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1. Inledning 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.1

 

Detta är vad som står i vår svenska skollag idag. På senare tid har det hänt saker i vår 

närhet som gjort att inställningar och tankar har lyfts fram i Sverige på att göra om 

skollagen och förbjuda vissa klädesplagg i de svenska skolorna. Det jag tänker på är 

slöjdebatten i Frankrike, där det sedan 2004 är förbjudet att ha slöja i de statliga 

franska skolorna. Den franska debatten spreds snabbt över Europa och upp till 

Sverige. Hur framtidens skola i Sverige kommer att vara utformad är det ingen som 

vet. Uppsatsen har inte som uppgift att reda ut om det är rätt eller fel att förbjuda 

slöjan i skolan, utan ska ge läsaren ökade kunskaper om de tankar och inställningar 

som spreds i Sverige under åren 2003 till 2005 angående ett förbud mot slöja i de 

svenska skolorna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka tankar och inställningar som framkom i 

Sverige angående ett förbud mot slöja i skolan, vid tiden för införandet av den franska 

lagen som innebär ett förbud för alla religiösa symboler i de statliga franska skolorna. 

Jag vill med uppsatsen se hur inställningen till slöjan har varit eller i Sverige på 

politisk nivå, på skollednings nivå och på ungdomarnas nivå. Uppsatsen syftar även 

till att se till vilka eventuella skillnader som finns mellan Sverige och Frankrike. Jag 

kommer även att reflektera över vad orsakerna till dessa skillnader kan vara. För att 

operationalisera syftet har jag delat upp det i tre undersökande frågor. Jag tänkte när 

jag gjorde mitt val av frågor, att det var av stor vikt att de skulle passa som 

underrubriker i arbetet.  

 

• Hur var inställningen till slöjan på skollednings nivå? 

• Hur var inställningen till slöjan på politisk nivå? 

• Hur var inställningen till slöjan på ungdomarnas nivå?  

                                                 
1 Skollagen, 1 kap, 2 § (1985:1100) 
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1.2 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig på grund av att tiden till uppsatsen är begränsad. Därför 

behandlas endast åren 2003 till 2005, eftersom det var då som debatten på riktigt kom 

till Sverige och det var då som debatten var som störst i Frankrike. 2003 tillsatte 

skolverket en utredning om burqa i de svenska skolorna och 2004 röstade politikerna 

i Frankrike igenom lagen som förbjuder alla religiösa symboler i de statliga skolorna 

och 2005 la den svenska regeringen fram ett nytt lagförslag, för att öka elevernas 

skydd mot diskriminering och kränkningar. Jag har valt att endast undersöka vad 

riksdagspartierna hade för inställningar i frågan, men även vad Skolverket, lärare och 

ungdomar med utländsk bakgrund hade för åsikter.  

 

1.3 Metod, material och teori   

 
1.3.1 Metod 

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk metod, vilket betyder att jag i mitt arbete har 

använt mig av en kvalitativ textanalys. Jag har alltså tolkat olika textmaterial utefter 

en vald avgränsning i tid.2 Med hjälp av politiska dokument, debattartiklar och 

forskning om ungdomarnas inställningar till slöjan i de svenska skolorna, har jag 

genom min textanalys och tolkning nåt mitt syfte och fått svar på mina frågor.  

 

När man arbetar med all form av material måste man ha ett källkritiskt 

förhållningssätt till materialet.3 När jag arbetade med min uppsats var jag medveten 

om att delar av mitt material kunde vara vinklat, i något syfte eller för någons syfte. 

Det gällde främst pressdebatten som jag använde mig av, men även artiklar och 

böcker kan vara vinklade. Jag ansåg däremot att de olika politiska dokumenten som 

jag använde mig av var tillförlitliga material och utan risk att vara vinklade i olika 

syften. 

 
1.3.2 Material 

Materialet som jag använt mig av i uppsatsen är material som till stor del är lånat från 

Linköpings Universitetsbibliotek. Jag fick där hjälp att hitta relevant litteratur till min 

                                                 
2 Esaiasson, Peter, mfl, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 
(Stockholm 2005), sid 233ff 
3 Esaiasson, Peter, mfl, sid 324 
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undersökning. Det rörde sig om både tryckt material och artiklar som hämtats hem 

från olika databaser.  

 

I tidigare forskning använde jag mig av Göran Larssons bok, ”Talande tro – 

ungdomar, religion och identitet”. Boken är skriven 2003 och handlar om 

ungdomarnas identitetsskapande. Jag tog även del av en äldre undersökning som har 

gjorts av Jens Otterbäck som heter ”Muslimska elever och religiös identitet”. Hans 

undersökning är från 1996 och finns med i boken ”Den mångkulturella skolan”. 

Dessa böcker visar på ett bra sätt vad tidigare forskare har fått fram på området om 

ungdomar och identitet.  

 

Jag tog även del av en ny svensk undersökning i form av ett examensarbete i 

stadsvetenskap från Lunds Universitet. Författarinnan Cajsa Weterman gör i sitt 

examensarbete ”Slöja eller inte slöja- medborgarteoretiska utmaningar för Frankrike 

och Sverige i kölvattnet av 11/9 2001”, en kartläggning av skillnaderna i den politiska 

debatten mellan Frankrike och Sverige under åren 2003-2004 i slöjfrågan. Jag har 

även tagit del av ny forskning från 2004 som även den är relevant för min uppsats. 

Statsvetaren Lisbeth Lindeborg beskriver i en debattartikel i DN om ny forskning som 

kommit fram om slöjan och som hon anser är revolutionerande för forskningen inom 

Islam.   

