op til tavlen og 

fortælle om Shâhnâme og dens forfatter Ferdowsi. Som forberedelse til timen havde ele-

verne klippet billeder ud af forfatteren og af historiske mindesmærker i Iran. Efter at ele-

verne havde været oppe at fortælle om Ferdowsi, kom en anden elev op for at fortælle om 

digteren Sa’adi og læse en af hans tekster op. 

   Nu fortalte læreren: ”Koranen er vores himmelske bog.” Hun bad eleverne sige noget 

om Koranen. En elev kunne nogle koranvers udenad og fik stor ros. Læreren fortsatte: 

”[digterne] Sa’adi og Hafez og Shâhnâme er alle ligesom Koranen, hvad angår indholdet. 

Ferdowsi var muslim. Han lagde stor vægt på, at alt skulle være på persisk, fordi han var 

iraner.” Her spurgte en af eleverne, om arabere også var muslimer. Læreren svarede be-

kræftende, men gjorde ellers ikke noget særligt ud af, at eleven havde spurgt om dette i 

mine ører bemærkelsesværdige spørgsmål. Den lille bemærkning gjorde mig opmærksom 

på, hvor lidt både undervisningsmaterialet og lærerens undervisning gjorde ud af den 

fælles identitet med andre af verdens muslimer, i hvert fald i persisktimerne. 

   Timen fortsatte med at skolelederen, læreren og eleverne læste flere digte op og talte 

om martyrer, fædrelandskærlighed og om det at ofre sig for landet – hvad enten det var 

ved at give sit liv i kamp eller at ’anstrenge sig’ som videnskabsmænd havde gjort det.  
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   Hele denne time kan let anskues som et slags civilreligiøst ritual, dog uden den effekt, 

det ville have haft, hvis alle landets 3. klasser havde deltaget i et lignende ritual på sam-

me tid. I timen ser vi eksempler på, at det religiøse og det nationale forsøges bragt i over-

ensstemmelse med hinanden. Det påstås, at budskabet i Koranen og i de klassiske digte-

res værker er ’det samme’. Ferdowsi var både en god muslim og den, der reddede det 

persiske sprog. På denne måde går læreren i timen videre end for eksempel en tekst om 

Ferdowsi i 2. klasses læsebog, der ikke fremhæver, at Ferdowsi var muslim (Fârsi Dov-

vom-e Dabestân 1382: 135). Eleverne opfordres på forskellig måde til at sætte ord på 

deres patriotiske følelser, og læreren minder – ligesom bøgerne også gør - børnene om, at 

selv børn kan ofre sig for deres land (Wammen 2008: 108; 116ff). De opfordres også til 

aktivt at søge viden om landet og nationalforfatterne. Med den særlige feststemning for-

søger læreren helt åbenlyst at påvirke eleverne til at være stolte af landets digtere, sevær-

digheder og videnskabsmænd. Samtidig lå det i luften, at der ikke var plads til eventuelt 

afvigende opfattelser af lærernes budskab om, hvordan det nationale og religiøse skulle 

opfattes. 

 

Historien om Edison 

Et andet eksempel kan vise, hvordan det er subtile ting, der er med til at skabe billedet af, 

hvem der tilhører nationen. Jeg overværede i forbindelse med mit feltarbejde en gennem-

gang af historien om Edison i en tredje klasse. Læreren sagde, at eleverne nu skulle høre 

historien om en god og opofrende mand ved navn Thomas Edison og læste højt. Bagefter 

talte klassen om, hvad der var sket i historien, der handler om, at den lille Edisons mor 

bliver akut syg (måske med blindtarmsbetændelse), og at han ved sin snarrådighed redder 

hendes liv ved at sørge for, at der bliver lys nok i det mørke hus, til at lægen kan operere. 

Historien ender med, at Edison takker Gud (Fârsi Sevvom-e Dabestân 1383: 54). Læreren 

viste hvordan Edison vendte sine hænder mod himlen (som man ville gøre som muslim) 

og bad til Gud. Indirekte blev Edison på denne måde fremstillet for eleverne som en god 

og from muslim. 

   Ved at teksten lagde vægt på identifikationen med en dreng, der er på elevernes alder 

og som beder, som de har lært at bede, tror jeg, at amerikaneren Edison for eleverne kom 

i samme kategori som nationaldigteren Ferdowsi eller Imam Ali. Alle tre er på hvert de-
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res felt et eksempel på ’en stor, god og opofrende mand’ og en del af den kollektive, iran-

ske bevidsthed. 

 

Diversitet og samfundskritik i skolebøgerne 

Iran er og har altid været et multikulturelt land. Kun halvdelen af befolkningen har det 

statslige persiske sprog som modersmål. Selvom et af de erklærede mål med den islami-

ske revolution var, at udligne klasseskel og andre uligheder, er landet stadig præget af 

økonomisk ulighed, store forskelle mellem land og by, mellem forskellige regioner osv. 

Bortset fra, at der figurerer et billede af iranske folk i etniske klædedragter i 1. klasses 

læsebog (Fârsi Avval-e Dabestân 1382: 48), nævnes det aldrig i læsebøgerne, at iranere 

taler forskellige sprog, at ikke alle er shia-muslimer, eller at der er mennesker, der er både 

langt rigere og langt fattigere end den lykkelige middelklasse kernefamilie med to børn 

og den simple livsstil, som er læsebøgernes normalfamilie. De mange iranere som er bo-

sat udenfor landets grænser nævnes heller ikke. Og de etniske forskelle bliver ikke andet 

end folkloristiske forskelle i klædedragt, som på billedet. 

   I min afhandling har jeg gjort en del ud af, i hvor ringe grad læsebøgerne indbyder ele-

verne til at tage kritisk stilling til, hvordan verden er indrettet eller til autoriteter, eller 

præsenterer dem for, at verden indeholder paradokser og tvetydigheder, og at den ikke er 

sort og hvid. Min påstand er, at der er en tæt sammenhæng mellem billedet af den mang-

lende diversitet indenfor nationen og den manglende samfundskritik. Eleverne bliver ikke 

præsenteret for, at der er forskellige – ligeværdige – grupper indenfor den iranske nation. 

Og eleverne bliver – det siger næsten sig selv i et land med et styre som Irans – heller 

ikke præsenteret for, at der er forskellige – ligeværdige – politiske opfattelser eller måder 

at opfatte verden på. 

 

Nye og gamle læsebøger – nyt indhold, ny pædagogik? 

Hvis man sammenligner den nye og den gamle læsebog for 3. klassetrin, kan man se, at 

der er tale om en gennemgribende revision af både form og indhold – ikke mange tekster 

går direkte igen. Den nye bog er arrangeret i temaafsnit, som direkte svarer til målene i 

den iranske skolelov fra 1998, som bekendtgjorde, at undervisningen skulle beskæftige 
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sig med religiøse, moralske, videnskabelige, kunstneriske, sociale, livsstilsmæssige, poli-

tiske og økonomiske mål. (Mehran 2003: 4ff) 

Tabel 1. Temaer i gamle og nye 3. klasses læsebog. 

Tema Gammel Ny 

Familien, kønsroller, søskendeforhold, bedsteforældre 3 6 

Naboskab, samarbejde 1 1 

Børn og deres opførsel, venskab, ansvar og modenhed 3 8 

Kroppen, sundhed 1 1 

Skolen, læreren 7 5 

Kreativitet og opdyrkelse af evner 1 8 

Uddannelse, viden, bøger 2 6 

Kunst, litteratur og mundtlig fortælling 2 2 

Naturvidenskab, teknik og opfindelser 2 4 

Arbejde 0 0 

Fritid, byliv, sport, indkøb 0 3 

Naturen, dyr, vejr, årstider 4 10 

Miljø- og naturbeskyttelse 1 4 

Demokrati, medbestemmelse, lederskab, civilsamfund 1 4 

Landet, folket, samfundet 1 3 

Forsvar og kamp mod overmagt 2 1 

Andre lande, Irans forhold til omverdenen 2 2 

Martyrer 5 5 

Særlige dage og højtider 2 2 

Historien 4 1 

Religiøs praksis 2 2 

Religiøs fortælling 5 1 

Gud, bøn til Gud 2 6 

Frelse 1 2 

Fabel, eventyr 1 6 

Tekster i alt 29 42 
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   I Tabel 1 har jeg udarbejdet en sammenligning af det antal tekster, der optræder om 

forskellige temaer i de to bøger. 

