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Abstract 
 

 

 

I vår studie har vi undersökt hur lärare förhåller sig till elever med slöja i grundskolans tidiga 

och senare år. Vi har även undersökt hur eleverna som själva bär slöja förhåller sig till den. 

Det är en kvalitativ studie och vi har intervjuat tre lärare respektive tre elever. Två av dessa 

elever bär idag inte slöja medan den tredje fortfarande bär den. I vårt resultat kommer vi fram 

till att lärarna rättar sig så mycket de kan efter skolans värdegrund men att det kan uppstå 

situationer där det är svårt att fullfölja skolans värdegrund med elevers traditioner, 

trosuppfattningar eller klädsel. Lärarna säger att det har uppstått komplikationer i deras arbete 

med elever som bär slöja men de har då kunnat anpassa lektionerna eller de specifika 

situationerna så att eleverna kan delta på samma villkor och få likadana förutsättningar att nå 

betygen som elever som inte bär slöja. Eleverna säger även de att de har stött på 

komplikationer på grund av bärandet av slöjan. Vi upplever även att eleverna med slöja 

känner sig utanför och inte vill delta i vissa situationer som elever utan slöja har lättare för 

men de två eleverna som tagit av sig slöjan visar också att det finns en annan sida av myntet. 

De kände sig utanför bland andra grupper som såg slöjan som en normalitet. Med normalitet 

menar vi att slöjan är allt vanligare bland vissa grupper. 
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1. Inledning 

Dagens Sverige präglas självklart av kristendomen men idag ses landet som ett väldigt 

sekulärt land. På senare år har ett stort fokus lagts på islam och muslimer. Slöjan är ett ämne 

som det har debatterats väldigt mycket om och blir allt vanligare i det svenska samhället och 

skolan. Samtidigt växer främlingsfientligheten i landet och vi ser situationer i skolan där det 

sker mycket kulturkrockar. Vi har även situationer i dagens skola som lärarna måste handskas 

med som det inte fanns tidigare. En sådan situation kan vara där elever som bär slöja inte vill 

delta på grund av sin trosuppfattning. 

 

Lärare utgår ifrån skolans värdegrund och den grundar sig i att läraren har en skyldighet att 

inkludera och involvera alla elever i lektionstillfällena. I dagens samhälle och skola som är 

väldigt mångkulturell kan det då uppstå situationer där bland annat trosuppfattningar 

möjligtvis strider mot lärarnas sätt att lära ut. Lärare idag måste jobba mycket mer med att 

individanpassa samtidigt som de måste följa skolans riktlinjer. Riktlinjerna från skolan och 

dess värdegrund kan tros vara väldigt tydliga men vi menar att det finns ett stort utrymme för 

tolkning. Detsamma kan sägas om Islam och dess religiösa regler. Varje lärare har sitt sätt att 

arbeta även om de alla utgår från samma värdegrund och tolkningar av Islam och dess 

riktlinjers finns det många av och det är svårt att säga att det existerar en klar och tydlig 

tolkning som alla är överens om.  

 

Vi tycker att detta ämne är väldigt intressant då vi har ett mångkulturellt samhälle och en roll 

som skolan innehar är att integrera in eleverna i samhället. Vi vill även påstå att skolans 

värdegrund är en direkt reflektion av samhällets värdegrund och uppstår det då 

komplikationer för elever med slöja i skolan kanske det även kan ske utanför skolans värld. 

När vi läste tidigare studier som gjorts kring ämnet märkte vi att ingen egentligen lyft fram 

personer som valt att ta av sig slöjan. Jonas Otterbeck tar i sin studie "Islam, muslimer och 

den svenska skolan"(Otterbeck, 2000) upp hur kvinnliga elever som bär slöja känner sig och 

blir behandlade men ingen där man får reda på hur det är att en gång bära den för att sedan ta 

av den. Dessa elever utan slöja har känt sig utanför i vissa sammanhang i skolan på grund av 

att de är muslimer och det har inte haft en direkt koppling till deras klädsel utan deras 

trosuppfattning. Detta tyckte vi var väldigt intressant och lyckligtvis hittade vi 

intervjupersoner som hade dessa erfarenheter.  
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1.2 Syfte 
 

Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att undersöka olika föreställningar om slöjan hos 

elever och lärare och se vilka roller eleverna befinner sig i när de har på sig den respektive när 

de tar av sig den.  Vi kommer att utgå ifrån Erving Goffmans rollteori för att se vilka möjliga 

roller eleverna med slöja kan befinna sig i och hur de uppfattas i dessa olika situationer.  

1.3 Frågeställningar 
 

- Hur hanterar lärarna slöjan som ett hinder? 

- Hur upplever eleverna att slöjan påverkar deras offentliga och privata liv? 

1.4 Tidigare forskning 
 

Studierna som vi har valt att utgå ifrån är Jonas Otterbecks studie Islam, muslimer och den 

svenska skolan (2000) och Muslim i Sverige(1999) av Leif Stenberg samt Muslim i Sverige av 

Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald (2003).  

 

Den absolut viktigaste är Otterbecks studier eftersom de belyser många delar av vårt område 

samt resultat vi har kommit fram till utifrån våra intervjuer med muslimska flickor samt 

lärarna i olika ämnen. Otterbeck studie tar upp situationer som sker i den mångkulturella och 

mångreligiösa skola som existerar i dagens Sverige och menar att detta behövs diskuteras i 

lärarutbildningen, bland lärare, elever och föräldrar. Boken handlar om religion, kultur, 

islamiska normer, deras bakgrundsocialisation, samspel och kommunikation mellan lärare, 

elever och föräldrar. Otterbecks syfte med boken är att den ska erbjuda ett realistiskt 

perspektiv på en situation som är kringgärdad av föreställningar, fördomar och osäkerhet 

(Otterbeck, 2000). Otterbeck fokuserar mycket på skolan och hur muslimer upplever sig 

själva och hur de upplevs av sin omgivning.  

 

Leif Stenberg som är islamolog och fil.dr. i religionshistoria har gjort studien "Muslim i 

Sverige" och här gör han en sammanfattning av islams lära. Han skildrar hur muslimer i 

Sverige strävar efter att leva enligt sin tro på livets alla områden så som arbete, förhållande 

män - kvinnor, giftermål, familjeliv, barnuppfostran, sexualmoral, religionsutövning, 

tradition, mathållning, vård och begravning. Han diskuterar muslimska invandrares 

omställning till förhållandena i det nya landet och berättar om muslimska organisationer i 

Sverige. Stenberg menar att islam är en i högsta grad levande religion som hela tiden tolkas 

och nytolkas i de alla de länder där muslimer försöker leva efter sin religions bud. Resultaten 
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och slutsatserna han kommer fram till i boken grundas på vad muslimer säger om islam, hur 

de tolkar sin religion och vad de säger om islams roll i det dagliga livet (Stenberg, 1999). 

Stenberg utgår mycket från det samhälleliga perspektivet och hur muslimer och icke muslimer 

upplever islam.  

 

"Muslim i Sverige" av Pernilla Ouis och Anne Sofie Roald (2003) låter muslimer själva 

komma till tals genom författarens enkäter och intervjuer och genom deras egna resonemang 

och tankar. Båda författarna som även är forskare och konvertiter skildrar hur olika 

uppfattningar om islam tolkas och utövas i Sverige. De tar upp främlingsfientlighet - både 

bland svenskar och muslimer och menar att många generaliserar när det gäller islam utifrån 

några enstaka personers agerande utan att bry sig om dessa individer verkligen är 

representativa för alla muslimer. Författarna tar upp att en rädsla och förakt uppstod efter 

terrorist attentatet mot World Trade Center i USA. De problematiserar detta när de lyfter fram 

att inga motsvarande generaliseringar skedde mot vita kristna amerikaner när det var en vit, 

kristen amerikan vid namn Timothy McVeigh som sprängde upp en byggnad bara några år 

tidigare. De tar även upp frågan om genusrelationer och problematiserar synen på islam som 

kvinnofientlig. De menar att det finns delar i Koranen och andra religiösa utsagor där man kan 

tolka det på det sättet men att det även finns många delar där det kan tolkas i motsatt riktning. 

Författarna lyfter fram att det finns individer som väljer en reaktionärt patriarkal syn när det 

gäller islam och att det inte beror på islam i sig utan patriarkala traditioner. Med detta menar 

de att vissa individer ser islam ur ett perspektiv där mannen har makten men att det inte beror 

på islam i sig utan på individernas egna uppfattningar om hur islam ska tolkas. de menar 

vidare att om vissa muslimer uppför sig illa när det exempelvis gäller synen på kvinnor så är 

det inte på grund av islam utan trots islam (Ouis& Roald, 2003).  

 
1.5 Sammanfattning 
 

Varje bok har sin egen utgångspunkt och egen inriktning. Otterbecks studie utgår ifrån 

elevernas och lärarnas perspektiv. Han ger en bild av hur det kan se ut i den svenska skolan 

både för lärare, elever samt att han förklarar föräldrarnas roll i det hela. Leif Stenberg utgår 

ifrån hur det ser ut i samhället utanför skolans värld och islams lära och vad den säger. Ouis 

och Roalds perspektiv utgår också från samhället men de har riktat in sig mer på vilka olika 

uppfattningar det finns i samhället om islam och muslimer men även olika uppfattningar 

muslimer själva har. Dessa tre ingångar är alla viktiga i vårt arbete eftersom Otterbeck studie 
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hjälper oss att förstå eleverna och lärarna medan Stenbergs och Ouis & Roalds perspektiv 

hjälper oss att förstå problemen ur ett samhälligt perspektiv där vi kan se vilka 

bakgrundsfaktorer som spelar roll. Stenbergs bok väldigt viktig för oss då de tar upp islams 

lära. Vår studie utgår först och främst från skolan, eleverna och lärarna men vi förstår att 

områden utanför skolan som hemmet och samhället i sig spelar en viktig roll. Vi kommer att 

använda oss av samtliga perspektiv i vårt arbete som författarna tar upp men kommer att först 

och främst fokusera på hur det ser ut i skolan. Det är Otterbecks studie som först och främst 

har genererat vårt problem och syfte.   

 

       2. Teori 

Vi har valt Erving Goffmans teori om roller för att hjälpa oss att förstå elevernas situation och få 

reda på vilka konsekvenser och situationer som uttryckt sig i deras liv i skolan på grund av 

bärandet av slöja. Avslutningsvis förklarar vi hur teorin kommer att användas i vårt arbete.  

2.1 Goffmans teori om roller 
 

Goffman tar i sin bok ”Jaget och Maskerna” upp en rad begrepp som belyser hur människor 

bär sig åt för att uttrycka sig och visa vilka de är i olika sociala vardagliga möten. I sitt 

dramaturgiska perspektiv liknar han det sociala beteendet vid ett teaterframträdande, där vi 

genom att spela olika roller försöker styra åskådarnas, dvs. de andras intryck av oss (Goffman, 

1959:25). Enligt Goffman är hela livet är en akt och han menar att inte enbart sättet vi pratar 

på ändras i närheten av en annan person, utan att vi i kommunikationen med andra anpassar 

all information om oss själva, som t.ex. val avkläder, val av bil, hus och arbete till hur vi vill 

framstå. För att individen ska veta vilken roll som är mest lämplig att ta på sig i ett 

sammanhang så bildar den sig först en uppfattning om den aktuella situationen, genom att 

notera olika ingredienser i miljön som visar vilket beteende som är önskvärt, för att sedan 

anpassa sig till detta. Han väljer noggrant ut sätt att prata, gester och klädsel med avsikt att ge 

”rätt” intryck till observatörerna under pjäsens gång, vilket Goffman kallar för 

intrycksstyrning (Goffman, 1959:182).  

 

Det finns olika hjälpmedel som individen använder sig av för att definiera situationen för 

observatörerna, och där igenom att framstå på ett särskilt sätt inför dem. Dessa hjälpmedel 

utgör tillsammans själva fasaden, som bidrar till att göra framträdandet mer övertygande 

(Goffman, 1959:28). En viktig del av fasaden är inramningen, dvs. föremål som tillhör och är 
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bundna till platsen där ett scenario utspelar sig. Den kan exempelvis bestå av byggnader, 

möbler, dekoration och annan inredning som sätter tonen för vilken typ av agerande som är 

lämpligt i den aktuella omgivningen. Det finns även en personlig fasad som är mer 

sammankopplad med, och förmedlar information om, den agerande individen, t.ex. kläder, 

kön, ålder, gester och ansiktsuttryck. Med hjälp av dessa uttrycks både individens sociala 

status, men även vilken roll i den aktuella interaktionen som den tänker spela. I ett lyckat 

framträdande överensstämmer de två sistnämnda faktorerna, enligt observatörernas 

förväntningar, men ibland kan de råka i konflikt (Goffman, 1959:31).  

