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”Ingenting svårt, ingenting nytt” 
En studie av muslimska kvinnors upplevelse av fastemånaden ramadan i 
samband med studier på omvårdnadsprogrammet. 

Petra Färjsjö Anette Grafström 

Sammanfattning 
I vår utbildning till lärare inom vård, hälsa och omsorg mötte vi i vår 
verksamhetsförlagda utbildning många elever med muslimsk bakgrund. En troende 
muslim bör fasta en månad varje år vilket innebar att dessa elever inte kunde äta eller 
dricka när de gick i skolan. Vi undrade hur de upplevde det. Syftet med denna studie var 
att beskriva några muslimska kvinnors upplevelser av att studera på 
omvårdnadsprogrammet under fastemånaden ramadan. Som undersökningsmetod 
användes en allmän kvalitativ ansats och vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer 
med sex kvinnor för att samla in vårt material. Resultatet visade att man upplevde 
ramadan som en positiv upplevelse med fokus på religiositet och gemenskap, alla utom 
en av våra respondenter klarade att fasta hela perioden. Det förekom dock fysiska 
symtom som huvudvärk, hunger, törst och yrsel detta visade sig framförallt i början av 
fasteperioden. I skolsituationen upplevdes den teoretiska delen som mer krävande än 
den praktiska. Det framkom att eleverna hade önskemål men framförde inte detta till 
sina lärare. Eleverna erfor att lärarna inte hade samma möjlighet som handledarna i den 
arbetsplatsförlagda utbildningen att anpassa rutiner för undervisningen under ramadan.  
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“Nothing difficult, nothing new” 

A study of the experiences of Muslim women attending the Health Care 
Program during the month of Ramadan. 

Petra Färjsjö Anette Grafström 

Abstract 
 
While studying to become teachers in the field of health care, we met during the 
practical training many students with a Muslim background. A devout Muslim should 
fast one month out of every year, which meant that these students could not eat or drink 
while attending school. We were curious about their experiences. The purpose of this 
study was to describe some of the experiences of Muslim women who attended the 
Health Care Program during the month of Ramadan. Our method of research was to use 
a general qualitative approach, we chose to make semi-structured interviews with six 
women to gather our material. The results showed that they had a positive experience of 
Ramadan, with focus on religiousness and community. All of our respondents except 
one made it through the whole period of fasting, although some had physicals symptoms 
such as headaches, hunger, thirst and dizziness, especially during the first part of the 
fast. At school, they felt the theoretical part to be more demanding than the practical 
part. We found that the students had wishes they did not convey to their teachers. The 
students learned that the teachers did not have the same ability to adjust their teaching 
routines for Ramadan, as the instructors at the practical vocational training place had. 
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Inledning 
I Sverige finns mer än 400 000 muslimer. Det är ett faktum att många, särskilt flickor, med 
invandrarbakgrund söker sig till omvårdnadsprogram och flertalet av dessa är troende 
muslimer.1 I den muslimska tron ingår som en av de fem s.k. grundpelare på vilka tron 
vilar att man under en månads tid fastar från soluppgång till solnedgång. I vår utbildning
till lärare inom vård, hälsa och omsorg har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning 
olika skolor träffat på flera av dessa elever.  
 
Vår egen erfarenhet efter att ha levt i muslimska länder är att samhället anpassar sig efter 
denna fasteperiod vilket inte sker i Sverige. På de skolor där vi har gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning skedde ingen sådan anpassning i form av t ex. ändrat 
schema för att underlätta för dessa elever. Är det så att vi idag i skolorna inte tar hänsyn till 
dessa elevers bakgrund trots att det står i våra styrdokument att ingen i skolan ska utsättas 
för diskriminering på grund av t ex. etnisk bakgrund? Ingen av de elever vi har mött ute i 
skolorna har själva tagit upp detta som ett problem. Vi har själva funderat över hur det 
skulle vara för oss att arbeta alternativt gå i skolan utan att få äta eller dricka på hela dagen. 
Detta har väckt vårt intresse för att undersöka hur det är som muslim att studera på 
omvårdnadsprogrammet under fasteperioden Ramadan.  
 

Bakgrund 
Enligt statistiska centralbyrån ändrar sig vår befolkningspyramid i utseende och gör inte 
längre skäl för namnet pyramid utan tenderar mer att likna en rektangel. Detta beror på den 
ökande andelen äldre. Skulle Sverige inte ha någon invandring blir resultatet en minskad 
folkmängd på sikt. 2 Många av Sveriges äldre idag har utländsk bakgrund vilket 
framkommer i Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi (SLUP), bara i 
Stockholms stad finns ca 17000 personer över 65 år och det är så många som en tiondel av 
alla ålderspensionärer. I denna grupp finns äldre anhöriga som kommit hit sent i livet och 
aldrig lärt sig svenska. Vi har i likhet med SLUP i våra tidigare yrken sett att detta ställer 
krav på att personalen inom äldrevården, inte bara behöver ha relevanta yrkeskunskaper 
utan även med fördel vara flerspråkiga. Idag finns personal med språkkunskaper som inte 
fått tillräcklig utbildning inom omvårdnadsyrket. 3 Arbetsmarknadsstyrelsen påtalar att 

 
1 www.skolverket.se 

2 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43016.asp 4 april 2007 kl 11.10 

3 Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi, 2005 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43016.asp
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risken för ett underskott av personal med omvårdnadsutbildning, som behövs för att arbeta 
som undersköterska, kommer att vara stort framöver. 4  

Omvårdnadsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet är ett gymnasieprogram vars syfte är att ge grundläggande 
kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvården samt inom vård och omsorg. Utbildningen 
ger en bred kompetens och är inte knuten till ett visst yrke utan kan finnas i flera olika 
sammanhang. Utbildningen är sedan gymnasiereformen i början av 1990-talet en 3-årig 
utbildning med avsikt att vara studieförberedande för högskola och universitet. 

 

Gymnasieutbildningen inom omvårdnad bygger på kunskaper om människan ur biologiskt, 
psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Utbildningen har som utgångspunkt en 
värdegrund som lägger tonvikten på människors lika värde, mänsklig värdighet och 
välbefinnande vilket har en central plats i arbetet inom hälso- och sjukvården. Utbildningen 
ger också förståelse för hur vi möter och kommunicerar med människor i olika 
vårdsituationer och hur människors olika erfarenheter har stor betydelse för dessa möten. 
Här beaktas även kulturella och religiösa mönster som formar våra liv. 

 

Under utbildningen finns en arbetsplatsförlagd del vilken har en stor vikt för 
omvårdnadsprogrammet, den ger möjlighet till integrering samt en djupare förståelse för de 
olika kunskapsområdena. Denna del ligger även till grund för fortsatt utveckling av 
skickligheten att handskas med mänskliga relationer i vård och omsorg.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna efter fullföljd utbildning bland annat ska: 

• tillgodose människors behov av vård och omsorg 

• främja hälsa och egenvård genom stöd och information 

• förstå vad som påverkar relationer, vad som har betydelse för möten mellan 
människor ur ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv 

• förstå vad som påverka hälsa och säkerhet, veta hur arbetsmiljöfrågor handhas med 
fokus på god fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

• känna till rådande bestämmelse och internationella överenskommelser 5 

 

 
4 http://ams.se/go.aspx?c=30951 4 april 2007 kl 11.00  

5 Programmål, SKOLFS 1999:12 

http://ams.se/go.aspx?c=30951
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Läroplanen för frivilliga skolformer Lpf94 
I läroplanen för frivilliga skolformer Lpf 94 beskrivs det att skolan ska bidra till förståelse 
för andra människor samt motverka diskriminering på grund av bland annat religion eller 
trosuppfattning. Skolan ska arbeta mot all form av kränkande behandling genom till 
exempel diskussion och ökad kunskap. 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser 

till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. 

 

Det framkommer även att det svenska samhället idag befinner sig i en ökad rörlighet 
mellan länder vilket medför en kulturell mångfald. Detta ställer krav på människor att se 
vilka värden detta har. Skolans uppgift är att bygga upp detta hos dem som arbetar där och 
att vara en mötesplats för olika kulturer. 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 6 

 

Läroplanen beskriver skolans ansvar för att möta olika kulturer och trosuppfattningar, 
skolan ska vara en kulturell mötesplats. Att det idag är många flickor med 
invandrarbakgrund som väljer omvårdnadsprogrammet har vi tagit upp i vår inledning. 
Flertalet av dessa är troende muslimer vilket gör att det som beskrivs i läroplanen är en stor 
och viktig uppgift vad gäller dessa ungdomar. 

Islam 
Ordet islam innebär att underkasta sig Guds vilja och lyda Hans lag. Bara genom att foga 
sig efter Guds vilja och lyda hans lag finner människan frid och renhet. 7 Enligt Hedin är 
det dominerande och centrala i Islam Gudsbilden, människosynen och livsidealet. 
Människans uppgift är att förestå skapelsen, det är viktigt att tillgångar och möjligheter tas 

 
6 Lpf94, 1.1, s 6 

7 Hammodah, 2002, s 9 



tillvara och delas lika. Det centrala är viktigast, allt annat är perifert och kan prövas på nytt 
och göras annorlunda, se fig 1.8 

                                              Bön 

                                                                 Fasta 

                                                       Vallfärd 

                                               Kvinnosyn 

                             ”Den heliga kampen            Gudsbild 

                                      för Guds sak”          Människosyn 

                                  Samhällsordning            Livsideal 

                                             Familjerätt 

                                    Arvsbestäm 

         Ränteregler 

 

Fig 1 Centralt och perifert i islam9   

 

Enligt Islam finns det ingen skillnad mellan religion och dagliga livet, religionen 
genomsyrar hela livet från det individuella till internationella förhållanden. Hur man som 
människa uppför sig i grupp och enskilt, hur man hanterar politik och ekonomi mm. 10 
Detta tycker vi förklaras på ett tydligt sätt av Ouis och Roald som menar att islam inte bara 
har ett enda innehåll. För flertalet muslimer är islam liktydigt med ”det bästa” De jämför 
med vad vi i väst kallar demokrati som ett övergripande tema, det är för muslimer viktigt 
med en islamisk regering där man i väst talar om en demokratisk regering och med det 
menar den bästa regering man kan sätta samman.11 I svensk debatt finns ett 
motsatstänkande mellan tro och vetande. Det finns tendenser att se religion och vetenskap 
som sina motsatser vilket inte görs inom Islam.12  

 

Idag är antalet personer med muslimsk bakgrund ca 300 000 eller fler, det finns dock inga 
säkra siffror på detta. De första som kom hit i slutet av 60-talet var arbetskraftsinvandrare 
och var efterfrågade i samhället, den andra och tredje migrationsströmmen var de som kom 
för att återförenas med sina släktingar eller som flyktingar. För den andra och tredje 
migrationsströmmen var viljan från det svenska samhället att ta emot dessa mindre än för 
den första som kom vilket ledde till att integrationen i samhället blev svårare. För många 
                                                 
8 Lahdenperä, 1995, s 37 

9 Lahdenperä, 1995, s 37 

10 Hammodah, 2002, s 61 

11 Ouis P & Roald A, 2003, s 18 

12 Samuelsson, 1999, s 84 
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som flydde eller migrerade var det extra viktigt att få föra sin kultur och religion vidare i 
det nya landet man kom till. Det var viktigt att få bygga moskéer och bilda kulturföreningar 
som blev mötesplatser och som fyllde både social och praktiska behov. Utan detta hade det 
för många muslimer varit näst intill omöjligt att leva i ett icke-muslimsk land.  