   Der er tekster i den nye bog som ligner de gamle meget, men hvor der er betydnings-

fulde ændringer. I den gamle bog blev islam og martyriet fremhævet langt mere, ligesom 

krigen med Irak havde en mere fremtrædende plads. I forhold til omverdenen nævntes 

målet om eksport af revolutionen i den gamle bog, men ikke i den nye, hvor der til gen-

gæld er en meget propagandistisk tekst om Palæstina. I den gamle bog var der langt flere 

historiske og religiøse fortællinger, hvorimod den nye indeholder mange fabler og even-

tyr. Den nye bog har et større fokus på miljøbeskyttelse og naturen, på landet, demokrati 

og civilsamfund. Læreren spillede en langt større rolle som forbillede for eleverne i de 

ældre bøger (Mehran 2002: 241), mens forældrene som opdragere er kommet mere i front 

i de nye. 

   Pædagogisk signalerer alene stilen i de nye bøger, at læringen skal foregå mere på bør-

nenes præmisser. De fremtræder med tegneserieagtige tegninger, mange billeder, små 

ikoner og megen farverigdom. I teksterne eksperimenteres i højere grad med forskellige 

synsvinkler og måder at skabe identifikation med tekstens figurer for læserne, hvor de 

ældre tekster fremstod mere tunge og belærende. Nogle af arbejdsopgaverne i bøgerne 

indbyder til en mere interaktiv undervisningsform – det er opgaver med overskrifter som 

se og fortæl, teater, sprogleg eller fortæl til dine venner. 

   Alligevel var det, i de undervisningssituationer jeg observerede, som om den autentiske 

dialog aldrig rigtig kom i gang. Det var ret sjældent, at lærerens spørgsmål til eleverne 

rakte ud over at sikre sig, at de havde læst og forstået teksterne. De faldt meget ofte tilba-

ge på en afhøringsstruktur med lukkede spørgsmål, hvor elevernes input enten var fravæ-

rende eller ikke blev inkorporeret. Uanset hvilke tiltag der måtte være til mere interaktive 

læringsformer i de iranske skoler i dag, så er lærerne vant til en monologisk pædagogik. 

De er vant til at de, sammen med skolebøgerne er ubestridte autoriteter, der skal fylde 

autoriseret viden på deres elever. Lærerne har ingen metodefrihed, de skal bruge de sko-

lebøger og de undervisningsmaterialer, som bliver udarbejdet af det iranske Undervis-

ningsministerium. Og alle skoleforløb fører i sidste ende frem mod tests, som skal kon-

trollere, at eleverne nu også har lært det, som det var meningen de skulle lære. 
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Set fra de statslige myndigheders side, burde interaktiv undervisning på den ene side el-

lers være en fordel, fordi det er givet, at ægte interaktion og dialog fremmer forståelsen 

hos eleverne og også får dem til at huske stoffet langt bedre. Den er simpelthen mere ef-

fektiv (Dysthe 1997: 54ff). Men på den anden side er ulempen så, at det jo kan tænkes, at 

eleverne begynder at konstruere en helt anden viden end den der var meningen de skulle, 

når man åbner for den ægte dialog. Dysthe peger således med Bakhtin på perspektivmø-

dets, eventuelt konfliktens, forståelsesforandrende potentiale (Dysthe 1997: 70).  

 

Konklusion 

Flerstemmighed i klasserummet ser ud til at være vanskeligt at realisere i en skole, der 

fungerer som institution under en autoritær stat som den iranske. Der er dog - delvist - et 

ideal om dialog og interaktiv undervisning i de nye skolebøger og lærerne så også – del-

vist - ud til at ville leve op til det ideal. Det er i sig selv interessant, at der faktisk eksiste-

rer et ideal om dialog i materialet. Khatamis præsidentperiode, hvor et af slagordene var 

”dialog mellem civilisationer” er trods alt ovre. Men produktion af nye, statskontrollerede 

skolebøger er ofte træg, så iranske elever bliver i dag stadig undervist efter bøger, hvis 

idealer stammer fra hans præsidentperiode, selvom der blæser nye ideologiske vinde i 

statsapparatet. 

   Det så dog ud til, at der stod væsentlige hindringer i vejen for idealet om dialog. Dette 

noget var - ud over det faktum, at skolen fungerede som socialiseringsredskab for en au-

toritær stat - også den lukkede, nationale identitet, som bøgerne formidlede videre til ele-

verne. Mange vil måske mene, at dette mere indadvendte fokus må være et fremskridt i 

forhold til tidligere skolebøgers mere traditionelt revolutionære, konfliktfyldt billede af 

verden med os overfor dem, de gode overfor de onde osv. I de nye læsebøger eksisterer 

os-dem dikotomien ikke på den måde. De handler nemlig (næsten) kun om ’os’ og der er 

(næsten) ingen konflikt. Meget forenklet kan man sige, at de gamle læsebøger i høj grad 

dyrkede konflikten, mens de nye dyrker harmonien. Men konflikt er jo et uundgåelig føl-

ge af diversitet og pluralisme. Spørgsmålet må være, hvordan man lærer at håndtere kon-

flikten. Med andre ord: hvis eleverne lærte at forskelle ikke behøver at være negative og 

at konflikter ikke nødvendigvis indebærer, at der er en, der skal tabe for at den anden kan 

vinde, ville den autentiske dialog måske have bedre vilkår – også i undervisningen.  
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1 Det er blot halvdelen af alle iranske skoleelever, hvis modersmål er statssproget persisk. Imidlertid er det 
dette sprog skoleundervisningen i landet foregår på, uanset elevernes sproglige baggrund. 
2 Den primære socialisering foregår typisk i familien. 
3 Pladsen i denne artikel tillader mig ikke at komme nærmere ind på spørgeskemaundersøgelsens resultater, 
så eventuelle interesserede henvises til Wammen 2008: 151ff. 
4 I denne artikel koncentrerer jeg mig særligt om forhold der vedrører den iranske grundskole, dabestân, 
der siden en uddannelsesreform i 1971 har omfattet fra 1. til 5. klassetrin. Jeg vil derfor kun sporadisk 
komme ind på forhold der angår højere klassetrin og videregående uddannelser. 
5 Reza Shah, der tiltrådte i 1925, og hans søn Mohammad Reza Shah der afløste ham i 1941. 
6 Jf. Ellings foredrag "Etnicitet og nationalidentitet i iransk politik" 3. marts 2008, Carsten Niebuhr Afde-
lingen, KU. 
7 Med den undtagelse, at religiøse minoriteter som sunni-muslimer, jøder eller kristne armeniere har en 
forfatningsmæssig ret til at modtage religionsundervisning ud fra egne tekster og traditioner. 
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Hoffmann, Thomas: The Poetic Qur'ân: Studies 

on Qur'ânic Poeticity.  

Hartmut Bobzin och Angelika Neuwirth (red.): 

Diskurse der Arabistik, Band 12. 

Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2007. 192 s. 

 

The Poetic Qur'ân (en reviderad version av Hoff-

manns ph.d.-avhandling) är ett i flera avseenden 

lysande exempel på tvärvetenskap. Det rör sig om 

en korsbefruktning mellan å ena sidan islamologi 

och arabistik, å andra sidan litteraturvetenskap 

och teoribildningar inom bland annat kognitions-

psykologi och lingvistiskt orienterad antropologi. 