 

Ett exempel på detta är när en person från överklassen som till synes har en högställning i 

samhället, uttrycker ett sig på ett osäkert och smaklöst sätt, som snarare förknippas med lägre 

klasser. När flera människor samarbetar för att upprätthålla en viss definition av situationen så 

gör de ett teamframträdande (Goffman, 1959:75). För att gruppmedlemmarna ska fungera 

som ett bra team är det viktigt att de anpassar sina beteenden till varandra och litar på att var 

och en uppträder enligt den överenskommelse som finns i gruppen. Annars finns risken att en 

medlem saboterar framträdandet för hela teamet, vilket gör dem ömsesidigt beroende av 

varandra. Ett fotbollslag, ett politiskt parti, lärarna på en skola eller personalen på ett företag 

är några exempel på team. Det är i den så kallade främre regionen som ett framträdande äger 

rum i form av att de agerande beter sig enligt olika normer (som hövlighetsnormer och 

anständighetsnormer) för att skapa ett visst intryck på observatörerna. I den bakre regionen 

kan individen däremot slappna av, det är där han eller hon inte känner behovet av att hålla 

kvar den sociala masken, utan kan vila från alla framträdanden och får möjlighet att vara sig 

själv. En individ som exempelvis förflyttar sig från miljön på sin arbetsplats till hemmamiljön 

går från den främre regionen till den bakre (Goffman, 1959:97). 

2.2 Arbetsmodell 

 
Goffmans teori är viktig för oss då vi kan se vilka olika roller som eleverna har i skolan och 

privat samt hur omgivningen inverkar på denna växelverkan. Goffman beskriver med 

teatertermer hur människor presenterar sig inför andra och hur de tas emot. I vår studie 

kommer vi att tillämpa detta på situationen i skolan med lärare och elever som bär slöja. 

Genom att se vilka berättelser, synpunkter och argument respondenterna lägger fram kommer 

vi att kunna se hur de vill styra sitt eget och andras uppträdande. Goffmans rollteori kommer 

ge oss en bild av hur respondenterna uppfattar sig själva och sin omgivning. Vi ser elevernas 
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främre region som det offentliga framträdandet i skolan respektive i kompiskretsen och den 

bakre regionen som det privata framträdande inom familjen där individen är mer avslappnad i 

sin roll. Vi kommer att resonera kring vilken roll flickorna intar i olika sammanhang, hur de 

agerar och vilken fasad de intar i de olika sammanhangen. För att undersöka elevernas roller 

kommer vi att resonera kring begreppen: agerande, fasad, sociala status, intrycksstyrning, 

bakre och främre region. Men istället för att använda oss av begreppen bakre och främre 

region kommer vi att nämna de som privata (bakre) och offentliga (bakre) regioner. Dessa 

begrepp kommer vi att koppla in i vårt resultatkapitel för att redogöra hur vi tolkar 

respondenternas svar och berättelser.  

 
3. Metod och material 

 

Vi har valt att skriva vår uppsats utifrån kvalitativa studier vilket betydervi har intervjuat tre 

lärare och tre muslimska tjejer med slöja. I metod och material kapitlet kommer vi att gå 

igenom vilka metoder vi använt oss av och förklara dem samt vilket material som varit 

relevant för vår studie. Vi kommer att förklara varför vi valt att utgå från en kvalitativ studie 

och vilka för respektive nackdelar det kan innebära. 

Jan Trost (2010) menar att för att förstå människors sätt att samtala och reagera är den 

kvalitativa studien den mest rimliga. Han menar också att om den kvalitativa intervjun är väl 

genomförd får intervjuaren ett omfattande material där han eller hon kan upptäcka olika 

intressanta skeende, åsikter (Trost, 2010:25). Motsatsen till den kvalitativa forskningen är den 

kvantitativa studien i form av enkäter där forskaren kan finna mönster och skillnader från ett 

större antal informanter (Trost, 2010:39). Vi valde att göra en kvalitativ studie istället för en 

kvantitativ för att vi kände att den kvalitativa metoden kunde besvara våra frågor på ett bättre 

sätt. Trost (2010) beskriver att det finns olika grader av standardisering i de olika studierna, 

vid enkätdatainsamlingar är graden av standardisering hög. Det vill säga att man använder sig 

av samma frågor och de ställs i en bestämd ordning och att situationen är det samma för alla. 

Men i vår studie där vi använder oss av kvalitativ studie är standardisering graden låg, vi har 

själva valt att formulera frågor till varje intervjutillfälle. Det bildas ett samtal mellan oss och 

deltagarna men det är mest deltagarna som pratar och berättar om sina situationer medan vi 

leder samtalet. Som forskare är det nödvändigt att informera och identifiera studiens syfte och 

dess ämne för deltagarna så att deltagarna känner sig säkra och vet vilka metoder som 

kommer användas under intervjun för att vi ska kunna nå målet samt att de ska ha kännedom 

om vad det är vi vill ha ut från intervjun (Kvale, 2014:147). Vi kommer även att presentera 
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lärarna och eleverna under fiktiva namn på grund av att det blir lättare för oss att visa vem det 

är som säger vad i resultatet samt för att dölja respondenternas identitet och riktiga namn.  

Material som vi har använt oss av vid intervjutillfällena är en smarttelefon med 

inspelningsprogram installerad men vi har även använt oss av en dator vid en utav dessa 

tillfällen. Vid två av intervjutillfällen fick vi tillåtelse av lärarna att spela in hela intervjun, 

sedan transkriberade vi båda dessa intervjuer på datorn. Men vid en utav tillfällen ville inte 

läraren bli inspelad och frågade om vi kunde skriva ner allt på datorn istället, vi respekterade 

lärarens åsikt och en utav oss fick intervjua läraren medan den andre satt och antecknade allt 

på datorn. Efter intervjun var över gick vi genom allt med läraren om det som har antecknats 

så att läraren får möjligheten att själv reflektera och möjligtvis lägga till något som vi har 

missat få med eller ta bort felaktiga detaljer. 

3.1 Etik 
 

Den kvalitativa intervju som forskningsmetod innebär att samtalet har en struktur och ett 

syfte, där forskaren själv leder samtalet och har redan innan intervjun bestämt strukturen och 

upplägget av hela intervjun. Det är genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnade som 

forskaren skaffar sig grundliga kunskaper om personen som blir intervjuad. Intervju som 

forskningsmetod skiljer sig från det vardagliga samtalet, här är inte båda parter likställda 

eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen (Kvale 2014:19). 

När en kvalitativ studie genomförs kommer den etiska aspekten in i spelet, det vill säga att 

personer som genomför en kvalitativ intervju måste börja tänka på deltagarens bästa för att 

den ska känna sig säker och veta att det inte förekommer några negativa konsekvenser för 

personen.  

Kvale (2014) skriver i sin bok den kvalitativa forskningsintervjun att varje undersökning har 

egna moraliska frågor som kan förekomma för en forskare, detta innebär att det inte finns 

några exakta riktlinjer i en undersökning utan att etiken anpassas till själva 

undersökningsområdena. Det finns fyra etiska riktlinjer kring forskning som handlar om 

människor som Kvale tar upp, dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll (Kvale 2014:105). För att genomföra en intervju måste forskaren först och 

främst ha deltagarens samtyckte, samt måste deltagaren vara väl informerad om 

undersökningen dess syfte och uppbyggnad detta är den första etiska riktlinjen. Detta innebär 

att undersökningspersonerna deltar i studien frivilligt och att om de under några 

omständigheter känner att de inte längre vill delta i studien kan de när som dra sig ur och 
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forskaren har då ingen makt att påtvinga personen studien (Kvale 2014:107). Den andra etiska 

riktlinjen är konfidentialitet som innebär att alla undersökningspersonerna har rätten till att 

vara anonyma i studien och forskaren måste i sin tur leva upp till detta och inte ta med deras 

namn i studien. All information som kan beskriva undersökningspersonerna så som namn 

eller något som kan identifiera personen eller vara länkade till dess privatliv måste ändras och 

hållas hemligt. Problematiken med den kvalitativa studien är att det kan förekomma känsliga 

uppgifter i samtalet då är det forskarens roll att skydda dessa uppgifter (Kvale 2014:109). Den 

tredje etiska riktlinjen är konsekvenser detta innebär att forskaren måste göra allt den kan för 

att minska på riskerna för undersökningspersonerna. Kvale (2014) tar upp att intervjun i sig 

kan ses som en bra erfarenhet för undersökningspersonerna då intervjuer möjliggör att 

deltagarna kan yttra sina personliga tankar om ämnet.  

 

Det förekommer att undersökningspersoner under intervjun yttrar sig för känsligt och sedan 

genast ångra sig, detta möjliggör för forskaren och radera och sedan börja på nytt för 

deltagarens säkerhet (Kvale 2014:110). Den sista etiska aspekten är forskarens roll i intervjun, 

som forskare är det väldigt viktigt att ha med dessa etiska aspekter i sin studie för detta gör att 

forskarens roll måste vara ansvarsfull under hela studien. Forskarens roll har en stor betydelse 

för själva studien för det är den som bestämmer studiens kvalité. Forskaren måste i sin roll 

vara känslig och vara engagerad i sina moraliska frågor. Att forskaren har kännedom om 

värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan hjälpa forskaren att göra val där etiska och 

vetenskapliga intressen vägs mot varandra (Kvale, 2014:111).  

 

Innan vi började studien visste vi om att slöjan är ett omdiskuterat och känsligt ämne. Vi var 

också medvetna om att våra roller som forskare kunde påverkas av att vi är män. Det finns en 

möjlighet att eleverna med slöja som vi intervjuat kan ha svarat annorlunda om det 

exempelvis hade varit en kvinnlig forskare som intervjuat dem och om hon själv hade burit 

slöja. Det är inte alltid lätt att hitta intervjupersoner som är villiga att ställa upp och svara på 

frågor angående något så personligt som deras religiösa attributer. Det som talar till vår fördel 

är att vi båda är muslimer och har en viss förståelse i den ”muslimska” kulturen vilket kan ha 

fått intervjupersonerna att känna sig mer avslappnade och ärliga när de svarade. Kvale tar upp 

vilka svårigheter som kan uppstå när man intervjuar personer med en annan kulturell 

bakgrund. Det kan exempelvis finnas svårigheter att känna igen olikheter i språkbruk, gester 
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och kulturella normer när man gör intervjuer tvärs över kön, generationer, samhällsklasser 

eller religioner (Kvale, 2014:160).  

Något som dock är viktigt om som forskaren måste tänka på är att vara så objektiv som 

möjligt. Band till intervjupersonerna kan få forskaren att bortse från vissa resultat och betona 

andra men för en så fullständig och opartisk undersökning som möjligt måste forskaren vara 

så professionell som möjligt och inte lägga in sina egna subjektiva tankar och funderingar 

över svaren. Forskaren måste hålla en professionell distans och inte bara tolka 

intervjupersonernas utsagor utifrån deras egna perspektiv (Kvale, 2014:90–91).  

Vi bokade först in ett möte med informanterna för att berätta om syftet bakom vårt arbete 

samt för att bestämma in tid med de för intervju, i samband med besöket delade vi ut ett brev 

till alla informanter som de skulle ta med hem och få påskrivna av sina föräldrar. I brevet 

presenterade vi kort vilka vi var, vad vi gick för utbildning och att vi nu skriver vår C-uppsats. 

Vi frågade om deras barn fick lov att delta i undersökningen och skickade även med våra 

intervjufrågor så att de skulle kunna läsa frågorna.  

3.2 Urval 
 
Undersökningsintervjuer har genomförts med elever som går i högstadiet samt tre lärare i tre 

olika ämnen. Den här sortens urval är något som Trost (2001) kallar för bekvämlighetsurval, 

det vill säga att undersökaren tar kontakt med olika deltagare och frågar om de är villiga att 

avsätta lite tid till att besvara några frågor kring ämnet (Trost 2001:31) I urvalet ingick elever 

som går i högstadiet för att det var här vi kände att det är i den åldern som eleverna har fått 

uppleva en del från sin skoltid sedan är de tillräckligt gamla för att kunna tänka tillbaka på sin 

skoltid hur de har blivit behandlade samt hur skolan har hjälp dem. Informanterna som vi har 

valt att intervjua är tre unga kvinnor som går i högstadiet, en av dessa bär fortfarande slöja 

och två utav dessa har nyligen valt att gå ifrån slöjan och bestämt sig att inte bära den. Detta 

tyckte vi var intressant för vår undersökning, där vi kan ta reda på vad det var som fick dessa 

unga kvinnor att ta av sig slöjan.  

 

Var det något som hade med skolans miljö, vänner eller annat att göra. Utöver dessa tre unga 

kvinnor har vi tagit kontakt med tre lärare i tre olika ämnen, alla tre från olika skolor. Ämnen 

som dessa lärare undervisare i är religion, biologi och idrott, vi valde att intervjua lärare i 

dessa tre olika ämnen för att vi tyckte att det är i dessa tre ämnen som slöjan kan spela stor 

roll.  Hur religionsläraren arbetar med slöjan, tar de upp något om slöjan i sin undervisning. 
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Biologi läraren kring ämnet sexualkunskap, har det förekommit att elever inte deltagit på 

lektionerna på grund av sin trosuppfattning, sen idrottsämnet är den viktigaste delen i den här 

studien. Hur gör läraren när det gäller att ta hand om elever med slöjan, gällande exempelvis 

omklädningsrum, simning och andra aktiviteter som förekommer på lektioner. De lärarna som 

blivit utvalda i vår undersökning är de lärare som kontaktats och svarat på vår förfrågan om 

en medverkan i intervjustudie.  

4. Skolans värdegrund 
 

I denna presentation kommer vi att gå igenom skolans värdegrund och uppdrag utifrån 

läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshem. Vi har valt att redogöra för skolans 

värdegrund och styrdokument med anledning av att lärarna vi intervjuat har fått svara på 

frågor angående hur de arbetar utifrån skolans värdegrund och uppdrag och vi anser då att 

detta kapitel ger oss en inblick i hur lärarna tänker och agerar.  

