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Abstract  

I denna uppsats undersöker jag hur inställningen till slöja varit bland två grup-
per i den svenska skolan. De gruppers attityder kring slöja jag inriktat mig på att 
studera, är muslimska flickor som bär slöja samt pedagoger. Att få bära slöja 
kan för många flickor vara ett viktigt uttryckssätt för den kulturella identitet, 
vilket individen garanteras genom olika lagreformer så som skollagen. Följaktli-
gen ställs krav på en anpassning av skolans miljö, både pedagogiskt och prak-
tiskt. Uppsatsen syfte har varit att studera hur pedagoger arbetar när olika be-
teenden, tankar och värderingar krockar med varandra? Vilka praktiska hinder 
finns det i skolan som gör att flickor med slöja inte kan delta i all undervisning?  
Hur anpassar lärare sin undervisning så att alla elever kan delta efter sina förut-
sättningar? 

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk metod där jag utfört kvalitativa inter-
vjuer på en skola i södra Sverige.  

I resultatet framkom att de olika gruppernas syn på slöja var beroende av den 
kultur de vuxit upp i.  

Ämnesord: Islam, slöja, svenska skolan, genus.  
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1. Inledning  

År 2003 uppmärksammades i media en händelse på Burgårdens gymnasieskola i Göteborg. 

Två flickor valde att bära traditionell muslimsk klädsel, vilken bestod av en heltäckande-

huvudduk (niqab) och en mantel med handskar (jilbab). Pedagogerna reagerade och händel-

sen vidarefördes till skolledningen, som i sin tur bad om korrekta direktiv från skolverket. 

Även om händelsen löstes mellan parterna skapades en debatt i media och landets skolor.1 

Sverige är ett mångreligiöst land och denna tendens blir även påtalig inom den svenska sko-

lan. Svenska skolan är en mångfaldskola,2 och en arena för integration3. Detta innebär att 

det är inom skolans sfär som personer med olika kulturer, religioner och värderingar möts 

och samspelar med varandra. Pluralismen4 kommer troligen att ställa dagens pedagoger 

inför andra situationer än för sextio till sjutio år sedan. Kravet på kompetensen att ha kun-

skap om och kunna bemöta mångfalden ökar kraftigt i dagens skolor.5 Mångfalden har likaså 

bidragit till att pedagogiken ställts inför nya utmaningar.  

Pedagogik avser läran om undervisning, de val en lärare gör i syftet, att alla elever skall ge-

nomgå en lärandeprocess.6  Vilka praktiska hinder finns det i skolan som gör att flickor med 

slöja inte kan delta i all undervisning? Hur anpassar lärare sin undervisning så att alla elever 

kan delta efter sina förutsättningar? Att individualisera sin undervisning är en av de största 

utmaningarna för pedagoger7. Intressevärt är att slöjan, där ansikte är obeslöjat som plagg 

inte direkt utgör ett hinder för pedagogisk verksamhet. Det är oftast slöjans innebörd som 

försvårar för flickorna att delta i särskilda undervisningssituationer. Professorn och islamolo-

gen Jan Hjärpe påpekar att för många muslimska flickor är slöjan ett uttryck för kvinnlig 

identitet.8 Definitionen av vad det innebär att vara en kvinna är inte endast biologiskt de-

terminerat utan även socialt konstruerat och kan därmed utforskas utifrån ett makt- och 

                                                           
1
 Larsson, 2009:500-507 

2
 Skola för alla oavsett bakgrund  

3
 Samordning  

4
 Mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig. (Nationalencyklopedin, sökord:Pluralism) 

5
 Bozarslan, 2001:7-31 

6
 Nationalencyklopedin sökord: Didaktik  

7
 Orden lärare och pedagog förekommer synonymt i min uppsats.  

8
 Hjärpe, 2002:104-105 
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genusperspektiv. Vad konstruerar olika samhällen som kvinnliga respektive manliga attri-

but?9  

Idrott och simundervisningen kan uppfattas som problematisk. Att exempelvis behöva du-

scha inför andra kan tyckas otänkbart för en del muslimska flickor.10 Simkunnighet är dock 

ett mål i Lpf94 för idrott och hälsa på grundskolan.11 Konflikter uppstår emellanåt då unga 

flickor som bär slöja inte vill delta i simundervisningen eftersom de inte vill visa sig lättkläd-

da.12 Hur förhåller sig den svenska skolan i de situationer där religionsutövande kommer i 

konflikt med styrdokumentens mål och obligatorisk undervisning?  Direktiven från skolver-

kets håll är mycket klara på den punkten och kommer att behandlas längre fram i uppsatsen. 

Texterna kan tyckas vara tvetydliga, då det både står att barnens kultur och personlighet 

skall främjas, samtidigt som det också är formulerat att barn skall utveckla respekt för de 

normer som svenska samhället står för.13 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värdering-
ar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö.

14
 

Skollagen är tydlig med syftet att skolmiljön och all personal skall främja en demokratisk vär-

degrund. Individens fria vilja till att uttrycka sin religiösa bakgrund är en grundläggande de-

mokratisk rättighet. På senare tid, i synnerlighet efter händelsen i Göteborg 2003, har det i 

media framställts vilka praktiska och problematiska utgångspunkter en sådan frihet kan re-

sultera i. Fokus i denna uppsats läggs på när muslimska seder och svenska skolans värdering-

ar krockar. Ett uttryckt mål i läroplanen från 94 är att svenska skolan skall vara en skola för 

alla. Således måste skolan anpassas till de nya situationer och krav den ställs inför. Händel-

sen på Buregårdskolans gymnasium belyser behovet av förändring och anpassning. För att 

unga flickor skall kunna bära slöja i skolan krävs praktiska förändringar i ämnen som idrott, 

exempelvis att idrottsundervisningen schemaläggs sist på dagen så att flickorna kan få möj-

lighet att duscha hemma. Att befrias från obligatorisk undervisning på grund av kulturella 

eller religiösa skäl är omdiskuterat i Sverige. Skollagen säger att elever kan befrias från obli-

                                                           
9
  Furseth&Repstad, 2005:240-262  

10
 Otterbeck, 2000:57-60 

11
 Lpfö 94 för ämnet idrott och hälsa. 

12
 Otterbeck, 2000:57-60 

13
 Ollson, 1996:9-11  

14
 Lärarnas handbok, Skollagen, 1 kap, 2 § (1985:1100)  
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gatorisk undervisning om särskilda omständigheter finns.15 Dock är det ovanligt att man blir 

befriad. Istället ökar kravet på anpassning till individens förutsättningar.16 Även om vi idag 

benämner Sverige som ett mångkulturellt land i teorin kan det bakom de fina orden dölja sig 

en annorlunda praktik. Oftast väcks starka känslor och reaktioner inför mötet med främ-

mande kulturer menar islamologen Jonas Otterbeck.17 Hur anpassad är svenska skolan för 

att bemöta och skapa meningsfyllda inlärningssituationer för mångfalden av elever?  

Något som gör debatten ännu mer aktuell är att det sedan 2004 är förbjudet att bära slöja i 

den statliga skolan i Frankrike. Den franska debatten spred sig snabbt i Europa och många 

andra länder har haft ärandet uppe på agendan.  

1.1 Syfte  

Slöjan (al-hijab) är en av de mest omdiskuterade klädesplagg i världen.18 Syftet med uppsat-

sen är att undersöka vilka funderingar och inställningar som förekommer kring slöjan bland 

pedagoger respektive muslimska flickor som bär slöja. Det är de olika gruppers relation och 

syn på slöjan som jag vill fördjupa mig i. Det som jag kommer att fördjupa mig i är:  

 Hur är inställningen till slöjan utifrån muslimska tonårstjejers perspektiv? 

 Hur är inställningen till slöjan utifrån pedagogers perspektiv?  

Huvudsakligen syftar arbetet till att reflektera över de mångdimensionella aspekterna som 

frågan om slöjan kan studeras utifrån, samtidigt som jag vill inbjuda till reflektion och diskus-

sion. Att få bära huvudduk kan för många flickor vara viktigt och ett sätt att uttrycka sin kul-

turella identitet på, vilket individen garanteras genom olika lagreformer så som skollagen. 

Följaktligen ställs krav på en anpassning av skolans miljö, både pedagogiskt och praktiskt. 

Hur arbetar pedagoger när olika beteenden, tankar och värderingar krockar med varandra? 

Jag vill återigen betona att tydliga mallar och svar på hur kulturkrockar skall bearbetas kom-

mer inte framläggas, utan lyfta fram och undersöka idéer och pedagogiska frågeställningar 

som finns, med debatten som bakgrund. 

                                                           
15

 Lärarnas handbok, Skollagen. Kapitel 3, Paragraf 12, 
16

 Otterbeck, 2000:57-60 
17

 Otterbeck, 2000:57-57 
18

 Otterbeck, 2000:56-56 



 

4 
 

Många av de ståndpunkter som jag kommer att belysa i uppsatsen vill jag redan här påpeka 

inte delas av alla muslimer. Islam är som så många andra religioner, bestående av mångfald, 

flera tolkningar och uppfattningar förekommer.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur förhåller sig pedagoger samt muslimska tonårstjejer på en utvald skola i södra Sverige, 

under 2009 till bärandet av huvudduk? På vilket sätt kan inställningen till huvudduk bland 

elever och pedagoger inverka på utsikterna att uppnå målet att skapa ”en skola för alla” som 

uttrycks i styrdokumenten för svensk skola? 

 

1.3 Avgränsning 

Med hjälp av tidigare forskning inom området kommer jag att behandla inställningen till slö-

jan i Sverige. Då begränsning i tid och omfång finns, kommer jag att fördjupa mig på en skola 

i södra Sverige. Då ämnet är omdiskuterat och rymmer flera perspektiv, vill jag påpeka att 

det endast kommer att fokuseras på unga muslimska flickors val att uttrycka sin identitet 

genom att bära slöja. Användning av slöja kan även diskuteras utifrån politiska perspektiv, 

etiskt perspektiv etc. Jag har valt att fördjupa mig på muslimska flickors inlägg i debatten, 

kompletterat med pedagogers syn. Det är oundvikligt att inte beröra makt- och genusper-

spektiv i ett sådant arbete, eftersom jag kommer att undersöka vad olika samhällen konstru-

erar som kvinnligt respektive manligt. 

 

2. Kunskapsbakgrund  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är utformade utifrån ett religionssociologiskt per-

spektiv, där religion studeras utifrån ett samhällsvetenskapligt fenomen. Religionssociologis-

ka principer betraktar hur religion påverkar samhället och vice versa. Religion iakttas inte 

som en statiskt företeelser, utan föränderlig och påtaglig av det samhälle den befinner sig 
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i.19 Med den franska sociologen Pierre Bourdieus praxisteori som verktyg kommer jag att 

utforska två olika fälts positioner, dels skolan som majoritetsgrupp och dels individen som 

minoritetsgrupp. Det är fältens sociala relation till varandra med fokus på inställningen till 

slöjan som nedan kommer att presenteras utifrån olika teoretiska infallsvinklar.   