 

I bakgrunden har jag tagit del av forskning om den franska debatten. Bakgrunden 

bygger till stor del på den amerikanska professorn i stadsvetenskap Elaine R. Thomas 

forskningsartikel från 2006 ”Keeping identity at distance – explaining France´s new 

leagal restrictions on the Islamic headscarf”. Hon beskriver i sin artikel den politiska 

processen i Frankrike. Jag tog även del av Jane Kramers undersökning ”Taknig the 

veil” från 2004 som till stor del handlar om de franska ungdomarnas inställningar till 

lagen. Genom att även ta del av forskaren Sharif Gemies artikel ”Stasi’s Republic” 

från 2004, fick jag reda på hur Frankrike har ändrats och hur det kan bli i framtiden. 

Debatten i öviga Europa tog jag del av i artikeln ”To ban or not to ban” som 

publicerades 2003. Även svenska nyhetsnotiser är representerade i bakgrunden och 

det är främst händelser som utspelades i Frankrike under hösten 2004.   
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Min undersökning bygger på mycket politiska material i form av dokument, 

propositioner och utredningar. Jag har tagit del av Skolverkets ”Burqa- utredningen” 

från 2003. Jag har även tagit del av propositioner som behandlar tankar om en ny lag 

för att förbättra elevernas skydd mot diskriminering i skolan. Där ibland regeringens 

utredning ”Trygghet, respekt och ansvar” från 2005 som är en proposition om en ny 

lag. Jag har även använt mig av artiklar från den svenska politiska debatten, som 

behandlades i den svenska dagspressen under mina valda år.   

 

Vad gäller ungdomarnas inställningar till slöja tog jag del av boken ”Ungdom och 

tradition” från 1996 som är utgiven av Annicka Sjögren. Boken behandlar 

undersökningar om ungdomar med invandrarbakgrund och deras identiteter. Jag tog 

även del av boken ”Ungdom, kulturmöten, identiteter” från 2003 som är utgiven av 

Nader Ahmadi. Den tog upp olika kulturmönster och identitetskriser som kan uppstå 

bland invandrarungdomar. Även en avhandling som behandlar skolungdomars tankar 

och inställningar tog jag del av genom att läsa Kerstin von Brömsens avhandling 

”Tolkningar, förhandlingar och tystnader – elevers tal om religionen i det 

mångkulturella och postkoloniala rummet” från 2003. Avhandlingen tar mycket 

ingående upp elever med olika bakgrunder och deras inställningar och tankar om sin 

och andras religioner, samt olika identiteter. Jag tog även del av Göran Larssons bok 

”Talande tro – ungdomar, religion och identitet” från 2003. Det är en undersökning 

om muslimska ungdomar och deras olika identiteter.  

 
1.3.3 Teori 

Sverige präglas idag av ett starkt liberalistiskt tänkande på flera nivåer. På både 

statlig- och medborgarnivå finns detta tänkande. Enligt Keith Faulks, som har skrivit 

mycket om liberalism, är liberalismens grundsten individen och dess frihet. De 

individuella rättigheterna ger enligt Faulks människan makten över sitt eget liv och 

människans frihet garanteras från både samhället och andra människor.4 Min teori är 

att liberalismens syn på frihet har gjort att vi i Sverige har tagit till oss slöjdebatten på 

ett annorlunda sätt än de gjorde i Frankrike. Att vi i Sverige har en sådan stark prägel 

av liberala tankar tror jag är orsaken till att det fanns olikheter och skillnader i 

debatten om slöjförbud mellan Sverige och Frankrike. 

 

                                                 
4 Faulks, Keith, Citizenship, (London 2000), sid 56ff 
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1.4 Tidigare forskning på området  

Det finns väldigt lite forskning som behandlar kontexten kring frågan om 

inställningar och tankar om slöja i de svenska skolorna. Det har därför varit svårt att 

hitta några tidigare undersökningar, som rör sig nära min uppsats frågeställningar och 

material. Det som kommer att tas upp här är de delar i forskningen som är relevant för 

just denna uppsats.  

 

Cajsa Weterman gör i sitt examensarbete ”Slöja eller inte slöja- medborgarteoretiska 

utmaningar för Frankrike och Sverige i kölvattnet av 11/9 2001”, en jämförande 

politisk studie mellan Frankrike och Sverige under åren 2003-2004 ur en 

statsvetenskaplig synvinkel. Arbetet är framlagt vid Statsvetenskapliga institutionen 

vid Lunds Universitet under hösten 2005 och behandlar den politiska debatten i 

Frankrike och Sverige. Weterman ville med undersökningen ingående studera 

förändringen mellan väst och öst, efter den 11 september 2001. Hon studerade 

slöjdebatten i Frankrike och Sverige och kom fram till att den stora skillnaden mellan 

länderna är att i Frankrike är det en stor politisk enighet för förbudet. I Sverige är det 

inget riksdagsparti som driver frågan, utan den drivs bara av Sverigedemokraterna.5  

 

Ny forskning om slöjdebatten redovisades i DN-debatt under början av 2004 av 

statsvetaren Lisbeth Lindeborg. Hon hade tagit del av ny internationell forskning på 

området och tyckte inte att vi i Sverige skulle legitimera slöjan, för den förtrycker 

många kvinnor i världen. I artikeln tar hon även upp att det borde vara förbjudet att 

använda slöja i skolan och i offentliga yrken. Den nya forskningen som hon har tagit 

del av, är skriven av en tysk forskare under pseudonymen Christoph Luxenberg. Hans 

bok "Die syro-aramäische Lesart des Koran", kom ut 2002 och vände upp och ner på 

koranforskningen. Det som Luxenberg visar med sin nya forskning är att vi kommer 

länge och längre bort från myten om att användandet av slöja finns i koranen. Han 

upptäckte även delar som hade politisk betydelse och som under historien enligt 

honom har blivit feltolkade. Det är bland annat att slöjan nu sågs som en politisk 

symbol. 6

 