4.1 Skolans värdegrund och uppdrag – Lgr 11 
 

Den svenska skolan styrs av olika lagar och dokument eftersom vi har valt att genomföra våra 

intervjuer hos elever och lärare som går i grundskolan har vi valt att titta på läroplanen för 

grundskolan Lgr 11. Centralt för grundskolans styrdokument är att alla som verkar inom 

skolan ska främja hänsyn och respekt för varje människas egenvärde samt respekt för vår 

gemensamma miljö. Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män är några punkter som styrdokument starkt 

lyfter upp (Skolverket, 2011: 12-13). I Styrdokumenten står det klart och tydligt att skolan 

skall lära elever att skapa förståelse för andra människor, ingen i skolan skall utsätts för 

diskriminering på grund av sitt kön, sexuell läggning, etniskt tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning. Lärarna skall tillsammans med resten av skolanspersonal diskutera samt ta till 

nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av diskriminering och kränkandebehandling 

(Skolverket, 2011:13). Utifrån styrdokumenten för grundskolan ser vi tydligt att det är 

lärarnas uppgift att tillsammans med hemmet att fostra eleverna på bästa möjliga sätt så de 

kan utveckla respekt och förståelse för andra elevers värderingar, levnadsätt och livsval. 

4.2 Skolverket 
 

I skolverkets regelverk tas upp om elevers klädsel i skolan. Klädsel är något som normalt 

bestäms av individen själv och utgångspunkten för skolan är att visa respekt för enskilda 
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elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är fråga om religiösa uttryck. Detta är 

väldigt aktuellt när det gäller elever som bär slöja i skolan. År 2006 infördes det nya 

bestämmelser om diskriminering som innebär att det inte är möjligt för skolan att ha generella 

förbud mot heltäckande slöja men under vissa omständigheter och i enskilda situationer kan 

förbud mot en speciell klädsel godtas även om klädseln har religiös eller etnisk/kulturell 

bakgrund. Det gäller om klädseln väsentligt skulle försvåra kontaken mellan lärare och elever. 

För att lärarna ska kunna kommunicera med eleverna och försäkra sig att eleven har förstått 

lärarens direktiv måste läraren ha kontakt med eleven. Kommunikation sker via rösten men 

lika mycket med vårt kroppsspråk och ansiktsuttryck, läraren måste då här komma på andra 

lösningar för att säkerställa att eleven förstått (Skolverket, 2012). När det gäller special 

klädsel är det lärarens ansvar att tillsammans med rektorns stöd lösa olika hinder som gör att 

eleven inte når upp till målen, läraren måste även avgöra om den speciella klädseln kan 

medföra särskilda risker vid laborationer eller andra fysiska övningar. Läraren måste då 

anpassa undervisningen och hitta andra alternativ att genomföra undervisningen på än att be 

eleven ta av sig den heltäckande slöjan eller andra speciella klädsel (Skolverket, 2012).  

 

Skolverket (2012) tar upp att det finns olika branscher exempelvis restaurang, livsmedel, 

hälso- och sjukvården där slöjan kan i vissa fall begränsas på grund av hygienregler. Här är 

studie- och yrkesvägledarens roll jätteviktigt för elevernas framtida val inom olika yrken. De 

måste tydligt förklara och förmedla att det finns gymnasieutbildningar där det aktuellt kan 

förbjuda slöjan på grund av hygienregler och säkerhetsregler (Skolverket, 2012). 

Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden och lärare idag har fyra 

etiska principer som återspeglar de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha. Dessa 

är delade i fyra block vilka är: Eleven alltid i centrum, läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen, upprätthållandet av lärares yrkesetik och lärares samhällsuppdrag (Lärarnas 

Riksförbund, 2014).  

4.3 Sammanfattning 
 

I skolans värdegrund lyfts det fram att skolan ska främja hänsyn och respekt för varje 

människas egenvärde samt respekt för den gemensamma miljön. Människans okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

är även några punkter som lyfts fram. Skolverket tar även upp klädsel i skolan där man menar 

att klädsel är något som normalt bestäms av individen själv och utgångspunkten för skolan är 

då att visa respekt för enskilda elevers val av klädsel och liknande, särskilt när det är frågan 
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om religiösa uttryck. Det är också sedan 2006 förbjudet för skolor att ha generella förbud mot 

heltäckande slöja men under vissa omständigheter och i enskilda situationer kan förbud mot 

en speciell klädsel godtas även om klädseln har religiös eller etnisk/kulturell bakgrund. Detta 

gäller om exempelvis klädseln skulle försvåra kontakten mellan lärare och elever stämmer 

ganska bra överens med den.  

5. Bakgrund 
 

I dessa kapitel går vi igenom hur muslimer i Sverige och skolan lever och har det. Vi kommer 

att ta upp vilka problem och komplikationer muslimer står inför i det svenska samhället och 

hur parterna sedan gjort för att kunna komma överens och förstå varandra. I stycket om slöjan 

kommer vi att förklara bakgrundsfakta samt historian om dess andvändning genom tiderna 

och betydelsen den har haft och har i olika kulturer.  

 

5.1 Muslim i Sverige och skolan 
 

Att vara muslim i Sverige och väst skiljer sig från att vara muslim i ett muslimskt land. En 

uppfattning som många kanske delar är att man förväntar sig att invandrare i Sverige ska 

integreras in i samhället. Under den tidigare arbetskraftsinvandringen som skedde under 60-

70 talet talade man mer om att invandrare ska anpassas eller assimileras till det svenska 

majoritetssamhället.  Integrering och assimilering skiljer sig från varandra och man kan se 

integrering som ett politiskt korrekt begrepp som syftar till att åtminstone ytligt sett skydda 

något av invandrarens integritet och identitet. I integrationsprocessen har man förväntningar 

om att invandraren ska delta och blanda sig med majoritetskulturen. Detta är något som enligt 

Ouis och Roald muslimer kan har svårt för ibland. Vissa vardagssituationer kan upplevas 

besvärliga för muslimer som då väljer att inte delta i dessa. Detta kan ställa till det i 

integrationsprocessen vilket i sin tur kan leda till utanförskap och isolering. Exempel på 

situationer som möjligtvis hindrar muslimer från att delta och blanda sig med 

majoritetskulturen kan vara det islamiska förbudet mot griskött och alkohol (Ouis& Roald, 

2003:87). 

 

Detta förbud kan tolkas som att muslimer bör undvika alla sammanhang där alkohol 

överhuvudtaget förekommer.  Situationer som arbetsluncher där kanske lättöl serveras eller 

midsommarfester kan då vara tillfällen där en muslim kanske väljer att inte delta eller ta 
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avstånd ifrån. Sedan finns det muslimer som menar att förbudet att äta griskött sträcker sig 

även till matfett där exempelvis ister eller annat animaliskt fett ingår i produkter med gelatin 

som godis, glass, vissa yoghurtprodukter. Detta kan ställa till det för muslimer i det svenska 

samhället och många muslimer kan uppleva en rädsla av att fel fett kombinerat med rädslan 

att såra någon genom att fråga och vara petig. Vidare har vi också muslimer som äter enbart 

halal-slaktat kött vilket då leder till att de inte äter vanligt slaktat kött eller andra animaliska 

produkter. (Ouis& Roald, 2003:88). 

 

Man skulle kunna kalla dessa situationer för komplikationer i det dagliga livet och det är 

något som vi även ser i dagens skola.  En del muslimska föräldrar vill inte att deras barn ska 

delta i vissa aktiviteter i skolan. Det kan vara sexualundervisning eller undervisning i 

kristendom som kan upplevas och ibland missförstås som en påverkan från skolan att barnen 

ska bli kristna. En del strikta muslimer vill inte att deras barn ska ha musikundervisning då de 

anser att det är förbjudet. En del barn förbjuds av föräldrarna att delta i en mängd olika 

aktiviteter alltifrån skridskoåkning till klassresor. Rädslan i dessa sammanhang är oftast att 

barnen ska utsättas för omoralisk påverkan eller själva göra något som påverkar deras rykte 

och oftast handlar det om tonårsflickor i dessa sammanhang. En del muslimer uppfattar det 

som otillåtet att barnen måste klä av sig och duscha nakna i olika idrottssammanhang. Detta 

leder vidare till att vissa föräldrar har en rädsla för att barnen ska utsättas för sexuella 

övergrepp och en generell misstro mot svenskar som möjligtvis kan förstärkas genom 

reportage i massmedia om exempelvis sexuellt utnyttjande av pojkar på fotbollsläger eller 

gruppvåldtäkter på unga flickor. Detta kan i sin tur leda till en rädsla för det svenska 

majoritetsamhället vilket vidare stärker utanförskapet hos de muslimska barnen(Ouis& Roald, 

2003:89). Det finns dock också muslimer som irriteras över att de alltid förväntas delta i alla 

sammanhang och att svenskar tror att de vill vara som dem. De tycker att de har valt en bättre 

och sundare livsstil själva och skulle gärna vilja ha förståelse för sitt val. Ouis och Roald 

(2003) tar upp att en ung muslimsk kvinna berättade att det jobbigaste med att vara muslim i 

Sverige var att majoritetssamhället verkade förutsätta att hon helst av allt skulle vilja leva som 

en vanlig svensk tjej men själv tyckte hon att islam underlättade så att hon kunde välja bort 

droger eller slippa bli utnyttjad av killar. Hon hade en feministisk syn på sin muslimska 

identitet och upplevde att svenska flickor nedvärderar sig själva med sin utseendefixering och 

vilja att göra killarna till lags. Situationerna som uppstår är oftast väldigt komplicerade och 

vad som är rätt eller fel ligger oftast i en gråzon(Ouis& Roald, 2003: 93-94).  
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Det finns exempelvis föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i skolavslutningarna om 

de hålls i kyrkan på grund av att det är en kristen gudstjänst där kristna sånger och böner 

förekommer. Då har skolorna bemött dessa krav genom att anordna alternativ skolavslutning 

för dessa barn eller genom att tona ner det religiösa i den kyrkliga skolavslutningen och peka 

på att det är bara en svensk icke religiös tradition att vara där. Sedan har vi muslimer som 

menar att det är just respekten de har för den kristna religionen som gör att de inte vill ingå i 

gudstjänsten. Andra muslimer menar dock att det är viktigt att barnen deltar i kyrkan utan att 

för den skull behöva känna att deras islamiska tro blir utmanad och menar att det är 

muslimernas dåliga självförtroende som gör att de alltid drar sig undan komplicerade 

situationer och menar samt att barn inte ska få lida för föräldrarna rädsla(Ouis& Roald, 2003: 

93).  

 

Alla dessa exempel har en gemensam faktor och det är att det har varit situationer som 

muslimer mer eller mindre frivilligt väljer att avstå från men de största hindren i muslimers 

integration handlar egentligen om det svenska majoritetssamhällets oförmåga eller ovilja att 

släppa in muslimer i olika sammanhang. Det tydligaste exemplet är hur muslimer, likt som 

andra invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Oftast skylls det på dåliga 

språkkunskaper och fel utbildning när invandrare går miste om jobb men författarna menar på 

att det finns mer djupgående orsaker till detta. De menar att det handlar mer om den utbredda 

rädslan för det okända, att göra bort sig, att trampa i klaveret. Svenskar är ofta omedvetna om 

hur konservativt och homogent det svenska samhället hittills har varit och integrationen av 

minoriteter också involverar en förändringsprocess hos majoriteter(Ouis& Roald, 2003: 93-

94).  

5.2 Slöjan 
 

Om man tittar ur ett historiskt perspektiv har slöjan alltid funnits där vid olika platser, slöjan 

har en skiftande innebörd beroende på var och vem det är som bär den. Inom den grekiska 

antiken utgjorde slöjan en symbol för vilket hushåll man tillhörde eller vilket politisk 

gemenskap man hade. Här var slöjans syfte att hålla kvinnorna utanför det offentliga rummet 

och vara mer hemma. Om vi tittar på den kristna traditionen har slöjan eller huvudduken varit 

signifikant för att kvinnorna har en underordnad status jämfört med männen vid de olika 

kristna sammankomsterna (Berge & Manga 2009:96). Precis som den grekiska antiken har 

även här kvinnans slöja varit en symbol för underordnad och ett utanförskap. Slöjan har inte 
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enbart används för religiösa skäl eller i form av stämpling, den används även vid olika 

speciella tillfällen. I Västeuropa symboliserar den vita slöjan oskuld och renhet. Det finns 

olika variationer av slöjor, färger, former men även olika texturer som symboliserar socialt 

språk (Berg & Manga 2009:96).  Men Idag förknippas slöjan mestadels med det muslimska 

kulturen, men det är ett kolonialt arv skriver Berge & Manga. Vidare tar de upp att före 1800-

talet har slöjan aldrig förknippats med islam och långt in på 1900-talet var det vanligt 

förekommande att kristna i Europa bar på slöjan (Berge & Manga 2009:97). Det förekom 

även att kvinnorna på landsbygden använde den heltäckande slöjan vid sörjande tillfällen som 

även här inte sågs som en främmande inslag. Berge & Manga (2009) nämner att det finns 

olika namn och begrepp som beskriver slöjan, men det finns inget direkt ord som kan 

användas eftersom olika världsdelar har ett eget namn för det. Här i Sverige finns det två olika 

beskrivningar för slöjan, det ena är sjal och det andra är huvudduk, huvudduken är den termen 

som vanligtvis har används hos kristna kvinnor och som har betydelse för kvinnligt täckande 

av håret. Termen huvudduk kan ha en problematisk betydelse skriver Berger och Manga, de 

menar att huvudduken exkluderar andra former av slöja speciellt heltäckande sådana (Berge 

& Manga 2009:97). De menar att huvudduken är problematiskt på det sättet att den inte har 

samma fina betydelse som slöja. Slöjan har alltid funnits och används av människor sen långt 

tillbaka i tiden, kristna har använd slöjan längre än vad muslimska kvinnor har gjort. Fram till 

1960-talet var det obligatoriskt att bära slöja under gudstjänster, det var efter 1960- talet som 

den katolska kyrkan började släppa kravet om slöjbärande under gudstjänster. Men 

fortfarande än idag är det ett krav att använda slöja under gudstjänster hos några kyrkor och 

andra grupper av troende (Berge & Manga 2009:98). 