Samtidigt representerar Hoffmanns studie ett 

mycket specialiserat forskningsområde i sitt fokus 

på Koranen som text. Specialiseringen till trots, är 

det också ett forskningsområde som varit ganska 

välbefolkat under senare år. Hoffmann är inte 

ensam om sitt intresse för koranarabiskans este-

tiska, retoriska och poetiska kvaliteter. Encyclo-

pedia of the Qur'an (ed.: Jane Dammen McAulif-

fe, 2001-2006) och de två ”Companions” till Ko-

ranen, som nyligen utkommit på Blackwell (2006) 

respektive Cambridge University Press (2006), är 

tecken i tiden som dokumenterar något av de se-

naste decenniernas forskningsinsatser på området.  

   En väsentlig teoretisk premiss i Hoffmanns sätt 

att närma sig ämnet är språkfilosofen Emile Ben-

venistes distinktion mellan å ena sidan den kom-

munikativa akt som består i ”sägandet” (énoncia-

tion), å andra sidan produkten av denna akt: ”det 

sagda” (énoncé). I fokus för Hoffmanns intresse 

står dialektiken mellan dessa båda aspekter, med 

viss tonvikt på den förstnämnda. Detta medför att 

man kan bortse från såväl teologiska föreställnin-

gar som historiska spörsmål i gammaldags me-

ning, och koncentrera sig på det rent textuella 

eller, om man så vill, det ”poetiska”. När det gäl-

ler frågan om till exempel Koranens subjektivitet, 

är det således inte det transcendenta subjektet som 

står i fokus – det sätts inom parantes – utan dess i 

språket konstruerade dito (se t.ex. s. 146). Det-

samma gäller i princip om adressaterna – dem 

som tilltalas i och genom Koranen – trots att 

Hoffmann också i viss utsträckning räknar med 

och intresserar sig för den historiska kontext i 

vilken Koranen tillkom. Den centrala är emellertid 

den etablerade korantextens poetiska status och 

funktion, inte frågan om tidpunkten för dess till-

komst och kanonisering.  

   I sin bestämning av begreppet ”poeticitet” byg-

ger Hoffmann annars främst på Roman Jakobsons 

formalistiska teori om språkets olika funktioner. 

Framför allt intresserar han sig för den me-

taspråkliga och den poetiska funktionen. Som 

exempel identifierar Hoffmann en rad karakteri-

stika, kännetecknande inte bara för Koranen utan 

också för såväl poesi som religiöst-rituellt språk i 

allmänhet: olika typer av  upprepningar och åter-

kommande mönster (rim, alliteration, parallelism 

etc), stilistiska avvikelser från konventionellt 

språkbruk (troper, figurer etc), semantisk tvety-

dighet och dunkelhet (allusioner, kontradiktioner, 

gåtfulla ord och fraser), etymologiska figurer, 

onomatopoetiska uttryck, vokativer och apostrofer 

(tilltal) – för att nu bara nämna något av allt det 

som sammantaget bidrar till vad Hoffmann kallar 

”a powerful sensation of the poetic – what some-

times has been termed poeticity” (s. 4). Hoffmann 

vill dock inte vara rigid, och erkänner att det 
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ibland kan vara svårt att definiera  ”poeticiteten”. 

Snarare än en klart definierad kategori, är det i 

praktiken ofta fråga om gränsfall. Hoffmann mju-

kar här upp den formalistiska modellen med hjälp 

av Ludwig Wittgensteins teori om familjelikheter 

och kognitionspsykologen Eleanor Roschs proto-

typbegrepp.  

 

Vidare är Hoffman noga med att skilja det analy-

tiska begreppet ”poeticitet” från poesi i dess 

emiska eller s.a.s. vardagsspråkliga bemärkelse, 

väl medveten om att Koranen i sig är polemisk 

gentemot poesi och bestämt avvisar att den skulle 

vara ett verk av en poet (t.ex. Kor 69:41, 36:69). 

Denna åtskillnad är lätt att försvara och upprät-

thålla om man tar utgångspunkt i Jakobsons mo-

dell. Likväl intresserar sig Hoffmann för frågan 

om Koranens förhållande till den etablerade poe-

sin i profeten Muhammads omgivning på 600-

talet. På rimliga grunder hävdar han att Koranen 

är besläktad med den poetiska traditionen. Med 

hjälp av lika delar Wittgensteins familjelikhets-

begrepp och litteraturteoretikern Harold Blooms 

The Anxiety of Influence, utvecklar Hoffmann ett 

intressant resonemang där diktotomin mellan det 

profetiska och det poetiska dekonstrueras. Det är 

fråga om ett ”både-och” snarare än ett ”antingen-

eller”. Här blottlägger Hoffmann ett komplext och 

ansträngt förhållande mellan Koranen och den 

etablerade poesin såväl som judisk-kristna traditi-

oner vid 600-talets början – ett förhållande av 

”polemical family resemblances” (s. 157, min 

kursivering). Spåren efter frigörelseprocessen är 

dokumenterade i korantexten som sådan, bland 

annat i de passager som rymmer just polemik mot 

meningsmotståndare.   

   Familjelikheterna till trots är Koranen förstås 

inte att betrakta som uttryck för någon frivol eller 

”ludisk” impuls, vilket däremot poesi ofta förut-

sätts vara – kanske med viss orätt. Hoffmann 

poängterar: ”What we are dealing with here is not 

literature as the chance for recreation and pleas-

ure, but literature as the hazardous zone of fear 

and trembling” (s. 119). Att recitera Koranen är 

inte bara en välsignelse utan innnebär också en 

risk för den som åtar sig att utföra den. Med hän-

visning till antropologen Victor Turners berömda 

ritualteori aktualiserar Hoffmann det faktum att 

varje recitatör befinner sig i en riskfylld ”liminal” 

situation, ett slags ”betwixt and between” (s. 121).  

   En återkommande frågeställning i Hoffmanns 

arbete är hur Koranen etablerar denna sin speciel-

la, sublima auktoritet. Delvis sker det genom att 

texten själv s.a.s. föreskriver hur den vill bli be-

handlad, läst och reciterad och hur den som utför 

denna akt skall förhålla sig (t.ex. Kor. 73:4). Det 

har påpekats i andra sammanhang på senare tid att 

Koranen utgör den kanske mest självreflexiva 

texten i religionhistorien, bland annat i den av 

Stefan Wild redigerade antologin Self-

Referentiality in the Qur'ân, 2006, där Hoffmann 

också medverkar med ett kapitel. Medvetenheten 

om att en del av Koranens ”mysterium” består i 

att den ofta beskriver sin egen textualitet är kan-

ske inte alldeles ny och originell, men den har 

blivit alltmer aktuell i takt med att den allmänna 

litteraturteorin kommit att intressera sig för 

motsvarande fenomen i annan litteratur. Hoff-

mann behandlar och utvecklar det på ett insikts-
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fullt sätt, och avrundar dessutom med en intres-

sant och självkritisk reflektion över vad det kan 

bero på att detta fenomen hamnat i blickfånget (s. 

159 ff.).  

   Trogen sin ”poetologiska approach”, håller 

Hoffmann fast vid sitt fokus på formella stilistiska 

egenheter i rituellt och poetiskt språkbruk, och 

deras persuasiva funktion, när det gäller frågan 

om med vilka medel för övrigt Koranen etablerar 

auktoritet.. Det är snarast genom sin speciella 

diktion och avvikelserna från ”normalt” språk-

bruk, inte genom vad den har att säga om världens 

beskaffenhet, som texten etablerar sin auktoritet. 

Även det obegripliga och det gåtfulla, det samti-

digt bekanta och ändå obekanta, har sin givna 

plats i denna process. Hoffmann skriver om ”[the] 

uncanny blend of intelligibility and unintelligibili-

ty, of the seemingly familiar and the strange” (s. 