 

2.1 Bourdieus praxisteori 

Då jag i min uppsats utgår från att studera sociala relationer, är det essentiellt att presentera 

Bourdieus praxisteori om olika fält. Sociologens teori har kommit att fungera som ett verktyg 

över hur studiet av sociala relationer kan betraktas utifrån. Teorin bygger på hans fältstudie 

som utfördes på 50-talet i Algeriet. Bourdieu upptäckte då att invånarna tycktes bete sig 

enligt inlärda, sociala mönster. Bourdieu använder termen habitus för att analysera dessa 

inlärda och vanligen omedvetna handlingsmönster. En människas habitus grundläggs genom 

vanor hon införlivar med omgivningen (exempelvis familj och skola) och fungerar sedan ge-

nom livet som ett instrument med omedvetna handlingsmönster. Beteenden är beroende av 

den habitus en person har. En individs habitus ansåg Bourdieu vidare var resultatet av den 

sociala status en person har i ett samhälle.20 

Bourdieu beskrev verkligheten utifrån kampfält, där det strids om den dominanta positionen 

i fältet. En generell definition av fält är ett system av relationer mellan olika positioner. Ett 

socialt fält menar Bourdieu är områden i samhället där människor och institutioner strider 

om något gemensamt. Alla områden i samhället kan övergå till att vara fält vid en kampposi-

tion, även skolan. Varje socialt fält bildar egna uppfattningar, värderingar, regler och attity-

der gemensamma för fältet. Uppfattningarna är oftast omedvetna men självklara för aktö-

rerna. Den ledande gruppen i ett kampfält bildar alltid ortodoxi och oppositionen (ofta mino-

riteten) heterodoxi, dvs. handlingar som är i enighet med den ledande gruppens förvänt-

ningar och handlingar som motsäger den ledande gruppens förväntningar.21 

Jostein Gripsrud tillämpar Bourdieus teori och förklarar att skolan som fält är en arena med 

flera olika aktörer som alla strider om den vinnande rösten, att vara de som skapar ortodox-

                                                           
19

 Furseth & Restad, 2001:9-22 
20

 Bourdieu, 1972:159-171 
21

 Bourdieu, 1972:159-171 
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in. Enligt Gripsrud förklarar Bourdieu skolfältet som, ”Ett samhällsområde där det försiggår 

bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela tiden råder en kamp om status 

eller erkännande bland aktörerna.”22 I min undersökning är det förhållandet mellan pedago-

gers politiska uppdrag och muslimska flickors rätt till att bära slöja som varit intressant att 

studera. Valet att bära slöja blir i detta fall heterodoxin, en minoritets åsikt som inte delas av 

majoritetsgruppen. Genom att slöjan representerar religionstillhörighet, får den en plats 

som heterodoxi i fältet, då fältets ortodoxi bygger på sekularismens tankar om en åtskillnad 

mellan religion och stat. Dock är skolan som fält komplext och doxan kan erfaras utifrån en 

tanke om mångkulturalism. Bourdieu ansåg vidare att skolfältets roll var att fördela kulturel-

la kapital23 genom att skolan hjälper till att forma personers habitus. Även om habitus inte 

bestämmer individen så präglas individens tankesätt av en hierarkisk samhällstruktur och 

påverkar val och handlingssätt24. Att skolan skall erbjuda alla lika chanser är en svår utma-

ning och en källa till såväl konflikt som lösning. Enligt Bourdieus teori representerar skolan 

inte mångfalden utan är anpassad efter de högsta samhällsskikten och därmed gynnas de 

högsta samhällsskikten. Inom skolsystemet upprätthålls en social ordning, därför att språket, 

värdering etc., tillhör den dominerande klassen.25 Visserligen är kontexten som Bourdieus 

teori är byggd på, mer knuten till franska utbildningssystemet, men kan även användas som 

utgångspunkt när man studerar relationerna i det svenska utbildningssystemet.26 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Gripsrud, 2002;94-97 
23

 Tillgångar 
24

 Gripsrud, 2002:93-102 
25

 Gripsrud, 2002:93-102 
26

 Vilket gjorts av Broady Donald som skrivit flera skrifter och artiklar. Exempelvis artikeln ”Gymnasieskolan och 
eliterna” publicerad i Pedagogiska Magasinet, nr 2, april 2001, samt Sociologi och epistemologi. Om Pierre 
Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin.  
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2.2 Socialisationsteorin 

Sociologen Meredith McGuire använder sig av liknande tankar i sin bok Religion the social 

context för att förklara hur de olika inlärda mönstren och beteenden, upprätthålls och över-

förs mellan olika generationer. Hon använder sig av socialisationsteorin, som går ut på att 

det är genom socialisationsprocessen, som människor bildar en uppfattning om vilka de är.27 

Socialisationsprocessen är en process genom vilken individer införlivar omgivningens normer 

för att stärka gruppens samlevnad. 28 Barn genomgår en primär socialisering genom samspel 

med föräldrar och de främstnärstående, därefter en sekundär då de börjar samspela med 

andra grupper som de påträffar i exempelvis skolan. McGuire framhåller hur föräldrars refe-

rensramar och religion blivit starkt underminerat på grund av privatisering och sekularisering 

i moderna samhällen. 29 

Religionens roll i bildandet av identitet avtar inte efter barndomen utan fortsätter genom 

hela livet. Den har särskild stor betydelse i övergångsriter. Övergångsriter symboliserar en 

persons övergång från ett stadium i livet till ett annat. Varje steg i sin tur innebär intagandet 

av nya sociala roller och plikter. Syftet är att separera det ena stadiet från det andra. En av-

görande övergång är från barn och ungdom till vuxen.30  

McGuires teori kan appliceras på muslimska tonårstjejers val att bära slöja. Symboliskt re-

presenterar slöjan övergången från ungdom till vuxen muslimsk kvinna. För McGuire är be-

greppen religion och etnicitet31 nära sammankopplade.  Bådakan kopplas samman till att 

beskriva kollektiv identitet, för hela gruppen eller individuellt. Enligt McGuire kan kopplingen 

mellan religion och etnicitet förstärkas vid emigration. Hon påpekar att det inte behöver 

handla om gemenskap eller samfundsaktiviteter utan att religionen kan inta en helt ny roll, 

nämligen, som ett medel att distansera dem själva från övriga samhället, samtidigt som de 

kan definiera sin plats i det nya samhället. I en minoritetsposition blir det viktigare att bevara 

det kulturella ursprunget, som ofta uttrycks med hjälp av religionen. Religionen blir en iden-

titetsmarkör, en funktion den i hemlandet inte hade på samma sätt. Hon poängterar att et-

                                                           
27

 McGuire, 2002:51-96 
28

 Nationalencyklopedin, sökord:socialisationsprocessen 
29

 McGuire, 2002:51-96 
30

 McGuire, 2002:51-96  
31

 Etnicitet betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper. (Nationa-
letcyklopedin : sökord etnicitet)  
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nisk och religiös identitet inte är statisk, men upplevs så av individen.32 Hennes teorier kan 

kopplas till muslimska flickor som valt att bära huvudduk. Här kan huvudduken spela en av-

görande roll som identitetsmarkör och som ett bevarande av den kulturella bakgrunden. Den 

kan också vara ett sätt att distansera sig från icke-muslimer och ansluta sig till andra inom 

samma religion för att uppleva gemenskap med andra som tror och lever på liknande sätt. 

Då vi talar om slöjan som etnisk markör är det oundvikligt att undersöka hur slöjan symboli-

serar kulturens och religionens värderingar över vad som är ”kvinnligt”.  

 

 

2.3 Makt- och genusperspektiv  

Att använda sig av religion för att uppnå makt över andra grupper är inte ovanligt påpekar 

Inger Furseth & Pål Repstad. Vidare uttrycker de att kontrollera kvinnors sexualitet är en 

maktfråga och bör granskas ur ett maktperspektiv. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt per-

spektiv blir världen konstruerade av den kultur man lever i, alltså är olika könsroller socialt 

betingat. För att förstå könsroller måste vi särskilja mellan ”kvinna” som en honkönad per-

son och ”kvinnan” som en symbolisk signifikation över vad som är kvinnligt. Den symboliska 

kvinnan är hierarkiskt skapad. Religionen har då i flera kulturer använts som ett sätt att legi-

timera olika könsroller.33  

Enligt Koranen skapades allt av Gud i motsatspar även så mannen och kvinnan. ”Allt som Vi 

har skapat har Vi skapat i motsatspar.”34Förhållandet mellan könen bygger på en komplette-

rande grund. Enligt de religiösa dogmerna är alla individer lika värda oberoende av könstill-

hörighet, men de föds inte lika, utan med olika uppgifter. Mannen har av flertal religiösa 

ledare uppfattats som överhuvud och familjeförsörjare medan kvinnans plats har blivit att ta 

hand om hemmet och barnen. En sådan utgångspunkt har i flera samhällen hjälpt till att ska-

pa och upprätthålla en hierarkisk ordning.35  

 

                                                           
32

 McGuire, 2002:198-199 
33

 McGuire, 2002: 97-148 
34

 Bernström, Koranens budskap, sura 51:49 
35
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3. Litteraturpresentation 

En del av de texter som jag använt mig av och har tolkat är politiska dokument, exempelvis 

läroplaner och skollagen. Annan litteratur, som jag bearbetat, är debattartiklar, samt tidigare 

forskning och litterära verk inom ämnet. Arbeten som har försökt belysa unga muslimers 

inställning till bärandet av slöja, samt hur pedagoger och skolan anpassar sig till slöja.   

 

 

3.1 Källkritiskt urval av litteratur  

Att tänka källkritiskt innebär att kritiskt granskar sitt material utifrån kriterier som äkthet, 

urval, tid, beroende och tendens.36 Källkritik är användbart vid tillämpning av andra perso-

ners material, för att presentera en så nyanserad och objektiv bild som möjligt av det egna 

arbetet. Mitt mål har varit att försöka välja icke normativa litterära verk. Huvudsakligen har 

jag försökt att använda mig av skrifter från islamologer som länge varit aktiva i forskning om 

islam exempelvis Jan Hjärpe, Göran Larsson och Jonas Otterbeck, samt litteratur skriven av 

pedagoger som är aktiva i skolan som Bozarslan Aycan.  Ytterligare har jag medvetet tagit 

med normativ litteratur, då jag vill påpeka att debatten existerar, vilket också syftet i uppsat-

sen är, att ge läsaren kunskap om de åsikter som finns om slöjan utifrån de perspektiv jag 

valt att fokusera på.  

Användandet av Koranen som referens kan ses som problematiskt då Koranen länge genom-

gått en muntligt traderande tradition innan nedskrift.  Det är även viktigt att vara medveten 

om de källkritiska problemen vid användandet av översättningar av Koranen. Översättaren 

gör ett urval genom sina formuleringar som kan uttrycka författarens eget syfte eller influen-

ser. Problematiken blir märkbar i Knut Muhammed Bernström översättningar av suran 

(24:31), de verser som omnämner slöja i Koranen. Koranens ord är khima och jilbab. Bern-

ström översätter khima med svenska ordet slöja och jilbab som ytterplag.  Islamologen Jan 

Hjärpe påpekar att det inte råder någon enighet om hur orden skall tolkas och att Bern-

                                                           
36

 Svensson, 2008:13-13 
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ströms formulering och tolkning av de arabiska termerna kan uppfattas som främjande för 

en uppfattning att kvinnor skall täckas med slöja.37 

 

3.2 Tidigare forskning  

Inledningsvis är det av betydelse att som skribent konkretiserar vad jag refererar till ordet 

slöja. Åsikterna om vad slöja innebär är många, men det som oftast uttrycks gemensamt är 

slöjans funktion, nämligen att täcka olika kroppsdelar. Författarna Elin Berge & Edda Manga 

har valt att se slöja som ett samlingsnamn för plagg som täcker hår och kropp.38 Vilket även 

jag kommer att utgå ifrån. I min uppsats förekommer ordet slöja och huvudduk synonymt.   