 

Roald menar att 9-11 händelsen i USA påverkat synen på muslimen på ett väldigt negativt 

sätt. Muslimer och framförallt kvinnor med huvudduk (slöja) har blivit extra utsatta i den 

allmänt ökande främlingsrädslan. I Frankrike förbjöds flickor som bar slöja att gå i skolan 

redan på 1990-talet. I Turkiet där islam är den dominerande religionen medan 

statsförfattningen är sekulariserad har liknande åtgärder existerat länge. Vid många universitet 

får flickor med slöja inte ta sin examen. Detta har lett till att flickor studerar utomlands för att 

få ut sin examen men oftast är det bara möjligt för de som är rika. Synen på den muslimska 

slöjan skiljer sig också åt från andra huvuddukar som exempelvis den kristna nunnans 

huvudduk. Hon kan upplevas som ”inkarnationen av fromhet” medan en muslimsk kvinna 

med huvudduk förknippas med kvinnoförtryck eller politiska manifestationer. Den muslimska 

slöjan kan även ses som något provocerande och som går emot de sociala och politiska 
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idéerna i väst. Andra kan se slöjan som symbol för terrorismen vilket blev allt vanligare efter 

9-11 attacken i USA. I Sverige som i de flesta andra västliga länder är religionen en privatsak 

och ens religiositet ska därför inte synas. Men då kan man fråga sig varför nunnans huvudduk 

accepteras trots att nunnans och den muslimska kvinnans huvudduk båda symboliserar 

religiositet?  Den muslimska slöjan kan ses som en del av en hel ideologi och reaktionerna 

grundar sig i de islamofobiska yttringar som finns i det västliga samhället. Å andra sidan kan 

svaret vara så enkelt att nunnan representerar majoritetens religiösa tradition. Nu är inte 

katolicismen den rådande religionsinriktningen i Sverige men hur som helst är det en del av 

kristendomen och nunnan kan ses som en person tillhörande den inre kretsen. Den muslimska 

kvinnan representerar en främmande tro och världsbild som går tvärtemot de rådande 

religiösa och politiska idéerna (Ouis& Roald, 2003:190).  

6. Presentation av intervjumaterialet - Resultat 
 

Presentationen av intervjumaterialet bygger på de intervjufrågor som informanterna fick svara på. 

Intervjufrågorna medföljer som bilaga. I det här avsnittet analyserar och jämför vi deras svar. Vi 

kommer att presentera varje intervjupersons åsikter, tankar och erfarenheter samt tolka deras svar, 

vilket vi redogör utifrån våra övergripande intervjufrågor. I följande stycken presenteras de olika 

lärarna och eleverna under fiktiva namn. Här följer presentationen av eleverna: 

 

Amal är 14 år gammal och går i åttonde klass. Hon bar slöja i fyra år men idag gör hon det inte. 

Nadya är 15 år gammal och går i nionde klass. Hon bar slöja i sju år men idag gör hon det inte. 

Yasmine är 15 år gammal och går i nionde klass. Hon bär fortfarande slöja.  

6.1 Slöjan i hemmet och skolan 
 

Det här stycket kommer att handla om vad slöjan betyder för våra respondenter. Det handlar 

även om respekt och om att känna sig vuxen. Eleverna vi intervjuat har alla olika bakgrunder 

och upplevelser men övergripande så svarar de på frågor om betydelsen av slöjan och deras 

skolkamrater och lärares förhållning till den och deras val.  

 

Amal började bära den på grund av att hennes styvmamma och syster bar slöja och hon kände 

sig utanför. Hennes pappa och styvmamma tyckte båda att det var bra att bära slöja men de sa 

dock aldrig till henne att göra det utan hon valde det själv. Hennes styvmamma brukade säga 

att om man vill bära slöja så är det bättre att börja tidigt eftersom man inte kommer vilja ha på 
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sig den när man blir äldre. Men Amina säger dessutom att slöjan inte betydde så mycket för 

henne i det tillfället hon tog på sig den och att hon skulle ta av sig den när hon blir äldre och 

att hon inte tänkte på konsekvenserna. Nadya valde att bära slöja på grund av att hennes 

mamma klippte av hennes hår när hon var sju år gammal. Hon hade väldigt långt hår och var 

inte glad med klippningen. Nadya säger också att hon var mer religiös när hon hade slöjan och 

att den betydde mycket för henne samt att hon ibland kände att hennes pappa var mer stolt 

över henne.  

 

Jag sa att jag aldrig tänker gå ut så. Jag såg ut som en kille med jättekort hår så jag sa att 

jag ska ta på mig slöjan. Min mamma blev förvånad. Jag sa att jag skulle göra det men då 

sa mamma till mig att jag måste tänka på att det är ingen lek. Om jag tar på mig slöjan så 

kan jag inte bara ta av den (Nadya) 

 

Hon säger att hon tog då på sig slöjan men att det mest var en lek för henne och att håret 

syntes samt att slöjan inte satt ordentligt utan slarvigt. När håret växte med tiden gillade hon 

slöjan mer och mer och blev noga med att inte visa håret, hon sov till och med slöjan. Hennes 

mamma bar också slöja. Yasmine är den som har kvar sin slöja än idag och började använda 

slöja på grund av att hon anser att muslimska tjejer ska göra det. Hennes familj är religiösa 

och mamman bär också slöja. Yasmine menar att man inte behöver ha slöja när man är yngre 

men när man börjar växa upp så ska man det och hennes föräldrar tyckte att man skulle ha det. 

Yasmine säger också att man ska börja bära slöja när man håller på att växa upp och bli 

kvinna. Detta tolkar vi som när man börjar få menstruation. Yasmines anledning skiljer sig 

från de tidigare och hon verkar vara mer religiös dessutom men alla tre har bestämt själva när 

de ville bära slöja och inget tvång har förekommit. När tjejerna fick frågan hur omgivningen 

reagerat på att de bar eller bär slöja svarar samtliga tjejer att reaktionerna från familjen var 

väldigt positiv men att föräldrarna såg det som något seriöst och att de verkligen skulle vara 

säkra på vad de gjorde. Alla tre tjejerna säger också att omgivningen i skolan reagerade både 

positivt och negativt. Yasmine säger att hon tyckte att eleverna i hennes klass tyckte det var 

mer intressant men att vissa lärare kanske blev förvånade och inte visste hur de skulle förhålla 

sig till det.  

  

Vi ställde frågor till tjejerna kring reaktioner som de hade upplevt eller upplever i skolan och 

hur de har känt och känner sig med slöja. Amal kunde ibland känna sig utanför i skolan när 

exempelvis hennes kompisar gjorde flätor på varandra i skolan. Men också när det gällde 

killar. Hon tyckte att killarna i hennes klass och skola hade mer respekt för henne när hon bar 
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slöjan och det såg hon som ett problem eftersom de ignorerade henne och pratade enbart med 

tjejer som inte hade slöja. Hon menar att killarna såg henne mer som en vän när hon hade 

slöja och då kunde man inte vara något annat. Hon beskriver vissa lärare som kaxiga eller 

elaka mot henne när hon hade slöja eftersom de inte var så mot elever som inte bar slöja. Och 

utanför skolan säger hon att folk kunde kolla konstigt men det hände inte i skolan. Nadya sa 

att det fanns fyra andra tjejer som bar slöja i hennes klass och att det var normalt i klassen och 

skolan eftersom det fanns många muslimer som gick där. Hon säger att en av hennes lärare 

inte brukade hjälpa henne så mycket och att den läraren var så mot andraelever med slöja. 

Hon har vänner som bär slöja idag och hon säger att de känner samma sak. Yasmine är den 

enda tjejen som bär slöja i sin klass och hon menar att eleverna i hennes klass var snälla mot 

henne men att de frågade mycket om slöjan och varför hon tog på sig den. Hennes lärare 

frågade aldrig men de tyckte det var intressant och var nyfikna. Samtidigt säger hon att det 

från en början kunde tycka det var jobbigt med alla frågor.  

 

Flera från klassen och skolan fråga mig hela tiden i början varför jag hade slöja och 

om någon tvingat mig och sånt, jag försökte förklara att jag själv har valt det men det 

var lite jobbigt att de trodde typ mina föräldrar tvingat mig (Yasmine) 

 

Vi frågade eleverna om bärandet av slöja gjorde det problematiskt för dem i skolan på något 

sätt och om de kunde delta i all undervisning. Amal tyckte det var jobbigt på idrotten när de 

skulle simma. Hon fick ha badmössa på sig och kände sig utanför. Ibland deltog hon inte på 

lektionerna men lärarna sa att hon måste göra alla moment som alla andra elever. Vi frågade 

hennes hur hon och läraren löste detta: 

 

Ibland brukade jag vänta med att gå med min klass och lät alla andra gå och simma 

först och sedan gick jag med andra elever som också hade slöja på sig. Jag ville inte 

att de tuffa tjejerna i min klass skulle se mig simma med dem (Amal)  

 

Hon berättar vidare att hon hade fått F av läraren om hon inte hade deltagit i simningen. 

Nadya säger också att hon hade problem under idrottslektionerna när de skulle simma. Hon 

säger att alla andra tjejer hade bikini på sig men hon hade slöja och när de skulle dyka och 

simma så gick slöjan av och att det var tungt att simma med kläder. Yasmine säger att hon 

alltid deltagit i idrottslektionerna men att hon även innan slöjan hade kläder på när hon 

simmade. När hon sedan tog på sig slöjan hade hon en badmössa eller en speciell slöja som 

satt hårdare mot huden och inte störde lika mycket. Vi undrade det var andra ämnen tjejerna 
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hade svårt i och alla tre svarade att de hade haft det svårt på sexualundervisningen. Amal 

säger att hon kände sig obekväm under sexualundervisningen när hon bar slöja eftersom hon 

kände sig mer religiös då. Hon säger bland annat att hon aldrig fick frågor av de andra 

eleverna under sexualundervisningen men på andra lektioner som på religionen fick hon alltid 

frågor och de andra eleverna förväntade sig att hon skulle kunna allt om islam. Hon säger 

samtidigt att lärarna tyckte att hon var duktig i religionen och uppmanade henne att prata mer 

under sexualundervisningen men att hon kände sig för obekväm för det och var alltid rädd för 

att klasskamraterna skulle tycka något konstigt om henne. På frågan om hennes föräldrar 

visste att hon gick på undervisningen så svarade hon ja men hennes föräldrar ville inte att hon 

skulle kolla på filmerna läraren visade. En gång sa de till henne att inte gå när det visades film 

och då gjorde hon inte det. Sedan nämner hon även att killarna i hennes klass var omogna och 

jobbiga under sexualundervisningen.  

 

Så fort killarna ser sådana filmer eller ser bilder på tjejer som klär sig kort så skriker 

de bara och är omogna. Och då säger de ofta till oss tjejer ”Kolla hur ni ser ut, kan ni 

inte se ut som dem (Amal) 

 

Nadya säger inte mycket kring sexualundervisningen förutom att de bara hade lektioner vid 

två tillfällen och inte mer på grund av att killarna i hennes klass inte skötte sig och de fick 

ställa in lektionerna. Hon nämner dock hemkunskapen och säger att läraren bad henne dra upp 

ärmarna eftersom det var regel på att man skulle göra det när man lagade mat. Men Nadya 

ville inte göra det eftersom hon menar på att man inte ska visa armarna om man bär slöja.  

Läraren sa då till henne att hon ändå skulle dra upp ärmarna men hon drog upp dem bara en 

liten bit. Efter ett tag förstod läraren henne och hon hade inga problem med betyget i det 

ämnet. Ett annat ämne som hon tycker var jobbigt var idrotten, speciellt på sommaren då det 

var varmt. Slöjan och kläderna gjorde att hon svettades jättemycket och hon missade många 

lektioner på idrotten. Vi frågade henne om det var på grund av slöjan hon missade lektioner 

och hon berättar att hon hade varit med om en bilolycka där hon skadat sig och missat tre 

månader av skolan, när hon sedan kom tillbaka var hon rädd att skada sig under 

idrottslektionerna vilket kunde leda till hon var tvungen att kanske ta av sig kläderna eller 

slöjan. Hon nämner att hon hade svimmat under en lektion och då hjälpte hennes lärare henne 

och ville att hon skulle sitta i hans knä och ta av henne slöjan så han kunde se om hon skadat 

huvudet och detta tyckte Nadya var väldigt jobbigt. Yasmine som fortfarande bär slöja 

nämner att hon närvarar på alla lektioner de har i sexualundervisningen men hon säger att hon 



20 

 

tycker att man inte behöver visa vissa filmer som kanske har med sex att göra och att det kan 

ses av elever som något snuskigt. Yasmine nämner också som de tidigare tjejerna att killarna i 

klassen kunde vara jobbiga när de exempelvis visade filmer. När det gäller idrotten så säger 

Yasmine att hon använder badmössa och baddräkt men hon nämner att det kan vara jobbigt i 

vattnet med så mycket kläder. 