67). Man kommer osökt att tänka på Sigmund 

Freuds essä om ”das Unheimliche”, även då 

Hoffmann inte nämner den.   

Hoffmanns ”approach” är uttryckligen och med-

vetet eklektisk. Han förhåller sig tämligen fritt till 

ett flertal olika teoribildningar hämtade från olika 

vetenskapsområden Detta ger upphov till en om-

fångsrik och bitvis disparat och svåröverskådlig 

begreppsapparat. Ett månghövdat galleri av aukto-

riteter på vitt skilda olika områden anförs. En del 

är uppslagsgivande och fruktbart. Annat flimrar 

förbi i förbigående utan att egentligen tillämpas. 

Variationer på frasen ”can/could be applied to” är 

legio. Stundtals ger det intryck av en redovisning 

av doktorandtidens pensum, snarare än en verklig 

och genomtänkt tillämpning. I jämförelse framstår 

själva det empiriska materialet som tunt och be-

gränsat. I grund och botten består det inte av mer 

än den etablerade korantexten, ur vilken valda 

delar citeras för att bekräfta ”kloka ord” i den 

teoretiska litteraturen.  

   Mot bakgrund av den mängd av teoretiska refe-

renser som redan finns i Hoffmanns framställning, 

kan det vara dumdristigt att efterlysa ännu fler. 

Icke desto mindre kan man diskutera om inte 

Hoffmann faktiskt ignorerar en del teoribildningar 

som kanske skulle ha kunnat berika studien och 

egentligen borde ligga närmre till hands än en del 

av dem som nu anförs. Mest anmärkningsvärt i 

det här avseendet är frånvaron av modern retorik-

forskning och -teori. Mycket av det Hoffmann tar 

upp och diskuterar rör ju retoriska frågor i vid 

mening, och här skulle den retorikvetenskapliga 

forskningen sannolikt ha haft mer att bjuda på än 

till exempel gestaltpsykologiska modeller. Som 

bara ett exempel kan nämnas Edwin Blacks klas-

siska studie ”The Second Persona”,1 som kanske 

skulle kunna tillföra något i Hoffmanns intressan-

ta kapitel om ”The Rhetoric of Qur'ânic Subjecti-

vity” (s. 141 ff.).2  

   Sammanfattningsvis får man konstatera att 

Hoffmanns arbete ger ett viktigt bidrag till 

förståelsen om Koranen som text. Det är inte möj-

ligt att på kort utrymme göra det rättvisa. En vik-

tig poäng med arbetet är, menar jag, att det på 

                                                 
1 Edwin Black, ”The Second Persona”, ursprungligen 
publicerad Quarterly Journal of Speech 1970, senare 
återutgiven i flera antologier. En dansk översättning av 
Lars Nyre samt introduktion av Lisa Storm Villadsen 
publicerades i Rhetorica Scandinavica nr. 9 (1999), s. 
4–16. 
2 Här vill jag taktlöst nog f.ö. hänvisa till P. Halldén, 
Islamisk predikan på ljudkasett: En studie i retorik och 
fonogramologi (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
2001), s. 52-56, 94-95, 144, 277.  
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sekulär och humanvetenskaplig grund etablerar 

förutsättningar för en faktisk uppskattning av Ko-

ranen och dess ”poetiska” komplexitet. Vid något 

tilllfälle undslipper sig Hoffmann rentav ett ord 

som ”beautiful” (s. 164). Häri ligger nog också ett 

slags implicit kritik av äldre orientalisters och 

koranforskares eventuella oförstånd inför Kora-

nens ”Stylistische und Syntaktische Eigentüm-

lichkeiten” (Nöldeke), såväl som av troende exe-

geters dogmatiska uppfattningar om hur och av 

vem studier av Koranen skall bedrivas. Hoffmann 

är inte alltid tydlig på denna punkt, men nog 

framgår det i en formulering som följande: ”These 

facets of Allâh have been appreciated in Muslim 

theology for a long time, but it remains for us to 

formulate the humanistic – but no less imaginative 

– alternative” (s. 140).  

 

Af Philip Halldén, Fil.dr., Forskare vid Kungl. 

Vitterhetsakademien (Stockholm) med ekono-

miskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stif-

telse, och verksam vid Lunds Universitet: Cen-

trum för teologi och religionsvetenskap (CTR). 
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Göran Larsson: Att läsa Koranen: en introduk-

tion, Verbum, Stockholm, 2006, 173 sider, ill. 

 

Göran Larsson er religionshistoriker med speciale 

i islam og svensk doktor (~ ph.d.) på afhandlingen 

Ibn García’s shu’ûbiyya Letter: Ethnic and Theo-

logical Tensions in Medieval al-Andalus (Brill, 

2003). Udover at holde det klassiske og filologi-

ske spor varmt skriver og publicerer Larsson også 

på livet løs om mere nutidige emner. Særligt fo-

kus synes at være på forandringer og brudflader i 

islams rolle(r) i den vesteuropæiske senmoderni-

tet, i forhold til diaspora- og minoritetssituationer 

og i forhold til de ny informationsteknologier, 

særligt internettet og dets mange forskellige ud-

tryk og muligheder. 

   Nærværende udgivelse fra det svenske teologi-

ske forlag Verbum må på sin vis placeres i den 

ærkeklassiske afdeling med hensyn til sit emne, 

men forfatteren knytter løbende an til nutidige 

forhold og problematikker og formår derved at 

aktualisere et stof, der ellers let sander til i specia-

liseret filologi og historiografiske detailspørgsmål. 

Emnet er nemlig intet mindre end den arabiske 

bog par excellence, al-Kitâb, Bogen. Med andre 

ord: Koranen. Men Larsson vil ikke bare gøre 

endnu en introduktion til Koranens indhold, men 

derimod dreje perspektivet mere over i en mere 

reader-reception-orienteret tilgang, hvor selve 

læsningen (med alle dens forudsætninger, præmis-

ser og intentioner) gøres til en central historisk og 

eksegetisk dynamo. Bemærk således hovedtitlen 

Att läsa Koranen. Ikke Koranen i ensom majestæt, 

Koranen som sola scriptura, men et værk som 

mennesker aktivt interagerer med.  

   I indledningen gør forfatteren dels opmærksom 

på, at Koranen har haft en særdeles gennemgri-

bende virkningshistorie, er distribueret noget nært 

globalt og udgør det kanoniske sine qua non for 

alverdens godt og vel én milliard muslimer. Med 

henvisning den vestlige verdens nye muslimske 

(immigrant)borgere og 9/11-katastrofen gør Lars-

son det samtidig klart, at den stigende interesse 

for islam og muslimsk kultur langtfra altid udgør 

et interessefrit videbegær – hvordan skulle det 

også det? Der er massevis af interesse og polemik, 

men det komplementeres desværre langtfra altid 

af et genuint ønske om erkendelse og baggrunds-

viden. Att läsa Koranen vil øve bod på denne 

mangeltilstand ved både at introducere til de klas-

siske muslimske koranvidenskaber (’ulûm al-

qur’ân) og de sekulære ditto.  