 

Att muslimer har återgetts som något främmande och farligt i Sverige är inget nytt, detta 
trots att Sverige inte haft några egna kolonier i den muslimska världen vilket anses ha 
förstärkt beskrivningen av muslimer som farliga.13 Roald har en annan infallsvinkel när 
hon beskriver att Sveriges muslimska invandrare inte haft samma fördelar som de som
exempel invandrat till Storbritannien från dess kolonier. Till skillnad från sina Svenska 
trosfränder känner de till det engelska samhällssystemet och många kan redan språket 
vilket har varit till fördel. 14 

 

Islams heliga skrift benämns Koranen vilken beskriver Guds egna ord, Guds slutliga 
förkunnelse till människorna och detta är för evigt. Islams gud betecknas Allah, det betyder 
gud på arabiska. Den som säger ja till Islam som sin tro kallas för Muslim, detta gäller först 
och främst det som står i Koranen men även innehållet i sunna som beskriver hur 
Muhammed har tolkat Koranen. Här beskrivs hur ett liv ska levas enligt Islam. Det finns en 
miljard människor som bekänner sig till Islam.15 Muslimer ser det inte som att det finns 
världsliga skillnader mellan människor, skillnaderna som finns är i form av gudfruktighet. 
Den skillnaden är bara inför Gud inte inför andra människor, det vill säga att människan 
måste stå till svars för sina handlingar.16 

 

Islam utövas i många länder på skilda sätt men gemensamt för alla troende är de fem s.k. 
grundpelarna: 

• Trosbekännelsen, det finns bara en Gud och Muhammed är Guds sändebud. 

• Bönen, sker vänd mot Mecka fem gånger per dag på bestämda tider. ”Det finns 
ingen Gud utom Gud” 

• Allmosan, en plikt som tacksägelse till Gud och en tjänst åt samfundet. Pengarna 
skall användas till att sprida islam och stödja fattiga. 

• Fastan, en månadslång fasta då den troende muslimen fastar från soluppgång till 
solnedgång. 

• Vallfärden (hajj), efter fastemånaden kommer den årliga vallfärdssäsongen då man 
vallfärdar till Mecka. Varje muslim bör under sin livstid ha vallfärdat dit.17 

 
13 Andersson P & Sander Å, s 456-486 

14 Roald, 2003, s 75 

15 Samuelsson, 1999, s 9 
16 Hedin, 2005, s 187 

17 Esposito, 2001, s.126-129 
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Fastan 
Fastan sker alltid under månaden Ramadan, den kallas den heliga månaden. Det muslimska 
årets månader räknas efter månens cykler och Ramadan förskjuts med elva dagar varje år 
jämfört med våra västerländska kalendermånader som är solbaserade.18 Under månaden 
Ramadan uppenbarades Koranen för Mohammed. 19 

 

I koranen kan man i sura 2 vers 183 läsa:  

 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er-kanske 

skall ni frukta Gud.184.(Fastan skall vara) ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk 

eller på resa (skall fasta senare) under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall 

som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, (skall 

finna att) detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl-om ni visste (hur mycket gott 

den tillför er)! 

185. För att ge människorna vägledning (inleddes) I månaden Ramadan uppenbarelsen av 

Koranen I vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas 

från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk 

eller (stadd) på resa (skall fasta därefter) under motsvarande antal dagar.Gud vill göra det lätt-inte 

tungt- för er. Håll (fastan under den föreskrivna) perioden och prisa Gud som har väglett er -kanske 
skall ni visa (Honom) tacksamhet. 20 

 

Bokstavligt talat innebär fastan att man som troende muslim inte äter, dricker, röker eller 
har sex från soluppgång till solnedgång under en månads tid. Fastan har en betydande 
andlig mening för en muslim. Då man får tillfälle att visa sin kärlek till Gud eftersom Gud 
utfärdat detta påbud. Fastan gör man inför sig själv och Gud, det finns ingen världslig 
auktoritet som kontrollerar att man håller fastan, det är mellan den fastande och Gud och 
stärker den troendes förhållande till honom. Man får känna smärtan i att gå hungrig men 
samtidigt lära sig tålamod och att utveckla empati med dem som inte har mat för dagen. 
Det skapar också en samhörighet mellan muslimer då fastan sker i gemenskap på samma 
tid och under samma villkor för alla.21 

 

Undantagna från fastan finns vilket kan betyda två olika saker det vill säga att vissa grupper 
inte behöver fasta alls medan vissa ska ta igen fastan vid ett annat tillfälle under året. De 

 
18 Williams, 1998,s.109 

19 Hammudah, 2002, s 204 

20 Bernström, 2002, s.21 

21 Hammudah, 2002, s.90-92 
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som inte behöver fasta är barn som inte kommit i puberteten eller så kallad mogen ålder. 
De som är mentalt sjuka och inte kan stå till svars för sina handlingar. Män och kvinnor 
som har svårigheter att klara av fastan på grund av att de är för gamla eller för svaga, har 
ingen plikt att fasta men måste, per person och dag, istället ge mat eller något som har 
samma värde. Denna kompensationsregel vill visa att de som har möjlighet att fasta ska 
göra det, om så bara för en dag under fastemånaden, därefter får de kompensera för resten 
av månaden. Gör de inte detta får de stå till svars för sina fel. De som inte behöver fasta 
under själva Ramadan men som måste ta igen det vid senare tillfälle är de sjuka som 
riskerar att ta skada av att fasta de kan skjuta upp fastan tills de är friska och göra den då. 
Människor som är ute och reser längre bort än 8 mil kan avbryta fastan under själva resan 
och göra den senare. Kvinnor som ammar eller är gravida behöver inte fasta om det finns 
risk att deras hälsa tar skada eller att det ammande barnet tar skada utan ska göra det vid ett 
senare tillfälle. Kvinnor som har sin månadsblödning eller precis fött barn får inte fasta 
även om hon vill, utan får skjuta upp det till senare.22. 

 

Tidigare forskning och utredningar 
Det finns relativt lite utredningar och tidigare forskning, såväl kvalitativa som kvantitativa, 
om muslimska elevers situation i skolan. Den information som finns är spridd inom olika 
forskningsfält och därför svår att finna.23 Detta framkommer och kommenteras i en rapport 
från Royal Society for the Promotion of Health med titeln ”Daily practices, study 
performance and health during the Ramadan fast.”24 Däremot finns det många 
undersökningar som inriktar sig mot den svenska allmänhetens inställning till islam. 
Forskare har tenderat att se immigranter som människor utan religion men för muslimer är 
religionen ett sätt att tänka och leva. 25 

 

I undersökningen “Effect of Religious Practices of Ramadan on Sleep and Pereived 
Sleepiness of Medical Students” beskrivs att vi idag vet att fasteperioden Ramadan 
påverkar cirkulation och ämnesomsättning. Under Ramadan förändras muslimers 
dygnsrytm bland annat genom att de kliver upp före gryningen för att äta och be samt går 
och lägger sig senare på kvällarna. Denna undersökning syftade till att se om Ramadan 
påverkar studenters vakenhet under dagen vilket är en känd negativ faktor för inlärning. 
Man fann att de medverkande studenterna i studien undgick trötthet genom att sova mer 
under dagtid, vilket var möjligt tack vare anpassad studiegång under Ramadan. 26 I en 

 
22 Hammudah, 2002, s.95 

23 Otterbeck, 2000, s 15 

24 Afifi ZE M, “Daily practices, study performance and health during the Ramadan fast”, Royal Society for the 

Promotion of Health, Aug 1997 

25 Otterbeck, 2000, s 15 

26 Margolis, “Effect of Religious Practices of Ramadan on Sleep and Pereived Sleepiness of Medical Students”, 

Teaching and Learning in Medicine, 2004 
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studie ur Royal Society for the Promotion of Health preciseras inte huruvida studenterna 
sover mer under dagen men man konstaterade en minskning av sömnen. Studenterna i 
studien beskrev att de kände sig trötta, hade koncentrationssvårigheter, kände sig svaga, 
irriterade, nervösa och aggressiva. Trots detta var deras största och viktigaste upplevelse en 
känsla av fridfullhet och de kände att det gick bra att fasta.27  

 

Otterbeck beskriver att den övervägande delen fastande muslimer arbetar som vanligt under 
ramadan, man tar heller inte ledigt från skolan. Att vara utan mat och dryck under dagen 
kan vara krävande och kanske gå ut över skolarbetet. 28 Författaren till boken ”Don’t they 
know it’s Friday” har lång erfarenhet från olika organisationer i Mellanöstern där han bland 
annat utbildar affärsmän. Hans upplevelse är att i Mellanöstern anpassas aktiviteterna efter 
Ramadan. I ett citat beskriver Williams att  

 

Most Muslims become tired in the day and increasingly so as the holy month advances. It is 

therefore both polite and sensible to show understanding of the pressure of Islamic life (contentedly 

borne by Muslims) during Ramadan, making allowances by, for example, shortening training 

programmes or seminars, particularly in the last weeks of the month. Many Muslims in the Gulf will 
not be found in their offices other than for brief periods towards the end of the morning, if at all 29. 

 

Detta skiljer sig markant från hur Otterbeck beskriver de svenska muslimernas situation 
under Ramadan. Med tanke på det lilla material som finns om hur de muslimer som lever i 
Sverige upplever fasteperioden tycker vi det ska bli intressant att göra denna studie med 
utgångspunkt från omvårdnadsutbildningen. På denna linje samlas idag elever från olika 
kulturer, detta gör grunden till vårt val av referensram. 

Teoretisk referensram 
Vi vill genom vår studie se hur den svenska skolan kan hantera mötet med det 
mångkulturella. Vi vill undersöka hur hänsynstagandet till minoriteters behov och värden 
tillgodoses enligt målet för det interkulturella synsättet.  

 

Kultur en samling av kunskaper, synsätt, uppfattningar och annat kapital som vi förvärvar i 
samspel med vår omvärld. 30 Det kan också beskrivas utifrån ett mer pedagogiskt synsätt, 

 
27 Afifi ZE M, “Daily practices, study performance and health during the Ramadan fast”, Royal Society for the 

Promotion of Health, Aug 1997 

28 Otterbeck, 1994, s 42-43 

29 Williams, 1998, s 115 

30 Säljö, 2005, s 29 



 9

n 
a 

                                                

som olika produkter och reproduktioner som till exempel konst, maträtter och dans. Det 
handlar även om traditioner av olika slag, olika firanden, ritualer eller hur man till exempel 
planerar sin dag. I kultur ingår även gemensamma trosföreställningar och vilka värden och 
normer vi har, vad vi anser vara rätt eller fel. Vi har även olika språk och olika sätt att 
tänka, vi har olika känslor och olika sätt att uttrycka oss. Vilken relation vi har till familjen 
har betydelse och hur vi förhåller oss till det motsatta könet kan skilja sig stort mellan olika 
kulturer. Det handlar också om hur vi ser på oss själva, det vill säga vilken självbild vi 
har.31    

 

Målet för det interkulturella synsättet är att det ska råda en ömsesidig respekt, att vi ska 
tolerera varandra, att det ska finnas en social rättvisa och jämlikhet i samhället. Att vi som 
medborgare i ett mångkulturellt samhälle ska kunna leva och ta hänsyn till minoriteters 
behov och värden.32 

 