Amina berättar att hon tyckte det var jobbigt på skolavslutningarna eftersom man inte får ha 

korta kläder om man har slöja och under avslutningarna med skolan hade alla tjejer på sig 

klänningar eller korta klänningar. När de andra eleverna festade deltog hon väldigt sällan och 

hon säger att andra tjejer från klassen eller skolan kunde prata skit om henne om hon gjorde 

det. Vi frågade vad de andra tjejerna sa och då svarade hon att de tyckte det var fel att festa 

om man bär slöja, de som sa de här sakerna var både killar och tjejer och även tjejer som 

själva bar slöja. Nadya nämner att hon inte fick så många blickar från killarna när hon hade 

slöja. Hon hade en kompis som inte bar slöja och menar att killarna gick mer åt hennes håll 

när de umgicks och var mer intresserade av henne. Men samtidigt nämner hon att hon gick i 

en klass med andra slöjelever och att det skedde oftare att tjejerna utan slöja retades. Yasmine 

umgås med vänner som bär slöja och inte bär slöja. Men hon säger också att vissa aktiviteter 

är lite svåra för henne att göra som exempelvis att festa. Det är något hon drar sig undan ifrån. 

Vi frågade henne varför och hon svarade att hon inte dricker alkohol och att det förekommer 

mycket alkohol på fester vilket är förbjudet för muslimer att dricka enligt henne.  

Koppling till teori  
 

Det vi kan tydligt se utifrån deras berättelser är att elevernas familjer har påverkat dem 

mycket. Föräldrarna till eleverna har inte tvingat de att bära slöja men eftersom deras syskon 

och mödrar bar slöja kände de att de kanske också ska ha det. Vi tolkar deras val att börja bära 

slöja som ett sätt att passa in i familjen. De ville alltså ge av rätt intryck till föräldrarna. Ett 

sätt att ge av rätt intryck är att styra intrycket med hjälp av exempelvis klädsel som i detta fall 

är slöjan. Bärandet av slöjan framgår som ett fritt val men det är tydligt att vissa normer och 

värderingar följer med slöjan. Flickornas föräldrar ser bärandet av slöjan som något seriöst 

och som man bör göra på rätt sätt. Det vi också kan se är att det intryck de ger av hemma med 

slöja skiljer sig från det intrycket de ger av i skolan. I skolan är det blandade reaktioner där 

vissa elever ser deras val som något bra och andra ser det som något dåligt. Bland vissa 

grupper i skolan höjs deras sociala status på grund av bärandet av slöja medan andra inte 

förstår sig på den.  
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De ämnen som visar sig vara problematiska för flickorna är idrotten och 

sexualundervisningen. Problemen som uppstår är dels praktiska i de tillfällen där slöjan 

fysiskt föremål är ett hinder t.ex. på idrotten där de måste röra sig mycket eller simma. På 

sexualundervisningen är det dock de normer och värderingar som slöjan bär mig sig som visar 

sig vara problematiskt. Flickorna är mer bekväma med slöjan i hemmet med familjen som vi 

ser som deras privata region. I den offentliga regionen som vi ser som skolan är eleverna mer 

tillbakadragna. Samtidigt ser vi att de normer och värderingar som tillkommer med 

slöjbärande som bland annat handlar om att flickorna inte ska ha på sig korta kläder eller prata 

med pojkar inte alltid stämmer överens med flickornas personliga normer och värderingar. 

Flickorna vill ge ett visst intryck av sig själva när de bär slöjan men samtidigt vill de inte vara 

låsta i den roll som förväntas av omgivningen. Omgivningen i skolan är uppdelad mellan två 

grupper där ena gruppen anser slöjbärandet som något annorlunda och den andra gruppen ser 

slöjan som något fint men samtidigt förväntar sig ett visst typ av agerande om man bär den.   

 

6.2 Att bära eller inte bära slöja? 
 

Det här stycket kommer att handla om elevernas funderingar kring avtagandet av slöjan. Amal 

och Nadya har tagit av sig slöjan men Yasmine bär fortfarande den. I stycket tar vi upp frågor 

gällande varför de valt att ta av sig den, om de någonsin funderat över att ta av sig den och hur 

de blivit betraktade med och utan slöja.  

 

Vi ville veta hur dessa tre tjejer tänker kring slöjan och varför de tagit av sig den och om de 

någonsin funderat på att ta av sig den. Amal berättar att hon hade varit på semester med sin 

familj i Egypten och hade sett många tjejer som badade och att det var så varmt att hon bara 

ville ta av sig den.  

 

Jag vill bara säga att när jag först tog på mig slöjan så trodde jag bara att det var en 

lek. Jag trodde jag kunde att bort den när jag vill. Jag har egentligen aldrig velat ha 

slöjan, jag har alltid känt mig obekväm och alltid haft tanken att någon dag ska jag ta 

bort den (Amal) 

 

Hon sa att hon kände sig obekväm med den i den turistorten de var i men i huvudstaden Kairo 

kändes det inte alls obekvämt eftersom många hade slöja och ingen kollade konstigt. Vi 

frågade vidare vilka reaktioner hon fick när hon kom till skolan första dagen utan slöja. Hon 

berättar att det var blandade reaktioner där vissa av killarna tyckte hon hade blivit finare och 
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andra tyckte inte det. Läraren klappade när hon gick in i klassrummet och sa ”En applåd till 

hennes föräldrar som låter henne ta av sig slöjan” (Amal) 

Detta gjorde Amina väldigt arg då hon aldrig känt att hennes föräldrar tvingat henne till något. 

Hon säger vidare att hon var rädd för elevernas reaktioner och gömde sig på toan hennes 

vänner bad henne att komma ut och inte bry sig om vad någon tyckte.  

 

När jag gick ut kom det fram en kille och sa till mig ”Vad gör du? Varför har du tagit 

av dig slöjan? Ditt hår syns och alla kollar på dig, vad håller du på med?”. Då skrek 

jag att jag har tagit av mig den (Amal) 

 

Hennes föräldrar hade aldrig försökt tvinga henne till något och att hon har fått lära sig vad 

som är rätt och fel och fick följa vad hon själv ville. Vidare fråga vi om lärarens reaktion och 

hon förklarade det som att läraren var väldigt glad och vissa lärare kommenterade att hon var 

jättefin. Läraren som klappade sa även att det är bra att Amal har yttrandefrihet och får göra 

som hon vill. Amal blev inte alls glad över reaktionen från den här läraren och kände sig 

missförstådd. När det blev bättre väder började hon nu ta på sig kläder som hon annars inte 

hade på sig när hon bar slöja och många killar från skolan reagerade negativt till detta och 

undrade om nästa steg för henne efter att ha tagit av sig slöjan var att även klä sig kort. I de 

situationerna kände Amal att det var jobbigt och ville då ha på sig slöjan igen. Men när hon 

umgicks med sina vänner utanför skolan var det annorlunda då killar som hon inte kände eller 

som inte gick på skolan verkade intresserade av henne. Vi frågade henne hur andra elever på 

skolan som bar slöja reagerade och hon sa att de var nyfikna och tyckte hon var modig som 

hade tagit av sig den. Men en del av tjejerna som fortfarande bar slöja började bli taskiga mot 

henne och såg henne inte som en av dem längre.  

 

Vi frågade Amal vad hon tycker om slöjan och hon sa att hon tycker det är något fint och att 

hon har insett vilka fördelar det finns med den som hur sättet killarna kollar på henne nu för 

tiden jämfört med innan. Det var mer respektfullt innan och nu är de mer ytliga nämner hon. 

Hon känner inget agg mot slöjan men säger att hon alltid känt sig obekväm i den och vetat att 

den ska av i framtiden. Hon ångrar sig inte heller att hon tog av den. Amal säger att hon var 

mer religiös när hon bar slöja men att hon fortfarande är intresserad och lyssnar på sin pappa 

och pratar religion med honom. Intervjun avslutas med dessa sista meningar från Amina när 

vi frågade henne om det är något annat hon vill lägga till. Hon säger då att hon aldrig hatade 

slöjan utan hon kanske hade haft på den om skolmiljön hade varit annorlunda. Det var mest 
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killarna som påverkade henne och hela samhället inte bara skolan. Om tjejer med slöja hade 

lika mycket rättigheter som andra hade hon inte tagit av sig den men samtidigt sker det även 

orättvisor mot tjejer som inte bär slöja också men hon kände sig ännu mer orättvist behandlad 

med slöjan. Nadya berättar att hon hade problem med sitt hår som blev tunt på grund av slöjan 

och att hennes pappa rådde henne att ta av sig den.  

 

Men jag tänkte så, vad kommer skolan tycka? Vad kommer tjejerna tycka? Och jag 

var rädd för vad andra tjejer i skolan skulle säga, de coola tjejerna. Jag var också rädd 

för hur killarna skulle reagera för jag bråkade ofta med dem för de var kaxiga (Nadya) 

 

Första dagen hon hade slöja på sig gick hon runt med luva under stora delar av dagen i skolan. 

En av hennes vänner sa till henne att dra ner luvan och att hon inte behöver skämmas. Hon 

gjorde det och en kille i klassen började skrika att hon inte har slöja på sig. De skrek att hon 

inte hade något hår och de sa att ändå är ful utan slöja så hon kan likagärna ta på den igen. 

Nadya kände sig hatad och hon nämner att de tuffa tjejerna i skolan började prata skit om 

henne. Hon berättar också att en kille i skolan sa att han hade mer respekt för henne när hon 

bar slöjan och att tjejer utan slöja är sådana killar bara leker med medan de med slöja är för att 

gifta sig med. När hon hörde detta började hon fundera på om hon ska ta på sig slöjan igen. 

Det lugnade ner sig när killarna blev mer vana vid att hon inte hade slöja och hon säger att 

hon ångrar sig att hon tog på den men även att hon tog av den bara för killarnas skull.  

Vi frågade hur lärarna reagerade: 

 

Läraren verkade jätteglad och pratade med mig mycket. Hon verkade gilla att jag hade 

tagit av mig den. Alla lärare reagerade annorlunda, vissa frågade inte mig direkt varför 

jag tog av den men de sa att jag både var fin med slöja och utan slöja men att jag var 

finare med slöja, det var oftast hemspråkslärarna som sa detta.  Då förstod jag att de 

ville veta varför jag tog av den (Nadya) 

 

Hon berättar att det gick många muslimer i hennes klass och att tjejerna utan slöja retades mer 

av killarna och detta skiftade nu när hon hade tagit av sig den. Tjejerna som bar slöja verkade 

tappa respekten för henne sa hon. Nadya beskriver det som att vissa på hennes skola såg en 

som mindre värd och man kunde bli kallad för hora om man tagit av sig slöjan. Hon nämner 

också att hon tror att dessa tjejer var tvungna att bära slöja och att hon är glad att hennes 

föräldrar aldrig tvingat henne. Vi frågade Nadya vad slöjan betyder för henne. Hon säger att 

den egentligen betyder mycket för henne och att hon kände att hennes pappa var mer stolt 
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över henne när hon bar den. När hon tog av sig den började hon göra ”dåliga” saker som 

enligt henne var att skriva med killar.  

 

Det känns som att jag är en dålig tjej ibland, jag har gjort grejer nu som jag aldrig hade 

gjort när jag hade slöja. Slöjan var som ett skydd för mig, det var som en ballong som 

skyddade mig från dåliga saker, den stötte bort mig från dåliga saker (Nadya) 

 

Vi frågade Yasmine hur hon känner kring slöjan och om hon någon gång tänkt tanken att ta av 

sig den. Yasmine säger att det ibland kan vara svårt vara muslim i Sverige. Hon säger att 

majoriteten i Sverige inte är muslimer och att hon som muslimsk tjej med slöja kan känna sig 

utanför. Hon nämner att hon exempelvis inte äter griskött och att hon helst vill ha halalslaktat 

kött men att det inte alltid är lätt att få tag på det och det finns vissa aktiviteter som ungdomar 

i Sverige har som hon inte gillar och inte vill delta i vilket gör att hon sticker ut ännu mer 

enligt henne. Yasmine säger att hon har tänkt på hur livet hade varit om hon inte hade haft 

slöja på sig men att hon aldrig haft lust eller tänkt tanken att verkligen ta av sig den. Att bära 

slöja är enligt Yasmine något hon trivs med och säger att hon aldrig kommer ta av. Det finns 

ingen anledning enligt henne att ta av sig den men hon medger också att livet när det gäller 

vissa aspekter hade varit lättare om hon hade levt i ett muslimskt land.  