 

3.3  Historia      

Huvudduken är inget nytt fenomen i väst utan har varit i bruk sedan forntiden. Under histo-

riens lopp har det yttrat sig olika hur den kommit att användas. Exempelvis hade kvinnor 

under medeltiden stora vita tygstycken som var av starkt material. Senare minskade om-

fånget till små schaletter som knyts i nacken.39 Idag förknippas ofta slöjan i väst med musli-

mer. Men så har det inte alltid varit. För 150 år sedan användes huvudduk inom flera religio-

ner och traditioner på den arabiska halvön. Slöjan är inte endast något som förekommer 

inom muslimska områden utan kan påträffas i olika delar av världen med olika betydelser. I 

västvärlden är det sedvanligt att kvinnor tar på sig en vit slöja på bröllopsdagen och traditio-

nellt har slöjan vid det tillfället symboliserat kvinnans oskuld. I andra länder, exempelvis In-

dien har slöjans olika färger kommit att symbolisera olika livsstadier som en kvinna befinner 

sig i.40  

 

 

                                                           
37 Hjärpe,2004:57-86 
38

 Berge & Manga, 2006: 98-98 
39

 Nationalencyklopedin, sökord: huvudduk.  
40
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3.4  Islam och Koranen    

Koranen ses av muslimer som Guds uppenbarade ord. Budskapet förmedlades för profeten 

Muhammed via ärkeängeln Gabriel mellan 610 - 632 v.t.41 Således har skriften för många fått 

absolut auktoritet. Att korrigera eller lägga till i Koranen är för många muslimer något absurt 

då den heliga skriften ses som Guds ord och är fullkomlig. Texten är på så vis i sin helhet 

oförändrad men varje generation av muslimer har fått hantera nya funderingar, tolkningar 

och frågor. Spridningen av islam till andra länder har krävt en anpassning till den nya miljön 

då det blir nödvändigt att göra nya tolkningar, i nya sociala och politiska sammanhang.42 Ot-

terbeck anmärker att ett flertal muslimer anser att Koranen inte är detaljerad och beskri-

vande och därför vänder sig människor till hadither.43 Profeten ses av de troende som den 

främste muslimen och ett gott föredöme för hur en muslim skall vara och bör handla. Vanli-

gen talar man då om hans sunna (sed).44 Även då det kommer till diskussionen kring slöjan 

finns inga klara direktiv över hur och om slöja bör användas. Olika traditioner har utvecklat 

egna åsikter om huruvida slöjan är ett påbud och det råder ingen enighet om frågan inom 

islam. Hjärpe påpekar att Koranen tolkas utifrån olika perspektiv som är beroende av de rå-

dande omständigheter, tiden och platsen.45 Hur islam tolkas kan variera från individ till indi-

vid, och påverkas av geografiska, kulturella och etniska skillnader46 Larsson skriver i sin bok 

att det är viktigt som pedagog att vara medveten om att alla muslimer kommer från olika 

länder med egna kulturella och språkliga olikheter.47  

 

3.5  Vad står det om muslimsk klädsel i Koranen? 

Diskussionen om det är ett påbud att bära slöja eller inte i Koranen kan ses utifrån flera per-

spektiv och tolkningssätt. I undervisningssituationer dyker ofta frågor upp som: Måste mus-

limer bära slöja? Frågorna är många och svaren är oftast ännu fler. En del troende menar att 

det står i Koranen att kvinnor skall bära slöja, andra menar på att Koranen inte ger klara reg-

                                                           
41

 Förkortning för i vår tidsräkning (Nationalencyklopedin: sökord v.t.) 
42

 Larsson, 2006:13-22 
43

 Den islamiska tradition som uppmärksammar profeten Muhammeds leverne; vad han sagt, gjort eller stillati-
gande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. (”Hadith” i religionslexikonet) 
44

 Otterbeck, 2000:36-39 
45

 Hjärpe, 2004:11-16 
46

 Larsson, 2005:450-455 
47

 Larsson, 2005: 460-468 
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ler utan att det endast står att kvinnor skall klä sig anständigt. Själva slöjan kan få en funk-

tion som en symbol för islam, men är inte initierande på något vis.48 Vad står det egentligen i 

den heliga skriften beträffande slöjan?  

Hjärpe skildrar i sin bok 99 frågor om islam de passager i Koranen som används i syftet att 

legitimera kvinnlig klädsel. De två ord som syftar till kvinnors klädesdräkt är khimar i vers 

24:31 och jilbab 33:59. I vers 24:31 uppmanas de troende kvinnorna att inte visa mer av sina 

behag, samt täcka barmen med sin khimar. Khimar har kommit till att åsyfta på ett plagg 

som täcker håret och jilbab till en dräkt som täcker resten av kroppen likt en mantel. Hijab är 

ett samlingsnamn på hela dräkten. Definitionerna är utifrån haditiska tolkningar. I Koranen 

står inte utförliga betydelsen av orden.49 

Säg till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina 
behag undantaget vad som alltid är synligt därav! Och må de kasta sin slöja över sin barm och 
ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner 
eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller 
sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda.50 

I Sura 33:59 skall profeten sagt till sina fruar och döttrar att svepa in sig i jilbab för att kännas 

igen.51  

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför 
hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg på så sätt att de lättare blir igenkända [som an-
ständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig52 

Under profetens tid var det obligatoriskt och vanligt i området att kvinnor bar slöja. En del 

muslimer tolkar detta som endast gällande för profetens familj, medan andra ser dem som 

förebilder och således bör regeln överföras till alla muslimska kvinnor. Andra muslimska 

grupper avfärdar argumentationen med att det i Koranen står att profetens fruar inte är som 

alla andra.53 ”Hustrur till Vår Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor”54 Olika muslimer 

tolkar in olika innebörder i vad orden betyder och syftar till.   
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 Hjärpe, 2004: 52-49 
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 Hjärpe, 2004:52-59 
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Den arabiska termen hijab som ofta betecknas som huvudduk och som generellt uppfattas 

som den korreka islamiska klädedräkten finns endast antydning om i vers 33:53. Att de tro-

ende skall när de talar till profetens hustrur göra så bakom en skärm.55 

O ni som tror, gå inte in i profetens hem såvida ni inte får lov att äta, ej heller ska ni tvinga 
fram en sådan inbjudan på något sätt. Blir ni inbjudna får ni gå in. När ni har ätit färdigt ska ni 
gå därifrån; engagera honom inte i långdragna konversationer. Detta brukade skada profeten, 
och han var för blyg för att tala om det för er. Men GUD skyr inte sanningen. Om ni måste frå-
ga hans fruar om någonting, så fråga dem från bakom en barriär. Detta är renare för era hjär-
tan och deras hjärtan. Ni ska inte skada GUDs budbärare. Ni ska inte gifta er med hans fruar ef-
ter honom, för det vore en grov synd i GUDs ögon.56 

Utifrån dessa suror i Koranen har muslimer på olika håll i världen tolkat fram seder kring klä-

desdräkter som hijab (huvudduk) niqab (heltäckande, endast ögon obeslöjade) och burqa 

(heltäckande). Tydliga regler och normer kommer oftast från tolkningar gjorda av religiöst 

lärda. Inget mer tydligt än att täcka barmen förekommer i Koranen.57 

 

3.6 Varför klädesregler? 

När det kommer till diskussionen kring slöja, är det ofrånkomligt att undersöka varifrån klä-

delsereglerna kommer och varför de blivit utformade. Historiskt har klädesdräkter och regler 

varit ett sätt att bibehålla åtskillnaden mellan könen. Faktumär att Koranen tolkas av reli-

giöst lärda som vanligtvis varit män. De har argumenterat att en sådan åtskillnad är religiöst 

föreskriven och bör därför tillämpas. Men den faktiska utformningen av klädselföreskrifterna 

är beroende av plats och tid. Trots detta har det på de flesta håll tolkats som att håret och 

nästan hela kroppen skall täckas.58  

Under de senaste åren har muslimska feminister och andra grupperingar påpekat att med 

utgångspunkt i ett källkritiskt perspektiv kan historierna i haditherna vara påhittade eller 

missförstådda. Då de skrevs ned långt efter Muhammeds död, av män som präglades av ett 

patriarkala samhälle, på så vis feltolkades också källorna i ett tendensiöst syfte. Flera av 
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grupperna menar på att kläderna hör hemma i ett samhälle, som inte finns mer.59 Idag har 

åtskilliga länder genomgått modernisering och därför måste även religiositeten anpassas för 

dagens moderna samhälle. Nutida länder brottas med nya funderingar och moderna sam-

hällsproblem, som ibland kräver omtolkningar och anpassningar till den nya tidsperioden.60 

Att kvinnokroppen erotiserats mer än manskroppen är inte ett nytt fenomen påpekar Chris-

ter Hedin. Kvinnas hår, nacke och byst, har varit objekt för manliga fantasier. I många kultu-

rer har det utvecklats en tradition om att dessa attribut skall täckas för att inte fresta män.61 

 

3.7  Slöjan som identitetsmarkör  

Nutid pedagogisk forskningsmaterial och lagstiftningar betonar vikten av individens person-

lighet och skolans ansvar att hjälpa individen utveckla sin identitet.62 Hjärpe som granskat 

religion utifrån ett historiskt perspektiv tydliggör att religionens roll också breddats till att 

fungera som etnisk markör. Hjärpe visar på exempel från områden, som f.d. Jugoslavien, där 

människorna har samma sydslaviskaspråk och har länge levt på samma plats, men efter Ju-

goslaviens splittring har religionen fått spela en stor roll som etnisk markör. Att identifiera 

sig som muslim, ortodox eller katolik blev viktigt. Konflikten gällde inte teologi, utan religi-

onstillhörigheten fungerade som markör för att separera ”vi och dem” grupper.63  

En religiös tradition liknar Hjärpe vid en korg som överförs från en generation till en annan, 

genom olika former av berättelser, ritualer etc. Korgens innehåll är inte statiskt utan har ett 

mångfaldigt utbud, som hjälper individen att tolka och leva sitt liv. Alltså är inte religionstill-

hörighet något determinerande. Tillhör man en religion innebär det inte att man anammar 

allt i korgen, utan individen plockar fritt från korgen och anpassar den till den aktuella mil-

jön.64  

Användandet av kläder för att uttrycka identitet, samhällsstatus, könstillhörighet är inget 

ovanligt. Huvudduken har för både muslimer och icke muslimer blivit en symbol för islam 
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och muslimsk identitet.65 Berge & Manga menar på att unga kvinnor sällan tar på sig en slöja 

enbart för traditionen säger så, kvinnorna är ofta i hög grad pålästa i skriftliga och orala tra-

ditioner och tolkar den egna religiösa traditionen från sitt eget perspektiv.66  

McGuire skriver i sin bok de olika funktioner religion kan inneha. Religion kan skapa me-

ningssystem och gemenskap. Dessa i sin tur ger individen en trygghet, då man blir omgiven 

av personer med liknande tro, och ett socialt nätverk byggs upp.67 På så vis kan slöjan för 

många tjejer bli en symbol för den religiösa gruppens identitet. Att man genom bärandet av 

slöja vill bekänna sig till den valda gruppen.  

”Sjalen är det som skiljer oss från andra. Den visar att vi är muslimer. Det är jätteviktigt att folk 
ser att jag är muslim. Folk ser olika ut. Muslimer har sjal, kristna har kors”. (Suad, 18 år, stude-
rande)68 

Larsson beskriver ungdomstiden som en påfrestande period för många, eftersom det är då 

individen genomgår åtskilliga förändringar i processen att finna sin identitet. Påfrestningen 

ökar då man lever som minoritet i ett främmande land. Spänningen mellan majoriteten och 

minoritetsgruppen kan vara stor. Båda grupper ställer krav på individen och dessa krav går 

inte alltid hand i hand utan kan motsäga varandra. Många utvecklar en så kallad dubbel 

identitet, som försöker balansera kraven från samhället och hemmet - ”den gyllene medel-

vägen”. Att hantera denna dubbla identitet kan vara psykiskt påfrestande och individen kan 

känna att man inte hör hemma i någon av grupperna.69 Överförs Larssons tankar till en 

skolmiljö blir det påtagligt hur elever med invandrarbakgrund försöker balansera de förvänt-

ningar som ställs på dem både av skolan och hemmet. Pedagogers hjälp att bygga upp en 

positiv självbild över elevernas båda kulturer blir nödvändig. 

”Om man är negativ och tror att alla hatar en, då utstrålar man det. Sjalen är inget hinder, bara 
en del av ens inställning. Det är lätt att skylla på sjalen. Att säga folk är rasister. Men har hört 
så mycket på negativt på Tv, och läst att det är svårt att få jobb med sjal. Det stämmer säkert i 
vissa fall, men inte överallt. Jag fick jobb direkt.” (Dalia, 19 år, butiksbiträde)70 

 

 

                                                           
65

 Hjärpe, 2004:57-58 
66

 Berge & Manga, 2006:112-112 
67

 McGuire, 2002:25-51 
68

 Berge & Manga, 2006:75-75 
69

 Larsson, 2003:67-68   
70

 Berge & Manga, 2006:22-22 



 

16 
 

3.8 Slöjan utifrån ett västerländskt perspektiv 

Olika forskare har på flera punkter betonat att slöjans definitioner är oändliga. För att förstå 

hur slöjan tenderas att åskådas i västvärlden, i synnerlighet av pedagoger är det grundläg-

gande att undersöka den innebörd slöjan haft historiskt men även i nutiden.  Aftonbladet 

publicerade 2006-03-17 artikeln Är slöja alltid förtryck av Parisa Khakuei . Artikeln recenserar 

Elin Berge och Edda Mangas bok Slöjor, som är byggd på resor genom Sverige, samt utförda 

intervjuer bland unga muslimska flickor som bär slöja. Khauei anser boken gör sitt bästa för 

att erbjuda en varierande syn på slöjan, starka, lyckliga och stolta kvinnor som valt att bära 

slöja lyfts fram.71 Berge & Manga menar på att problematiken i synen om slöja ligger i att 

västerlänningar skådar slöjan utifrån ett kristet perspektiv. Före 1960 var kristna kvinnor 

tvungna till att bära slöja under gudstjänsten. Slöjan var en symbol för kvinnans underord-

nande ställning till mannen.72 Under början av 1900- talet startade globaliseringen av värl-

den och allt mer kontakt mellan olika delar av världen började ta fart. Kontakten med orien-

taliska kvinnor började presenteras som att de är förtryckta. Plagget kritiserades och mål-

sättningen att kvinnorna skulle ”av-slöjas” initierades. Kolonialmakterna nyttjade alla sina 

resurser för att seden skulle utrotas. F.d. Sovjetunionen startade ett projekt, uppkallat hu-

jum i Uzbekistan där kvinnor massivt av-slöjades. Trenden spred sig kvickt över världen, un-

der 1930 talet genomfördes stora moderniserings- och sekulariserings försök i Turkiet. Dåva-

rande presidenten Kemal Atatürk förbjöd användandet av slöja, då den ansågs vara en sym-

bol för brist på modernitet. 1936 följde den iranske kejsaren Reza Shah , Atatürks exempel 

och förbjöd slöjan.73 

Nutida mediabilder går i en riktning där slöjan framställs som ett tecken på kvinnoförtryck. 