                                                 
5 Westerman, Cajsa, Slöja eller inte slöja? - medborgarteoretiska utmaningar för Frankrike och 
Sverige i kölvattnet av 11/9 2001, Examensarbete i Stadsvetenskap, (Lund 2005), sid 2ff  
6 Dagens Nyheter, 2004-01-04 
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Jonas Otterbeck som är doktor i islamologi vid Lunds Universitet, har under en lång 

period studerat muslimska elever med koppling till den svenska skolan. Han har i sin 

undersökning ”Muslimska elever och religiös identitet”, som presenteras i boken 

”Den mångkulturella skolan” kommit fram till att varje muslim har unika personliga 

egenskaper och därför kan inte ordet muslim sammanfatta en enhetlig grupp. Det är 

vanligt att termen muslim används på två olika sätt i de svenska skolorna bland elever 

och lärare. Det finns en normativ definition, hur de bör vara och en social definition, 

hur de är. I de muslimska elevernas situation i Sverige, som en minoritet, är det flera 

olika faktorer som bidrar till att deras normativa och sociala definitioner ändrades. 

Man har då anpassats sig efter de muslimska normer som utvecklats i Sverige. 7  

 

Enligt Otterbeck är skolan den svenska normalitetens viktigaste upprätthållare och det 

är vanligt att muslimska föräldrar är oroliga att deras barn ska förlora sin kultur och 

bli som svenska barn. De vill inte att de ska överta majoritetssamhällets värderingar. 

Det är viktigt som lärare i de svenska skolorna att man gör skillnad på två typer av 

kunskapsförmedling, nämligen ämneskunskapen och majoritetskulturens 

värderingar.8 Han anser att det är vanligt att man från muslimskt håll isolerar sig i 

samhället genom att bygga egna enklaver. Elevernas sökande efter sina egna 

identiteter uppmuntras enligt Otterbeck inte heller av föräldrarna, som inte förstår sig 

på den nya generationen eller det nya samhälle som utvecklas.9

 

Göran Larson ger i boken ”Talande tro– ungdomar, religion och identitet”, en bild 

av ungdomarnas religion och identitet. Han tar i början av boken upp att det inte finns 

mycket skrivet om just ungdomarnas syn på religion och identitet. Det är de vuxna 

som i historien ha fått stå för tolkningarna och identitetsmallarna.10  

Enligt Larsson finns det olika ungdomsidentiteter i dagens samhälle. Den ena är den 

biologiska ungdomstiden och den andra att man är ungdom tills man är arton och får 

rösta. Det har även på senare tid, genom populärkulturer som musik och mode blivit 

vanligt att ungdomskulturen sträcker sig fram till man är 30. Han skriver att 

ungdomsidentiteter och ungdomskulturer ses som en motkultur till samhället, men 

även som en fas där man bygger upp sin egen personliga identitet.11 Inom olika 

                                                 
7 Hultinger, Eva-Stina, Wallentin, Christer, (red), Den mångkulturella skolan, (Lund 1996), sid 206f 
8 Hultinger, Eva-Stina, Wallentin, Christer, sid 211 
9 Hultinger, Eva-Stina, Wallentin, Christer, sid 213 
10 Larsson Göran, (red), Talande tro – ungdomar, religion och identitet, (Lund 2003), sid 13 
11 Larsson Göran, (red), sid 14f 
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ungdomsgrupper har det på senare tid, blivit ett ökat intresse för religion. Då främst i 

form av privat religiositet då unga människor är mer öppna för nya tolkningar och 

förklaringar än äldre. De nya tolkningarna finns inom film och musik och är svaret på 

ungdomarnas ökade valfrihet när det gäller att skapa sin egen identitet.12

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med ett bakgrundkapitel om den Franska debatten. Detta följs av ett 

kapitel där undersökningen av den Svenska inställningen behandlas och där svaren på 

frågorna i syftet besvaras och redovisas. Avslutningsvis förs en analys och diskussion 

om resultatet, samt exempel på framtida forskning på området.  

 

 

                                                 
12 Larsson Göran, (red), Talande tro – ungdomar, religion och identitet, (Lund 2003), sid 19 
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2. Den Franska Bakgrunden 

2.1 Den Franska debatten  

Bakgrunden till den svenska debatten om slöja kommer från Frankrike. Där beslutade 

den franska nationalförsamlingen den 11 februari 2004 om en ny lag, som skulle 

förbjuda elever i statliga skolor att bära religiösa symboler.  

 

Den amerikanska professorn i statsvetenskap Elaine R. Thomas förklarar i en politisk 

artikel från mars 2006 hur lagen kom till och varför den gick igenom. Lagen började 

konstrueras redan under 2003, då den franska presidenten Jacques Chirac tillsatte en 

utredning som skulle undersöka, hur man på ett bra sätt kunde integrera invandrarna i 

det franska samhället. Man tänkte främst på den stora muslimska befolkningen. 