   Larsson bog er – som undertitlen angiver – 

tænkt som en introduktion til Koranen. Et 

spørgsmål, der straks melder sig, angår, hvilket 

publikum Larsson ønsker at introducere Koranen 

til. Det er nemlig (og heldigvis for det) ikke kun 

den almindelige hvide, ikke-muslimske (læs: 

kristne), ’gammelsvenske’ læser, for bogen er 

også udstyret med en basmala og et lille forord 

skrevet af konvertit ved navn Mohammed Mus-

lim, der anpriser bogens lødighed og gode intenti-

oner – trods sin grundlæggende ikke-muslimske 

og videnskabelige tilgang. Samtidig bliver vi bo-

gen igennem præsenteret for alle de væsentlige 

historisk-kritiske teorier og metoder, som den 

(mestendels) vestlige koranvidenskab har bragt i 

spil, men som også kan forekomme grænseover-

skridende og provokerende for den troende mus-

lim.  
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   Larsson selv gør i sin indledning opmærksom 

på, at han gerne vil blotlægge brudfladerne mel-

lem traditionelle (også nye ’traditionelle’ fra Qutb 

og Mawdudi frem til al-Qaradawi) muslimske 

positioner og den moderne, universitære koranvi-

denskab. Dette ønske indfrier Larsson: bogen 

veksler levende og informativt frem og tilbage 

mellem disse to væsensforskellige positioner, men 

Larsson forfalder aldrig til at bruge de videnska-

belige teorier til at overtrumfe de muslimske hol-

depunkter. Derimod refererer han flere gange til 

den nyeste videnskabelige kritik, der er blevet 

rettet mod de mere revisionistiske og ultrakritiske 

teorier (f.eks. John Wansbroughs og Patricia Cro-

ne) angående Koranens rolle i muslimsk historio-

grafi. Det er bl.a. hollænderen Harald Motzkis 

forskning, der plæderer for en tilgang, der tilken-

der den arabisk-muslimske historieskrivning stør-

re troværdighed. I det hele taget er Larsson fuldt 

opdateret på såvel den specialiserede koranforsk-

ning såvel som de mere aktuelle emner, der knyt-

ter sig hertil, f.eks. spørgsmål om køn. At stoffet 

leveres med Taktgefühl uden samtidig at blive 

politisk korrekt og konfliktsky hører til Larssons 

fortjeneste.   

   Bogen er grundlæggende delt op i to hovedsek-

tioner. Den første giver et rids af koranvidenska-

bernes (de sekulære såvel som de konfessionelle) 

udvikling og vigtigste komponenter. Den anden 

del er lagt an til tematiske læsninger kredsende 

omkring to store ’eksistentielle’ poler: livet og 

døden. Begge sektioner rummer naturligvis talrige 

korancitater, men Larssons metodiske ledemotiv 

består først og fremmest i, at han hele tiden præ-

senterer to forskellige oversættelser, henholdsvis 

Zetterstéens filologisk berømmede version fra 

1917, og konvertitten (og pensioneret diplomat) 

Muhammad Knut Bernströms al-Azhar-godkendte 

version fra 1998.  

   Uden at forvilde sig ud i vanskelige filologiske 

diskussioner, formår Larsson derved på pædago-

gisk vis at dokumentere, hvor bred en fortolk-

ningsmæssig spændvidde Koranens indhold kan 

tilskrives, samt hvordan sekulære og troende 

oversættere nødvendigvis vil have forskellige 

agendaer, præmisser og betoninger. Ved løbende 

at referere til historisk forskellige tolkninger og 

læsninger godtgør Larsson, hvordan Koranen ikke 

er en bog, der så at sige læser sig selv, men er en 

tekst, der hele tiden indgår i et historisk intrikat 

feedback-system med læseren og læserens sam-

fund.  

   Når man anmelder en introduktion er det altid 

let at anføre kritikpunkter over, hvad man synes 

mangler – men introduktioner er i sagens natur 

kun introduktioner og kan og skal derfor ikke 

komme ind på samtlige emner. Dog savner man 

en større kontekstualisering af Koranens arabiske 

og nærorientalske Sitz im Leben, f.eks. sammen-

hængen med præ-islamisk poesi, nærorientalske 

tematikker og intertekstualiteter. Til gengæld kon-

tekstualiserer Larsson som sagt veloplagt og nu-

anceret til den tidlige moderne tid samt tiden efter 

9/11: det være sig feministisk tafsîr à la Amina 

Wadud til den (pseudo)videnskabelige tafsir ’ilmî 

à la Maurice Bucaille. Også de senere års intense 

forskning i Koranens retorik og æstetiske gestalt 

kunne være introduceret tydeligere. Endelig sav-

ner man en mere eksplicit forklaring på det over-

ordnede tematiske valg ’livet og døden ifølge 
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Koranen.’ Herved kommer fravalget og nedtonin-

gen af andre temaet (f.eks. profetisme, persongal-

leri, økonomi, jura) til at virke en smule arbitrær.         

   Disse indvendinger til trods har ambitionen om 

at formidle Koranen og dens videnskaber (de se-

kulære og de konfessionelle) alt i alt vellykket. 

Som sekulær koranforsker føler man sig kompe-

tent guidet af Larsson. Ligeså er det er min gæt, at 

Larssons fornemmelse for Taktgefühl gør bogen 

velegnet som introduktion for de muslimer, som 

måtte ønske at få viden om den (i hovedsagen) 

sekulære vestlige tilgang Koranen. Sit formidlen-

de præg til trods er bogen tætpakket med informa-

tive noter, intet mindre end 343. Ligeledes med-

følger en veludbygget bibliografi.  

 

Af Thomas Hoffmann, Ph.D., postdoc, Center for 

europæisk islamisk tænkning (CEIT), Det teologi-

ske fakultet, Københavns Universitet 
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Philippe Provençal: Arabisk Medicin, Århus 

Universitetsforlag, 2007. – 196 s. 

 

Ph.d. i semitisk filologi Philippe Provençal, har 

længe beskæftiget sig med arabisk videnskabshi-

storie og har udgivet flere forskningsartikler om 

emnet. I sin nye bog, Arabisk Medicin, giver han 

en generel præsentation af den middelalderlige 

lægevidenskab, der baserede sig på medicinske 

teorier udviklet af Hippokrates og Galen. Bogen 

er bedst, hvor det drejer sig om Philippe Pro-

vençals kerneområde, videnskabshistorien. Kapit-

lerne om fysiologi, farmakologi, botanik, zoologi 

og oftalmologi er udmærkede oversigter over 

emnernes indhold og udvikling inden for den 

klassiske islamiske kultur.  

   Når forfatteren diskuterer samfundsrelaterede 

emner som lægegerningen og sygehuse (kapitel 

10), er det klart, at dette for ham er et perifert 

område, og at han ikke har fulgt med i den nyere 

forskning inden for disse emner. Det kan ses i 

litteraturlisten, hvor der mangler en del vigtige 

titler. Jeg savner især referencer til artikler og 

bøger af Michael Dols, Gary Leiser og Vivian 

Nutton og Lawrence Conrad, som allerede i 

1980’erne gjorde op med nogle sejlivede myter 

om den middelalderlige lægeprofession, lægernes 

uddannelse og sygehusene.  

   I sin beskrivelse af sygehuse definerer Philippe 

Provençal iwaner (høje nicher) som ”store centra-

le haller” og tillægger bygningerne ”specielle 

afdelinger for patienter med psykiske sygdomme, 

med febersygdomme, mavesygdomme eller øjen-

sygdomme samt kirurgiske afdelinger”. Der var 

også ”afdelinger for sengeliggende patienter og 

rekonvalescerende patienter”, ”klinikker med fri 

uddeling af medicin for ambulante patienter” (p. 

134-135). Med sit sprogbrug viderefører han en 

gammel kliché om, at de middelalderlige islami-

ske sygehuse til forveksling lignede vore store 

moderne sygehuse med specialiserede afdelinger. 

Dette billede af modernitet forstærkes, når titlen 

ra’is al-atibba’ forklares som ”en embedslæge” 

(p. 136), og når forfatteren hævder at ”en del af de 

offentlige statsudgifter … gik til driften af syge-

husene” (p. 135). Det vides ikke i dag, hvad titlen 

ra’is al-atibba’ faktisk indebar. 