Många gånger visas bilder i media på afghaniska kvinnor med burqa (heltäckanden huvud-

duk). Kvinnoförtrycket ses som ett medel för terrorism därav också ett hot mot den globala 

säkerheten. Berge & Manga påpekar att denna bild har stort fäste både inom politiken, 

massmedia och den har även medverkat till att påverka medborgarnas uppfattning av slöjan. 

Vidare påpekar de att ett förtryck genom tvång till att bära slöja existerar, slöjan blir ett me-

del i en maktkamp för att utvinna auktoritet. Ytterligare är inte det den enda bilden av slö-
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jan.74 Otterbeck ser situationen utifrån en annan synvinkel och menar på att kvinnoförtryck 

finns överallt, oavsett slöja. Enligt hans åsikt tenderar media att ignorera de variationer av 

tolkningar som finns angående slöja, utan determinerar slöjan som endast en symbol för 

förtryck. Själva huvudduken utgör inte för honom ett problem, utan det är de kvinnoideal 

som skapats. Att tro att man löser problemet genom att ”slöjan åker av” missleder man sig 

själv. Slöjan är inte förtrycket utan ett sätt att förtrycka. Situationen är djupare förankrad än 

så. Istället för att förbjuda slöjan behövs fokus på arbetet med kvinnosynen utifrån ett jäm-

ställdhetsperspektiv.75  

Anne Sofie Roalds tes är att anledningen till att muslimsk huvudduk skådas negativt är att 

man uppfattar kvinnorna som provocerande mot samhället. Då religion ses som en privatsak 

och inte ska synas går kvinnorna emot detta ideal genom att bära huvudduk.76 Otterbeck 

skriver i sin artikel att stereotyper styr vår bild av islam i läromedelsböcker där islam presen-

teras med en negativ inställning och som oförenligt med demokrati och medförande av 

kvinnoförtryck.77 

 

3.9  Muslimsk klädsel i svenska skolan  

Olika länder och traditioner har utvecklat varierande synsätt på hur kvinnor bör klä sig. I den 

svenska skolan blir detta påtagligt genom sättet olika flickor klär sig. En del väljer att bära 

islamiska klädesdräkter, bestående av någon form av huvudduk. Otterbeck menar att så 

länge som deras ansikten är obeslöjade bör inga problem uppstå i undervisningen, eftersom 

all form av kommunikation är möjlig.78   

Till mesta dels då man talar om slöjan i svenska skolan leder diskussionen ofta till idrottsun-

dervisningen, på grund av uppfattningen att en del muslimska föräldrar inte stödjer idrotts 

undervisning. Otterbeck påpekar att det är viktigt att förstå att problematiken inte ligger i de 

fysiska övningarna. Att röra på kroppen är viktigt inom islam och för många muslimer. Stöd 

för det hittar man exempelvis i tidebönen där både fysisk och andlig motion krävs. Proble-
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matiken ligger ofta i hur man ser på könsroller i ett samhälle.  Att klä av sig naken och du-

scha inför andra är otänkbart. Baddräkten betraktas som en oanständig klädsel som visar för 

mycket av människokroppen.79 

 Otterbecks förslag för att få med slöjbärande flickor på simundervisning är att skolan skapar 

god kommunikation till hemmet och förklarar varför simning har en betydelse och poängte-

ras starkt i svenska skolan. Vidare fäster Otterbeck uppmärksamheten på att lösningen 

ibland kan innebära en anpassning och överseende på flickornas såväl som föräldrarnas öns-

kemål. Genom att simundervisningen exempelvis kan utföras med kläder eller i könsuppde-

lade grupper.80 Situationens problematik kan spåras till att få ytor och rum i svenska samhäl-

let är islamiserade, dvs. områden där islam är normalt och självklart.81 Otterbeck skriver vi-

dare i sin artikel att föräldrar känner oro över skolan. Tro och uppfostran är ofta i andra län-

der knutna till hemmet och anses inte tillhöra skolans uppgift.  Inom olika områden i skolan 

uppkommer situationer där muslimska föräldrar kräver en särbehandling av deras barn med 

religiösa skäl. Det kan gälla maten som skall tillhandahållas, få lov att bära slöja i all under-

visning, ledighet vid muslimska högtider samt att de icke skall delta i kristna högtider och 

ritualer som Lucia och skolavslutningar skriver Otterbeck.82  

 

 

4.  Hermeneutik som metod 

Hermeneutisk metod, betyder läran om tolkning och förståelse av en diskussion. Då herme-

neutik handlar om människor så behövs empati. Som forskare behöver man distansera sig 

ifrån sin egen bakgrund, i ett försök att förstå den andra partnern.83 Torsten Thurén hänsyf-

tar på vikten av att som läsare och forskare förstå att tolkningar sällan är intersubjektivt 

testbara utan påverkas av tre punkter  
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 Tolkarens värderingar 

 Tolkarens - förförståelse 

 Kontexten84 

Den Hermeneutiska cirkeln är ett begrepp som syftar på att tolkningar växer fram från tolka-

rens förförståelse, och den nya kunskapen leder i sin tur till ny förförståelse.85  

 

4.4 Intervjumetod 

Intervjuerna bygger på kvalitativ metod. Jag har utfört intervjuer med tre unga muslimska 

kvinnor som bär slöja och tre pedagoger på en skola i södra Sverige. Inledningsvis börjar jag 

med att uttrycka att informanternas riktiga namn och identiteter inte kommer att anges. Då 

jag inte anser det vara relevant för arbetet samt vill beskydda informatörernas integritet och 

rätt till anonymitet. 

 Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer då informanternas kunskap, åsikter 

och känslor om ämnet varit centralt. Beslutet om att göra enskilda intervjuer gjordes efter-

som jag inte kände personerna i fråga, samt hade ingen kunskap om deras relation till var-

andra. Alla dessa aspekter påverkar informanternas svar. Att samtala om sin religion och 

identitet är personligt och kan kännas betungande inför främmande människor. Eftersom 

det just handlar om människor har jag försökt hjälpa dem genom att presentera och dela ut 

ett informationsblad om mitt arbete i förhand.  

Intervjuerna utgick från vad Martyn Denscombe beskriver som semistrukturerad form av 

intervju. Detta innebär att den som leder intervjun sammanställer en lista på aktuella frågor 

som utgångspunkt, men de är inte avgörande för resultatet, det som poängteras är infor-

manternas egna synpunkter.86 Anledningen till att jag inte använt mig av någon annan form 

är för att jag finner denna metod god för att uppnå mitt syfte, då jag vill studera deras tan-

kar, idéer och inte i första hand få mina teorier bekräftade. Emellertid är formulerade frågor 
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som startpunkt en god teknik för att få igång ett samtal, därefter kan diskussionen få det 

utrymme som den behöver. Det är en balansgång att som intervjuare inte inta en ledarposi-

tion samtidigt som man vill uppnå sitt syfte. Det är oundvikligt att man får en roll i sitt eget 

arbete, hur flickorna uppfattar mig kan få betydelse för vilka svar de anger. Jag förberedde 

mig inför intervjuerna, genom att göra frågor, därtill även läsa Jan Trosts bok, Kvalitativa 

intervjuer samt Curt Dahlgrens kapitel om intervjuer i Människor och makter. Dahlgren un-

derstryker att bra frågor skall vara öppna och inte ledande.87  

Sammanfattningsvis är det viktigt att ställa sig själv som forskare frågan: Hur kan jag lita på 

att materialet stämmer? Hur påverkas materialet av mig som forskare och vice versa? Ut-

ifrån källkritiska punkter är intervjuerna tendentiösa, flickorna präglas av sin kultur och sin 

religiösa tro medan pedagogerna präglas av sin bakgrund. Då mitt syfte är att fördjupa mig i 

hur muslimska flickor tänker om sin slöja på en utvald skola, samt hur pedagoger bemöter 

deras användning av slöja, är tendensiösa informanter relevanta.  

Jag har inte valt att använda mig av andra metoder som exempelvis enkätundersökning ef-

tersom det är den personliga upplevelsen jag är ute efter. Enkäter anser jag inte skulle vara 

den bästa metoden då de kan vara tidskrävande, opersonliga och ”tråkiga” att fylla i. Vid 

möte med informanterna kan kommunikation på djupare plan möjligöras. För mitt syfte an-

såg jag inte en enkätundersökning skulle leda mig närmare mitt mål.  

 

4.3 Urval  

Variationen bland lärare har jag grundat med hänsyn till bland annat bakgrund, arbetserfa-

renhet och undervisningsämne . Alla intervjuade pedagoger är utbildade med minst en kan-

didatexamen. Flickorna är från olika kulturella bakgrunder, gemensamt bekänner sig alla till 

islam. På detta stadium är det centralt att urvalet görs så representativt som möjligt, därför 

har jag valt ut individer från olika program. De program som mina informanter går är; inter-

national baccalaureate88, omvårdnads respektive samhällsprogrammet. Eftersom min un-

dersökning endast är knuten till en skola i södra Sverige är det relevant att alla informanter 

arbetar eller studerar på skolan.  
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4.5 Procedur 

Jag började med att kontakta samordnaren för verksamhetsförlagd utbildning89 på högsko-

lan, då fick jag e-postadresser till ett antal skolor i området. Jag skickade e-post till en skola 

och presenterade mitt uppsatsämne. Till att börja med var det flera flickor som tackade nej, 

då de menade på att ämnet var känsligt och de ville inte framstå som annorlunda än sina 

klasskamrater. Slutligen bokades intervju med tre unga muslimska flickor som bär huvudduk 

samt med tre pedagoger som är verksamma på skolan. För att ställa upp på intervjun hade 

en del av informanterna egna krav. Eftersom det var deras egna tankar som jag ville komma 

nära under intervjuerna fick jag tänka om och ta hänsyn till deras önskemål. Ett önskemål 

var att de skulle få vara anonyma i mitt arbete samt att få frågorna i förhand. Jag ville gärna 

att de skulle känna sig bekväma med mig och arbetet. Därför skickades ett nytt mail ut, med 

en utförligare presentation och syfte av arbetet samt underlag för intervjufrågorna. Efter-

som jag aldrig tidigare varit på skolan tog jag kontakt med rektorn för att försäkra mig om att 

jag fick vistas på skolan under den tiden som intervjuerna ägde rum. Efter att både rektorn, 

pedagogerna och flickorna sagt ja bestämdes att intervjuerna skulle ske i mitten av decem-

ber. Jag fick ett enskilt grupprum till förfogande de dagar jag var på skolan för att utföra in-

tervjuerna. Själva intervjuerna varade allt från 45 minuter upp till cirka 60 minuter.  

Eftersom jag önskade att spela in och utföra småanteckningar under intervjuerna hade jag 

med mig min telefon som har inspelningsfunktion. En av informanterna ansåg att det var 

obehagligt med inspelning, därför stängdes inspelningen av och endast anteckningar fördes 

under tiden som vi pratade, Därtill skrev jag ned utförligare anteckningar direkt efter inter-

vjun. Vidare bestod arbetet efter intervjuerna av att transkribera och koda materialet. Med 

att koda menas stycka sönder i små beståndsdelar och söka efter samband genom strukture-

ring och kategorisering. Slutskedet är sedan att analysera de sammanställda intervjuerna. 

Resultat och analys presenteras i kapitel sex och sju.  

                                                           
89
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Slutligen skickades ett mail ut till alla informanter där jag tog tillfället i akt att tacka för deras 

medverkan. 