Utredningen kom att ledas av den franska immigrationsexperten Bernas Stasi och ur 

hans utredning växte sedan ett lagförslag fram om förbud mot slöja och andra 

religiösa symboler i de statliga skolorna.13

 

Själva debatten om slöja går i Frankrike tillbaka ända till 1989, då ett förslag kom upp 

i nationalförsamlingen om att inskränka studenternas rätt att i vissa situationer bära 

slöja i skolan. Anledningen till att någon lag inte gick igenom 1989, var att det då var 

större politiskt motstånd till en lag. Man hade inte heller den stora folkliga opinionen 

för en lag som man hade 2004. 14 Varför Frankrike reagerade så stark på slöja i 

statliga skolor hade, enligt Thomas att göra med att det under 2000 talet blev en stor 

ökning av studenter med muslimsk bakgrund som började bära slöja. Enligt 

förespråkare för lagen levde de under traditionellt förtryck i Frankrike, och det 

förtrycket skulle bort. Detta var det enda att göra för att de skulle kunna bli 

sekulariserade in i det franska samhället.15

 

Den nya lagen kom att ändra Frankrikes inställning till slöja markant, då det i 

förslaget från 1989 inte finns något förbud för slöja i skolan. Den var också mer 

inriktad på utbildning och skolan än den nya lagen. I den nya lagen från 2004 har 

fokus lagts på samhällsfrågor och inrikespolitik istället för utbildningsfrågor. Alla 

                                                 
13 Thomas R, Elaine, Keeping identity at distance – explaining France´s new leagal restrictions on the 
Islamic headscarf, Ethnic and Radical Studies 2006, vol 29:2, sid 237 
14 Thomas R, Elaine, sid 237f  
15 Thomas R, Elaine, sid 239f 
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slöjor och andra religiösa symboler skulle nu förbjudas i Frankrikes alla statliga 

skolor. Det gamla förslaget från 1989 hade fortfarande sina anhängare 2004, men när 

förespråkarna för den nya lagen beskrev alla problem och svårigheter som väntade i 

framtiden, röstade rektorer och skolledningar för förslaget.16  

 

2.2 Varför lagen kom till och gick igenom i Frankrike 

Thomas visade i sin artikel på olika aspekter som förklarar varför lagen kom till och 

blev som den blev. Det var tidigt många i Frankrike som ansåg att den nya lagen 

skulle bli en attack på landets alla muslimer för att skydda den kristna majoriteten. 

Men för det argumentet finns det, enligt henne, inget belägg. Hon tog istället upp hur 

olika organisationer kom att spela en mycket stor och avgörande roll i den franska 

debatten, för att driva igenom förslaget hos allmänheten. De organisationer som kom 

att spela störst roll var de olika feministiska grupperna i Frankrike. De gick tidigt med 

i debatten och debatterade om hur de muslimska studenterna är ofrivilliga offer för 

familjens och religionens förtryck. Det religiösa trycket på studenterna var ett 

argument och en stor faktor som gjorde lagen accepterad hos allmänheten. Det 

berodde mycket på att allmänheten var mot förtyck och diskriminering och tyckte att 

alla skulle behandlas lika.17

 

En annan aspekt, som Thomas tar upp i sin artikel, är att många både inom och 

utanför Frankrike, såg den nya lagen som en sen respons på 11 september och den 

globala kampen mot fundamentalism och internationell terror, då flera tjejer började 

bära slöja i Frankrike efter 11 september. Enligt Jane Kramer som hade undersökt 

detta område mer ingående och i artikeln “Taking the viel” går på djupet med vad 

som hände i de franska skolorna under början av 2000 talet. Det var då som de 

franska skolorna, för första gången blev slagfält i ett kulturellt krig i Frankrike. 

Kramer baserar sin undersökning på intervjuer och intervjuade både muslimska tjejer 

och franska politiker. En tjej som hon gjorde en längre intervju med var Dajmala. 

Hon hade tidigare varit lärare i en statlig skola; men mist sitt arbete för att föräldrarna 

inte tyckte att det passade att de små barnen hade en beslöjad lärare som förebild. 

Hon medgav att hon är troende, men inte en fundamentalist som alla verkade tro. 

                                                 
16 Thomas R, Elaine, Keeping identity at distance – explaining France´s new leagal restrictions on the 
Islamic headscarf, Ethnic and Radical Studies 2006, vol 29:2, sid 243f 
17 Thomas R, Elaine, sid 247 

 12



Detta då det enligt henne är vanligt att hon blev stämplad som en terrorist. Hon tycker 

att det skulle vara hennes ensak om hon gick till skolan i slöja. Enligt president 

Chirac, som hon även fick intervjua, är idén med den nya franska politiken att göra 

skolan till en neutral plats för lärare och elever.18

 

I sin undersökning om hur de statliga franska skolorna blev slagfält i ett kulturellt krig 

kom hon fram till att runt 2001, då tanken på en neutral skola började få fäste i 

skolorna, började många tjejer att gå till skolan med slöja. De flesta hade inte burit 

slöja innan. Detta kan ses som en protest mot att de muslimska tjejerna inte fick vara 

som de ville, då de tog deras identitet. Det framgår i hennes artikel att tjejerna inte 

gjorde detta i ett politiskt syfte, utan för att visa sitt stöd för sina vänner. Det som är 

intressant är att denna händelse var samtida med terrorattacken i USA och sågs i 

Frankrike som en sympatimanifestation för fundamentalismen i världen. Enligt 

Kramer finns inget belägg för att händelserna skulle ha något samband. 19

 