   De middelalderlige sygehuse i det islamiske 

imperium var udmærkede institutioner, men de 

var ikke sygehuse i vores forstand. De var private 

islamiske velgørenhedsinstitutioner, som fik deres 

midler fra stiftelser (waqf). Nogle sultaner etable-

rede sygehuse, men de gjorde det som private 

fromme mæcener, og sygehusene blev ikke finan-

sieret af statskassen (bayt al-mal). Sygehusenes 

patienter var de fattige, som ikke havde mulighed 

for og råd til at blive behandlet hjemme. Sygehu-

sene i den islamiske kultur udviklede den pleje-

tradition, som kendtes fra sygeafdelingerne i de 

syriske klostre. En væsentlig forskel mellem klo-

strenes sygeafdelinger og islamiske sygehuse var, 

at man i sygehusene baserede behandlingen på 

den arabiske lægevidenskab og undlod at bruge 

religiøse metoder som eksorcisme og bøn. 

    Philippe Provençals alt for ukritiske brug af 

moderne terminologi giver dele af bogen en apo-

logetisk præg, som er helt unødvendig. Forfatteren 

understreger selv, at man ikke skal ”søge nutiden i 

fortiden”, når man studerer fortidens videnskabe-

lige præstationer (s. 8), men man skal heller ikke 
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gøre det, når man beskriver fortidens samfund og 

institutioner.  

   Det middelalderlige islamiske samfund var præ-

get af en behandlingsmæssig pluralisme og syge 

mennesker valgte mellem forskellige behand-

lingsmetoder. Den arabiske medicin var langt fra 

at have den absolutte autoritet. Når man blev syg, 

kaldte man ikke nødvendigvis på en læge, men 

behandlede sygdommen med traditionel folkeme-

dicin eller valgte at besøge en hellig persons grav 

for at bede om helbredelse. En af disse alternative 

behandlingsmetoder var profetens medicin (al-

tibb al-nabawi), som hentede medicinsk viden fra 

profet Muhammads udsagn. Philippe Provençal 

behandler profetens medicin meget kortfattet (s. 

43-44) og affærdiger den som ikke-rationel og 

som en blanding af religion og sundhedslære (s. 

43). Han referer kun til Manfred Ullmanns (1970) 

behandling af emnet, men nævner ingen nyere 

forskning, der mere nuanceret beskriver profetens 

medicin som teologers forsøg på at indarbejde 

islamiske normer i medicinsk teori og praksis. 

   Udover dette findes der nogle, måske i denne 

sammenhæng mindre væsentlige mangler i frem-

læggelsen af tidlig islamisk historie. Profetens 

livsforløb er beskrevet ifølge islamisk tradition, 

men forfatteren undlader at fremhæve dette og 

præsenterer traditionen som historisk faktum (s. 

17). Også andre detaljer, som for eksempel Mek-

kas status som handels- og finanscentrum (s. 16), 

repeterer ukritisk en myte, som for længst er ma-

net i jorden. En anden lille detalje er for en filolog 

den besynderlige påstand at moderne standard 

arabisk, som i dag bruges i de arabiske medier, er 

det samme klassiske arabiske, som Koranen blev 

nedfældet på for mere end et tusind år siden (s. 

16). 

   Til sidst vil jeg udtrykke vis undren over, at 

forfatteren har valgt selv at oversætte de koranci-

tater, som han anvender, når han i stedet med for-

del kunne have brugt Ellen Wulffs udmærkede 

danske oversættelse. Philippe Provençals oversæt-

telser er præget af unødvendige arkaiseringer og 

uklare formuleringer som på s. 27: ”Ingen tvang i 

Religionen! Retledelsen har tydeliggjort sig fra 

vildfarelsen, så at hvo afsværger afguderiet og tror 

på Gud, har grebet i det fasteste greb uden brud 

overhovedet, thi Gud er den Hørende og vidende” 

(Koranen 2.256). 

   Det samme vers i Ellen Wulffs oversættelse: 

”Der er ingen tvang i religionen. Den rette vej er 

blevet tydelig over for vildfarelsen. Den, der for-

nægter afguderne og tror på Gud, holder fast i det 

stærkeste håndtag uden revner. Gud hører alt og 

ved alt.” (Koranen, oversat af Ellen Wulff, Forla-

get Vandkunsten 2006.) 

 

Irmeli Perho, adjunkt ved Faggruppen for Arabi-

ske og Islamiske Studier, Afdeling for Religions-

videnskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Uni-

versitet.  
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Garbi Schmidt: Muslim i Danmark - muslim i 

verden.  En analyse af muslimske ungdomsfor-

eninger og muslimsk identitet i årene op til Mu-

hammad-krisen. Uppsala: Swedish Science 

Press, Universitetstryckeriet, 2007 – 141 s. 

 

The politicization of Islam has put young Euro-

pean Muslims between a rock and a hard place. 

The reality is that young native-born Muslims 

have to find their way on their own. There is no 

ready-made model for what to think about the role 

of faith and identity in your life if you are native-

born European and Muslim. We are talking about 

a generational phenomenon that has to be under-

stood as a sociological phenomenon rather than 

simply the importation of dodgy political ideas 

from abroad among a small group of maladjusted 

youths, which is the story we read in the newspa-

pers.   

   A conservative British think tank, Policy Ex-

change, conducted a survey of young Muslims in 

2007 and found significant inter-generational dif-

ferences with the younger generation apparently 

embracing orthodoxy at much higher rates than 

their parents’ generation.  37 % of British Mus-

lims 16-24 year old preferred Islamic state schools 

to integrated secular schools. Only 19 % of re-

spondents over 55 supported such schools. Half of 

the younger generation preferred to be governed 

by secular law but 37 % said, yes, they’d prefer to 

live under the shariah (Islamic religious law). In 

comparison, only 16% of the 45 and older genera-

tion said so.  Astonishingly, over half of the re-

spondents under 35 also expressed support for 

polygamy.1  One can argue that young European-

born Muslims have no idea what religious law 

means in practice because they have never actu-

ally lived under it and therefore are voicing a 

preference for ethnic recognition rather than a 

serious demand for the installation of religious 

law. But we do not know that. What do they really 

mean? 

   It is this debate that Garbi Schmidt walks right 

into with her excellent study of Danish Muslim 

youth organizations. The definition of youth is a 

little hazy. Some of the named interview subjects 

are over thirty years old. It need not concern us 

because Schmidt’s purpose is to understand the 

mental triangulation that young native-born Mus-

lims go through to fashion a public and a private 

identity as Muslim and Danish. She brings an 

intelligent methodology and sensitivity to the 

project. 

   The book is based upon interviews with eight-

een young Danish Muslims about their own ideas 

and feelings about the role of Islam in their lives 

and how they negotiate the balancing act between 

affirming their Muslim and Danish identities si-

multaneously. The interviews were bracketed 

between the 9/11 attacks in 2001 and the eruption 

of the protests against Jyllands-Posten’s twelve 

caricatures of Muhammad.  In addition, Schmidt 

analyzes the activities and program statements of 

four organizations that have either in fact or by 

purpose appealed to young Muslims and uses a 

chapter to describe Danish public debates.  

                                                 
1 Munira Mirza, Abi Senthilkumaran and Zein Ja’far, 
Living apart together: British Muslims and the paradox 
of multiculturalism, Policy Exchange, London, 2007 
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One might ask why it is necessary to look at the 

tired tirades of Karen Jespersen and the two pas-

tors from the Danish People’s Party, Jesper Lang-

balle and Søren Krarup. The reason is, it becomes 

clear, that the Danish Offentlichkeit – Habermas’ 

memorable concept for the crushing weight of 

establish opinion – describes the young Muslims’ 

project as an impossibility. Islam cannot be made 

compatible with being Danish because Islam is 

inherently not a religion but a political project. 