Vi utgår från skolan som fält där de vi intervjuat befinner sig och syftet med vår studie har 
sitt fokus där det idag finns flera aspekter på varför det är viktigt med ett interkulturellt 
förhållningssätt. Vårt samhälle är monokulturellt, ett samhälle där man som norm har en 
viss kunskap och andra ses som onormala, detta är något vi måste bearbeta. Hon anser att 
det måste ske en förändring så vi kommer ifrån det monokulturella sättet att lösa problem. 
33Får vi kunskap om olika kulturer och står ansikte mot ansikte med olika synsätt har vi en 
mycket större möjlighet att lära oss, vi underlättar även individens möte med andra i det 
framtida arbetslivet. Säljö beskriver att hur vi tar till oss kunskap och hur vi lär är avhängt 
av vilken kultur vi lever i, människan använder sig av tidigare erfarenheter i framtida 
situationer.34 Det interkulturella lärandet kan beskrivas som en ständig läroprocess, där 
man utifrån egna erfarenheter och värderingar grundade på uppfostran och den kultur ma
är uppväxt i bearbetar de eventuella hinder för lärande som finns. Den interkulturell
undervisningen syftar till att starta, upprätthålla och följa upp dessa processer. På så sätt går 
det att komma i kontakt med ett annat sätt att se och förstå olika fenomen och kulturella 
tecken.35 Som kulturväsen påverkar vi varandra i den vardagliga verksamheten.36 En 
parallell kan dras till Bourdieu’s begrepp habitus, det vill säga vi förfogar över olika system 
som tillåter oss att göra, tänka och ställa in oss i den sociala världen. Detta ger oss ett 
handlingsmönster som fått sin grund från familj och skola, vilket vi har med oss hela 
livet.37  

 
31 Lahdenperä, 2004, s 13 

32 Lahdenperä, 2004, s 15 

33 Lahdenperä, 2004, 26-27 

34 Säljö, 2000, s 13-14 

35 Lahdenperä, 2004, s 21-25 

36 Säljö, 2000, s 17 

37 Broady, 1998, s 3 
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I Lahdenperäs bok Interkulturell pedagogik i teori och praktik uttrycks att lärare måste få 
en bredare kompetens så man förstår resultaten av migrationsprocesser och vad det får för 
konsekvenser i olika undervisningssituationer. Det måste finnas en mångsidighet i hur man 
anpassar sina metoder i undervisningen och hur eleverna förvärvar kunskap. I det 
interkulturella förhållningssättet måste finnas en öppenhet och en insikt som leder till en 
tvåvägskommunikation, där olika kulturella förutsättningar hos individerna finns med. Man 
måste ha kunskap om ”den andre”.38  

 

Detta är inte minst viktigt i omvårdnadsprogrammet där vi som lärare möter och bemöter 
elever med olika kulturella bakgrunder. Hur bemöts dessa elever av oss lärare? Hur 
upplever eleverna själva sin skolsituation? Vi har valt att utgå från en specifik situation i 
vår studie nämligen den muslimska fasteperioden Ramadan. 

Syfte 
Undersökningens syfte är att beskriva några muslimska kvinnors upplevelser av 
fastemånaden ramadan samt hur ramadan påverkar deras förmåga att studera på 
omvårdnadsprogrammet. 

Metod 
Vårt syfte är att undersöka olika personers upplevelser av ett fenomen, därför har vi valt att 
ha en kvalitativ ansats på vår studie. Denna ansats kan finna och synliggöra olika 
företeelser, kännetecken och betydelser. Här har vi möjlighet att upptäcka nyanser och 
variationer. Starrin beskriver att den kvalitativa metoden har som mål att upptäcka 
variationer, olika strukturer och processer hos händelser som inte tidigare utforskats.39 
Kvalitativ forskning är svår att definiera tydligt, den har ingen helt egen diskurs att följa 
utan används utav många olika discipliner, den behöver inte heller ha några helt egna 
metoder att följa. Den kvalitativa forskaren kan använda sig av olika metoder för att 
komma fram till sitt resultat.40 Starrin nämner följande metoder 

 

 
38 Lahdenperä (red), 2004, s 33-34  

39 Starrin & Svensson, 1994, s 28 

40 Denzin & Lincoln, 1994, s 3 



 deltagande observation, empatisk förståelse,(det vill säga bruk av inlevelse eller empati), 

djupintervju, hermeneutik, fenomenologi, fenomenografi och grounded theory…41 

 

Vi fann djupintervjun mest lämpad för vår studie. Vi ansåg att vi genom att använda oss av 
intervjun som metod skulle kunna få fram vad Starrin kallar det kvalitativa, något som är 
möjligt att uppleva men inte är kvantitativt mätbart.42 

Kvalitativ metod 
I den kvalitativa ansatsen ser man människan som en unik varelse, människan har och 
förvärvar kunskap, hon har förnuftet och sina fem sinnen. Människan är fri och kan tänka 
och välja utifrån dessa sinnen, därigenom kan hon själv påverka sina handlingar. Vissa ser 
det också som att människan har en andlig dimension utöver de kroppsliga sinnena.  

 

Att se människan som unik är en nödvändig förutsättning för den kvalitativa ansatsen.43 

 

Det kvalitativa begreppet kan enligt Backman illustreras som en ”omvärldscirkel” där de 
individerna som ska studeras står inuti cirkeln, de studeras alltså i sitt sammanhang. I den 
kvalitativa cirkeln, se fig 2, frågar man individen hur de ser på verkligheten man tar stor 
hänsyn till olika samspelsfaktorer som påverkar individen, den som forskar har ofta en 
medveten relation till den/det hon studerar. Tyngdpunkten ligger på induktion dvs. man 
skaffar sig kunskap, data, om det man undersöker och därifrån formulerar man sina 
hypoteser. 44 
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41 Starrin & Svensson, 1994, s 51 

42 Starrin & Svensson, 1994, s 57 

43 Starrin & Svensson, 1994, s 46-47 

44 Backman, 1998, s.47-48 
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Fig 2 Omvärldscirkel45 

 

Med en kvalitativ ansats  är det möjligt att avslöja variationer, processer och strukturer hos 
händelser, karaktärsdrag och betydelser som ej är kända sedan tidigare.46  

 

Den kvalitativa metoden består av tre större komponenter. Först samlar man in data som 
kan komma från olika typer av källor vanligen genom intervjuer eller observationer. Sedan 
kommer analysen av det insamlade materialet, här skiljer sig tekniken beroende på vilken 
erfarenhet som finns och vilket forskarens syfte är. Därefter framställs en rapport som kan 
redovisas både muntligt och skriftligt.47 

 

En kvalitativ metod kan ha kvantitativa data men analysen är alltid kvalitativ, det är en icke 
matematisk, analytisk procedur som resulterar i upptäckter av för en person specifika 
upplevelser. Metoden vill klargöra och förstå vad som ligger bakom ett icke känt fenomen 
men kan också användas för att skaffa sig nya kunskaper om ett redan känt fenomen. Den 
kan även användas för att ge oss en inblick i komplicerade förhållanden som är svåra att 
analysera med kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden används för att studera 
organisationer, grupper och enskilda individer. Den kan användas av forskare som arbetar i 
team eller enskilt. För att finna dessa fenomens egenskaper kan till exempel en öppen eller 
öppet riktad intervju användas. 48 

Intervju 
Intervjuer kan göras på många olika sätt, ha olika innehåll och form beroende på vad man 
vill få svar på. Utifrån vilken litteratur man väljer att läsa benämns intervjuformerna något 
olika. I en intervju situation är vi helt anvisade till hur benägen den vi ska intervjua är till 
att svara på våra frågor. I många vardagliga intervjusituationer finns ett naturligt intresse att 
svara på frågor som vi till exempel en anställningsintervju eller som patient vid ett 
läkarbesök. När vi däremot gör en undersökning har personerna blivit utvalda och kanske 
inte ser den direkta nyttan med att besvara våra frågor. Författarna framhåller här vikten av 
att vi försöker motivera de vi ska intervjua på olika sätt, personen ska känna sig utvald för 
att han eller hon förfogar över speciell kompetens. Att beskriva syftet med intervjun och att 
redogöra för hur viktig individens roll är för undersökningen ska inte förringas. Det är även 
viktigt att vi delger den intervjuade hur materialet kommer att användas, nämligen om det 
är kommer att vara konfidentiellt eller inte. Allt detta måste den intervjuade få ta del av 
innan vi påbörjar vår intervju och kan med fördel ges vi flera tillfällen genom ett brev, ett 
telefonsamtal samt när vi kommer till intervjun.  

 
45 Backman, 1998, s 47 

46 Starrin & Svensson, 1994, s 28 

47 Strauss & Corbin, 1990, s 17-22 

48 Lantz, 1993, s 33 



 13

                                                

 

Motivationen påverkas även av vilken relation som uppstår mellan den som intervjuar och 
intervjupersonen, här är det mycket viktigt att vi visar en stor förståelse för personen. Här 
ska man inte glömma hur stor betydelse kroppsspråket har och hur mycket till exempel en 
höjning av ögonbrynet kan betyda. 49 Språket är också en viktig faktor, det är viktigt att 
använda ett vardagsspråk gentemot respondenten så att det inte blir ett avståndstagande på 
grund av en akademisk jargong från intervjuarens sida. Ålder, kön, klass, klädsel och språk 
har påverkan på intervjusituationen och något som skall tas hänsyn till redan på 
planeringsstadiet.50 

 

Halvstrukturerad intervju 

I den riktade öppna intervjun eller den halvstrukturerade som Kvale benämner den är 
intervjun inte ett helt strukturerat eller ett helt öppet samtal. Man använder sig av en 
intervjuguide som innehåller vissa teman och frågeförslag som används under intervjun. 
Fördelarna med denna typ av intervju är att den inte kräver lika mycket tid och intervjuaren 
behöver inte vara lika erfaren som vid en öppen intervju. Man kan också räkna med att man 
får intervjuer som har så mycket struktur att de kan jämföras med varandra på ett enklare 
sätt.51 Med denna metod har man ett tema med förslag på frågor men man kan också göra 
förändringar under intervjuns gång om man behöver ändra form eller ordningsföljd på 
frågorna.52 Kvale beskriver denna kvalitativa intervjuform ur olika aspekter utifrån syftet 
att få den intervjuades upplevelse beskriven. Han nämner den intervjuades livsvärld, här tas 
ämnet och respondentens relation till detta upp, man vill beskriva och förstå. Mening, 
intervjuarens försök till tolkning av det som sägs, man vill förstå innebörden i det som den 
intervjuade beskriver och se till det underförstådda budskapet, det vill säga vad som sägs 
mellan raderna. Det kvalitativa, målet är kvalitativ kunskap, man arbetar med ord istället 
för siffror. Det deskriptiva, olika skikt ur respondentens berättelser, man vill beskriva 
skillnader och variationer. Det specifika, beskrivning av det unika, syftet är att se den 
personliga uppfattningen av frågan. Förutsättningsmedvetande, intervjuaren är lyhörd för 
nya fenomen och självmedveten om sin egen förförståelse. Fokusering, följer en 
intervjuguide baserad på övergripande teman utan att styra den intervjuade. Mångtydighet, 
respondentens utsagor är ibland motsägelsefulla. Intervjuaren ska analyser vad detta är 
orsaka av, om det tillexempel beror på brister i kommunikationen. Förändring, under 
intervjuns gång kan nya upplevelser leda till ändringar i beskrivningen. Känslighet, svaren i 
en intervju kan bli olika beroende på förkunskaper och lyhördhet hos intervjuaren. 
Mellanmänsklig situation, intervju ger kunskap genom interaktion mellan parterna. Positiv 
upplevelse, intervjun kan ge den intervjuade positiv uppmärksamhet.53 

 
49 Patel & Davidsson, 2003, s 69-71 

50 Cohen, Manion & Morrison, 2000, s 280 

51 Jacobsen, 1993, s 19 

52 Kvale, 1997, s 117 

53 Kvale,1997, s 51 
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Panelintervju 

Panelintervju innebär att det är flera intervjuare och en intervjuperson. Fördelar med denna 
intervjuform är att intervjuarna kan se olika nyanser under intervjusituationen och kan 
förstå det som sägs bättre. Innan intervjun bestämmer man vem som ska vara den så 
kallade huvudintervjuaren, den andre lyssnar och kommer vid behov in med frågor. 
Nackdelarna är att den intervjuade kan uppleva situationen som obehaglig, det kan kännas 
som ett förhör. Det är därför mycket viktigt att man ser över miljön där intervjun ska hållas, 
ett exempel kan vara att man sitter i en soffgrupp eller kring ett runt bord. Dynamiken i 
gruppen är mycket viktig. 54 