En tredje aspekt som Thomas tar upp var att lagen skulle vara till för att skydda de 

judiska studenterna i de statliga franska skolorna. Detta på grund av den ökade anti-

semitismen i Frankrike. Enligt personer som förespråkade lagen var det vanligt att 

judiska studenter fick utstå misshandel och våld i skolorna dagligen. Konflikten i 

skolorna ansågs ha att göra med Europeiska Unionens och Frankrikes inblandning i 

den infekterade Israel-Palestina konflikten. Frankrike har den största judiska 

befolkningen i Europa, men mot den muslimska befolkningen är de i minoritet. Man 

såg ifrån politisk håll allvarligt på det som utspelades i skolorna, och för allas 

säkerhet var man tvungen att ingripa och säkra skolorna från våldshandlingar. Genom 

att förbjuda alla religiösa symboler i skolorna kom den franska regeringen inte att 

peka ut någon grupp. Visst kan man tycka att lagen är fel och motverkar individens 

rättigheter och identitet, men eftersom Frankrike vid utformningen av lagen tog 

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter till hjälp, så anses inte lagen vara ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna.20

 

                                                 
18 Kramer, Jane, Taking the veil,  New Yorker, 2004, vol 80:36, sid 1f
19 Kramer, Jane, sid 15f
20 Thomas R, Elaine, Keeping identity at distance – explaining France´s new leagal restrictions on the 
Islamic headscarf, Ethnic and Radical Studies 2006, vol 29:2, sid 252f  
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2.3 Frankrike i framtiden   

Efter att lagen röstades igenom den 11 februari 2004, kom det att dröja ett drygt 

halvår innan den införlivades. I september 2004, i samband med skolstarten, efter 

sommaruppehållet sattes lagen i verket för de franska studenterna. Det som nu är 

förbjudet enligt lag för de franska studenterna, i de statliga skolorna är  alla 

muslimska huvuddukar, judiska kippor, turbaner och synliga kristna kors.21

 

Den nya franska lagen möttes direkt av stora protester inte bara från människor i 

Frankrike och Europa, utan från hela världen och då främst ifrån den muslimska 

världen. Protesterna och ilskan mot den nya lagen gick så långt att två franska 

journalister togs till fånga i Irak under hösten 2004. Kidnapparna hotade att avrätta 

dem och krävde att den nya diskriminerande lagen skulle tas bort. Den franska 

regeringen vägrade att ge efter för kidnapparna och satte journalisternas liv på spel. 

Under långa förhandlingar mellan medlare och kidnapparna, släpptes till slut de 

franska journalisterna i december 2004. När de kom hem till Frankrike mottogs de 

som hjältar av hela den franska regeringen, med president Jacques Chirac i spetsen. 22

 

Hur det kommer att bli i framtiden i Frankrike är det ingen som vet, men Sharif 

Gemie beskriver i en artikel det nya Frankrike som ”Stasi’s Republic”. Det framgår i 

artikeln att den muslimska befolkningen i Frankrike är delade i frågan om lagen. Det 

beror på att den muslimska befolkningen inte kan ses som en enhet i Frankrike, 

eftersom de består av så många olika grupper. Den grupp som har protesterat och 

demonstrerat i Frankrike under december 2003 till februari 2004, talade alltså inte för 

hela Frankrikes muslimska befolkning. Vid en statlig opinionsundersökning som 

gjordes under januari 2004, framkom det att bara 29 % av den franska befolkningen 

var emot den nya lagen. Av den muslimska befolkningen var 53 % emot. Det visar att 

hela 47 % av de franska muslimerna är  för lagen.23

 

Enligt Gemie kommer det inte att hända så mycket i samhället nu. Det kommer 

fortfarande att finnas en liten grupp i skolorna som trotsar och som går till skolorna i 

slöja. De kommer nog även i fortsättningen bli tolererade i skolan, men det finns en 

                                                 
21 Göteborgs-posten, 2004-09-03 
22 Göteborgs-posten, 2004-12-23 
23Gemie, Sharif, Actualite´Stasi’s Republic: the school and the veil, December 2003–March 2004, 
Modern & Contemporary France 2004, vol 12:3, sid 393 
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risk att lärarna kör en hård linje. De eleverna som fortfarande bär slöja kommer då att 

söka kunskap någon annanstans, exempelvis i en muslimsk privat skola. Några 

kommer säkert även att hoppa av skolan helt. Enligt Sharif Gemie kommer detta att 

vara framtiden i Stasi´s republik.24

 

                                                 
24 Gemie, Sharif, Actualite´Stasi’s Republic: the school and the veil, December 2003–March 2004, 
Modern & Contemporary France 2004, vol 12:3, sid 395f  
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3. Den Svenska Undersökningen 

3.1 Hur var inställningen till slöjan på skolledningsnivå? 

Debatten i skolan och bland skolledningarna började med starten av höstterminen 

2003 i Sverige. Den händelse som startade allt var när två somaliska tonårsflickor 

kom till skolan Burgårdens gymnasium i Göteborg med helt beslöjat ansikte. Skolan 

ville tvinga eleverna att ta av sig slöjan under lektionerna, men de vägrade. Skolans 

rektor frågade skolverket om råd i denna kniviga och nya fråga. Skolverket tillsatte en 

utredning under hösten 2003 som fick namnet ”Burqa- utredningen”. Utredningen 

kom att ledas av skolverkets chefsjurist Inger Hillborn och kom att stå färdig i 

oktober 2003. 25

 