 

 

4.6 Presentation av informanterna 

Nedan följer en kort presentation av informanterna. Alla namn är fiktiva på grund av forsk-

ningsetiska skäl och rätt till anonymitet. 

 Informant 1 heter Jenny och är född i Somalia, men uppvuxen i Sverige. Hon går ett 

samhällsvetenskapligtprogram på gymnasieskolan.  

 Informant 2 heter Mirjam och är född i Irak. Mirjam kom till Sverige för 3 år sedan 

och har nu börjat sin utbildning till undersköterska på omvårdnadsprogrammet.  

 Informant 3 heter Sara. Hon föddes i Libanon men har bott i Sverige i flera år, just nu 

läser hon på international baccalaureate.  

 Informant 4 heter Sven och är född i Sverige. Han är utbildad pedagog och undervisar 

i naturkunskap.  

 Informant 5 heter Carola. Hon är av svensk bakgrund och undervisar i språk. 

 Informant 6 heter Fatima. Hon är född i Sverige och undervisar i samhällskunskap 

samt idrott och hälsa.  

 

5. Resultat 

Nedan kommer en sammanställning på utförda intervjuer med tre muslimska flickor och tre 

pedagoger. Flickorna är mellan 17-20 år och går i svenska gymnasieskolan. I följande text 

presenteras enbart de frågor som är relevanta för uppsatsen. Vid intresse finns alla frågor 

som bilaga 1. För att underlätta läsningen har ja valt att ge mina informanter slumpmässigt 

valda namn.  
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5.1 Sammanställning av intervjuerna med tre muslimska flickor 

Intervjuerna inleddes med en presentation av mig och mitt arbete. Följaktligen ställdes någ-

ra inledandefrågor, just för att försöka få igång ett samtal och utarbeta en miljö där flickorna 

kände sig bekväma. Frågorna var relaterade till deras bakgrund, intressen etc. Därefter sam-

talade vi om teman som var mer relevanta för uppsatsen, vilka presenteras i uppdelade te-

matiska punkter.  

 

5.2 Religionens innebörd  

Åsikterna om vad religion innebär skilde sig mellan informanterna. Gemensamt svarade 

flickorna att religion var något personligt, en inre känsla av kunskap. Mirjams åsikt var att: 

”religion är allt för mig, det är en karta som visar rätt väg i livet". Alla informanter uppgav 

vad religion gör för dem och de ansåg att religion ger dem moral. Religionen hjälper att ka-

tegorisera handlingar i rätt och fel. I syfte att underlätta för människor att leva ett bra liv 

beskrev Sara religionens funktion som. Vidare hade de skiftande åsikter om hur omfattande 

religionen var i deras liv. Mirjam ansåg att religionen genomsyrade allt i livet, medan Jenny 

betraktade religionen som ett sätt att få gemenskap på. Hon påpekade även att det fanns 

andra tillvägagångssätt att få gemenskap genom, men just hennes sätt hade varit genom 

religionen.  

Alla tre informanter ansåg sig vara religiösa. Betydelsen av begreppet religiös skilde sig inte i 

större drag hos de tre informanterna, då de ansåg att religiös innebar att följa sin religion. 

Sara beskrev ordet religiös på följande sätt: ”Religiös kan innebära olika för olika personer. 

För mig är det att följa min religion. Jag fastar, ber fem gånger om dagen, och följer Koranens 

väg.” Samtliga tre informanter angav valet att inte dricka alkohol som ett exempel på hur 

man kunde följa sin religion och därmed också vara religiös. Är man religiös följer man för-

budet mot alkohol eftersom det är skadligt för både kroppens organ men också på grund av 

att berusade person handlingsförmåga påverkas, vilket kan leda till olagliga handlingar och 

farliga företeelser som köra rattfull, berättade Jenny.  

Att bära slöja ansåg mina informanter var ytterligare ett sätt att visa på sin religiositet. Alla 

tre informanter var överrens om att religiositeten behövde anpassas till det svenska samhäl-
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let. Mirjam berättade att i hennes hemland bär kvinnor vackra kappor av siden som kallades 

abaje och täckte kroppen samt huvudet. I Sverige kunde hon inte ta på sig abaje över vintern 

av praktiska skäl då det var för kallt. Sara berättade också att för henne är det viktigt att oav-

sett religion delta i svenska samhället. Därför ansåg hon det som fel och inte i enighet men 

islam att bära niqab, eftersom kommunikation med samhället och människor är viktiga be-

ståndsdelar inom hennes tro.  

 

5.3 Slöjans betydelse för flickorna  

Informanterna hade olika redogörelser kring när de började använda slöja och varför. Jenny 

berättade att hon alltid har ett täckande plagg på huvudet men hon skiljde på en riktig slöja 

från en sjal. En sjal knyter man bak i nacken så halsen syns, medan en slöja som för Jenny är 

det korrekta sättet att använda slöjan på, är om den täcker nacken och faller över bysten.  

Två av informanterna reagerade på frågan om de alltid bar slöja eller endast ibland. Sara 

framförde att slöjan inte kan bäras ibland, utan oupphörligt eller inte alls, därför måste be-

slutet begrundas med noggrannhet. Informanterna berättade att kvinnor från deras hem-

länder använder slöja som en symbol för islam. Slöjan var viktig för dem eftersom den sym-

boliserade och uttryckte att de var stolta över att vara muslimer. Ingen av flickorna kände sig 

tvingade att bära slöja, utan slöjan var för dem ett personligt val.  

”Jag ville ha slöja sedan jag var tio men min mor sa att jag var för ung och att jag måste tänka 

över mitt beslut. När jag var tretton år pratade jag med min mor igen och då sa hon att det var 

ok. Sen dess har jag alltid haft min slöja på mig och kan inte tänka mig hur det känns att inte ha 

den. ” / Sara  

 

5.4 Slöjan och skolan  

Vidare bestod samtalet av hur flickorna kände sig bemötta i skolan på grund av sin slöja och 

om de blivit särbehandlade av den anledningen. Svaren varierade bland informanterna. Sara 

ansåg sig vara lika behandlad i skolan oavsett hennes val av klädsel, av anledningen att den 

svenska skolan är grundad på demokratiska rättigheter. Hon berättade vidare att hon kände 
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oro inför framtiden över att hon inte ska ha samma möjligheter till arbete på grund av sin 

slöja. Enligt Saras uppfattning föredrar företag att anställda personer som kan representera 

svenska företag och då hon bär slöja skulle de klassificera henne som invandrare. Oron 

grundade sig i uppfattningen att många skulle betrakta hennes slöja som ett uttryck för fun-

damentalism. Själv ansåg hon det var viktigt att delta i samhället och få ett bra arbete.  

Jenny beskrev hur hon upplevde skolan, hon kände sig till viss del annorlunda behandlad på 

grund av sin slöja. För henne kändes det som både elever och lärare behandlade henne an-

norlunda. Elever gjorde det på ett öppet sätt med frågor och blickar, medan lärare var mer 

indirekta, och mer försiktiga vid hennes närvaro. Jenny berättade att hon genom åren ofta 

haft känslan att hennes lärare skulle föredra om hon tog av sig slöjan och genom det valet bli 

mer svensk. Anledningen till Jennys känslor är att istället för att lösa praktiska problem som 

uppkommit har man valt att särskilja på Jenny i olika undervisningssituationer. Simningen i 

skolan kunde hon inte delta i, och inga kompromisser så att hon kan delta på sina villkor 

hade blivit utarbetade. Hon kunde tänka sig att simma om det endast var flickor med på 

simningen. Flera av informanterna ville inte särbehandlas för sin slöja utan de ville vara som 

alla andra. ”Jag är som alla andra, bara att jag har en slöja på mig” sa Jenny under intervjun.  

Sara kände sig inte annorlunda behandlad på grund av sin slöja i skolan. Hennes klasskamra-

ter förstod hennes val, de definierade henne inte för hennes slöja utan den hon var som per-

son, en snäll och hjälpsam kamrat. Jenny och Mirjam hade en annorlunda upplevelse. De 

berättade att de fick ”blickar” av både elever och personal på skolan. Anledningen till blick-

arna trodde de hade sin grund i missförstånd och fördomar. Fördomarna ansåg de spreds via 

media, som tenderade att framställa muslimer som en enhet, där alla legitimerade våld, ter-

ror och kvinnoförtryck i islams namn. Mirjam delade med sig om en incident då en man kom 

fram till henne och frågade om hennes man tvingade henne att bära slöja. Då Mirjam svarat 

nej, informerade mannen henne vänligt att i Sverige kan man ringa polisen om man blir 

tvingad. Händelsen fick henne att känna sig ledsen och kränkt.  

” Jag tror TV påverkar mycket hur svenskar ser på islam. Jag har inte uppehållstillstånd i Sveri-
ge. Jag kanske inte får stanna så länge till. Då är ja rädd att de från migrationsverket ska tänka 
att för jag har hijab är ja muslim och muslimer är terrorister. Men jag hoppas de ser mig som 
människa. ”  /Mirjam  
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Angående praktiska problem i skolan som gjorde det svårare för flickorna att använda 

slöja och bidrar till de inte känner sig bekväma att delta i all undervisning framställde alla 

informanter att det inte fanns många praktiska problem i skola, för flertalet av dem var 

idrott och hälsa det mest besvärliga området. Mirjam berättade att hennes slöja inte ska-

pade problematiska situationer under idrotten, problematiken låg i att hon inte tyckte om 

att sporta. Sara och Jenny ansåg båda att idrotten kunde vara ett praktiskt problem, men 

att skolan sällan ville lösa konflikterna utan istället låter dem avstå från lektionerna.  

Båda flickorna hade stark ovilja att visa sig i bikini inför det motsatta könet. Sara berätta-

de också att just simning är hennes intresse och hon simmar på fritiden. En del kommuner 

erbjuder tillfällen då endast flickor kan träningssimma. Men i skolan vill pedagogerna gär-

na göra som de alltid gjort, att flickor och pojkar simmar tillsammans. ”Jag vill inte visa 

mig naken, då försvinner det fina med att använda sjalen, alltså den respekt man får. Man 

smutsar ned sin slöja,” berättade Sara. Vidare berättade hon att alla ska ha rätt över sin 

kropp, vilket simundervisningen i skolan inte tog hänsyn till. Att tvinga människor att visa 

sig lättklädd eller naken är fel.  

Jenny ansåg att svenska skolan är dåligt anpassad för andra religioner än kristendomen. An-

ledningen var av flera orsaker men främst för att kristendomen var mer synlig. Under jul 

pyntades skolan och det serveras julbord, även skolavslutningen har hon inte kunnat delta 

på flera gånger då det sker i en kyrka. Vidare påpekade några informanter att religionsun-

dervisningen om islam kunde skapa situationer där flickorna kände att de hamnade i för-

svarsposition. På ett sätt som andra elever i skolan inte behövde göra med sina religioner. 

Att fördomarna om islam genomsyrar bilden av muslimer som andra elever och lärare fått 

hade mina informatörer starka åsikter om.  

Sammanfattningsvis ansåg informanterna att slöjan var ett personligt val, och alla tre hade 

valt att bära slöja för att de ville uttrycka sin religion, vidare har slöjan blivit en del av deras 

identitet. Nu kan de inte tänka sig att vara utan sina slöjor. Att bära slöja i Sverige krävde en 

anpassning till svenska samhället, både utifrån svenska normer och praktiska skäl som väd-

ret. Flera av informanterna kände att de fick motarbeta fördomar om islam som en våldsam 

och negativ religion, delvis på grund av att media framställde islam på ett ensidigt sätt som 
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främjat denna syn. I skolan trivdes de, men kände av dessa fördomar både bland lärare och 

elever genom blickar och liten hänsyn och anpassning för deras religion.  

 

5.5 Sammanställning av pedagogernas intervjuer  

Nedan följer en sammanställning av pedagogernas intervjuer. Intervjuerna inleddes på lik-

nande vis som flickornas med allmänna frågor, där pedagogerna fick presentera sig själva, 

sina ämnen samt hur deras klasser generellt såg ut med avseende på storlek, genus samt 

sociala och kulturella bakgrunder. Resterande delen av intervjuerna samtalades kring religi-

on och slöja.  