Förförståelse 
Vi har erfarenheter som byggt upp vårt referenssystem och kommer att prägla våra möten 
med andra människor. När vi träffar nya individer kommer dessa möten att förstås av våra 
tidigare erfarenheter. Lantz beskriver förförståelse som en förvrängning av det nya utifrån 
det gamla, vi väljer ut det som verkar välbekant, omedvetet ser vi verkligheten genom ett 
filter och väljer ut vad som ska studeras. Genom att det påminner om våra tidigare 
erfarenheter har vi lättare att förstå det nya.55 Vår egen förförståelse i detta sammanhang är 
erfarenhet som lärarkandidater på omvårdnadsprogrammet, där vi mött dessa elever. Det 
finns även erfarenhet av att leva i ett muslimskt land vilket ger oss ännu en infallsvinkel att 
utgå ifrån. Genom att vi här beskriver våra personliga erfarenheter som kan ha betydelse 
för hur vi tolkar vår studie, söker vi förtydliga vårt perspektiv och göra grunden för vår 
tolkning tydlig. 56 

Urval 
Då studien skall rymmas inom ramen för en C-uppsats har vi valt att begränsa vår studie till 
att omfatta sex intervjupersoner. Vi har valt att intervjua vuxna muslimer som har 
erfarenhet av att fasta under Ramadan. Antalet åtta grundar sig på att uppsatsen sträcker sig 
över en tio-veckors period och att vi inte ska få för stort material att analysera. Kvale anser 
att för stort antal intervjupersoner gör att man inte kan göra särskilt ingående tolkningar av 
sitt material. Vårt syfte är att undersöka en upplevelse och vi är därför inte intresserade av 
att pröva en hypotes vilket kräver ett större antal intervjupersoner. 57 Att vi valt vuxna 
muslimer grundar sig på att de förmodligen har en gedignare erfarenhet av att fasta och de 
kan också som vuxna individer själva stå för sitt beslut att delta i studien. 

 
54 Kylén, 2004, s 23-24 

55 Lantz, 1993, s 133-134 

56 Starrin, 1994, 165-166 

57 Kvale, 1997, s 98 
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Etiska aspekter 
För att ge de moraliska och etiska frågorna en framträdande roll i planeringen av våra 
intervjuer har vi tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav. Dessa är att 
informera berörda om syftet med undersökningen, deltagarna bestämmer själva om de vill 
medverka och har rätt att avbryta när helst de vill. De personuppgifter som ev. 
framkommer i intervjun behandlas konfidentiellt. 58 

 

Detta är även huvudpunkterna i Seidmans bok Interviewing as qualitative research, där han 
beskriver vikten av att informera de intervjuade om dessa etiska regler. Risken finns att den 
intervjuade delar med sig av känsliga saker från sitt liv och därför ska de vara säkra på att 
detta behandlas konfidentiellt. Som intervjuare blir detta en garanti för att syftet med 
undersökningen inte blir missförstått.59 

Genomförande 
En förfrågan (se bilaga 1) om hjälp att hitta intervjupersoner skickades via e-mail till sex 
gymnasieskolor i Stockholmsområdet där omvårdnadsprogrammet för vuxenstuderande 
fanns. Mailen adresserades till den utbildningsansvariga för programmet. Ett av 
gymnasierna fick vi inget svar ifrån, två tackade nej och de andra tre svarade att de skickat 
brevet vidare till berörda lärare som skulle göra en förfrågan i sina respektive klasser. 
Därefter fick vi via mail och telefonsamtal information från en av skolorna om tillfrågade 
elever som kunde tänka sig att bli intervjuade. Vi kontaktade dessa elever via telefon och 
avtalade tid och plats för intervju utifrån deras önskemål. På detta sätt fick vi fyra stycken 
möjliga intervjupersoner. Utav dessa fyra ställde tre upp på en intervju. Under intervjuernas 
gång fick en skolkamrat till dessa reda på att vi intervjuade muslimska kvinnor om 
Ramadan. Hon tog då kontakt med sin lärare som informerade oss om att eleven ville vara 
med i en intervju, vilket blev fallet. Eftersom antalet intervjuer behövde vara fler skickade 
vi en påminnelse till de två skolor där vi inte fått ett slutgiltigt svar, detta resulterade i 
ytterligare två intervjupersoner från en av skolorna. Den andra skolan svarade att ingen var 
intresserad av att deltaga. Vi hade nu fått sex personer att intervjua. 

Datainsamling 

Vi påbörjade datainsamlingen med att skapa en intervjuguide med våra frågeställningar 
utifrån Kvales redogörelse för den halvstrukturerade typen av intervju (bilaga 2). Detta för 
att vi ville ha en spontan intervjusituation, med utrymme för spontana svar. 60Före första 
intervjun genomförde vi en provintervju i syfte att göra en innehållsmässig granskning. Vi 
bad den för oss sedan tidigare kända person ge oss kritik på våra frågor.61 Det blev mycket 

 
58 www.vr.se 

59 Seidman, 1991, s 46-48 

60 Kvale, 1997, s 123 

61 Lantz, 1994, s 66 
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tydligt under provintervjun att vi skulle undvika frågor som kunde besvaras med ja eller 
nej.   

 

Intervjuerna påbörjades på de platser som vi bett eleverna själva bestämma i syfte att få 
dem att känna sig så hemma som möjligt. Med tanke på vår ringa erfarenhet av intervjuer 
bestämde vi oss för att använda formen panelintervju, vilket innebar att vi båda kunde 
närvara vid intervjutillfällena för att kunna komplettera och stötta varandra. I en intervju är 
intervjuaren i en maktposition gentemot respondenten vilket i vårt fall blev en faktor att ta 
extra hänsyn till. Vi valde att inför varje intervjutillfälle prata igenom vem av oss som 
skulle vara den drivande under själva intervjun, vilket ledde till att vi fick en jämn 
fördelning mellan oss. För att minimera känslan av förhör satt vi i en cirkel och hade inget 
mellan oss som kunde förstärka maktkänslan. Vi var mycket tydliga med att beskriva 
intervjusituationen som ett samtal. Intervjutillfällena delades upp så att vi inte gjorde fler 
än två intervjuer per dag, detta för att kunna koncentrera sig på varje enskild respondent 
och se varje intervjutillfälle som unikt. 

 

Vi började med att gå igenom med den aktuella respondenten hur intervjun skulle gå till, vi 
hade förberett med ett dokument där vi beskrivit vilka förutsättningarna var som de fick 
skriva under (se bilaga 3). Vi beskrev vårt syfte och talade om att intervjun utgick från ett 
antal frågeställningar, i form av en intervjuguide, som vi hade synligt framme under hela 
samtalet. Vi talade också om att intervjun spelades in på MP3-spelare för att sedan 
bearbetas. Det betonades att deltagandet var frivilligt, att de kunde dra sig ur när som helst 
och att materialet behandlades konfidentiell. Tidsåtgången beräknades till ca en timme för 
varje intervju. Därefter påbörjades själva intervjun som spelades in på MP3-spelare (som vi 
lånat från lärarhögskolan). Vi följde intervjuguiden så att vi vid intervjuns slut fått svar på 
alla frågor, beroende på respondenternas svar så blev den numeriska ordningen på frågorna 
olika. Vi avrundade varje intervju med att fråga respondenterna om de själva hade något att 
tillägga som vi inte tagit upp.  

 

Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant till papper, vart efter intervjuerna 
gjordes. Därefter läste vi igenom alla intervjuer var för sig för att få en bild av innehållet, 
efter det gjordes en första meningskoncentrering för att få textmaterialet reducerat. Enligt 
Kvale blir respondenternas utsagor mer kärnfullt och det går att få begrepp om det mest 
väsentliga i några få ord. 62Vi bytte de utskrivna intervjuerna med varandra för att göra om 
samma procedur en gång till, vilket gav möjlighet till nya infallsvinklar och vi blev 
varandras medläsare. Därefter började vi med att strukturera den första intervjun utifrån 
den meningskoncentrering vi gjort och fann då tydliga huvuddimensioner som 
överensstämde med vårt syfte. Vi valde att använda oss av dessa i vår resultatredovisning. 
Utifrån dessa huvuddimensioner började vi bearbeta den första intervjun, i denna intervju 

 
62 Kvale, 1997, s 174 



 17

                                                

hittade vi ett antal underkategorier vilka sedan blev sökord i bearbetningen av de resterande 
intervjuerna. 63Detta ledde till att den första intervjun blev ett ramverk som vi utgick ifrån. 
Vi utgick från en huvuddimension i taget, gick noggrant igenom intervjuerna i flera 
omgångar för att vara säkra på att få med allt väsentligt. Vissa delar av respondenternas 
uttalanden var svåra att placera, de kunde passa in under flera av huvuddimensionerna. Vi 
valde då att lägga de åt sidan en stund för att senare titta på det igen och efter ytterligare 
några genomgångar fann vi en plats för dessa. Från början hade vi tio olika 
huvuddimensioner men fann att det var några av dessa tio som naturligt föll in under andra 
dimensioner. Avslutningsvis fick vi sex stycken dimensioner där en har ett antal 
underkategorier för att underlätta för läsaren och för oss själva i vår analys. Våra 
dimensioner är följande: 

• Civilstånd 

• Upplevelse av fastan 

• Dygnsrytm 

• Fysiska symtom 

• Skolsituationen 

• Viktigt under fasta 

• Olikheter Sverige - hemland 

 

Utifrån dessa sex huvuddimensioner vi redovisar vi vårt resultat nedan och använder oss av 
dimensionerna som rubriker. 

Resultat 
Vårt syfte med denna undersökning är att beskriva upplevelser muslimska kvinnor haft av 
Ramadan samt hur det påverkat deras studier på omvårdnadsprogrammet. Ur de intervjuer 
vi gjort har det framkommit kategorier som vi valt att redovisa var för sig. Alla utom en 
hade fastat hela perioden, den som avbröt fastade en av de fyra veckorna. 

Civilstånd 
Alla utom en av våra respondenter var gifta. De som var gifta hade även barn som var 
mellan 2,5 – 15 år gamla. Samtliga makar var muslimer. Den ogifta kvinnan levde ensam. 
Ingen av dem vi intervjuade var födda i Sverige utan kom ifrån så spridda länder som 
Turkiet, Marocko och Kenya. Ingen av dem hade börjat fasta i Sverige utan hade sina 
fastedebuter i sina respektive hemländer. De berättade att de börjat fasta i olika åldrar, från 
11 – 15 år. En av dem sa att man som regel börjar fasta som kvinna när man får mens 

 
63 Kvale, 1997, s 178 
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medan en annan sa att man som trogen muslim ska börja fasta när man är tretton år, själv 
berättade hon att hon började vid femton års ålder. En av kvinnorna beskrev att hon hade 
gift sig i Turkiet och sedan flyttat hit, i de andra intervjuerna framkom inte detta. 

 

En av våra respondenter hade inga släktingar alls i Sverige medan två hade sin mans 
släktingar och de andra hade sina egna syskon och kusiner. 

Upplevelse av fastan 
 
Det framkom tydligt i intervjuerna att de alla upplevde fastan som något positivt. Det var 
en religiös upplevelse som de kände var mycket speciell och ingick i de fem pelarna i den 
muslimska tron. Upplevelsen var både fysisk och andlig. En av de intervjuade beskrev att 
hon ville göra som Gud säger för hon är en troende muslim, kroppen ändrade sig och hon 
kände sig ren. De kände att det var som ett kall från Gud och en nämnde att orsaken till att 
de orkade fasta var att de var muslimer och troende. 