I utredningen, som leddes av Inger Hillborn, tog man från skolverkets sida (en) stor 

hänsyn till värdegrunden och jämställdheten i skolan. Utredningen kom fram till att 

alla som arbetade inom skolan skulle arbeta för jämställdhet och alla människors 

egenvärde. Skolverket menade att skolan skulle arbeta och uppmuntra elevernas 

egenart. I utredningen tog skolverket stor hänsyn till JO:s uttalande om att 

skolledningar inte hade rätt att förbjuda åsiktsyttringar inom skolan, som går emot 

våra grundläggande demokratiska värderingar. De flickor som kunde komma att 

utsättas för kränkande behandlingar måste skyddas i skolan med hänsyn till vår 

jämställdhet och våra demokratiska värden. JO menade även att man från 

skolledningarnas sida måste uppmuntra och ta flickor som har en relation och en stark 

identitet kopplad till sin burqa på allvar och ta upp det till diskussion inom skolorna. 
26

 

Vad det gällde religionsfriheten så tog utredningen även stor hänsyn till den. Frågan 

var om man kunde fastställa om bärandet av burqa var en religiös manifestation eller 

inte. Det var svårt enligt utredningen att hävda att en viss klädsel inte var religiöst 

betingad, om personen själv tyckte det. En tolkning av JO angående yttrandefriheten 

kompliceras av att bärande av burqa berör religionsfriheten. Vår yttrandefrihet kan 

man enligt regeringsformen inskränka genom lag, medan religionsfriheten är absolut 

och inte kan inskränkas. Den skyddas genom Europakonventionen om de mänskliga 

                                                 
25 Skolverket (PDF), Burqa- utredningen, 2003-10-25, sid 2  
26 Skolverket (PDF), sid 8 
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rättigheterna och genom vår egen grundlag. Experthjälpen som utredningen tog till 

hjälp kom fram till att burqa inte är ett religiöst utryck, utan är ett kulturellt uttryck. 

De såg därför inte att religionsfriheten skulle hindra läraren att förbjuda burqa under 

lektionstid. I detta fall ansåg experterna att flickornas klädsel inte skulle utgöra något 

problem i skolan, om de var obeslöjade under lektionerna.27

 

När det gäller undervisningssituationen tog man i utredningen upp och betonade 

samspelet i skolan mellan läraren och elev. Eftersom lärare och elever utformar 

undervisningen tillsammans, är det av stor vikt att det finns en kommunikation i 

klassrummet. Både skollagen, läroplanen och kursplanerna visade på att samspelet är 

den grundläggande verksamheten i skolan. Undervisningen i skolan bygger enligt 

utredningen både på mänsklig kontakt och varierade arbetssätt. Det handlade inte i 

skolan om en envägskommunikation. Det var då viktigt att läraren kunde se eleven i 

ansiktet för att se om eleven hade förstått eller trivdes i en viss grupp. Det är även 

enligt utredningen viktigt att kunna utskilja eleverna och detta försvåras med burqa. 

Utredningen kom fram till att bärandet av burqa skulle försvåra det betydelsefulla 

personliga och psykologiska samspelet mellan eleverna och läraren, vilket i framtiden 

skulle kunna bli till skada för eleven. De största problemen uppstår vid identifieringen 

vid prov eller vid ämnen som slöjd, kemi- och fysiklaborationer. Där lutar sig 

utredningen mot arbetsmiljölagen och anser att olyckor kan inträffa, då elever kan 

fastna eller orsaka brandrisk.28  

 

Skolverket sammanfattade utredningen med att de berörda flickornas klädsel kunde 

ses som ett enstaka individuellt uttryck. Enligt utredningen kunde man i skollagen 

inte generellt se något som förbjuder burqa i skolan. Det framkom att det var viktigt 

att skolorna inte tystade ner sådana händelser, utan tog upp dem till diskussion och 

förklarade vad vår demokrati innebär. Vilken roll rätten till religionsfrihet spelar i 

sammanhanget var svårt att ta ställning till, då det inte framgick av vilket skäl 

flickorna bar burqa. Skulle det vara av religiösa skäl inställer sig frågan var gränsen 

går mellan att slippa att utsättas för religiösa manifestationer i skolan och rätten att 

manifestera en egen religiös uppfattning.  

 

                                                 
27 Skolverket (PDF), Burqa- utredningen, 2003-10-25, sid 10 
28 Skolverket (PDF), sid 12 
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Utredningen menade att man istället kunde se burqa som en ordningsfråga på 

skolorna, då det kunde medföra olycksrisker och störande av ordningen. Det viktiga 

som utredningen pekade på var den pedagogiska situationen. Utredningen trodde inte 

att skolan kunde fullfölja sitt uppdrag då eleverna bar burqa. Det skulle försvåra 

samspelet mellan läraren och eleverna. Då framgick det att skolan av pedagogisk skäl 

skulle kunna förbjuda burqa. Om burqan var ett uttryck för ett religiöst 

ställningstagande skulle alltid skolans pedagogiska uppdrag vara överordnad, ansåg 

skolverket i sin utredning. 29

 

Flera lärare och rektorer över hela landet välkomnade skolverkets beslut, som gav 

skolorna själva rätten att förbjuda täckande slöjor som burqa. Ellinor Dyne som 

undervisade på barn- och fritidsprogrammet på Burgårdens gymnasium i Göteborg 

där allt började, tyckte att undervisningen i de svenska skolorna måste bygga på 

mänskliga relationer. Hennes program skulle ge eleverna arbete inom barn- och 

ungdomssektorn. Då är det av stor vikt att kunna ha en mänsklig kontakt. Detta blev 

en väldigt debatterad händelse eftersom det var första gången som flickor med burqa 

uppträdde i en svensk skola. Vi var inte vana vid detta, men för skolan var det viktigt 

att kunna undervisa och ge alla elever kunskap för att kunna klara av det kommande 

vuxenlivet, ansåg rektorn Staffan Hallström på Burgårdens gymnasium. 30

 