   As it turns out some of the young people do 

conceptualize their project as a political one but 

most do not. The organizations discussed in the 

book are the Pakistani Muslim Youth League and 

Muslim Women’s League, Hizb ut-Tahrir, MU-

NIDA (Muslimske Unge i Danmark), og Forum 

for Kritiske Muslimer. The four organizations are 

selected to cover the range of orientations and 

styles usually seen in Muslim associational activi-

ties. HT, as Hizb is usually called, is an interna-

tional political party and is the most radical. It has 

been banned in Germany and France but not in 

Denmark and the United Kingdom. An English 

member, Ed Hussain, has a hilarious description 

in his book, The Islamist (2007), of how he com-

muted on weekends to help set up the Copenhagen 

branch.  

   The two Pakistani organizations – one for 

women and one for men like the Christian scouts, 

KFUM and KFUK – split and collapsed during 

the time Schmidt studied them. They were associ-

ated with a sufism-inspired mosque in Copenha-

gen and also connected to a transnational network 

of political organizations. In this case the links to 

a sectarian political group in Pakistan became the 

groups undoing when the Danish members found 

their work and fund-raising disappearing into a 

black hole in Pakistan.  

   The two other organizations are in comparison 

“home-grown” albeit pursuing very different 

paths. MUNIDA started as a parent-sponsored 

activity for the youth associated with the Islamic 

Faith Community on Nørrebro in Copenhagen led 

by the charismatic Sheikh Ahmed Abu Laban, 

who died after illness in January 2007. Forum for 

Kritiske Muslimer explicitly aims to rethink the 

meaning of Islam and is dedicated to the idea that 

you need to read the Koran to make up your mind 

about what it says. 

   Schmidt concludes that the young Muslims are 

caught in wringer between asserting themselves as 

proudly Muslim and Danish and their desire to 

blend public and private identities in a hostile 

environment. She describes how young women 

self-consciously put on the hijab, the prettiest one 

they can find when a well-known department 

store obtained judicial approval for its policy of 

not allowing headscarf-dressed women deal with 

customers in the “nice” sections of the store. 

(What is OK in the produce section is not OK in 

cosmetics.)  

   The youth revolt is not just against a society that 

sends mixed messages but perhaps more impor-

tantly also an inter-generational conflict.  Muslim 

youths growing up together with native-origin 

youth whose skepticism is often more about relig-

ion than about ethnicity and race find it increas-

ingly difficult to build the bridge between social 

reality and the parents’ ethnic and parochial Islam. 

The attraction to the youth organizations is ulti-
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mately the hope to find friends and to have a col-

lective journey of discovery and learning with 

them about what it means to be Muslims.  Self-

discovery is a great Western liberty. It would have 

been lovely to hear the parents too. “Don’t rock 

the boat; we have to be grateful,” you can hear 

them say. Maybe Schmidt will do that next?  

 

Jytte Klausen, professor of comparative politics, 

Brandeis University, Boston. 
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Jørgen Bæk Simonsen: Politikens bog om islam, 

Politikens Forlag 2008, 429 s. 

 

Under de senaste åren har intresset för islam och 

muslimer ökat; ett faktum som inte minst märks 

på en växande utgivning av böcker och en ef-

terfrågan på akademisk expertis. För att bemöta 

journalistiska publikationer som ofta bygger på 

människors rädslor, okunskaper eller på orienta-

listiska föreställningar är det viktigt att akademi-

ker också deltar i diskussionen. Ett utmärkt exem-

pel är Jørgen Bæk Simonsens Politikens bog om 

islam som ger en informerad och balanserad in-

troduktion och översikt till islams historia och 

teologi. Förutom Simonsens nio kapitel har boken 

också kompletterats med två längre avsnitt om 

Asiens och Afrikas muslimska historia. Dessa två 

kapitel är skrivna av Annette Haaber Ihle och 

Muhamad Ali.  

   Läsaren ges en ganska klassisk introduktion till 

islams uppkomst, utbredning, tidiga historia, mö-

tet med västvärlden och dagens inomislamiska 

diskussioner. Samtidigt som Simonsen genomgå-

ende använder ett enkelt och tydligt språk är tek-

niska och teologiska uttryck förklarade löpande i 

texten. Upplägget på boken är pedagogiskt och 

diskussionen stöds ofta av fördjupande faktarutor 

eller av kartor och illustrationer som lättar upp 

läsningen. Tack vare en stilren layout och många 

illustrationer är Politikens bog om islam en tillta-

lande och vacker bok som skulle kunna fungera 

som en slags tyngre coffee table book.  

   Med detta sagt är det dock viktigt att betona att 

Simonsens först och främst vänder sig till studen-

ter på universitet eller en intresserad allmänhet. 

Det är dock tveksamt om den senare kategorin av 

läsare kommer att välja en bok på mer än 400 

sidor jämfört med författarens betydligt kortare 

bok Hvad er Islam (2006). En bok som har som 

syfte att beskriva en av världens största och kan-

ske mest omdiskuterade religioner för närvarande 

öppnar givetvis för kritik. Vad skall man som 

författare välja att fokusera och vad skall uteläm-

nas. Precis som de flesta böcker med en ambition 

att introducera läsaren i ett nytt eller relativt obe-

kant ämne så har Simonsens bok både fördelar 

och nackdelar.  

   I föreliggande bok finns en viss slagsida åt 

historiska och maktpolitiska dimensioner och 

underordnade grupper som kvinnor och ”vanliga” 

lekmän lyser ofta med sin frånvara. Denna brist 

kan både förklaras med brist på källor men också 

utifrån författarens val och fokus. Till viss del 

hade jag även önskat en mer källkritisk diskussion 

i de inledande kapitlen om islams historia och 

teologi. Till exempel hade det varit på plats att 

förtydliga skillnader och spänningar mellan det 

konfessionella och det icke-konfessionella studiet. 

Det är också synd att Simonsen inte har gett mer 

utrymme till nutida teologiska diskussioner i ka-

pitlen om islam i väst och om samtida tolkningar 

av Koranen. Den ökade betydelse som till exem-

pel nya informations- och kommunikationstekno-

logi har spelat för distributionen av islamiska utlå-

tanden (fatwor) är så gott som utlämnad. Den 

egyptiske teologen Yusuf al-Qaradawi och den 

egyptiske, populäre, predikanten Amr Khaled 

lyser med sin frånvaro. Inflytelserika och omde-

batterade teologer, debattörer och intellektuella 

som Tariq Ramadan och Amina Wadud omnämns 
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endast i mycket korta ordalag. Samtliga av dessa 

är av stor betydelse i inom-islamiska och politiska 

diskussioner i både den muslimska världen, Euro-

pa och Förenta Staterna. Att utelämna dessa i en 

presentation av nutida islamisk teologi är proble-

matisk.  

   Men trots ovan nämnda invändningar är Simon-

sens bok en mycket god och lättöverskådlig intro-

duktion som står sig väl i konkurrens med interna-

tionella introduktionsböcker. Mina njugga syn-

punkter är också en illustration av de svårigheter 

som en författare till en introducerande bok rim-

ligtvis ställs inför. Mina kritiska invändningar 

säger förmodligen mer om mina egna intressen 

och forskningsområden. Det avgörande kriteriet är 

om Simonsens bok ger en tillräckligt omfattande 

introduktion till islams historia och nutid samt om 

hans bok väcker intresse hos läsaren. Samtliga av 

dessa två punkter uppfylles enligt min läsning. 

Den som vill få en översiktlig presentation av 

islams politiska, sociala och teologiska historia 

kan därför med fördel vända sig till föreliggande 

verk.  

   Avslutningsvis vill jag vända mig till förlaget 

och uttrycka min belåtenhet med den stora mängd 

illustrationer, foton och kartor som inkluderats i 

Politikens bog om islam. Med detta sagt är det 

desto mer synd att bokomslaget innehåller ett 

pinsamt fakta fel. Simonsen disputerade inte 1998 

utan 1988! Ordningen på kapitel 11 och 12 är 

också omkastad i introduktionen till boken vilket 

ytterligare förstärker intrycket av redigeringen av 

boken hade tjänat på ytterligare en genomläsning. 