 

Koppling till teori  
 

Flickornas sociala beteende stämmer överens bland vissa grupper i skolan men inte hos andra 

precis som vi tidigare tagit upp. Flickorna håller upp olika fasader för olika grupper. De vill 

dels leva upp till föräldrarnas förväntningar men samtidigt vill de inte göra något som de 

känner sig obekväma med. De vill också leva upp till förväntningarna som finns i skolan men 

även här vill de inte göra något som de känner sig obekväma med. Detta tolkar vi som att de 

håller upp olika fasader och den privata regionen och offentliga regionen krockar och det blir 

svårt för dem att veta var och när de ska känna sig trygga och avslappnade. När de två 

flickorna tar av sig slöjan blir detta ännu mer påtagligt då de bryter mot de normer och 

värderingar som de uppfyllde när de bar slöjan. Vi tolkar det som att flickorna i början av sitt 

slöjbärande såg hemmet och familjen som den privata regionen där de kunde känna sig 

avslappnade och de inte behövde hålla upp någon social mask. Skolan som tolkas som den 

offentliga var betydligt mer komplicerad då vi menar att även tiden i skolan var uppdelad i en 

privat och offentlig region. Flickorna som tog av sig slöjan började med tiden se bärandet av 
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slöjan som att de bar på en social mask där de var tvungna att upprätthålla ett visst beteende. 

De ville bryta sig ut från dessa förväntningar men kände att slöjan hindrade dem.    

6.3 Sammanfattning 
 

Utifrån elevernas svar så kan vi se att de alla vid vissa tillfällen känt sig utanför på grund av 

sitt val att bära slöja. Tillfällen som dessa har varit allt från idrotten där simning, 

sexualkunskap, hemkunskap och fester. Sammanfattningsvis kom vi fram till att Amal som 

tagit av sig slöjan aldrig hade tanken att bära den hela sitt liv. Hon gick in med inställningen 

att bärandet av slöja inte var särskilt seriöst. Nadya hade samma inställning till en början men 

blev mer seriös med bärandet efter ett tag. Båda tycker att de har fått blandade reaktioner av 

att ta av sig slöjan. Dessa reaktioner har både varit positiva och negativa från omgivningen. 

Yasmine har aldrig riktigt velat ta av sig den även om hon funderat över hur det hade varit om 

hon inte hade burit slöja. Vi kan utifrån deras svar förstå att slöjan inte bara är ett klädesplagg. 

Det står för något och med bärandet av slöjan tillkommer vissa normer och värderingar. Av 

vissa grupper förväntas det att en flicka med slöja beter sig på ett speciellt sätt. Vi kan även se 

att de alla tre känt sig utanför någon gång på grund av bärandet av slöjan men det intressanta 

var att Amal och Nadya även kände sig utanför när de tog av sig den på grund av att de som vi 

tolkar det bröt mot de normer, värderingar och beteenden som förväntas av en flicka med 

slöja.  

 

6.4 Presentation av lärarnas intervjuer 
 

Intervju frågorna var detsamma för alla lärare, vi hade med oss allmänna frågor det vill säga 

sådan som alla lärare kan svara på. Sedan hade vi även några ämnesspecifika frågor som 

berörde endast lärarens ämne. Under intervjuns gång ställde vi en del följdfrågor till lärarna 

som hade med deras ämne och göra eller svaret som de gett oss till en tidigare fråga. 

Anders är SO lärare, Maria är idrottslärare och Olof är NO lärare och de jobbar på olika 

skolor.  

6.5 Slöjan i skolan 
 

Det här kapitlet kommer att handla om hur mycket lärarna i de olika ämnena egentligen vet 

om slöjan och dess betydelse. Hur mycket kunskap de känner att de har kring slöjan och hur 

de kan hjälpa eleverna för att uppnå målen. Men även hur de arbetar tillsammans med resten 
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av skolans personal och hur de ska bemötta elever som bär slöja, samt hur de behandlar dessa 

elever. 

 

Vid frågan om vad lärarna vet om slöjan fick vi nästan likadana svar från alla tre lärare. Det är 

att lärarna känner att de inte har tillräckligt med kunskap om slöjan, de skulle gärna vilja veta 

mer om den och lite bakgrunds faktorer till varför elever bär slöjan om finns det någon 

frivillighet eller är det ett måste att bära den. Det de visste om slöjan var att det förekommer 

att elever bär slöjan redan i tidig ålder och andra elever bär lite senare när de har kommit in i 

tonåren, men mer än det kände de inte till om slöjan. Gemensamt för alla tre lärare är att alla 

har en eller flera elever med slöja i sina klasser. De har haft elever i äldre åldrar men på 

senaste tiden har de även börjat få elever som bär på slöja i de lägre åldrarna. Lärarna känner 

att slöjan inte är något märkvärdigt i dagens skola och att det är ingen ovanlig syn. När vi 

ställde fråga till lärarna om de har haft personalmöte för och diskutera ämnet slöja hur de ska 

arbeta med de och hur de ska hjälpa elever på bästa möjliga sätt, svarade lärarna att de inte har 

haft några möten alls för de känner att det inte behövs. För att lärarna känner att skolans 

personal inte har alls några problem med elever som bär slöja, de särbehandlar inte några 

elever utan att alla elever är lika inkluderade i alla ämnen. Det är inte slöjan som spelar roll i 

skolan utan det är prestationen av eleverna som avgör vilket betyg de kommer att få i ett 

ämne. Lärarna känner att eleven med slöjan i klassen kan var en fördel för undervisningen i 

visa fall, exempelvis under religionslektionerna där kanske läraren inte kan mycket om slöja 

och fråga då eleven med slöja om den är villig att berätta lite om den för resten av klassen.  

 

När vi frågade lärarna om hur elever med slöja blev behandlade om skolans personal samt 

eleverna på skolan svarade de att lärarna behandlar alla elever lika. Det förekommer inte 

någon form av särbehandling på grund av deras val av klädsel. Sedan gällande hur eleverna 

behandlade elever med slöja sa de att under lektionstillfällen förekom det aldrig något 

negativt mot eleverna. Alla accepterade varandra och behandlade varandra med respekt. 

Sedan finns det tillfällen som är bortom deras makt exempelvis på raster då elever befinner 

sig på olika stället där det kan förekomma saker som de inte lägger märke till eller ser. Men 

även här var lärarna positivt inställda till att elever med slöja inte blir behandlade illa av andra 

elever.   
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I vår intervju hade vi en fråga som var till alla men för ett specifikt område, frågan vi ställe till 

lärarna var om slöja och keps är samma sak? Och om skolan kan förbjuda den ena men inte 

den andra? Anders tycker att det här är en ickefråga när det gäller att förbjuda den ena men 

inte den andra. Anders tycker att varken keps, mössa eller slöja är några problem 

överhuvudetaget under lektonstillfällen, han menar att så länge den inte stör lärandemomenten 

är det inga problem. Han tycker att kepsen, mössan och slöjan är alla liknande former av 

klädesplagg men att de kanske har olika betydelsen och attributer. Han nämner att slöjan och 

kepsen har egna attribut, där slöjan har ett religiöst attribut men kepsen har ett personligt 

attribut. En lärare ska inte behöva be eleverna ta av sig kepsen eller mössan bara för att den 

inte hör hemma inomhus. Däremot tycker han att vid diskussion och samtal med eleverna ska 

inte mössan, kepsen eller slöjan vara i vägen och dölja deras ansikte. Anders tycker att 

kommunikationen sker bäst genom ögonkontakt därför ska kepsen, mössan eller slöjan sitta 

på ett sådant sätt där den inte täcker för deras ögon eller ansikte. Han väljer att fokuserar på 

undervisningen istället för att fokusera på vad de har på sig, men enligt honom finns det lärare 

som är stränga med vad de har på huvudet under lektionen (Anders). Maria säger att slöjan 

och kepsen inte alls är samma sak, hon menar att slöjan har en innebörd, en betydelse för en 

religion och symboliserar något medan kepsen och mössan inte har samma betydelse som 

slöjan. Keps och mössa är inget mer än något som kompletterar deras klädstil.  

 

Hon säger att under hennes lektioner och andra lärares lektioner är det förbjudet för eleverna 

att bära keps eller mössa inomhus, men däremot är det tillåtet att bära slöja för eleverna. Det 

är här som skillnaden kommer in tycker Maria, det kan uppfattas som diskriminering eller 

särbehandling om läraren väljer att gå in och be eleven med slöja att ta av den för den har inte 

samma betydelse som keps och mössan. Det handlar mer om religionen som eleven utövar 

samt dess trosuppfattning (Maria). Olof säger att man skulle kunna se kepsen och slöjan som 

samma sak men att han vill inte påstå att det är samma sak. Likt Maria menar även Olof att 

slöjan är något som eleverna tror på, deras religiösa ställning det är något som symboliserar 

de. Medan kepsen och mössan har ingen betydelse mer än att det är något som eleverna gillar 

eller att det kanske är populärt att bära keps i skolan. Olof säger att de inte har stött på några 

problem gällande keps och slöja eftersom varken den ena eller den andra är förbjuden på 

denna skola. Olof tycker inte att det är något märkvärdigt om vad eleverna väljer att bära på 

huvud under lektionstid, det enda som spelar roll för han är att han ska kunna se sina elever 

och kunna identifiera de. Varken kepsen eller slöjan står i vägen för detta. Men däremot 
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tycker Olof att det är en intressant fråga och det är något som kan väcka stor uppmärksamhet 

om man väljer att förbjuda keps och mössa men inte slöja på lektionstid (Olof). 

Koppling till teorin  
 

I det här stycket förstår vi att lärarna vill veta mer om slöjan och vad den betyder för eleverna. 

De nämner också att elever med slöja är en vanlig syn på deras arbetsplatser. Vidare tycker de 

att eleverna trivs bra och att de blir bra behandlade av lärarna. Ett område som dock kan ses 

som problematiskt är vid frågan om keps och slöja. Utifrån lärarnas svar kring skillnader 

mellan keps och slöja kan vi fatta det som att de menar att slöjan betyder mycket mer för 

eleven och att det är något som måste respekteras. Detta tolkar vi som att lärarnas elever med 

slöja intar en viss fasad där de vill förmedla att slöjan inte är något som man bara bär på 

huvudet för saken skull utan att det faktiskt betyder något mer än om man bär på en keps. 

Utifrån lärarnas svar kan vi se att relationen mellan lärare och elev med slöja ses som en 

offentlig region. Deras elever förväntar sig bli förstådda på grund av sitt val att bära slöjan 

och lärarna förstår de vilket gör framträdandet för de båda parterna lyckat då dessa parter 

agerar enligt de normer som finns i skolan.  

 

6.6 Skolans värdegrund och delaktighet 
 

Det här stycket kommer att handla hur lärarna på skolan arbetar utifrån skolans värdegrund 

för att främja elevernas välmående. Här berättar lärarna om skolans värdegrund och hur den 

genomsyrar deras skolämnen samt hur de arbetar för att få eleverna att känna sig bekväma i 

sig själva. Kapitlet kommer även att handla om hur delaktiga elever med slöja är inom de 

olika ämnen, om det finns några moment inom de olika ämnena där elever väljer att inte delta 

på grund av sin trosuppfattning eller om det finns några moment där eleven inte kan delta på 

grund av att slöjan hindrar de. 

 

Skolansvärdegrund är något som genomsyrar hela verksamheten och det är en självklarhet 

efter det har med skolans grundpelare att göra (Anders). Detta är något som även Olof tycker 

är väldigt viktig för att eleverna ska känna sig trygga både i skolan och i sig själva men 

samtidigt ska de känna glädje och kunna ta ansvar över sina studier. Likt Anders säger Maria 

och Olof att skolans värdegrund är något viktigt för att de ska kunna arbeta och hjälpa 

eleverna på bästa möjliga sätt. Olof menar att värdegrunden är något som kommer naturligt in 

i arbetet som lärare och att det är något som de inte alltid tänker på men den finns där hela 
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tiden (Olof). Alla lärarna som vi har intervjuat är gemensamt överens om att eleverna skall ha 

rätt att få vara sig själva, bli respekterade och accepterade i skolan. Elevers integritet är viktig 

säger Maria men att det kan vara svårt att hålla ihop skolans värdegrund med individens 

behov (Maria). Här känner Maria att hon inte vet hur långt hon kan gå när det gäller elever 

med slöja, ibland är det så att hon behöver hjälp från rektorn och kanske till och med 

skolverket. Eftersom det ämnet är relativt nytt tycker hon att det behövs diskussioner kring det 

här ämnet om hur lärarna skall gå tillväga. Exempelvis kan dansundervisningen vara ett 

moraliskt dilemma då läraren måste respektera elevens intigritet och autonomi. Om det är en 

elev som inte vill hålla någon i handen av personliga skäl eller på grund av trosuppfattningen 

(Maria). Skolansvärdegrunder är något som sker automatiskt i skolan, men ämnet tas även 

upp under mentorstider. Där lärarna kan prata med alla elever om hur de ska behandla 

varandra och om det skulle vara något som eleverna vill ta upp med läraren (Anders, Maria, 

Olof).  