Vad det gäller vidare åsikter, så fanns det en stor grupp lärare, som enligt en 

undersökning som Göteborgs Posten gjorde under 2004, med anledning av debatten, 

ville ha ett förbud av slöjor i skolorna och då främst för de yngre eleverna. Har man 

blivit vuxen kan man själv välja om man vill ha slöja, men är man ett barn kan man 

bli påverkad utan att veta varför. En sak som ofta kom upp var att det ofta blev bråk 

på lågstadierna. Bråken var mellan lärarna och muslimska föräldrar, och handlade om 

att deras dotter exempelvis fått slöjan avdragen av en busig pojke i skolan. Lärarna 

ansåg då att det skulle vara bättre om barn fick vara barn, eftersom de vet inte vad 

slöja innebär.31  

 

Den debatt som kom upp i skolorna efter skolverkets utredning och som fick stor 

uppmärksamhet, försvann snabbt från skolans dagordning. Enligt Jan Hjärpe som är 

                                                 
29 Skolverket (PDF), Burqa- utredningen, 2003-10-25, sid 15 
30 Dagens Nyheter, 2005-04-10,  
31 Göteborgs Posten, 2004-06-07,  
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professor i islamologi vid Lunds universitet, blev debatten här i Sverige snabbt 

väldigt avdramatiserad. Detta eftersom huvudduken redan var accepterad i skolorna 

sedan länge, kunde man likna debatten med att på nytt börja diskutera 

ståndsriksdagen. 32

 

3.2 Hur var inställningen till slöjan på politisk nivå?  

Efter att skolverket gjorde det möjligt för skolor att förbjuda burqa, var det flera 

politiker som ville gå vidare och helt förbjuda slöjor i skolorna. Riksdagspartierna var 

splittrade inom sig själva i denna fråga. Detta för att det var en mycket laddad och 

stor fråga, som satte religionsfriheten mot det svenska jämställdhetsidealet.33 Det 

fördes under åren 2003 till 2005 en stor debatt bland politiker, men främst inom de 

olika partierna. Det debatterades inte om denna fråga i riksdagen, utan just bara inom 

de olika partierna. Det parti som främst gick ut med sina åsikter, trots att man inte var 

enade, var Folkpartiet. Folkpartisten Eva Flyborg ansåg tidigt att Sverige skulle 

förbjuda alla religiösa symboler i skolan, men fick inte med sig hela sitt parti på den 

linjen. Partiets gruppledare i riksdagen Bo Könberg, ansåg att tanken på att förbjuda 

slöjan gick emot liberalismens tankar om individens frihet. 34  
 

Folkpartiets samarbetskollega Moderaterna var också de tidigt delade i denna fråga. 

Riksdagens vice talman och moderaten Per Westerberg gick tidigt ut med att 

skolverket borde arbeta för att rekommendera ett förbud mot huvudbonader i 

klassrummen. Den moderata riksdagsledamoten Hillevi Engström ansåg även hon att 

det borde vara ett förbud och då främst för barn under 16 år att bära slöja. Hon 

menade att det var för att vissa föräldrar lever i Sverige efter sådana gamla regler som 

inte ens är vanliga i deras hemländer längre. Hon såg där en koppling till 

hedersmordsproblematiken i Sverige. Vad det gäller de övriga borgerliga partierna 

kunde man direkt se en skillnad. Då både Kristdemokraterna och Centerpartiet tidigt 

var starkt eniga mot ett förbud för slöja i skolan.  Kristdemokraten Sven Brus ansåg 

att ett förbud skulle öka klyftorna i samhället och centerpartisten Birgitta Carlsson 

höll med och tillade att ett förbud på sikt skulle kunna öka främlingsfientligheten i 

Sverige. 35

                                                 
32 Göteborgs Posten, 2004-06-07,  
33 Dagens Nyheter, 2004-01-31,  
34 Folkpartiet, www.folkpartiet.se, 2006-04-11 
35 Dagens Nyheter,2004-01-31,  
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Inom det styrande vänsterblocket var man även där tidigt oense i denna fråga. 

Regeringspartiet Socialdemokraterna tog tidigt ett gemensamt avstånd från ett förbud. 

Enligt Mona Sahlin skulle ett förbud få till följd att kvinnliga troende muslimer skulle 

stängas ute från samhället. Samarbetskollegan miljöpartiet följde 

Socialdemokraternas linje och enligt Maria Wetterstrand var man i partiet för 

människans frihet att klä sig som den vill och den friheten skulle inte förbjudas 

genom lag. Inom västerpartiet var man däremot mycket splittrade i frågan. 

Riksdagsledamoten Inger Stark delade tidigt moderaten Hillevi Engströms åsikt, om 

att flickor under 16 år inte skulle få bära slöja. Inom partiet såg man en fara med att 

förbjuda slöjor och det är att flickorna skulle kunna sättas i religiösa skolor i stället. 36
  

 

Det fanns egentligen inget parti som drev någon klar linje för att tydligt förbjuda slöja 

i skolan. Det som framgick bland riksdagsprotokollen var att det i stället fördes en 

debatt om olika förslag för att minska diskrimineringen i skolan, för alla elever och då 

främst för elever med utländsk bakgrund. Det tidigaste förlaget man kan se är en 

motion av socialdemokraten Fredrik Olovsson från 2003. Den handlar om elevernas 

rättigheter och deras skydd mot diskriminering. Han tog upp att det förekommer 

diskrimineringar på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk/religiös tillhörighet i 

skolan. Han ansåg att det måste till en lag och ett behov av att stärka elevernas 

rättigheter, eftersom eleverna inte omfattas av arbetslivets lagar mot diskriminering.37  

 

Regeringen lade under oktober 2005 fram ett förslag till en ny lag, som skulle 

förhindra diskriminering och kränkande behandling av barn och elever i skolorna. 