 

Ja, det känns positivt på många sätt, på många sätt man kan träffas ofta och har något gemensamt 

och äter, man bryter rutiner. Man äter inte på samma tider, frukost, lunch, man känner mer en 

känsla av religion och …ja det känns bra, det känns skönt. 

 

Att vara med familjen hade stor vikt och flera av dem påtalade vikten av att inte äta ensam. 
De ville umgås med grannar, familj och andra troende muslimer, en av dem beskrev att 
man ville dela med sig. Flera av dem berättade att de var vana vid fastan och därför var det 
inget svårt utan snarare en årlig rutin. 
 

Ingenting svårt, ingenting nytt. 

 

Att fasta gör att man känner sig vuxen vilket gjorde att några av de intervjuades barn valde 
att fasta under lördag och söndag för att vara med i gemenskapen. Hon betonade att barnen 
bestämde helt själva och att man inte kunde tvinga barnen för religionen, tvingar man dem 
så vill de inte. Men nu kände de att det var roligt och bra, man dukade bordet, man lagade 
mat och sedan åt man tillsammans. 

 

Trots denna övergripande positiva upplevelse av Ramadan så kom det fram att flera av dem 
tyckte de första dagarna och upp till en vecka var väldigt ansträngande. De beskrev det som 
att man blir helt tömd för att kroppen inte är van, någonting har ändrats men efter det gick 
det jättebra. En av de intervjuade upplevde denna första vecka så pass svår att hon 
beslutade sig för att avbryta fastan, vilket aldrig hänt förut. Detta skapade en känsla av 
dåligt samvete när hon senare var med och firade att fasteperioden var över. Hon berättade 
att beslutet att avbryta var något mellan henne och Gud, att det är upp till var och en att 
bestämma utifrån sina förutsättningar. Däremot berättade hon att man blir skyldig de dagar 
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man inte fastat för att man inte haft något giltigt skäl som till exempel sjukdom, dessa 
dagar får man ta igen vid ett senare tillfälle som man bestämmer själv. På frågan om hon 
tänkte ta igen sina dagar svarade hon: 

 

Ja, när det blir korta dagar! Man får passa på när det är vinter. 

 

Dygnsrytmen 
Alla de intervjuade fastade från soluppgång till solnedgång. Vissa av dem gick upp före 
soluppgången, som vid denna fasteperiod blev mellan klockan tre och fyra, för att äta 
frukost. När de vaknade för att äta frukost skulle de även be sin morgonbön. En av de 
intervjuade berättade att hon ibland valde att sova över frukost då hon ansåg att sömnen var 
viktigare än att äta för henne. Hon valde istället att äta sent innan hon gick och lade sig men 
beskrev samtidigt att det var extra bra mot Gud om man vaknade innan soluppgången. 
Flera beskrev svårigheten att somna om när man varit uppe och ätit frukost. En nämnde att 
det kändes som ett tvång att gå upp för att äta och be, det var jobbigt för man måste äta så 
det täckte hela dagen. 

 

…man måste vakna på morgonen, vid fyra ungefär innan solen kommer upp, då ska man äta mat 

sen ber och går och lägger sig och sen vaknar för att gå till skolan. 

 

Efter soluppgången fastade de hela dagen, det vill säga de varken åt eller drack någonting. 
Vid solnedgången som vid denna fasteperiod var ca klockan sex fick de börja äta igen. 
Tiden för själva fastan ändrar sig något varje dag under månaden så i slutet av månaden får 
de börja äta lite tidigare på kvällen. Detta nämndes specifikt av en av de intervjuade att det 
gjorde stor skillnad. De beskrev även att fasteperioden flyttar sig och kommer att infalla 
tidigare under året framöver vilket leder till att det i Sverige blir längre dagar. Detta oroade 
flera av dem. De respondenter som ursprungligen kom från Turkiet nämnde att de hade en 
almanacka som de utgick ifrån vad gäller tider när solen går upp och ner.  

 

Några av de intervjuade sov mindre under Ramadan, dels beroende på att de gick upp tidigt 
för att äta men även för att de gick och lade sig senare på kvällen. Den av de intervjuade 
som bröt sin fasta beskrev att hennes sömn inte räckte till, det blev bara fyra till fem 
timmar per natt. Hon var också en av dem som hade småbarn vilket gjorde att hon inte fick 
timmarna att räcka till på kvällen, hon gick och lade sig sent. De som inte ansåg sig sova 
mindre gick istället och lade sig tidigare på kvällen, man påpekade även vikten av att 
planera sin tid. 

Ja, man sover faktiskt mindre ja och på Ramadan man ska göra mer, till exempel läsa Koranen, be 

mer och sen man behöver mer tid på sig att göra de här sakerna. 
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De berättade att mycket tid lades på matlagning och förberedelse, några hade förberett 
långt i förväg genom att till exempel frysa in mycket av maten. Några upplevde att 
förberedelsen för att bryta dagens fasta var en viktig del, man lagade mat och väntade på att 
få äta. Detta tog mycket tid och kunde därför upplevas som stressigt eftersom de även 
skulle hinna med de vanliga rutinsysslorna i ett hushåll. Efter kvällens måltid var det några 
av respondenterna som blev trötta och hade behov av att vila innan de kunde fortsätta med 
kvällens sysslor. 

Fysiska symtom 
Det framkom i de olika intervjuerna att fastan påverkade kroppen fysiskt på olika sätt. Det 
som var mest påtagligt var tröttheten som de beskrev som jobbig, det framförallt på 
eftermiddagarna det var svårt, när de skulle sitta och koncentrera sig i skolan. Från att 
första veckan kunna somna på lektionerna på grund av ovanan att fasta beskrev en av de 
intervjuade att det svåra byttes ut mot en känsla av att man fick kraft av att fasta. Den av de 
intervjuade som avbröt fastan beskrev hur hon somnade i klassen och flera av hennes 
klasskamrater märkte detta och undrade vad hon gjorde.  

 

…när man sitter i skolklassen och lyssnar läraren det låter som om någon sjunger för mig att jag 

ska sova. 

 

En beskrev det som en känsla av att vara trött i huvudet. Det var svårt att lyssna på läraren 
utan att somna. Huvudvärk och yrsel var ytterligare några symtom, huvudvärken var mest 
påtaglig de första dagarna och mest på eftermiddagarna. En fick bara huvudvärk ibland 
som hon relaterade till sitt låga blodtryck, detta kunde hon ha problem med i vanliga fall 
också. Hon som avbröt fastan beskrev den fysiska symtombilden som mycket påtaglig i 
form av hunger, törst, aggressivitet och uttryckte att om man inte äter något är det väl klart 
man blir påverkad. Som rökare kände hon dessutom av svårigheten att inte få röka vilket 
påverkade henne negativt. En av de intervjuade beskrev att hon under den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) blev trött och fick sätta sig och vila. En upplevde 
törsten som mest krävande. En annan tyckte att hungern var svårare än törsten här i Sverige 
därför att det var så kallt här, hon jämförde med sitt hemland där det var mycket varmt och 
bristen på vätska var det mest påtagliga. 

 

…jag var inte törstig, jag var hungrig eftersom det var så kallt. 

 

Symtom som uppkom efter matintaget på kvällen var magont och svårigheter att sova. De 
beskrev även problem med övervikt, det var lätt att gå upp i vikt. Även här framstod 
tröttheten som ett problem, när man åt blev man jättetrött och ville helst bara sova. 

När man ätit då känner man sig trött och då vill man helst sitta kvar. 
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Flera av dem sa att det var viktigt att inte äta för tung mat, man måste planera hur man ska 
äta. En berättade att de i hennes hemland pratade mycket på TV om vikten av att äta rätt, 
inte för mycket och inte för fet mat under Ramadan. De berättade vad som var bra och 
dåligt att äta, varnade till exempel personer med diabetes. 

 

En av dem kände att hon blev extra duktig, fick mer energi och efter de två första svåra 
dagarna blev hon mer koncentrerad. 

 

Skolsituation 
De intervjuades klassituation såg något olika ut. En var ensam muslim i sin klass medan de 
övriga hade flera muslimer i sina klasser. Skolsituationen upplevdes av de flesta som 
svårare än andra situationer de fastat under som till exempel arbete eller föräldraledighet. 

 

Man nämnde särskilt läxläsningen som viktig att planera, alla kände att de behövde äta 
först och sedan vila ett tag innan de kunde börja med sina läxor. Att planera sin tid var 
nödvändigt och nämndes även i flera andra sammanhang. En berättade att hon inte hann gå 
till Moskén och be på grund av studier med läxor. En annan sa att hon behövde gå igenom 
planeringen på kvällen och se vad de skulle göra nästa dag så hon att hon inte behövde 
anstränga sig då, utan visste vad de skulle prata om. På kvällen när hon ätit och vilat kunde 
hon tänka klart. Det var svårt att hinna med att göra läxor på kvällen berättade en av de 
intervjuade men  hon beskrev att hon fick hjälp av Gud. 

 

Ja, det är svårt att hinna med, det är Gud som fixar allt, men om man ser så, ibland jag undrar hur 

jag orkar. 

 

En annan beskrev tydligt att hon tyckte det var mycket att göra på kvällen, först laga mat 
till flera måltider, duscha och lägga barnen, be och läsa koranen och först efter det kunde 
hon börja läsa läxorna. 

 

Teori/Praktik 

Alla som hade varit på APU ansåg att det var lättare att kombinera med fastan än den 
teoretiska undervisningen. När man arbetade så var kroppen i rörelse hela tiden medan i 
skolan så måste man läsa, lyssna och det var svårt med koncentrationen. En av studenterna 
hade inte haft någon APU, detta upplevde hon som att hon hade haft tur. Någon hade prov 
och kände att det var extra mycket att göra eftersom det var i slutet på terminen, de hade 
hemskrivning och skulle lämna in kompletteringsuppgifter.  
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Flera av våra respondenter upplevde att personalen och handledarna på APU:n visade 
hänsyn och respekterade deras situation. De kände en glädje över att de blev respekterade 
av icke muslimer och tyckte att de flesta svenskarna hade stor kunskap om Ramadan, 
ungefär som de själva. Personalen på APU platserna var överlag intresserade av att de 
fastade och frågade mycket om hur de kände sig. På en APU plats föreslog de en av 
respondenterna att hon kunde gå och vila medan de andra bäddade sängarna. För henne var 
det viktigt att inte bli särbehandlad, hon ville inte att de skulle tycka synd om henne.  Det 
var också självklart att de kunde gå ifrån för att till exempel äta när det var dags att bryta 
fastan för dagen, detta upplevdes inte som en möjlighet när man hade teoretiska lektioner. 

 

…i skolan man hade inte kunnat gå ifrån när man skulle äta, när man är på praktik det är inget 

problem men har man lektion. 

 

Trots att det förekom prov under Ramadan så berättade alla att de hade klarat de uppgifter 
som de var ålagda. Ett par av eleverna kände att det var mycket stressande med 
kunskapsprov under den här tiden, de hade till exempel svårt att sova för de fick läsa på 
natten. 

Klasskamrater 

Ingen av de intervjuade informerade sina klasskamrater om att de fastade men upplevde att 
de visste det ändå. Två hade önskat att förståelsen var lite större, de kände att de inte 
förstod eftersom de inte själva fastade. De var osäkra på om kamraterna trots att de frågade 
hur kan ni vara utan mat och dryck så lång tid, ändå var beredda att visa hänsyn. De var 
nyfikna på hur det var men när de till exempel skulle göra ett grupparbete så beskrev vår 
respondent att hon kanske inte skulle orka, vilket de inte tog hänsyn till i praktiken. Det 
framkom att klasskamraterna skojade vänligt om detta att de inte åt, de kunde till exempel 
säga att jag ska inte sitta här och äta bredvid dig.  