 

5.6 Religion i skolan  

Pedagogerna berättade att det inte var ovanligt att möta olika personer med olika religioner 

och uttrycksätt. Situationer då det blev synligt var vid diskussionsmoment där mänskliga re-

lationer eller vetenskap diskuterades. Exempelvis fanns det undervisningssituationer som 

kunde vara problematiska så som sexualundervisningen. Många elever kände att sexualun-

dervisning är något ytterst privat som endast deras föräldrar skall prata med dem om. Sven 

omnämnde att andra situationer var där modern vetenskap och teologi skiljer sig åt. Svens 

exempel var att då han undervisade om evolutionen, var det många elever som yttrade de-

ras tro på att Gud skapat världen. Carola ansåg att religionen i skolan inte alls uttrycktes i 

stor omfattning. ”De uttrycker mer sitt språk och ursprung. De berättar varifrån de kommer 

och hur det är att flytta till ett annat land och aldrig känna sig helt hemma någonstans, men 

inte religionen.” Sven var den enda av de tre informanter som angav slöjan som ett medel 

för att uttrycka sin religion. För honom var bärande av slöja det mest synliga sättet, han jäm-

förde slöjan med att kristna bär kors. Samtidigt som han påpekade att slöjan var ett ännu 

tydligare sätt att uttrycka religion, då kors idag bärs av elever som inte är praktiserande eller 

troende kristna. Medan en slöja inte brukas av icke troende kvinnor, dock i vilken mån de 

tror och håller på sin religiositet var en individuell fortelse.  
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5.7 Pedagogers syn på slöjan  

Att slöjan var en symbol för islam uttryckte alla informanter. De menade även att utifrån ett 

västerländskt perspektiv uppfattades slöjan som ett medel att förtrycka kvinnor. Därför kun-

de man som pedagog ibland undra om slöjan var ett eget val, influerat eller till och med 

påtvingat av föräldrar. Ingen av dem hade frågat sina elever utan detta var bara en tanke 

som fanns hos dem. Fatima uttryckte även oro för att flera flickor på grund av grupptryck 

inte vågat välja att inte bära slöja, just i avseende att inte göra familjen besviken. Två av pe-

dagogerna ansåg att heltäckande slöjor skulle utgöra problematik i skolan då kommunikation 

blockeras eftersom man inte kan se personen framför sig. Idrottsläraren Fatima beskrev de 

också som ett hinder för idrottsundervisningen då skaderisken ökade på grund av nedsatt 

synförmåga. Carola berättade att hon aldrig undervisat någon med en heltäckande slöja och 

att det skulle innebära en anpassning men var inte omöjligt. ”All kommunikation blockeras 

inte för man inte ser ansiktet, men det försvårar. Vi är bara ovana och skulle behöva lära oss 

och anpassa oss.”  

 

5.8 Slöjan i praktiken  

Samtalet rörde sig kring om det fanns praktiska problem i skolan som gjorde det svårare för 

elever med slöja att delta i all undervisning, samt om alla elever med slöja deltog i all under-

visning. Utifrån informanternas svar blev det tydligt att lärare i teoretiska ämnen inte beskå-

dade slöjan som ett större hinder för flickorna att delta i undervisningen. I vanlig klassrums-

undervisning menade Sven att det inte fanns någon problematik i att bära slöja, men att det 

under praktiska moment som idrott kunde skapa konflikter och en omställning.  

Idrottslärarens erfarenhet var att slöjan som plagg och dess innebörd inte var ett hinder men 

att nya situationer uppstod som äldre svenska skolor inte var anpassade efter. Ett exempel 

var omklädningsrum där duschar är öppna, endast en handikappstoalett med enskild dusch 

fanns. På skolan har man gjort så att flickor som är obekväma med att duscha inför andra får 
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använda den separata duschen. I grund och botten handlar det om människor och inte ett 

klädesplagg säger Fatima. ”Att tjejer skäms för sin kropp i denna ålder är inte ovanligt, därför 

skall man inte tvinga dem, men det får inte bli en ursäkt till att inte delta”. Vidare berättar 

hon att all undervisning är möjlig och måste anpassas för individen, det handlar bara om att 

vara lyhörd. För Fatima var simundervisningen det stora bekymret, flera flickor valde att inte 

delta med motivationen att de bär en slöja. Fatima hade flera alternativ i sådana situationer 

för att skapa en miljö där flickor med slöja kan delta i simundervisning.  

 Könsuppdelad simning, (men då garanteras inte att andra inte kommer till badhuset). 

 Klädsim med slöja (Om badhuset tillåter. En del badhus tillåter inte klädsim av hygie-

niska aspekter.)  

 Köp av Burqini.90  

 Schemalägger simningen tidigt på morgonen då få människor finns på badhuset.  

Oavsett vilket alternativ som gäller är det viktigt att ha med tjejerna och hemmet. Ibland fun-
kar det inte, tjejerna vill inte fastän hemmet sagt ok, då är det inte mycket man kan göra. Men 
försöker in i de sista gör jag så alla kan alltid delta på sina villkor. /Fatima 

Vidare var Fatimas åsikt att många lärare inte är tillräckligt utbildade på att bemöta mång-

falden och inte anser att de skall behöva anpassa undervisningen helt. Skolan hade ingen 

allmän policy om hur idrottsundervisning skulle lösas med flickor som bär slöja och av den 

anledningen inte vill delta.  

Nej vi har ingen allmän regel, en del lärare vill inte anpassa undervisningen helt. Jag menar det är 
inte roligt att gå upp och jobba vid 06 för badhuset är tomt på folk då. Men för mig finns inga pro-
blem bara enkla lösningar om man har dialog. / Fatima  

 

Avslutningsvis berättade informanterna om hur de upplevde att flickorna kände sig behand-

lade i skolan av både personal och andra elever. Den rådande åsikten var att skolan hade ett 

bra och öppet klimat där alla var välkomna. Att flickor i slöja skulle känna sig annorlunda 

behandlade av pedagoger var det ingen som hade anmärkt. Sven öppnade för möjligheten 

under sin intervju.  

Jag tror inte det finns en medveten skillnad på hur pedagoger bemöter flickor med slöja. Men så 
är det med oss människor, vi anpassar oss till den vi talar med. Vi beter oss annorlunda om vi pra-
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 Ett badplagg som täcker kroppen och huvudet.  (Wikipedia: sökord Burqini) 
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tar med en chef, polis, en elev med slöja eller en som inte har slöja. Betraktar man mig utifrån 
kanske man kan se det, men det är inget som jag tänker på. Det är inget jag tänker på om någon 
har slöja och medvetet behandlar dem annorlunda. Slöjan är ett väl markerande sätt att visa på 
att man är muslim. Det kanske gör en skillnad omedvetet om man jämför med muslimer som inte 
har slöja, får då kanske man inte alltid vet de är muslimer. Det kan vara nyttigt att granska sig själv 
ibland. Jag vet inte, jag öppnar för möjligheten. Men jag hoppas de inte känner sig annorlunda 
behandlade av mig.    

För övrigt hade de inte iakttagit att slöjan innebar en ökad chans till särbehandling. Carola 

ansåg att slöjan var ett naturligt inslag i den svenska skolan. Fatima däremot höll inte med 

och menade på att fortfarande var det ett litet antal elever med slöja på skolan, därför var 

det av betydelse att hela tiden arbeta med jämställdhetsfrågor och likabehandling både 

bland lärare och elever. Flera informanter framhåll att de och andra kollegor ansåg att det 

behövdes mer utbildning i varför det ibland uppstår kollisioner när olika kulturer möts samt 

hur man skall hantera sådana situationer. Fatima försökte tänka att en del personer som 

invandrat till Sverige har rest en resa på över hundra år.  

Tänk dig Sverige på 1850 talet. Alla behandlades inte likadant, demokratin var inte utvecklad, 
kvinnan var underställda mannen. Det är ett helt annat stadium, det stadium befinner sig 
andra länder i världen på. Nu har de rest hit, 100 år i framtiden. Är det då konstigt att värde-
ringar kolliderar? /Fatima 

 

Sammantaget tenderade lärarna att se slöjan som en symbol för islam. Plagget, så länge som 

det inte täckte ansiktet behövde inte utgöra några hinder i undervisningen, men förpliktelser 

som plagget kunde kräva exempelvis att inte visa sig naken, kunde utlysa ett behov av att 

anpassning behövde göras i praktiska ämnen som idrott och hälsa.  

 

6. Analys   

Nedan presenteras en analys över det sammanställda resultatet och bakgrundsmaterial som 

framlagts i tidigare delen av uppsatsen. Analysens syfte är att utifrån de olika teorierna göra 

en jämförelse över huruvida det påträffats olika inställningar kring huvudduk bland muslims-

ka tonårsflickor och pedagoger. Hur skiljer sig i så fall attityderna åt bland de två grupperna? 

Jag har valt att i analysen inte namnge informanterna, då det längre inte är centralt över vad 

enskilda individer framfört utan helheten som kommit fram i resultatet.  
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6.1 Slöjans betydelse utifrån socialisationsteorin  

Bourdieus teori angående hur habitus inverkar på individers tanke - och synsätt kunde utlä-

sas bland informanternas uppfattning kring religion, slöja och skolan. De informanter som 

vuxit upp i Sverige influerades av sekularismens ståndpunkter och menade på att religion är 

en privatsak. Personer med en annan kulturell bakgrund hade ett vidare perspektiv över reli-

gion och dess roll, nämligen att religionen genomsyrade allt i livet. De flickor som vuxit upp i 

Sverige betraktar islam utifrån svenska samhällets normer om religion, en blågul islam präg-

lad av sekularismen och individualismen, medan flickor som nyligen kommit till Sverige på-

verkades av sin kulturs perspektiv på religion och islam som ett mer allomfattande system. 

Tydligast var det i en av informanternas exempel om gemenskap, att inte endast religion kan 

ge gemenskap men just för henne hade det den funktionen. 

Sociologen Göran Larsson har framhållit slöjans funktion som etnisk markör och som avgö-

rande för identiteten. För mina tre informanter som bar slöja var slöjan ett sätt att uttrycka 

sin religion på, och den präglade vidare deras identitet och sätt att se på sig själva. Slöjan var 

för dem viktig, med mångdimensionell innebörd. Den fungerade både som ett uttryck för 

deras individuella personlighet men också för kollektiv identitet, att bekänna sig till islam. 

Det var centralt för alla informanter att inte överge varifrån de härstammade, samtidigt som 

de brottades med mångkulturalismen och att få en plats i det svenska samhället.  

Utifrån Furseth & Repstads genusteori blev det påtagligt att slöjan representerade inte bara 

en muslim, utan specifikt en kvinnlig muslim, (muslima). Den egna gruppens ortodoxi kring 

slöjan, var av betydelse för hur informanterna uppfattade sig själva. Slöjan uppfattades inte 

av informanterna som ett tecken på endast den biologiska definitionen av kvinna, utan var 

djupare förankrad i vad gruppens doxa konstruerade som kvinnligt. En kvinnas slöja symboli-

serade för informanterna skönhet, intelligens och respekt.  Berges & Mangas bok Slöjor ge-

nomsyras av intervjuer där slöjan för flera kvinnor är ett uttrycksätt för att kräva respekt av 

det motsatta könet och samhället i övrigt. Attityderna om vad slöjan symboliserar är tämli-
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gen osynliga och överförda genom socialisationen. Det sociala könet konstrueras i interak-

tion med andra. Flickornas symboler delades inte av pedagogerna som utifrån sitt väster-

ländska perspektiv hade en annan uppfattning kring vad slöjan innebar. För dem var det 

främst en lagstadgad rättighet, att fritt få välja religionstillhörighet samt klädsel. Emellertid 

hade flera av dem ställt sig frågan om det var ett eget val av flickorna. Dels för i det svenska 

samhällets majoritetsåsikt om kvinnlighet inte är determinerat eller knutet till bärande av 

slöja, tvärtom finns en åsikt att slöjan är ett sätt att förtrycka kvinnor och skall bekämpas, 

enligt Berge och Manga. De båda grupperna var medvetna om att de utifrån sina egna bak-

grunder och perspektiv tolkar slöjans symbol på varierande sätt, vilket just blivit en källa till 

missförstånd och konflikter. Emellertid är det i skolan som dessa olika perspektiv möts och 

en dialog är essentiell för en fungerande verksamhet. Pedagogerna påpekade att de konflik-

ter som uppstod inte var relaterade direkt till slöjan som klädesplagg, utan den innebörd 

som av många muslimer slöjan symboliserade. De förpliktelser och roller som flickorna över-

tog, överensstämde inte alltid med svenska värderingar. Det påpekades av de muslimska 

informanterna att det rådde en liten praktisk anpassning till mångfalden i den svenska sko-

lan.   