 

När det gäller elever med slöja kan förekomma att de inte deltar i några moment i skolan, det 

kan exempelvis vara simning, dans, sex och samlevand. Eleverna väljer att inte delta i dessa 

moment på grund av sin trosuppfattning. Lärarna som vi har intervjuat har alla hittat lösningar 

som gör att eleverna kan delta, eftersom de måste ha betyg måste de delta i alla moment 

(Anders, Maria, Olof). Exempelvis nämner Maria att elever som bär på slöja blir tveksamma 

att delta i simningen har läraren då kommit på lösning att ge eleverna en badmössa som de 

kan ta på sig och på så vis dölja sitt hår, sen har det även varit så att läraren hjälp elever med 

att hitta baddräkt fast i tunnare version. Då täcker detta hela elevens kropp samt dess hår 

(Maria). Vid dansundervisning där eleverna måste hålla varandra i handen har hon löst det på 

så sätt att det finns en förare och en följare istället för mannen som förare och kvinnan som 

följare. Det Maria har gjort är att eleverna blir tilldelade olika roller det vill säga att föraren 

kan vara en tjej vilket gör att elever som bär slöja kan hålla handen med en flicka istället för 

pojke. Detta gör att eleverna sammarbetar med varandra och allakanfå uppleva glädjen av alla 

moment (Maria). Skolan som Maria arbetade på har förmånen av en stor idrottshall där det 

finns utrymme för flera omklädningsrum, elever med slöja kan då gå in i ett eget rum byta 

om, duscha. I varje omklädningsrum finns det instängda duschar där eleven kan gå in och 

duscha (Maria).  
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Anders som befinner sig på en annan skola berättade att vid vissa fall har de även förekomit 

att skolan fått ordna att elever med slöja fått åka till Malmö där det finns badhus som är 

endast avsedda för kvinnor. Då har dessa elever fått åka iväg och simma, göra alla övningar 

samt fått ett intyg på att de har klarat av alla moment och därmed få sig ett godkändbetyg 

(Anders). Men även på den här skolan har det gått att lösa med badmössa eller baddräkt sedan 

har eleverna simmat tillsammans med resten av klassen. Anders har själv aldrig haft några 

problem med att elever inte deltagit på lektionerna på grund av sin trosuppfattning, han har ett 

teoretiskt ämne där han i vissa fall kunnat ta hjälp av elever med slöja. Exempelvis när frågan 

om slöjan kommit upp och Anders känner att han inte kan besvara frågan bra då tar han hjälp 

av elever med slöjan (Anders). Han tar upp i sin undervisning om slöjan när det är exempelvis 

Islam på schemat, det är oftast då som frågor kring slöjan dyker upp på lektionen. Anders 

säger att det som eleverna inte känner till är de såklart lite rädda för eller att de kanske undrar 

över en massa saker, då tycker läraren att det är bäst att redan från första början ta upp 

samtalet och med hjälp av elever som bär slöjan kunna klargöra för andra elever i klassen vad 

slöjan har för betydelse och varför tjejerna väljer att bära den. Detta gör att eleverna i klassen 

vet mer om slöjan och att elever med slöja får lite uppmärksamhet som gör att även de kan 

känna sig trygga i klasasen (Anders). 

 

Olof som också har ett teoretiskt ämne och har varit med om elever som inte deltagit på 

lektionerna på grund av sin trosuppfattning, när det exempelvis har varit sex och samlevnad. 

Läraren tycker att det har varit problematiskt med att elever inte deltar i undervisningen 

eftersom de kan då inte samla på sig tillräckligt med kunskap för att göra provet. De måste ha 

ett betyg, förslag som har lämnat in till läraren är att om det möjligtvis går att dela upp klassen 

i två grupper, tjejer för sig och killar för sig. Men läraren har då inte tid med detta eftersom 

det inte finns tillräckligt med resurser eller tid i skolan för att ha samma undervisning två 

gånger. Läraren har i dessa fall valt att kontakta föräldrarna för att ta reda på hur de kan lösa 

detta tillsammans men det har inte alltid fungerat. Olof menar på att föräldrarna tycker att 

eleverna är för unga för sådant här och de borde komma senare i skolåren där eleverna är 

äldre, föräldrarna tyckte även att läraren kanske kan skippa bilder och filmer under lektionen 

(Olof). En lösning som läraren har kommit fram till är att låta eleverna vara borta från 

lektionen men de måste ändå göra provet, men problematiken här blir att eleverna ofta får 

sämre betyg eftersom de inte har kunskapen för att kunna besvara frågorna ordentligt (Olof). 
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Koppling till teori  
 

 

Lärarna spelar också en roll i sitt arbete och det kan vi se genom att de alla tycker att det är 

viktigt att utgå från skolans värdegrund när de jobbar. De intar den här rollen som vi ser som 

en offentlig region för lärarna eftersom det är en del av arbetet och vad som förväntas av dem. 

Samtidigt ser vi att de är oroade över hur långt de ska gå för att möta elevernas behov och 

upprätthålla värdegrunden som finns i skolan. En lärare nämner också att en del elever har 

föräldrar som tycker att vissa ämnestillfällen som sexualundervisningen inte är lämpliga. Då 

kan man fråga sig om lärarna ska möta elevernas behov eller föräldrarnas. Föräldrarnas 

normer och värderingar påverkar självklart barnen och det kanske krockar med den 

värdegrund som lärarna upprätthåller. Om då en elev inte deltar i vissa ämnestillfällen 

överensstämmer inte agerandet med observatörernas förväntningar som i det här fallet är 

lärarna. Men om eleven deltar i dessa ämnestillfällen så finns det en risk att agerandet inte 

överensstämmer med andra observatörers förväntningar som då kan vara föräldrarna.  

6.7  Sammanfattning 
 

Utifrån lärarnas svar kan vi se att skolans värdegrund är väldigt viktig för dem och att det 

genomsyrar hela deras arbete. De nämner alla att de har uppstått situationer där elever med 

slöja kanske inte kan delta i vissa lektionstillfällen men de har då löst det på olika sätt. De 

verkar inte se dessa komplikationer som större problem även om de vill ha mer kunskap kring 

slöjan och vad den egentligen betyder för eleverna. När det gäller betygen har de försökt att 

anpassa lektionstillfällena så mycket som möjligt för elever med slöja så att de kan delta och 

inte känna sig utanför. I simningen exempelvis har de kunnat ha på sig badmössa eller 

simdräkt och i andra lektioner som exempelvis dans på idrotten har de kunnat dansa med 

andra flickor istället för att dansa med pojkar.  

7. Analys  
  

Goffman liknar det sociala beteendet vid ett teaterframträdande där vi genom att spela olika 

roller försöker styra åskådarnas, dvs. de andras intryck av oss. Vilka roller spelar då våra 

intervjupersoner? Lärarna intar självklart en lärarroll när de jobbar och det som är tydligt 

utifrån deras svar är att de har tydliga riktlinjer ifrån skolan hur de ska jobba och vad de ska 

rätta sig efter. Dessa riktlinjer är bland annat grundade i skolans värdegrund. Goffman säger 

att hela livet är en akt och att vi inte enbart ändrar sättet vi pratar på i andras närhet utan även 
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anpassar all information om oss själva som exempelvis val av kläder, val av bil eller arbete till 

hur vi vill framstå. För att individen ska veta vilken roll som är mest lämplig att ta på sig i ett 

sammanhang så bildar den sig först en uppfattning om den aktuella situationen, genom att 

notera ingredienser i miljön som visar vilket beteende som är önskvärt, för att sedan anpassa 

sig till detta. Det önskvärda beteendet som lärare utgår därför från styrdokumenten och 

skolans värdegrund och vi utgår från att det är den rollen lärarna vi intervjuat intar när de 

jobbar. Goffman nämner också att för att en grupp ska fungera som ett bra team så är det 

viktigt att medlemmarna anpassar sina beteenden till varandra och litar på att var och än 

uppträder enligt den överenskommelse som finns i gruppen. Annars finns risken att en 

medlem saboterar framträdandet för hela teamet vilket gör de ömsesidigt beroende av 

varandra. Lärare ingår i en sådan grupp och då måste de utgå ifrån samma grunder och inte 

avvika allt för mycket från överenskommelsen som existerar.  

 

När det gäller eleverna så vill vi säga att de intar olika roller i olika sammanhang. De intar en 

roll i skolan och en privat och det är det här Goffman kallar för främre och bakre region som 

vi med andra ord kallat för den offentliga och privata regionen. Det är i den offentliga 

regionen som framträdandet äger rum i form av att de agerande beter sig enligt olika normer 

som hövlighetsnormer och anständighetsnormer för att skapa ett visst intryck på 

observatörerna. I den privata regionen kan individen däremot slappna av, det är där han eller 

hon inte känner behovet av att hålla kvar den sociala masken utan kan vila från alla 

framträdanden och får möjlighet att vara sig själv. Den offentliga regionen i elevernas fall är 

självklart skolan och dess miljö och den privata är när de är hemma och privata. Den privata 

regionen kan vara när eleverna tar av sig slöjan, är hemma och kan vara sig själva och den 

offentliga kan vara när de då har på den och är i skolan. Men samtidigt säger en av tjejerna 

som bär slöja idag att hon känner sig mer säker med slöjan på och det är vid det tillfället hon 

känner som sig själv och inte när hon tar av den.  

 

Goffman nämner också att ett lyckat framträdande kännetecknas av en överensstämmelse av 

observatörernas förväntningar och individens beteende. Det är här vi tycker det blir intressant 

eftersom alla tre tjejer nämner att det troligtvis är svårare att få jobb om man bär slöja och då 

överensstämmer inte individens beteende med observatörernas förväntningar enligt dem. De 

två tjejerna som inte bär slöja längre säger att de kände sig utanför när de bar slöja på grund 

av att de inte kunde göra samma saker som de andra eleverna eller att de betraktades 

annorlunda av sin omgivning. Men de säger även att de kände sig utanför på nytt när de då 
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valde att ta av sig den och inte fick de reaktioner som de förväntade sig. I olika sammanhang 

gäller olika normer och värderingar och när eleverna bar slöja överenstämde beteendet med 

vissa observatörers förväntningar och när de då tog av sig den överensstämde inte längre med 

dessa observatörer utan med andra. Detta skapade självklart problem för de två eleverna som 

tagit av sig slöjan då de fick utstå kritik från flera håll.  

 

Alla tre tjejer nämner att de har haft vissa svårigheter under vissa ämnen. Dessa ämnen har 

varit sexualkunskap, idrott och hemkunskap. I hemkunskapen handlade det om praktiska 

problem som att lärarna bad de kavla upp ärmarna på tröjan när de lagade mat vilket var en 

regel men i sexualkunskapen och idrotten uppstod de mer komplicerade problemen. Eleverna 

nämner att de har svårt för vissa moment i sexualkunskapen som när exempelvis filmer med 

nakna människor visas och vissa aktiviteter på idrotten där de måste delta i som gör det svårt 

om man bär slöja som simning. Men de nämner också att beröring och nära kontakt har varit 

ett problem och är något som helst undviks. Detta gäller beröring med andra pojkar i klassen 

eller manliga lärare. Vi menar på att eleverna ser slöjan som en offentlig region och när de tar 

av sig den är de i den privata och avslappnade regionen. Sker det då att de av vissa 

anledningar måste ta av sig den eller att den står i vägen för deras aktiviteter i skolan så kan 

det bli svårt för eleverna att hantera situationen. En av eleverna nämner även att idrottsläraren 

vid ett tillfälle velat att hon tar av sig slöjan eftersom hon hade skadat sig och han ville 

undersöka om allt stod rätt till. Hon valde att inte ta av sig den och detta tolkar vi som att hon 

ville hålla distans mellan den offentliga och privata.  

 

Slöjan ses av eleverna som en religiös och kulturell symbol och detta kan då gå emot vissa 

kulturella uppfattningar som finns i skolan som exempelvis när det gäller sexualkunskapen. 

Men vi uppfattar det som att eleverna egentligen inte har så stora svårigheter med ämnet utan 

att det är föräldrarnas åsikter och värderingar som står i vägen. Elevernas religiösa tro stoppar 

dem även från att delta i fester där det förekommer alkohol. Här ser vi en tydlig skillnad på 

idrotten och sexualundervisningen. När det gäller idrotten så är slöjan praktiskt sätt ett hinder 

i vissa moment och när det gäller sexualundervisningen handlar det om att elevernas religiösa 

tro sätter stopp för deltagandet av vissa moment. Elevernas religiösa tro hänger även ihop med 

de normer och värderingar som följer med bärandet av slöjan. Slöjan ger eleverna en starkare 

koppling till de religiösa värderingarna och då intar de en viss roll. Ett speciellt agerande 

förväntas av dem. Problematiken som uppstår i elevernas liv är när förväntningarna från 

skolan och lärare krockar med olika kamratgrupper och föräldrarna.  
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Utifrån vårt resultat så kan vi se vissa skillnader och likheter med den tidigare forskningen. 

Otterbeck nämner i sin studie att klädvalet spelar en stor roll för muslimer, specifikt 

kvinnorna. De flesta muslimska männen som är invandrare klär sig precis som vilken 

medborgare som helst, deras val av kläder har ingen påverkan på deras liv eller deras 

trosuppfattning. Detsamma gäller för många muslimska invandrarkvinnor, men det finns en 

del kvinnor som är i samma situationer men väljer att tänka på val av klädsel. Dessa kvinnor 

känner ett stort socialt tryck på hur de ska klä säger beskriver Otterbeck, att dessa kvinnor ska 

klä sig anständig eller islamiskt. Men dessa kvinnor väljer att klä sig islamiskt på grund av 

religiösa skäl, exempelvis att bära slöja när de är utanför hemmet eller heltäckande 

(Otterbeck, 2000:55). Otterbeck nämner att kvinnor som bär slöja gör det för att de vill klä sig 

anständigt och anständighet är något som verkar associeras med slöjan om man utgår ifrån 

intervjuerna med eleverna. De två eleverna som tidigare burit slöja säger att de ibland kan 

känna sig dåliga eller sämre på grund av sitt val att sluta bära slöja och de nämner också att de 

blivit retade av elever på grund av sitt val. Eleverna som då retat dem har i de flesta fallen 

varit muslimska pojkar och de har ansett dessa flickor som mindre anständiga efter 

borttagandet av slöjan.  