 

Vi ställde frågan om gemenskapen ökade muslimer emellan under Ramadan eller om det 
var som vanligt. På detta svarade de lite olika, det var ingen som uttryckte att gemenskapen 
ökade markant i skolan däremot beskrev de att gemenskapen mellan muslimer över 
huvudtaget under Ramadan kändes stor och viktig. Den som var ensam muslim i klassen 
saknade ett sällskap vid till exempel lunchen när de andra gick till matsalen. För de som var 
fler muslimer blev lunchen den stunden de satt tillsammans medan hon som var ensam då 
blev lite utanför.  

Lärarna 

Ingen av våra intervjupersoner berättade för sina lärare att de fastade, lärarna visste detta 
ändå. Lärarna brukade fråga vilka som skulle fasta. Respondenterna sa att lärarna frågade 
hur de orkade, när de fick äta. De upplevde också att lärarna märkte att de var trötta, satt 
tysta och hade svårt att koncentrera sig. Vi frågade om de kände att lärarna tog hänsyn till 
detta och det tyckte de inte.  
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Nej inget speciellt man kan säga, de förstår ibland att vi är trötta men det inte något speciellt, det 

kanske beror på att vi inte är så många som fastar, vi är två kanske tre som fastar. 

 

En av respondenterna beskrev att lärarna inte hade någon möjlighet att påverka schemat så 
att det skulle underlätta, men hon kände sig ändå respekterad av lärarna. Hon var också 
orolig för att det skulle sparas arbete till senare och att det då skulle bli extra hårt för henne. 
En annan beskrev att de hade fått gå lite tidigare från en kurs, de hade då frågat läraren. 
Annars var det överlag så att eleverna inte frågade om till exempel möjligheten att gå hem 
lite tidigare eller slippa prov eller läxor. En tyckte att hon var bara en person bland flera, 
därför ville hon inte att alla andra skulle behöva anpassa sig efter vad hon ville ändra på. 
Hon tyckte att hon kunde offra sig själv. 

Bönen 

Det framkom att det kändes extra viktigt att be under fastan, en berättade att man ska be 
extra utöver de vanliga bönetiderna. En av våra intervjupersoner hade tillgång till ett 
bönerum på skolan dit hon gick och bad, där träffade hon även andra muslimska elever. På 
samma skolan fanns även en elev som inte upplevde att det fanns någon plats som var 
tillräckligt ren  för att be på. Hon föredrog att vänta med bönen tills hon kom hem. Eleven 
som valde att be på skolan berättade att man måste planera när man ska be för det tar lite 
tid att tvätta och förbereda sig. Bönen måste ske på en rast och det kan därför bli lite 
stressigt, hon ville gärna att det fanns möjlighet att få lite längre rast men hon hade inte 
frågat om detta. De som inte hade bönerum på sina skolor ville gärna ha tillgång till ett 
sådant. En av dem tyckte inte det var något svårt att fråga en lärare om att öppna ett 
klassrum, men hon hade inte frågat. De andra två som ville ha ett bönerum ansåg inte att 
det skulle vara en lätt sak att fråga om och hade därför inte gjort det. 

 

Ibland man vågar inte fråga, det finns inte så rymligt ställe som man kan böna på. 

 

En sa att ingen på skolan hade frågat om de behövde någonstans att be. 

 

Önskemål om ändrade rutiner 

De önskemål som framkom var möjligheten att ändra på tider både i skolan och ute på 
APU, att man till exempel skulle kunna börja senare eller sluta tidigare. En uttryckte att 
hon gärna ville be på de tider man skulle och inte behöva anpassa sig efter när man hade 
rast. Någon tyckte också att man kunde ha färre prov och läxor under denna månad. Ingen 
av de intervjuade hade tagit upp dessa önskemål med någon lärare och de upplevde att de 
inte hade någon möjlighet att förändra något av detta. Någon beskrev att det skulle bli mer 
att göra senare om man drog ned på studietakten. 
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Viktigt under fastan 
Det som alla beskrev som viktigt under fasta var gemenskapen med släkt, familj och andra 
muslimer. Det beskrevs som en världsomspännande händelse. Kroppen ska vila, man ska 
även få en känsla av hur de fattiga har det och man blir mer religiöst aktiv genom att bland 
annat gå till moskén och be tillsammans med andra. Att dela med sig genom till exempel 
gåvor, mat och pengar till de fattiga är viktigt.  

 

En viktig del av fastan var när man bröt den för dagen genom att man ofta åt dadlar och 
dricker mjölk eller vatten. Därefter förberedde man middagen som var en mycket viktig 
stund och gärna intogs i gemenskap med andra muslimer. Relationerna mellan människor 
kändes bättre. 

 

Mycket be och läsa Koranen och att alla muslimer känner att de har något gemensamt, hela 

världen. 

 

Man blir mera nära Gud och så, kontakt med familj, släktingar, bjuder och så mat, man blir bjuden 

till andra, man äter tillsammans, relationerna blir mycket bättre. 

Olikheter Sverige - hemland 
Vi frågade om det var någon skillnad att fasta här i Sverige respektive i deras hemland. 
Deras svar på den frågan var att stämningen är inte densamma här. En tyckte att det inte var 
så stor skillnad eftersom hon bor i Fittja som hon själv sa var som ”lilla Turkiet”, medan en 
annan upplevde att det var lite ensamt. Flera saknade sina anhöriga framförallt föräldrar 
och de upplevde att det var lättare när de var yngre då de själva inte hade hela ansvaret för 
mat. I några av hemländerna ändrade sig samhället efter Ramadan och fastetiderna, 
befolkningen fick till exempel sluta tidigare från sina arbeten och restauranger var stängda.  

 

I mitt land brukar man komma från moskén och vara vaken sent, skratta och prata och titta på TV. 

 

En av de intervjuade berättade att det var mycket lättare att fasta i sitt gamla hemland 
därför att alla gjorde det, det är en religiös månad. Här i Sverige jobbar alla och man är inte 
tillsammans på samma sätt, alla är i sina hem. Hon som kom från Kenya upplevde fastan 
som betydligt jobbigare där eftersom det var mycket varmare och det var längre dagar. 

Resultatsammanfattning 
Alla utom en av våra respondenter var gifta och hade en egen familj, den som inte var gift 
levde ensam. Som en röd tråd genom hela resultatet har gemenskapen med familj, släkt och 
andra muslimer framstått som mycket viktigt. Man hade upplevt Ramadan som en positiv 
upplevelse. 
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Alla fastade från soluppgång till solnedgång, några åt och bad innan solen gick upp medan 
några andra föredrog att sova hela natten. Sömnen blev överlag påverkad i form av färre 
antal timmar, vilket ledde till större behov av vila. Det var också tröttheten som var det 
största fysiska symtomet som nämndes, andra symtom var allt från att somna på 
lektionerna till att få extra energi och bli duktigare i skolan. Hunger, törst, huvudvärk och 
yrsel förekom också.  

 

I skolsituationen var det viktigt att planera för att orka och hinna med allting. Det framkom 
också att det var lättare att ha en praktikperiod än att läsa enbart teori under Ramadan. 
Under praktikperioden ansåg ett par av eleverna att deras handledare försökte att praktiskt 
ändra rutiner för att underlätta för eleverna. Några upplevde att den teoretiska delen var 
mycket stressande med läxläsning och kunskapsprov som skulle förberedas på kvällarna. 
Ingen av de intervjuade hade informerat lärare och klasskamrater att de fastade men 
upplevde att bägge kategorierna visste detta ändå. Eleverna erfor inte att lärarna kunde ta 
hänsyn och göra eventuella omfördelningar av skolarbetet i samband med fastan. Bönen 
kändes extra viktig men hade svårt att hinna med det på de tider som önskades. 

 

Den största skillnaden mellan att fasta här i Sverige och i sitt gamla hemland var att man 
saknade sina anhöriga och att hela samhället var färgat av den religiösa prägeln. Här i 
Sverige var man över lag mer ensam. 

Resultatanalys 
Resultatet blev entydigt utifrån våra frågor, de flesta av respondenterna svarade ungefär 
samma sak, de lade sitt fokus på gemensamma faktorer. En av dessa faktorer som de delade 
var familjegemenskapen som var mycket viktig för dem, detta handlingsmönster 
försvårades för dem under deras studietid på omvårdnadsprogrammet på grund av att de 
inte kunde styra sin tid som de ville. Utifrån Bourdieu’s begrepp habitus pekar detta på ett 
handlingsmönster som de fått med sig från tidigt i livet. Det här sättet att tänka kommer att 
följa dem genom hela livet och blir i detta sammanhang ett problem.64 När en individ 
kommer till en ny kultur hamnar den i ett läge mellan sin nya och gamla kultur där det 
finns möjlighet att välja mellan till exempel olika värderingar och identiteter.65 Sett från 
Bourdieu’s habitusbegrepp  kommer respondenterna att hålla fast vid detta kring 
familjegemenskapen, eftersom detta har en så stor betydelse runt fastemånaden. 
 
Skolsituationen ansåg alla var krävande under fasteperioden, speciellt den teoretiska 
undervisningen som var svår att följa medan däremot praktik kändes enklare. Eleverna 
upplevde det lättare med fysiskt arbete, samt att handledarna på APU platserna verkade ha 
större möjlighet att göra förändringar som underlättade för eleverna. I vår analys av 

 
64 Broady, 1998, s 3 

65 Lahdenperä, 2004, s 19 
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resultatet framkommer att det fanns en skillnad i bemötande mellan lärare i den teoretiska 
delen och handledare i den praktiska delen av undervisningen. När Lahdenperä använder 
sig av begreppet interkulturalitet menar hon att en individ kan vidga sitt eget kunnande vad 
gäller värderingar, identiteter och tillhörigheter. Detta går inte enbart att göra teoretiskt det 
vill säga kognitivt, en aktiv bearbetning och konfrontation måste ske av värderingarna. Det 
är viktigt att kunna tolka, förstå och respektera andra perspektiv och samtidigt kunna ändra 
sin egen ståndpunkt.66 Även läxläsningen blev påverkad av ramadan, förutom den fysiska 
påfrestningen av att vara fastande innehöll fritiden en rad extra åtagande kopplade till 
högtiden. 
 
De flesta av eleverna var intresserade av att kunna be i skolan, vilket de hade svårigheter 
med idag. Bönen ses som en trygghet och kan bli extra viktig när de hamnar i främmande 
miljöer, de kan känna sin identitet hotad.67 På en av skolorna fanns det ett speciellt 
bönerum att tillgå men det upplevdes som svårt att hinna med tanke på att rasterna inte var 
anpassade, vilket utgjorde ett problem. Med tanke på att skolan är ett nationellt projekt blir 
basen svensk och monokulturell, detta bör medvetandegöras och motverkas. Det är viktigt 
att det interkulturella synsättet präglar hela skolverksamheten alltifrån verksamhetsplaner 
till skolans utformning.68 Skolan måste hela tiden analysera sitt arbete ur ett interkulturellt 
perspektiv. Den måste sträva efter ett speciellt arbetssätt men också ett särskilt 
förhållningssätt som leder till utveckling av organisation och verksamhet som vilar på en 
multietnisk och multikulturell bas.69 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vi har valt ett interkulturellt perspektiv på vår studie, vi vill utgå från det interkulturella 
synsättet när vi bearbetar och analyserar vårt insamlade material. Att hitta en teoretisk 
referensram som kändes lämplig för vår studie har inte varit enkelt, vi har haft många olika 
infallsvinklar på vad vi ska luta oss mot i vår analys. När vi väl fann vilket perspektiv som 
passade för denna studie har det mer och mer fallit på plats. Att utgå från perspektivet 
kultur har hela tiden varit det vi velat men inte kunnat sätta fingret på, när vi sedan utvidgat 
det ytterligare genom att välja det interkulturella perspektivet känner vi att detta är rätt väg.  