Vidare iakttogs att flera pedagoger under intervjuerna förde ett samtal om islam snarare än 

om huvudduken, just för den representerade islam. De Problemområden som pedagogerna 

påpekat liknar Otterbecks beskrivning, de handlade främst om teoretiska ämnen som biologi 

och samhällskunskap, samt praktiska ämnen som idrott och hälsa. Flickorna menade att sex-

ualundervisningen borde ske i hemmet eftersom det inte är lärarens ensak. Under pedago-

gernas intervjuer framkom även att elever uttryckte sina religiösa åsikter om världens ska-

pelse och gudstro under biologitimmarna. Det är åsikter som inte delades av västerländsk 

syn på vetenskap och kunde bidra till konflikter. 

 Vidare benämnde flera informanter från båda grupper att religionsundervisningen om islam 

var problematisk, just av anledningen Otterbeck påpekar, nämligen att skolundervisningen 

präglas av negativa och våldsamma bilder av islam förmedlade via läromedel och massme-

dia. Flera flickor kände att de hamnade i försvarsläge under islamundervisning på ett sätt 

som klasskamrater tillhörande andra religioner inte behövde göra. Några pedagoger påpe-

kade att problematiken kring islam i svenska skolan oftast handlar om att eleverna kom från 

olika kulturer som utvecklingsmässigt liknade Sverige på 1800-talet. Där jämställdhet, demo-
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kratiska värden och modern vetenskap inte var styrande som i dagens moderna samhällen. 

Samt där man såg religion som ett mer allomfattande system i samhället.   

 

6.2 Mångfaldsskolan  

Att svenska skolan måste anpassas till mångfalden var det olika åsikter om beroende på vil-

ken inställning man hade om skolans uppgift. Bland pedagogerna spelade den egna uppväx-

ten och syn religion och skola en roll. En av informanten menade på att svenska skolan har 

ett demokratiskt samt ett lärande uppdrag. Informanten ansåg vidare att svenska skolan är 

för kraftlös och skall istället tydligt visa att institutionen är sekulariserad. Människor skall 

inte i religionens namn få ställa absurda krav, utan religion skall också kunna ta emot kritiken 

den utsetts för. Allt inom en religion skall inte accepteras i svenska skolan, eftersom alla reli-

gioner inte är lika bra i alla avseenden. För denna informant var religionen en privatsak som 

skulle hållas utanför skolans ramar. Medan en annan informant ansåg just anpassning och 

individualisering som var skolans viktigaste uppdrag och pedagogiskt medel för att främja 

lärande för alla elever, även med hänsyn till religiös övertygelse. Sammanfattningsvis skilde 

sig inte åsikterna generellt om skolan var anpassad för mångfalden, alla informanter menade 

den svenska skolan har bra förutsättningar men att vägen till en mångfaldsskola är en lång 

process som återstår att arbeta med.  

Pedagogerna och eleverna skilde sig tydligast i sättet de svarade om särbehandling på grund 

av sin slöja.  Flera av flickorna menade på att de trivdes i skolan, och att de närmaste vän-

nerna accepterade deras slöja som en del av dem, men att det i korridorer och bland peda-

goger förekom blickar och fördomar om islam. Att det blev dem som tydligast utsattes för 

dessa fördomar menar de på är för de är synliga och öppet muslimer genom bärandet av sin 

slöja. Ingen av pedagogerna hade en uttalad uppfattning om att flickorna skulle känna sig 

annorlunda behandlade av elever eller personal på skolan. En av pedagogerna öppnade dock 

för möjligheten att individer behandlas olika i olika situationer. Att man talade annorlunda 

med en kollega i arbetslaget än till en muslimsk flicka som bär slöja.  

Utan att på ett direkt sätt fråga om media och islam handlade flera punkter under intervjun 

om just fördomar skapade kring islam och muslimer. Oavsett om man är medveten om is-
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lams stora mångfald är det tämligen en bild som fått större fäste, vilket Berges & Manga på-

pekar. Otterbeck går vidare och analyserar de mer dolda känslorna och menar att lärare ofta 

reagerar negativt på flickornas kläder eftersom de ses som medel för kvinnoförtryck. Denna 

situation var utgångspunkten till varför flickorna kände sig ”uttittade”, en av informanterna 

delade med sig en berättelse där en främmande man endast utifrån att ha sett henne med 

en slöja, såg henne som förtryckt. 

Otterbeck menar att flera pedagoger är rädda inför mötet med främmande kulturer, och 

dessa unga flickor signalerade tydligt att de var muslimer. En informant berättade att hon i 

olika situationer upplevt att hennes lärare önskat att hon varit mer svensk, då hon inte alltid 

kunde delta i skolans traditioner. Otterbeck påpekade att muslimska föräldrar ofta kräver en 

särbehandling av sina barn, dessa situationer kan vara särskild matservering, ledighet vid 

muslimska högtider, och att inte delta i kristna högtider som Lucia och skolavslutning.  Här 

bör påpekas att skolavslutning inte är en kristen högtid men att traditionellt har händelsen 

ägt rum i kyrkliga lokaler. Vilket visar på en tvådelad skoldoxa91 som är svår att balansera, 

dels präglas svenska skolan av kristna traditioner, dels av kulturrelativism. Alla informanter 

ansåg att anpassning behövdes, men från båda håll. Att både anpassa svenska samhället för 

mångkulturalismen, men att också immigranter behövdes integreras i svenska lagar, regler 

och traditioner för att minska missförstånd och konflikter. 

Larsson påpekar att alla unga personer oavsett religion genomgår en identitetsprocess där 

man försöker frigöra sig från föräldrar och skolan, för att hitta sin plats i samhället.  Det som 

ökar påfrestningen är då man tillhör två olika kulturer, i den mån är det viktigt att skolan 

skapar förutsättningar för unga muslimer att både kunna delta i samhället och bevara sin 

religiösa och kulturella identitet. Informanterna poängterade att en anpassning inte endast 

önskas utan krävs. Ett exempel som en av informanterna angav att behålla slöjan för henne 

var viktigt för uppfattningen om sig själv som muslim. Men att slöjan inte markerade att hon 

ville ta avstånd ifrån det svenska samhället tvärtom, delaktighet genom att utbilda sig, och 

börja arbeta var minst lika viktig.  
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 Majoritetens åsikt inom skolfältet  
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7.  Metoddiskussion  

Användandet av en semistrukturerad form av intervju fungerade bra för att uppnå mitt syf-

te, då frågorna öppnande möjligheten till följdfrågor och att utveckla sina svar istället för 

fasta svarsalternativ som en strukturerad form av intervju skulle enligt Trost leda till.92 Ett 

förbättringsområde skulle vara att istället för utgångsfrågor endast skriva teman, just för att 

få informanterna att öppna sig ännu mer och fritt berätta, samtidigt som de ändå fick bak-

grundsfakta över vad intervjun skulle handla om. Användandet av inledande frågor visade sig 

vara en god metod att få informanterna att slappna av samt få igång ett djupare samtal till 

de mer relevanta frågorna.  

Att låta en intervju spelas in har både för och nackdelar, inspelning underlättar transkribe-

ring, samt att den ger intervjuaren en möjlighet till ögonkontakt, gester och kommunikation 

på en helt annan nivå då man inte behöver skriva under hela processen. Dock avböjde en av 

mina informanter till inspelning och endast anteckningar utfördes under intervjun. Det var 

då nödvändigt att direkt efter intervjun skriva ned utförligare anteckningar just för att undvi-

ka egna tolkningar baserade på den egna förförståelsen. En negativ aspekt med inspelning är 

att informanterna kan känna sig nervösa och låta inspelningen påverka deras svar då pressen 

att svara på ett politiskt korrekt sätt uppstår. Validiteten hos informanterna går aldrig att 

riktigt få fram.  

Att fråga sig om de skulle påverkats och svarat annorlunda om jag varit bekant med infor-

manterna, tillhört samma religion etc., går det alltid att spekulera kring. Mitt sätt att öka 

validiteten var genom att erbjuda anonymitet samt en redogörelse över mitt ämne, därav 

hoppas jag att informanterna inte angav missledande svar. 

Avslutningsvis är jag av åsikten att min metod passade väl till mitt syfte och att jag fick fram 

informanternas åsikter och känslor kring slöjan i svenska skolan genom min intervjuguide. 

Kommunikationen mellan mig och informanterna fungerade bra och alla intervjuer utfördes 

på svenska, tolk var inte nödvändigt. Deras svenskkunskaper varierade, alltifrån flytande 
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svenska till svenska med brytning och grammatiska fel. Men inget ytterst som störde kom-

munikationen.  

 

 

8. Diskussion  

Mitt syfte har varit att studera slöjan som varit en av de mest omdiskuterade klädesplagg i 

världen, utifrån två gruppers attityder och inställning, med Bourdieus praxisteori som verk-

tyg. Utifrån tidigare forskning och egen empiri framläggs slöjans grammatik som oändlig.  

Slöjan har och används fortfarande på skiftande sätt i olika delar av världen. Min slutsats är 

att gemensamt för alla traditioner, är att slöjan är knuten till det feminina könet och att slö-

jan symboliserar något för individen som bär den samt den grupp den befinner sig i. Dessa 

symboler kan variera och påverkas av den habitus individen vuxit upp med. Olika kvinnor har 

en rad olika motiv till att bära slöja, ett motiv kan vara att slöjan fungerar som identitets-

markör och grupptillhörighet. I andra situationer kan slöjan symbolisera kvinnlighet.  

 

8.1 Genusperspektiv 

Utefter min empiri styrktes tesen att huvudduken kan betyda och yttra sig på många olika 

sätt, men att slöjan är knuten till samhällets konstruktion över vad som anses vara kvinnliga 

attribut. Olika traditioner har alla varierande åsikter angående könsroller. Religionens bety-

delse för att tolka fram könsroller har varit betydande i många samhällen genom historiens 

lopp. Religion har använts som ett medel för att presentera specifika preferenser som up-

penbarade sanningar, exempelvis legitimering av könsroller. Genom att inneha höga positio-

ner och få tillgång till tolkningsföreträde utvinns en maktposition, styr man över något eller 

någon får man uteslutande makt också. Ett gammalt knep använt generation efter genera-

tion för att uppnå makpositioner. Furseth & Repstad menar på att dagens islam är byggt på 

patriarkalsamhällen och kvinnor erbjuds begränsade roller. Dels för islams kvinnosyn är 
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byggd på kompletterade roller, dels för kvinnor inte tillåts bli imamer.93 På så vis har kvinnli-

ga könsroller framtagits från en maskulin och hierarkiskt struktur, som tenderat att diskrimi-

nerar såväl som exkluderar kvinnor.  

Att endast se slöjan som ett plagg är förenklat, utan med plagget tillkommer skyldigheter 

och förpliktelser, att vara en rättrogen muslim och utföra goda moraliska handlingar som 

bevarar renheten av slöjan. Vilka förpliktelser slöjan medför eller hur klädesdräkterna ut-

formas påpekar Hedin i sin forskning att Koranen inte är enhetlig om, och möjlighet till varie-

rande tolkningar är svårt att undankomma. Utifrån min kunskapsbakgrund är det tydligt att 

det inte går att som läsare urskilja ett enhetligt svar hur Koranen skall tolkas. Budskapet i 

Koranen säger det som betraktaren påstår att den säger. Relevansen är inte om det faktiskt 

står uttryckligen i Koranen utan hur tolkningar påverkats av det befintliga samhället. Vilka 

faktorer och tankar som ligger bakom en viss Korantolkning.  

Sammanfattningsvis kan det sägas utifrån mina intervjuer, att muslimska kvinnorna som väl-

jer att bära slöja och de som väljer att inte bär slöja, alla argumenterar med Koranen som 

utgångspunkt. I grund och botten handlar allt om hur man väljer att definiera och tolka käl-

lorna. De mest valiga tolkningarna är utifrån ett manligt perspektiv och har därmed också 

tenderat att försvaga kvinnans position i ett samhälle. Då kultur och religion ändå är så pass 

hopflätade begrepp att det är svårt att särskilja religiösa skäl från politiska och kulturella i ett 

land. Religion och samhälle tenderar att återspeglas i varandra. Beroende på de värderingar 

som är dominerande i samhället, har om genus återspeglas det i religionen och vice versa. 