Trots dessa randanmärkningar är analysen både 

saklig och välgrundad. Med detta sagt är det up-

penbart att få skribenter har en bättre förutsättning 

än Simonsen att skriva en introduktion till islams 

historia och nutid.  

 

Göran Larsson är docent i religionsvetenskap vid 

institutionen för religionsvetenskap, teologi och 

klassiska språk vid Göteborgs universitet. 
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Barbara Freyer Stowasser: Kvinder i Koranen: 

Helligtekst, tradition og fortolkning. Oversat fra 

engelsk af Dorthe Bramsen. Forlaget Vand-

kunsten, 2008. 

 

I Forlaget Vandkunstens Carsten Niebuhr Biblio-

tek publiceres bøger om islamisk kunst, kultur og 

religion. Forlaget har tidligere publiceret Koranen 

i dansk oversættelse og Michael Cooks Koranen: 

En meget kort introduktion, som fremlægger Ko-

ranens tilblivelseshistorie set fra en historisk-

kritisk synsvinkel. Med Barbara Stowassers Kvin-

der i Koranen flyttes fokus til analyser af Kora-

nens indhold, og bogen introducerer og diskuterer 

de kvindeskikkelser, som er nævnt i muslimernes 

hellige tekst.  

   Barbara Stowassers Kvinder i Koranen er ikke 

en ny bog, men udkom på engelsk med titlen Wo-

men in the Qur’an: Traditions and Interpretation 

allerede i 1994. Der er sket meget inden for de 

sidste ti år, og specielt i de islamisk feministiske 

kredse har der været en livlig diskussion om for-

tolkningen af Koranen, men hele den udvikling 

falder naturligvis uden for en bog, der oprindeligt 

er skrevet for femten år siden. Forståeligt nok har 

forfatteren ikke revideret bogen før den danske 

oversættelse, men man ville have gjort bogens 

publikum en tjeneste, hvis man fra forlagets side 

havde udarbejdet en tillægsbibliografi med nyere 

titler inden for feministisk koranfortolkning. Tilli-

ge ville det sikkert have været til gavn også at 

inkludere aktuelle vestlige, ikke-muslimske tekst-

analyser og fortolkninger, selvom bogens fokus er 

på muslimernes egne fortolkninger. Da man har 

valgt ikke at gøre det, fremstår bogens bibliografi 

derfor meget forældet, eftersom de fleste titler er 

fra før 1990’erne. 

   Selvom bogen bærer præg af sin alder, er det 

ikke ensbetydende med, at den ikke fortjener en 

dansk oversættelse. Bogen er stadigvæk meget 

interessant læsning og fungerer rigtig godt som en 

introduktion til den muslimske fortolkningstradi-

tion. Barbara Stowasser har valgt at koncentrere 

sig om sunni fortolkninger og har helt udeladt at 

beskæftige sig med kommentatorerne, der tilhører 

shi’a islam. Til gengæld er sunni traditionen re-

præsenteret bredt med både klassiske og moderne 

fortolkninger. Blandt de klassiske fortolkere har 

hun valgt at referere til både traditionalister og 

spekulative teologer, hvilket giver et nuanceret 

billede af den variation, som blev udspillet i den 

middelalderlige koranfortolkning. Traditionali-

sterne var mere villige til at basere deres fortolk-

ninger på profeten Muhammeds og den første 

generations udsagn, som var bevaret i det meget 

omfattende hadith-materiale, mens de spekulative 

teologer gjorde mindre brug af haditherne og kon-

centrere sig i stedet om en skolastisk diskussion 

af, hvad de anså som Koranens metaforiske for-

tællinger. 

   Blandt de moderne fortolkere henviser Barbara 

Stowasser specielt til Muhammad Abduh (d. 

1905) og Sayyid Qutb (d. 1966), som repræsente-

rer henholdsvis den modernistiske og den islami-

stiske skole. Moderne kvindelige stemmer, som 

kommer til udtryk, er den marokkanske sociolog 

og feminist Fatima Mernissi (f. 1940) og den 

egyptiske forfatter A’isha Abd al-Rahman (1913-

1999), som under pseudonymet Bint al-Shati’ 
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skrev om kvinderne i profeten Muhammads hus-

stand.  

   Stowasser analyserer Koranens fortællinger om 

kvinder som Hawwa (Eva), Hagar, Zulayka (Poti-

fars hustru), dronningen af Saba og Maria. Kora-

nens fortællinger kontrasteres med fortolkningslit-

teraturens forklaringer og udvidelser, og Barbara 

Stowasser viser med al tydelighed den udvikling, 

der er sket i forståelsen af disse kvindeskikkelser, 

og hvordan fortolkningerne afspejler samfunds-

mæssige forhold i de forskellige perioder. Et godt 

eksempel på udviklingen er fortællingen om den 

første kvinde, Adams hustru, som ikke nævnes 

ved navn i Koranen men som får navnet Hawwa, 

Eva, fra den jødisk-kristne tradition. Det er ikke 

alene navnet, som Hawwa får fra de to tidligere 

religioners tradition, men også hendes status bli-

ver påvirket af bibelske og bibelrelaterede fortæl-

linger, som bliver inkorporeret i den islamiske 

fortolkningstradition i form af hadither.  

   Ifølge Koranens tekst blev kvinden og manden 

skabt af den samme sjæl eller essens (nafs) (4:1) 

og det var dem begge der bliver fristet, fejler, 

angrer og udvises fra Haven 7:19-25). De klassi-

ske koranfortolkere så bort fra denne ligestilling 

og præsenterede i stedet den bibelske fortælling 

om Hawwas skabelse af Adams ribben og så det 

som et udtryk af kvindens lavere status. Hawwa 

gøres også ansvarlig for syndefaldet ved, at hun 

beskrives som den der fristede Adam til ulydig-

hed. Ifølge de klassiske fortolkere straffede Gud 

kvinden ved at gøre hende moralsk og mentalt 

ufuldkommen til evig tid. Barbara Stowasser for-

klarer den åbenbare kvindefjendskhed ved, at de 

lærde med deres fortolkninger ville retfærdiggøre 

bevarelsen af et samfundssystem, som baserede 

sig på kønnenes ulighed.  

   De misogyne fortolkninger af Koranens fortæl-

linger om skabelsen og syndefaldet var toneangi-

vende indtil 1800-tallet, hvor modernister som 

Muhammad Abduh tog afstand fra de hadither, 

som var baseret på bibelsk tradition, og i stedet 

tog udgangspunkt i Koranens tekst. Med hans 

fortolkning bliver Hawwa igen ligestillet med 

Adam, og syndefaldshistorien bliver en metafor 

for menneskets evne til at angre sine fejltagelser 

og Guds villighed til at tilgive og vejlede. Sayyid 

Qutb undsiger ligeledes den klassiske fortolk-

ningstradition og ser syndefaldet som en beskri-

velse af muslimernes – mænds og kvinders – 

kamp for Guds pagt og mod Satans fristelse. Som 

islamist ser Sayyid Qutb kvinden som ansvarsfuld 

forkæmper for Guds sag. Både Abduhs og Sayyid 

Qutbs fortolkninger repræsenterer den moderne 

trend ved at eliminere den klassiske fortolknings-

tradition og tilbyde en fortolkning, der svarer til 

mange muslimers nutidige kulturelle selvforståel-

se. 

   Med sin facetterede analyse præsenterer Barbara 

Stowasser koranfortolkningen som en genre, der 

er under konstant udvikling, men hun viser også at 

fortolkningerne altid har været tæt forbundet til 

samfundets ideologiske virkelighed.  

 

Irmeli Perho, adjunkt ved Faggruppen for Arabi-

ske og Islamiske Studier, Afdeling for Religions-

videnskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Uni-

versitet.  
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