Vi valde att använda oss av den kvalitativa ansatsen för att analyser vår undersökning. Vårt 
syfte var att beskriva en upplevelse av ett fenomen vilket gjorde den kvalitativa metoden 

 
66 Lahdenperä, 2004, 18-19 

67 Lahdenperä, 1995, s 39 

68 Lahdenperä, 2004, s 62 

69 Lahdenperä, 2004, s 60-61 
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mest naturlig i jämförelse med den kvantitativa. Om vi valt den kvantitativa metoden hade 
våra data ansetts objektiva och inte påverkade av subjektiva erfarenheter, detta hade inte 
överensstämt med vårt syfte att redogöra för en upplevelse.70 Vi var inte intresserade av att 
utgå från vårt eget perspektiv utan ville utgå från respondenternas. 71 Från början var vår 
utgångspunkt att använda fenomenografin som inspiration men när vi läste om 
fenomonografi i litteraturen ansåg vi att det inte leder till ett svar om en upplevelse utan om 
en uppfattning. Detta gjorde att vi istället bestämde oss för en kvalitativ ansats med 
djupintervju som metod. Denna intervjuform är ett bra sätt att inhämta information som är 
svårfångad med till exempel enkäter, det ger information om kvalitativa infallsvinklar. 72  

 

Vi valde att skicka ut en förfrågan via e-mail till sex skolor där omvårdnadsprogrammet för 
vuxenstuderande fanns. Detta resulterade i sex intervjupersoner. Sättet att kontakta 
skolorna kunde eventuellt ha kompletterats med ett telefonsamtal för snabbare respons. 
Återkopplingen från skolorna var bra och vi fick ett mycket positivt bemötande inför vår 
undersökning från både utbildningsansvariga och lärare. Vi kontaktade respondenterna via 
telefon och bestämde tid och plats för intervju utifrån deras önskemål, det innebar att vi 
besökte två skolor och en APU placering.  

 

Ingen av oss hade tidigare genomfört en intervjubaserad undersökning, vilket gjorde att vi 
kände en viss osäkerhet och ville ha stöd av varandra. Innan vi började våra intervjuer 
valde vi att göra en provintervju, för att få konstruktiv kritik valde vi en person som för oss 
var känd sedan tidigare. Denna person var svensk och har levt en stor del av sitt liv i 
muslimska länder vilket vi tyckte kunde ge oss en bra feedback på våra intervjufrågor. 
Utifrån provintervjun framkom att vi behövde göra mindre justeringar i våra frågor utan att 
innehållet ändrades. Vi hade förstått att det var viktigt för att se om våra frågor hade 
relevans utifrån vårt syfte. Vi reflekterade över vad vi själva upplevt under provintervjun.73 
Vi tog beslutet att vara två intervjuare fast vi visste att detta kunde påverka maktrelationen i 
intervjusituationen, vi kände oss inte som professionella intervjuare. 74 Vi har i efterhand 
konstaterat att vi kände stor hjälp av varandra vilket vi tror har gjort intervjuresultatet mer 
utförligt. Våra respondenter var genomgående mycket fåordiga och vi märkte att de inte var 
vana vid den här situationen, flera påtalade en oro över sin bristande svenska. I det här 
sammanhanget kände vi att vi kunde hålla samtalet mer flytande genom att medan den som 
höll i själva intervjun koncentrerade sig på huvudfrågan, kunde den andra fylla ut med 
följdfrågor utan att känna sig stressad. Det kändes som det blev mera flyt i samtalet och att 
vi fick ut mer av själva frågeställningen, detta tror vi berodde på hur vi byggt upp 

 
70 Starrin & Svensson, 1994, s 19 

71 Alvesson & Sköldberg, 1994, s 10 

72 Jacobsen, 1993, s 19 

73 Seidman, 1991, s 29-30 

74 Kvale, 1997, s 26 



 28

                                                

intervjusituationen. 75 Respondenternas fåordighet kan dock vara ett resultat av att vi var 
två som intervjuade en person och att det då uppstod en maktrelation. 

 

Vi upplevde att intervjumetoden var den rätta för den här gruppen, med tanke på 
språksvårigheterna hade det varit komplicerat att till exempel lämna ut en enkät. Behovet 
av att kunna förklara frågorna och summera svaren var tydligt och detta hade varit omöjligt 
att tillmötesgå i en enkät. Hade vi valt att göra observationer av dessa elever under 
Ramadan hade vi inte fått svar på deras upplevelse utan mer sett hur de betedde sig vilket 
inte var vårt syfte. 

 

Platserna för intervjuerna var antingen elevens klassrum eller personalrummet på deras 
APU-placering , vilket för oss kändes lite opersonligt. Hade vi valt miljö hade det varit en 
mer ombonad sådan, men här var det viktigare att eleverna själva fick välja en plats som för 
dem kändes trygg. Om platsen hade valts av oss hade det trots en ombonad miljö ändå 
kunnat framstå som ytterligare en maktfaktor som kunde ha varit till deras nackdel. Med 
tanke på maktsituationen satte vi oss i en ring och placerade MP3-spelaren vid sidan om så 
den inte skulle hamna i fokus. Vi upplevde inte MP3-spelaren som ett störande inslag i 
själva intervjusituationen, däremot skulle vi haft två MP3-spelare för att känna oss säkra på 
att intervjuerna blev inspelade. Nu hade vi tur och alla inspelningar blev hörbara. Ett 
alternativ till MP3-spelare hade varit att använda videoinspelning, då hade vi fått med även 
respondenternas minspel och gester. Vi tror att detta hade påverkat intervjusituationen 
negativt genom att det blir ett större tekniskt arrangemang som kan ta mycket fokus.76  

 

Innan intervjuerna gick vi igenom vår skriftliga överenskommelse där vi beskrev vårt syfte 
samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt, se bilaga 3. 77Det kändes bra att 
småprata lite kring detta dokument och få lite personlig kontakt innan själva intervjun 
började. Ett skriftligt dokument gav dem tid att först läsa igenom i lugn och ro för att sedan 
komma med eventuella frågor. Det blev ett samtal kring dokumentets innehåll istället för 
ett samtal om eventuella språkförbistringar, även detta är viktigt i maktförhållandet. Om 
informationen getts muntligt hade inte samma tillfälle gets till återkoppling. Vi berättade 
därefter om vår intervjuguide och gav dem möjlighet att läsa den. Att använda sig av 
intervjuguide fungerade för oss som ett stöd och det kändes bra att vi hade den synlig under 
intervjun. Seidman nämner att oerfarna intervjuare kan känna sig hjälpta av en 
intervjuguide.78 Vi avslutade intervjuerna med att fråga om respondenterna ville tillägga 
någonting och det gjorde att vi fick en avrundning av intervjun som vi var nöjda med. För 
oss kändes intervjusituationen som en mycket positiv upplevelse. 

 
 

75 Kylén, 2004, s 24 

76 Cohen, Manion & Morrison, 2000, s  281 

77 Kvale, 1997, s 142 

78 Seidman, 1991, s 69 
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Att transkribera intervjuerna var tidskrävande och svårt främst på grund av att vi fick 
lyssna mycket koncentrerat för att uppfatta vad respondenterna sade. Ibland gick det inte att 
förstå exakt vad de sade, detta gällde endast enstaka ord och påverkade inte innehållet. 
Valet att skriva ut intervjuerna efter hand var bra med tanke på att arbete då blev mer 
uppdelat, det gjorde även att intervjun fanns levande i minnet. Det var viktigt för oss att 
lägga mycket tid på transkriberingens korrekthet, eftersom intervjuer är ett levande samtal 
och lätt förvandlas till en text utan de dimensioner som finns i ett samtal.79 De utskrivna 
intervjuerna bearbetade vi först enskilt i form av att vi läste de om och om igen tills de 
kändes bekanta. Vi kände då båda att valet av meningskoncentrering blev naturligt och vi 
funderade inte vidare på andra metoder. Meningskoncentreringen gjorde vi enskilt och 
bytte sedan material med varandra för att se om det uppkom nya infallsvinklar på texten. 
När vi sedan gick igenom dem tillsammans såg vi att våra meningskoncentreringar 
sammanföll ganska mycket med varandra. Det kändes som en bekräftelse att vi hade sett 
samma sak vilket underlättade det fortsatta arbetet med analysen. 80  

 

På det här stadiet kände vi att materialet från våra intervjuer var större än vi trodde från 
början då vi upplevde att innehållet verkade lite tunt. Vi hade under intervjuerna känt att vi 
fick ställa mycket kompletterande frågor utöver vår intervjuguide för att få respondenterna 
att berätta. Vi kände oss tillfredställda med mängden materialet vi fick fram till vår 
resultatredovisning. 

Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien har varit att undersöka muslimska kvinnors upplevelse av att studera 
på omvårdnadsprogrammet under fastemånaden ramadan. Det resultat vi fått fram har för 
oss varit både förväntat och samtidigt gett oss nya upptäckter. Våra respondenter hade som 
gemensam nämnare sin religiösa tro vilket var ett av kriterierna för vårt syfte. Att de sedan 
representerade olika ursprungsländer har gjort att resultatet kändes mer representativt med 
tanke på att Islam utövas i många länder. Vi anser att vi fått svar på vårt syfte, det 
framkommer i resultatet hur de muslimska kvinnor vi intervjuat upplevde sin situation när 
de studerat på omvårdnadsprogrammet. De har i våra intervjuer beskrivit utifrån sina skilda 
bakgrunder hur de har upplevt fastan, till hjälp har de haft våra frågor. Vi har även vid 
intervjuernas slut gett tillfälle till personliga tillägg för att ge dem tillfälle att berätta deras 
personliga upplevelse av sin situation. 

 

Att Ramadan upplevdes som positivt var något som alla respondenter påtalade, det var 
mycket speciellt och en religiös upplevelse som ingick i de fem, för alla, gemensamma 
grundpelarna i den muslimska tron. Alla våra respondenter är troende muslimer som fann 
frid och kände renhet genom att följa Guds vilja, vilket förhöjde den positiva känslan av att 

 
79 Kvale, 1997, s 166 

80 Kvale, 1997, s 178 
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genomföra denna religiösa fasta. 81 Vi upplevde inte att det fanns någon tvekan om 
huruvida de skulle fasta eller inte. Detta präglade hela deras tillvaro och de gör ingen 
skillnad på religion och till exempel politik. Vi förstod att de ser detta som ett sätt att leva 
där det inte finns något utrymme för ifrågasättande, för oss med vår bakgrund är detta inte 
alls är lika självklart. Att det förhåller sig så här har vi inte förstått och vi har genom denna 
undersökning fått nya kunskaper som vi inte tidigare reflekterat över. Vårt sätt att leva har 
för oss varit en självklarhet och något vi inte funderat över men när vi nu ställts inför något 
annat, något nytt, blir det en kontrast. Därmed har vi fått insikt och kan utifrån den 
reflektera över våra egna värderingar. Det vi förut upplevde som objektivitet blir nu 
omvärderat till en subjektiv inställning.  