 

Utifrån lärarnas och elevernas intervjuer fick vi klart för oss att ämnena som är mest 

problematiska för elever med slöja kan vara idrotten och sexualkunskapen. Otterbeck menar 

att det är exempelvi föräldrar som tycker att det uppstår problematiska situationer för flickor 

när de ska delta i idrottsämnet. Otterbeck nämner att det finns muslimska föräldrar som tycker 

att det inte är lämpligt att deras barn ska duscha tillsammans och som tycker att flickor inte 

ska behöva visa sig nakna framför andra flickor (Otterbeck 2000:57–60). Detta problem 

nämner bara en av lärarna vi intervjuat och det är idrottsläraren men när vi tar upp dessa 

frågor med eleverna vi intervjuat nämner ingen av dem att de har varit med om samma 

problem eller att deras föräldrar på något sätt lagt fram att de inte ska delta i vissa moment. En 

av eleverna nämner dock att hennes föräldrar sagt till henne att inte kolla på filmer som visas i 

sexualundervisningen. Det finns föräldrar som tycker att sexualundervisningen uppmanar 

eleverna att ha sexuella erfarenheter innan de är mogna för det, men även att undervisningen 

behöver inte visa nakna bilder eller filmer på olika kroppsdelar (Otterbeck 2000:61–62).  

 

Ett annat problematiskt område som Otterbeck tar upp i sin studie är simning som 

förekommer under idrottslektioner, här beskriver Otterbeck att det finns föräldrar som tycker 
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att flickor inte behöva delta i simundervisningen på grund av att badkläderna inte är 

anständiga och att miljön i badhuset inte är lämplig på grund av all lättklädnad (Otterbeck 

2000:60). Eleverna vi har intervjuat har alla haft problematik kring simnings moment i 

idrotten men de nämner inte att deras föräldrar på något sätt fått dem att tänka på ett visst sätt 

angående klädsel när de simmar men de har alla tre fått anpassa sin klädsel så att de har 

kunnat delta i momenten utan att det ska krocka med deras trosuppfattning.  

Otterbeck nämner även att det finns något som kallas för socialt tryck på muslimska flickor 

ifrån deras familjer, han menar att det är viktigt att värna för flickornas rykte och att det är 

därför det förekommer att familjer inte tillåter sina flickor följa med skolan på olika utflykter 

eftersom det finns risk att flickan skulle antingen hamna ensam med en pojke eller att flickan 

skulles synas exempelvis i badhuset då hon deltar i simundervisningen lättklädd samt vistas 

bland elever som är lättklädd(Otterbeck, 2000:70).  

 

Likt Otterbeck skriven även Stenberg (1999) att föräldrar är rädda för att deras barn i skolan 

blir påverkade av könsblandningen som pågår i de olika skolämnena. Den bild som Sverige 

har om könsroller och relation mellan könen i allmänt som förmedlas av skolan 

överensstämmer inte med den muslimska traditionen (Stenberg, 1999:109). Stenberg tar upp i 

sin studie att det finns en ständig oro hos föräldrar att deras barn ska bli splittrade i den 

kommunala skolan och att de till slut förlorar sin muslimska identitet. vidare tar Stenberg upp 

att barnen lever i två skilda världar, de möter olika normer och värderingar samt levnadssätt. I 

hemmet gör de en sak och sedan när de är i skolan får de göra något helt annat, detta är något 

som kan leda till splittring (Stenberg, 1999:109). Detta är något som vi tycker är synligt även i 

vår studie. Dessa två världar som Stenberg talar om kan ses som den bakre och främre 

regionen i Goffmans rollteori men vi vill påstå att detta fenomen är mer komplicerat än att 

eleverna är i den främre regionen när de är i skolan och i den bakre när de är hemma där de 

kan vara sig själva. Utifrån våra resultat kan vi se att den region eller den värld där eleverna 

känner sig mest bekväma i inte alltid behöver vara hemmet eller skolan utan det kan vara 

olika beroende på sammanhang. De tre eleverna vi intervjuat verkar inte komma från familjer 

som bestämmer över deras val i livet utan de har tagit på sig slöjan av eget behag men den 

splittring Stenberg talar om ser vi desto mer i elevernas umgängeskrets i skolan eller i 

klassrummet. De vi intervjuat som tagit av sig slöjan kände sig utanför en viss krets eller 

utanför vissa moment i skolan när de bar slöja och sedan när de tog av den ledde det till att de 

kände sig utanför i andra moment i kretsar i skolan.  
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8. Avslutande diskussion 
 

I vår uppsats var vårt övergripande syfte att undersöka olika föreställningar om slöjan hos 

elever och lärare och se vilka roller eleverna befinner sig i när de har på sig den respektive när 

de tar av sig den. I frågeställningen ville vi ta reda på hur lärarna hanterade slöjan som ett 

hinder och hur eleverna upplevde att slöjan påverkade deras offentliga och privata liv. För att 

nå vårt syfte och besvara våra frågor har vi tittat på vad den tidigare forskningen säger och 

jämfört detta med vårt resultat. Sedan har vi kopplat in våra teorier för att kunna förklara de 

olika fenomenen som existerar kring elevers identitet, socialisation, roller. Utifrån våra 

resultat har vi sett att eleverna har haft mest komplikationer i ämnena: idrott, NO 

(sexualkunskap). Andra ämnen som också varit problematiska men inte lika mycket är 

hemkunskapen och religionen. Det som kännetecknar dessa komplikationer eller problem är 

som vi se inte bara klädseln utan även deras trosuppfattning.  

 

De tre eleverna vi intervjuat visar ganska tydligt att med slöjan följer en viss ökad religiositet. 

Slöjan stoppar de från att göra vissa saker som andra ungdomar utan slöja gör. Det kan vara 

exempelvis att delta i fester eller klä på sig vissa kläder som visar mer hud. Men det är inte 

plagget slöjan som stoppar de utan det är vad slöjan står för. En av eleverna nämner att hennes 

mamma som aldrig tvingat henne bära slöja ändå lyfter fram att bärandet av slöja är ett seriöst 

beslut som man inte ska ta lätt på. Vi tolkar detta som att med bärandet av slöjan tillkommer 

vissa normer och värderingar. Dessa normer och värderingar utgår från elevernas uppfattning 

av islam och religiösa reglerna som finns angående klädsel. Men vi ser samtidigt att den 

tidigare forskningen tar upp att det finns vad man kallar för olika islamer och tolkningar av de 

religiösa texterna och att dessa ibland strider emot varandra. 

 

Det vi i alla fall kan se är att slöjan och dess normer och värderingar som tillkommer inte står 

i vägen för eleverna att anpassa sig till skolans värdegrund. Lärarna vi intervjuat ser självklart 

att det finns komplikationer och problem som kan uppstå eller har uppstått men de är positiva 

till att man kan förena skolans värdegrund med elevernas trosuppfattning. Av de tre eleverna 

vi intervjuat har två tagit av sig slöjan. Utifrån deras utsagor ser vi det som att dessa två 

individer varit osäkra på sitt val att bära slöja redan från början och att de då inte riktigt 

förstått vad det innebär att bära slöja och vilka situationer det kan uppstå. Eleven som bär 

slöja än idag och dessa två elever har alla på något sätt känt sig utanför i bärandet av slöja. 

Detta utanförskap har handlat om att deras värderingar och normer inte gått ihop med de 
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andra elevernas normer och värderingar. När det gäller skolan värdergrund har det inte varit 

några problem men andra elevers normer och värderingar har gjort det jobbigt för dessa 

individer ibland. Med slöja kände sig alla tre utanför på grund av att de inte kunde delta i 

vissa situationer som innebar lätt klädsel, festligheter eller lektioner som i sexualkunskapen 

där filmer med nakna personer visades. När de två eleverna tagit av sig slöjan kände de sig 

återigen utanför på grund av att de då bröt mot andra normer och värderingar där slöjan var 

socialt accepterad.  

 

Vår slutsats i den här studien är att dagens skola inte ser ut som förr då den är mycket mer 

mångkulturell och elever kan ha väldigt olika bakgrunder och komma från olika kulturer som 

skiljer sig väldigt mycket åt från den svenska kulturen. Att säga att det finns en svensk kultur 

är väldigt svårt men man kan dock prata om majoriteter och minoriteter och även fast elever 

som bär slöja är en minoritet bland såväl muslimska tjejer som svenska tjejer överhuvudtaget 

så är det något som blir alltmer vanligt. Detta medför ett större ansvar för dagens lärare att 

individanpassa undervisningen samtidigt som det ställer krav på deras förmåga att 

upprätthålla skolans värdegrund så att den går ihop med elevernas trosuppfattning och de 

normer och värderingar som tillkommer.   
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10. Bilagor 
 

10.1 Godkännande från föräldrarna 
 

Brev till målsman 

Hej 

Vi heter Badin Abdulkarim och Berat Sylejmani och vi läser till lärare i Halmstad, just nu 

läser vi samhällskunskap på avancerad nivå och i denna kurs har vi en C-uppsats. Vår C-

uppsats kommer att handla om slöjan i skolan. Vi kommer att undersöka slöjans betydelse, 

samt hur skolan arbetar för att hjälpa elever som bär slöja i skolan. Vi vill undersöka hur 

elever som bär slöja blir behandlade i skolan av lärare och elever samt hur de själva upplever 

sin skoltid. Det vi kommer göra är att få tag på tre muslimska elever som är villiga att ställa 

på en kort intervju med oss där de besvarar några frågor, vi kommer självklart bifoga frågorna 

till er så ni själva kan läsa genom dem. Anledningen till att vi genom detta brev tar kontakt 

med er är att vi vill försäkra oss om att NI godkänner att er dotter deltar i den här intervjun 

med oss. All intervjumaterial kommer självfallet vara anonymt, ert barn kommer att vara 

anonym i undersökningen och allt som kan kopplas till henne kommer inte att nämnas. Vi 

kommer också att radera det inspelade materialet efter vi har transkriberat och sammanställt 

innehållet. 

Vi ber er därför att kryssa i och skriva under nedan om ni tillåter ert barn får delta i 

undersökningen eller inte.  

Med Vänliga Hälsningar 

Badin Abdulkarim och Berat Sylejmani 

E-postadress: Badabd11@student.hh.se 

E-postadress: Bersul10@student.hh.se 

 

 

 

Jag godkänner här med att vår dotter deltar i undersökningen  □ 

Jag godkänner inte att vår dotter deltar i undersökningen   □      

 

-------------------------------------------------------------- 

Underskrift målsman 
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10.2 Intervjufrågor 
 

 

Frågor till elever 
 

 

Hur gammal är du? 

 

Var är du född? 

 

Från vilket land/länder kommer dina föräldrar? 

 

 

Vilken är det viktigaste skälet för dig att bära slöja? 

Vad betyder slöjan för dig? 

Hur länge har du använt slöja? 

 

Hur har omgivningen reagerat på att du bär slöja?  

 

 

Kommer du ihåg någon händelse då någon sagt något eller gjort något som hör ihop med ditt 

val att bära slöja? 

 

Hur tror du att någon som är muslim reagerar när en person säger något nedsättande om 

muslimer?  

Har du någon gång känt dig utanför på grund av ditt val att bära slöja?  

 

Har din tro förändrats eller ditt sätt att vara muslim från din skoltid och hur den är nu?  

 

 

Finns det praktiska problem i skolan som gör de svårare för dig att använda slöja? Kan du 

delta i all undervisning? 

 

Vilka ämnen är mest problematiska? Och på vilket sätt är de problematiska? 

Har dina lärare berättat om islam och hur har du upplevt detta? Om inte lärarna, vem eller var 

har du lärt dig om islam? 

 

Hur känner du att läraren uppfattar dig som bär slöja och vilken inställning har lärarna på din 

skola till slöjan?  
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10.3 Frågor till lärare 
Allmänna frågor: 

Vad vet du om slöjan? 

Har det förekommit att en elev i klassen burit slöja? Hur har det uppfattats av de andra 

eleverna? Hur valde du att hantera den situationen? 

Hur tror du de känner sig bemötta av både personal och andra elever? Motivera varför? 

 

Keps och slöja, är det samma sak? Kan skolan förbjuda det ena men inte det andra? 

Deltar alla elever med slöja i all undervisning? Om nej, Hur anpassar ni undervisningen så 

alla kan delta? 

 

Har det förekommit att elever inte deltagit i dina undervisningar på grund av sin 

trosuppfattning? Eller klädsel? 

 

Om ja, hur har du då hanterat situationen? Exempelvis betygsättning och behörigheten? 

 

 

Religionsläraren: 

Går lärare igenom den muslimska kvinnans slöja när de undervisar om islam i skolan, och i så 

fall hur? 

 

Vilka metoder använder du dig av under religionsundervisningen om islam? Vilka läromedel 

använder du dig av? 

 

När ni pratar om islam finns det något du märker att eleverna tycker är extra intressant eller 

har mycket frågor kring?  

 

Vad är din inställning till att ta upp slöjan i din undervisning? Hur viktigt tycker du det är att 

belysa ämnet?  

 

Vilka förkunskaper anser du att eleverna har om slöjan? Hur anser du att eleverna uppfattar 

slöjan som fenomen? 
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