8.2 Socialisationens inverkan på identiteten  

Oavsett hur eller vem som skapat könsroller menar Larsson på att den bilden har en avgö-

rande roll i bildandet av en identitet genom socialisationen. Att islam kan tolkas på olika vis, 

kan bidra till generationsklyftor. Unga muslimer i Sverige skapar alternativa tolkningar av 

islam, eftersom de påverkas av det svenska samhällets värderingar och denna dubbla identi-

tet som de utvecklat. Att försöka anpassa islam efter den nya miljön blir påtagligt.  

Hjärpes korg som av individen och samhället väljs ut och anpassas till att fungera som identi-

tetsmarkör kan studeras utifrån Bourdieus praxisteori, innehållet i korgen är byggt på grup-
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 Imam betyder ”den som leder bönen”enligt traditionen och i praktiken även en religiös ledare inom islam 
(sökord: ”imam” Religionslexikonet 2006) 
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pens doxa. Alltså ser korgen annorlunda ut bland olika grupper, den är inte statisk utan för-

ändlig med tiden. Sociologen Bourdieu framhöll betydelsen av de socialt inlärda mönstren 

vid handlingar. Även då individer gör ”fria” val påverkas attityder omedvetet av den sociali-

sation och kultur de härstammar från (korgen). Om alla kvinnor i familjen använt slöja är det 

inte ovanligt att kommande generation också väljer att använda slöja, vilket inte är mer an-

norlunda från att en flicka i Sverige inte använder slöja då seden inte brukats av kvinnor i 

familjen eller övriga samhället. I Sverige associeras kvinnlig identitet till andra attribut och 

klädessymboler. Hur pass aktivt individer grundar sina val på, skulle vara svårt att belägga 

men det är ändå av vikt att inte bortse från samhällets och gruppens värderingars influenser. 

Överförd habitus genom socialisationen hjälper till att forma individens tankar och beslut på 

ett medvetet eller omedvetet sätt.  

 

8.3 Skolan- en arena för integration  

Det är inom skolans sfär som olika kulturer och traditioner möts och avser att samspela.  

Olika koder inom varje kultur kan vara svåra att uppfatta och förstå av andra som inte vuxit 

upp i kulturen, då doxan är omedvetet inlärd genom socialisationen under barndomen. Det 

är genom kontakten med svenska utbildningssystemet som immigranter kommer i kontakt 

med svenska traditioner, normer och värderingar och vice versa. Att det uppstår konflikter 

många gånger kan spåras tillbaka till Bourdieus tankar om inlärda mönster, alla präglas inte 

av samma doxa över hur skolfältet skall vara och dess roll. Läroplanen för 1994 betonar sko-

lans roll att fostra individerna så de kan delta i svenska samhället, samtidigt som eleverna 

skall utveckla en trygg identitet. Problemsituationer uppstår då föräldrars skoldoxa inte 

stämmer överens med svenska samhällets skoldoxa. För flera kulturer är skolans uppgift mer 

inriktad på kunskapskompetens medan fostran av barn är förlagt till hemmet. Den svenska 

skolplanen tydliggör skolans ansvar att fostra individer. Att båda parter integreras i var-

andras sätt att tänka är grunden för att främja en skola för alla, föräldrar med en annan kul-

turell bakgrund behöver en god introduktion i hur svenska utbildningssystemet ser ut och 

framförallt en förklaring till varför.  

Konflikterna som uppstår mellan hemmet och skolan angående slöja, kan erfaras utifrån två 

strukturer dels karaktärstänkande där färdiga mönster och roller är föreskrivna exempelvis 
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hur en kvinna skall vara, och utifrån personlighetstänkande, där varje individ är unik och 

skapar sin egen roll. Svenska skolsystemet är mer inriktat på individualismen, medan moral 

och etik i flera muslimska traditioner är byggda på ett karaktäristiska tankesättet där färdiga 

roller skall överföras från en generation till en annan. Av den orsaken är en god och ömsesi-

diga relation till hemmet avgörande, i avseende att vinna föräldraras och elevers förtroende. 

Att elever och föräldrar inte vill samma sak är inte helt ovanligt, många unga muslimer vill 

inte avskilja sig själva från de andra i klassen. Acceptans är essentiellt i ung ålder, speciellt i 

skolmiljön. Det är centralt att påpeka vikten av att som lärare inte sätta alltför stora påfrest-

ningar hos eleverna för att inte skapa dåligt samvete och placera eleverna i en obekväm si-

tuation, även om direktiven hemifrån kan tyckas vara felaktiga, konstiga eller onödiga. Ot-

terbecks åsikt är att så länge som ansiktet är obeslöjad skall inga hinder för undervisning 

finnas, dock försummar hans åsikt att pedagogiken idag förändrats och mycket består av 

”learning  by doing”, där teori och praktik hänger ihop. 

Slöjan är inte endast en typ av klädsel utan har en djupare innebörd och symbolik för många 

muslimska kvinnor. En kvinnoroll som överförts från generation till generation. Att visa sig i 

endast bikini eller att tala om sexualitet utanför hemmet skulle vara att överskrida mot de 

idealen. Vilket kan leda till spända situationer i skolan. Problemen kan lösas praktiskt, istället 

men då fordras anpassning och erbjudandet av flera möjligheter. Vidare säger Otterbeck att 

konflikter kan undvikas om man är lyhörd och förstående. Elever som avviker får inte betrak-

tas som problematik han, utan det mångkulturella mötet kräver känslomässigt engagemang, 

anpassning och empati för andra människor och deras tankesätt. Av den anledningen erford-

ras fler utbildade pedagoger som kan hantera mångfald, dock är utbildning i kulturmöten 

relativt nytt på högskolor. En större satsning på pedagogers sociala kompetens i kulturmöten 

är essentiellt om skolan skall bli en arena för alla. Att svenska skolan ännu inte efterlevt sitt 

strävansmål till fullo, om en mångfaldskola, kan tyckas ha en orsak i Bourdieus åsikt, att sko-

lan i praktiken är anpassad för individer från högre samhällsskikten. Flera pedagoger med 

invandrarbakgrund och kunskap om elevers hemspråk och kulturer som kan hjälpa till vid 

kulturkrockar och fungera som förebilder för ungdomar med dubbla identiteter behövs. 

Många konflikter har uppenbara skäl men de är oftast dolda pga. bristande kommunikation 

mellan de inblandade parterna.  
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8.4 Tvådelad doxa  

Utifrån min kunskapsbakgrund och empiri är det flera forskare och pedagoger som anser 

skolan främst har ett demokratiskt uppdrag och skall vara byggd på sekularismen. Sekularis-

mens ståndpunkt bygger på en separering av offentlig verksamhet som exempelvis utbild-

ningsfältet och religion. Detta tankesätt kan spåras i Ouis & Roalds teori om att användandet 

av slöja av den anledning kan betraktas som provocerande mot samhällets ståndpunkt om 

åtskillnad mellan skola och religion. Som konsekvens uppfattas slöja negativt. Dock kan detta 

påstående tyckas förenkla situationen då andra religiösa symboler som exempelvis ett kors-

halsband inte uppfattas provocerande mot samhället. Förhållandet mellan islam och svenska 

samhället är mer komplext än så, en negativ bild av en maktlysten och våldsam islam ofören-

lig med demokrati, har tenderat att bli dominant och fått ett fäste inom olika fält. Otterbeck 

påpekar att denna stereotypa bild styr vår uppfattning av islam och muslimer. En bild som 

behöver förändras både inifrån och utifrån genom kritik av såväl forskare som muslimer. 

Gränsen mellan kultur och religion är hårfin, ytterligare är det essentiellt att påpeka kultu-

rens betydelse för utformning av religion. Att religion yttrar sig på olika sätt i olika områden 

beroende på rådande kulturella och samhälliga förhållanden behöver synligöras, att en en-

hetlig islam inte existerar, utan en uppsjö av olika tolkningar av islam erhålls. I synnerlighet i 

läromedel och pedagogisk verksamhet. Hur förhållandet mellan svenska samhället och islam 

kommer se ut i framtiden är omöjligt att säga, men islam kommer få en större del i det 

svenska samhället, då islam inte endast flyttas till Sverige utan också kommer att utvecklas i 

Sverige av tredje genrationens muslimer.   

I överensstämmelse med skollagar skall skolan vara konfessionslös och mångkulturell, en 

skola för alla där ingen diskrimineras pga. sin religion eller kultur. Emellertid präglas också 

svenska skolan av kristna traditioner och högtider. Alltså kan man betrakta skolans doxa i två 

delar, dels påverkad av ett arv från kristna traditioner, dels av en mångkulturell miljö, vilket 

kan vara svår att balansera. Att flera olika värderingar alla befinner sig i samma spelrum för-

svårar situationen. Även om skolan skall vara sekulär är religionen tämligen påtaglig. Elever 

är lediga vid kristna högtider, markeringar av kristendomens traditioner genom påskpyssel, 

besök i kyrka etc. Det är lätt att förstå föräldrarnas önskan om att muslimer inte skall delta i 

firande av kristna högtider, men svårare att undvika då många traditioner som kopplas 

samman med kristendomen kvarstår i den svenska skolan. Av den bakomliggande orsak skul-
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le skolan kunna betraktas som mer gynnande för majoriteten. Även om skolans doxa delvis 

bygger på kulturrelativismen delas inte åsikten av majoriteten, de som inte fyller normen 

klassificeras som avvikande och blir ”de andra”. Att balansera den tvådelade doxan kan leda 

till många spända situationer. Att alltid befria elever med annan religion från undervisning 

som har kristna inslag skapar administrativa problem, samtidigt som att tvinga dem att delta, 

strider mot religionsfrihets principen.  

För att en mångfaldskola skall fungera även i praktiken måste andra religioner i den svenska 

skolan börja betraktas som något normalt och självklart. Förändring, anpassning och kom-

munikation krävs av alla inblandade parter inom utbildningsfältet i processen att skapa en 

miljö där alla bemötts lika och har samma förutsättningar oavsett kulturell bakgrund. Hur 

vidare arbetet i riktningen mot en mångkulturell skola kommer se ut i framtiden kan vi inte 

förutspå utan det återstår att se, men behovet av en anpassning efter eleverna är central. 

Kulturkrockar handlar inte om att alltid reda ut vem som gör rätt eller fel utan hur situatio-

nen kan lösas på bästa sätt för alla inblandade parter. Därför är det viktigt att som pedagog 

möta individer och inte kollektiv.  

”Om jag tänkte som fan, kanske tänkte hela dan 

på mitt liv, och så fann nån sorts mening som var sann,  

ja, då får ja inte glömma en förbannat viktig grej:  

att då gäller denna sanning bara för mej. ” 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 ”Tankar om tolerans” av Tage Danielsson, i Otterbeck, 2000:3-3 
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10. Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide     

             - Utgångspunkter 

 

Informant grupp 1: Flickor som bär slöja  

Ålder och program?  

Vad är dina intressen?  

Beskriv dig själv med tre ord? 

Har du religionsundervisning i skolan?  

 Vad betyder religion för dig? 

Är du religiös?  

Vilken religion?  

Vad är det bästa med din religion?  

Bär du slöja? 

- Alltid ?  

- Bara ibland?  

- Annat svar?  

När började du använda slöja? Varför? 

Vad betyder slöjan för dig? 

Hur har du blivit bemött i skolan med slöja?  
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Finns det praktiska problem i skolan som gör de svårare för dig att använda slöja?  

Kan du delta i all undervisning?  

Känner du dig annorlunda behandlad i skolan på grund av din slöja? 

Är det något mer du vill berätta för mig? Exempelvis egna synpunkter 

 

 

Informant grupp 2: Pedagogerna 

Berätta om dina elever? Hur ser dina klasser ut med tanke på exempelvis 

- Kön  

- Etnisk bakgrund  

- Social bakgrund  

Hur uttrycker de sin religion i skolan? 

Har ni elever som bär slöja? 

Hur ser ni som pedagoger på slöjan? 

Finns det praktiska problem i skolan som gör de svårare för elever med slöja att delta i all 

undervisning?   

Deltar alla elever med slöja i all undervisning? 

Hur anpassar ni undervisningen så alla kan delta?  

Anser du som pedagog att bärandet av slöja utgör didaktiska problem?  

Bemöter ni elever med slöja på samma vis som elever utan slöja?  

Hur tror du de känner sig bemötta av både personal och andra elever? Motivera varför?  

Hur ställer du dig inför att förbjuda användning av slöja under skoltid? 
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