I en homogen kultur med likartade värderingar i grundläggande frågor är det lätt att leva 

omedveten om sina värderingar.82 

 

I vår undersökning framkom gemenskapen som en stor del av det positiva med fastan. I 
litteraturen beskrivs gemenskapen inte bara med familjen utan även i ett vidare begrepp, då 
det sker i gemenskap med alla muslimer i hela världen. 83 De som kände att de hade få 
anhöriga i Sverige påtalade att de saknade gemenskapen som de var vana vid från sina 
hemländer. Att ha människor omkring sig som går igenom samma sak och som lever med 
samma traditioner och firanden gör att fastandet går lättare, hela samhället färgas av denna 
högtid. Samtliga respondenter beskrev sina hemländer som ”mitt land” även om de bott 
många år i Sverige. Detta anser vi ytterligare förstärker hur mycket människor präglas av 
sin kulturella bakgrund. Vi tror att våra respondenter kommer att hålla fast vid detta kring 
familjegemenskapen, vår känsla är att detta är viktigt just runt fastemånaden. Vikten av att 
ge allmosor är något som följer en muslim hela året men beskrevs som mer accentuerat 
under Ramadan, då de överlag kände sig mer ”religiösa”. Vi upplever att detta är en mycket 
viktig del av fastan och skulle kanske behöva uppmärksammas lite i skolorna. Om vi drar 
en parallell till vår jul så är det något som märks tydligt och som visar sig på många sätt i 
skolans verksamhet. Bör vi diskutera om vi ska inkludera andra religiösa högtider i 
skolverksamheten? Lahdenperä beskriver vårt samhälle som monokulturellt och hon anser 
att vi bör skaffa oss kunskaper om andra kulturer för att utveckla ett interkulturellt 
förhållningssätt.84 Vi tycker det är viktigt att diskutera hur vi förhåller oss till andras 
perspektiv, minoriteter och majoriteter. En av skolans uppgifter enligt Lpf 94, är att stärka 
förmågan hos människor att inse värdet av en kulturell mångfald.85  

 

De fysiska symtom som framkommit i vår undersökning är främst i början av fasteperioden 
och där dominerar tröttheten, speciellt på eftermiddagen. De sover mindre på grund av att 
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de är vakna och äter sent på kvällarna samt går upp före soluppgång för att äta och be. 
Detta visar även de utländska studier vi tagit del av, där såg man att de studenter som hade 
möjlighet sov på dagarna för att undvika tröttheten. I den utländska studien beskrevs 
problem med koncentration, irritation, nervositet och aggressivitet men den stora 
upplevelsen var känslan av fridfullhet och att det gick bra att fasta.86 Här kan vi se klara 
kopplingar till det resultat som framkommit i vår undersökning, det stämmer nästan 
ordagrant. Vissa av respondenterna beskrev problem med magen och viktökning vilket de 
sa orsakades av att man åt mycket mat sent på kvällen. De uttryckte nödvändigheten av att 
tänka på vad man äter, en av respondenterna berättade att i hennes födelseland togs denna 
problematik upp i media i samband med fasteperioden. Att viktökning är ett problem visar 
även Afifis undersökning.87 

 

Eftersom vårt syfte var att undersöka hur studerande på omvårdnadsprogrammet upplevde 
fastan blev huvuddelen av vårt resultat riktat mot deras skolsituation. Vi fann att alla 
respondenter utom en klarade sina studier under Ramadan, det framkom dock att det 
krävde mycket planering för att få tiden och orken att räcka till. Trots elevernas planeringen 
var detta en period som krävde mycket av dem och som vi tycker skulle kunna ha 
underlättats genom samarbete och planering även från lärarnas sida. Från vårt perspektiv 
såg deras studiesituation kaotisk ut och vi tycker inte skolan har tagit hänsyn till en sådan 
viktig del i deras liv som Ramadan är. En orsak till skolans brist på åtgärder kan vara att 
eleverna själva inte informerar om sin situation eller uttrycker sina önskemål. När vi ställde 
frågan hur de upplevde möjligheten att ändra rutiner, tider, arbetsuppgifter i skolan/APU 
under Ramadan, förstod vi att de inte ville vara till besvär för någon annan. Vi fick en 
känsla av att de inte förstod riktigt vad vi menade, de hade inte ens tänkt på att de kunde 
uttrycka några önskemål om förändring. Är detta avhängt av deras kulturella bakgrund eller 
är det vårt monokulturella samhälle som tar för givet att man uttrycker sina åsikter och 
därför frågar vi inte?  

Det handlar inte om att ge överdriven hänsyn till klagomål och kritik utan att sträva efter att få 

studenter att uttrycka sin erfarenheter och reflektera över dem i relation till sina studier.88 

 

Respondenterna berättade att lärarna i de teoretiska ämnena frågade hur det gick för dem 
med studierna och undrade hur de orkade. Då studenterna svarade att det gick bra för att de 
är vana, lät lärarna det hela bero och diskuterade inte det hela vidare. Vi anser att det som 
lärare är svårt att påtala och gå vidare och poängtera problematiken kring hur de mår utan 
att riskera en kränkning av elevens integritet. Här anser vi att skolan som institution har ett 
ansvar att diskutera detta på en högre nivå. Som det ser ut idag startar lärarna bara den 
interkulturella processen genom att fråga, man upprätthåller och följer inte upp någonting. 

 
86 Afifi ZE M, “Daily practices, study performance and health during the Ramadan fast”, Royal Society for the 
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Genom detta vinner man ingen ny förståelse och förlorar därför syftet med frågan. Det 
framkommer klart i läroplanen att skolan ska främja förståelse och förmåga till inlevelse 
för andra människor.89 Det krävs en djupare kunskap, i detta fall räcker det inte bara att 
fråga hur eleverna mår. Vi måste veta mer om den andra kulturen med dess habitus, vi 
måste kliva ur vår iakttagande position och börja reflektera på ett annat plan.90 Vi upplevde 
att det för eleverna inte var möjligt att säga något negativt om deras situation under fastan 
eftersom det var ett påbud från högre makt. Det skulle i så fall kunna tolkas som en kritik 
av Gud. En teoretisk kunskap i hur man arbetar utifrån ett mångkulturellt synsätt räcker inte 
när man inte kan omsätta teorin i praktiskt handlande.  

 

Som framkommer i vår analys så upplevde de elever som haft praktikavsnitt det som lättare 
på grund av att de kunde vara fysiskt aktiva vilket hjälpte när de kände sig trötta. 
Handledarna upplevdes ha ett öppnare förhållningssätt än lärarna på teoriavsnittet. Är det 
så att när man dagligen befinner sig i en verksamhet som är präglad av förståelse och 
hänsynstagande till olika människor, har en ökad och djupare insikt? Eller beror det på 
strukturen i verksamheten, i det praktiska arbetet finns det ett naturligare utrymme för 
individuell anpassning. Det kan även vara lättare att prata med någon enskild person än en 
stor grupp om man anser sig ha problem med språket. En personlig anpassning drabbar inte 
heller en hel klass vilket gör det mindre kännbart, skolan har en timplanering att rätta sig 
efter. Det verkar som om lärarna som undervisar i de teoretiska ämnena behöver reflektera 
mer över hur de anpassar sina former för undervisningen. De behöver bredda sin 
pedagogiska kompetens för att göra undervisningen mer interkulturell.91 Här kan vi se en 
tydlig koppling till det som Lahdenperä beskriver som viktigt för att man ska förstå vad det 
innebär med ett interkulturellt synsätt på sin undervisning. I vår undersökning kan vi se att 
det inte finns någon tvåvägskommunikation som leder till en ny kunskap, man väljer som 
lärare sitt gamla invanda mönster och därför fortsätter bemötandet vara monokulturellt. Det 
mångkulturella består då endast av att de frågar artigt och får ett artigt svar, 
kommunikationen kommer aldrig till ett djupare plan. I den praktiska delen av 
undervisningen kommunicerar man mer öga mot öga, det blir tydligare och lättare att se 
och förstå den andres situation. Vi funderar på vad detta kan bero på och tycker det skulle 
vara intressant att följa upp med ytterligare studier. Då skulle vi vilja se hur lärarna 
upplever sin roll och sina möjligheter till att påverka undervisningen. 
 
Genom denna studie har vi sett att vi som blivande vårdlärare måste ha ett bredare och 
djupare synsätt när vi möter våra elever på omvårdnadsprogrammet. Dessa elever har ofta 
en annan kulturell bakgrund och detta måste vi ta hänsyn till och ta med i vår förberedelse 
av undervisningen. Detta är ett viktigt led i hur vi förmedlar vilket bemötande de sedan i 
förlängningen tar med sig i olika omvårdnadssituationer i sina kommande arbeten. Vi 
måste planera och ta tillvara på denna resurs som dessa kvinnor utgör med tanke på det 
framtida behovet av vårdpersonal. 

 
89 Lpf94, 1.1, s 6 

90 Lahdenperä, 2004, s 26 

91 Lahdenperä, 2004, s 33 
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     Bilaga: 1 

 
Till utbildningsansvarig för omvårdnadsprogrammet 

 

Hej!                    Huddinge 2007-02-23 

 

 

Vi är två studenter från lärarhögskolans utbildning till vårdlärare som nu skriver på vår C-
uppsats. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur det som muslim kan vara att studera på 
omvårdnadsprogrammet eller motsvarande när man fastar under Ramadan.  

 

Vi har tänkt göra intervjuer med muslimer (vuxenstuderande) som studerar på 
omvårdnadsprogrammet och har så gjort under en fasteperiod. Intervjuerna kommer att 
göras utifrån ett antal frågeställningar och spelas in på ljudband som sedan bearbetas. 
Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, man deltar frivilligt i 
projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. Vi beräknar att intervjun tar max 1 timme 
och för enkelhetens skull vill vi att intervjuerna sker på den studerandes skola. 

 

Vi undrar om det finns några lämpliga studerande hos er och vore tacksamma om vi fick 
komma till er skola och intervjua dem. 

 

Vänligen kontakta oss via mail, 

 

Petra Färjsjö petra.farjsjo@bredband.net  

  Tel 0705-698041 

Anette Grafström gralin@telia.com 

  Tel 0706-215229 

Tack på förhand. 

 

Hälsningar 

 

Petra Färjsjö 

Anette Grafström 

mailto:petra.farjsjo@bredband.net
mailto:gralin@telia.com
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Bilaga 2                               

Intervjuguide                                          
 
 

1. Hur ser din familjesituation ut?  
 

2. Hur ser en dag ut för dig under fasteperioden? 
 

3. Hur upplever du fastan när du går i skolan?  
 
4. Hur upplever du fastan under APU?  
 
5. Berätta hur du informerar dina klasskamrater/arbetskamrater i APU:n att du fastar? 

 
6. Tala om på vilket sätt dina klasskamrater/arbetskamrater visar hänsyn? 

 
7. Har du erfarenhet av att fasta i ett muslimskt land? Upplevde du någon skillnad? 

Berätta i så fall hur det skiljde sig? 
 

8. Berätta om gemenskapen med andra muslimska elever ändrar sig under Ramadan? 
Positiva, negativa effekter? 

 
9. Hur ändrar sig kosten för dig under Ramadan? 

 
10. Hur ser din dygnsrytm ut under Ramadan? 

 
11. Hur upplever du möjligheten att ändra rutiner, tider, arbetsuppgifter i skolan/APU 

under Ramadan? 
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Bilaga 3 

                                                    

Information till de intervjuade 

 

 

 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur det som muslim kan vara att studera på 
omvårdnadsprogrammet när man fastar under Ramadan.  

 

Vi kommer att intervjua muslimska kvinnor som studerar på omvårdnadsprogrammet och 
har så gjort under en fasteperiod. Intervjuerna kommer att göras utifrån ett antal 
frågeställningar och spelas in på MP3-spelare som sedan bearbetas. 

 

De intervjuade personerna deltar frivilligt och materialet från intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Deltagarna har rätt att dra sig ur när som helst. Vi beräknar att 
intervjun tar ca 1 timme och intervjuerna sker på de studerandes skolor. 

 

 

 

Jag är tagit del av denna information: 

 

 

_____________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

_____________________________________ 

Namnförtydligande 
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