Regerings proposition bygger på tidigare motioner och debatter i riksdagen. 

Regeringen tillsatte en egen utredning under 2004 som fick namnet 

”Skolansvarsutredningen”.  Det som betonas i regeringen nya lagförslag mot 

diskriminering av barn och elever är trygghet, respekt och ansvar. I förslaget, som 

lämnades in till riksdagen den 20 oktober, ville man förbättra skolmiljön och få bort 

alla former av diskriminering. All verksamhet som är kopplad till skollagen kommer 

att lyda under den nya lagen och med det menades att förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunernas vuxenutbildning 

kommer att omfattas av den. Regeringen poängterade att man ville motverka 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, 

                                                 
36 Dagens Nyheter, 2004-01-31,  
37 Riksdagen, www.riksdagen.se, motion, (2003/04:Ub280) 
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religion eller annan trosuppfattning inom skolans värld. Det skulle upprättas en 

likabehandlingsplan där det fordras ansvar av staten, kommunen, landstinget och 

enskilda verksamheter. Planen skulle sedan årligen följas upp, och om den inte följdes 

kunde det bli fråga om dryga böter. 38

 

Regeringens utgångspunkt för lagstiftningen var att skyddet mot diskriminering i 

grunden är en fråga om mänskliga rättigheter. Alla skulle ha lika möjligheter att 

mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. 

Lagstiftningen om förbud mot diskriminering syftar till att värna om alla människors 

lika värde och allas rätt att på lika villkor bli behandlade som individer. Det är viktigt 

att skolans verksamhet bygger på en demokratisk grundsyn om alla människors lika 

värde.39  

 

Regeringen stödjer sitt förslag på forskningar och undersökningar som visade på en 

ökning av kränkande handlingar i skolorna. Diskriminering och främlingsfientlighet 

är mycket vanligt förekommande, enligt Skolverkets rapport ”Relationer i skolan – 

en utvecklande eller destruktiv kraft” från 2002 som regeringen hänvisade till. 

Skolverkets rapport ligger bakom uppkomsten av regeringsförslaget att motverka 

rasism, etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad 

mobbning i skolan. Regeringen visar i sitt lagförslag på ökandet av kränkningar av 

etnisk eller sexuell karaktär i skolan. De flesta kränkningarna utförs av elever mot 

andra elever, men det förekommer även att elever blev kränkta av lärare eller av 

annan skolpersonal. Det har även framkommit att elever som invandrat efter 

skolstarten upplever en större otrygghet i skolan jämfört med elever med svensk 

bakgrund. Regeringen tog upp att skolverkets kartläggning visar på ett samband 

mellan kränkning och utländsk bakgrund.40

 

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever har som syfte att skydda de elever som utsätts för kränkande behandling inom 

utbildning såväl som annan verksamhet som avses i skollagen. Skälen bakom 

regeringens förlag är att fostra eleverna i demokratins anda. För att motverka 

kränkande behandlingar måste skolan ta på sig mer av sitt demokratiska uppdrag. 
                                                 
38 Regeringen, www.regeringen.se, Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever, proposition, (2005/06:38), sid 1f 
39 Regeringens proposition, sid 22f 
40 Regeringens proposition, sid 26ff 
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Skolans demokratiuppdrag är tredelat, det första är att lära eleverna de grundläggande 

demokratiska värdena. Det andra går mer ut på att lära eleverna att de kan verka i ett 

demokratiskt samhälle. Det tredje är att utveckla elevernas kunskaper om det 

demokratiska systemet.41

 

Genom lagen blir det förbud i skolan att som elev eller skolpersonal diskriminera 

någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder. Lagen ger direkt kraft mot diskriminering och ska gälla 

oberoende av avsikten. Den kommer att följas upp och straff kan utdömas om den 

inte följs. Lagen är tänkt att börja gälla från den 1 april 2006.42

 

Genom diskussioner kring den nya lagen kom slöjdebatten att försvinna bland 

politikerna, men den kom tillbaka under slutet av 2004 i form av en ny debatt. 

Debatten handlade nu mer om att enbart förbjuda slöja på barn. Folkpartiet var 

initiativtagare till denna debatt och ansåg att det är viktigt att inrikta sig på barnen. 

Föräldraperspektivet ansågs vara det viktigaste att bekämpa, för det är föräldrarna 

som bestämmer hur deras barn ska vara klädda i skolan, eftersom koranen 

rekommenderar slöja från nio års ålder då de blev kvinnor, ansågs det att grundskolan 

borde bli en frizon där barn kan tillåtas att växa och utvecklas med sina skolkamrater 

i egen takt utan påverkan.43  

 

Socialdemokraterna hade en liknande uppfattning och Ayse Sungur som var 

medarbetare till Mona Sahlin, ansåg att slöjans betydelse och förekomst bland 

skolflickor oftast är mycket ofrivilligt. Det är viktigt att komma ihåg att 

religionsfriheten innebär att varje individ har rätten att tillhöra eller att inte tillhöra ett 

trossamfund. I skolsammanhang betyder detta att om elever har rätt till att fritt få 

skylta med sin religion, bör även elever utan någon som helst trosuppfattning ha rätt 

till att slippa religiösa inslag i skolans vardag.44  
 

Denna debatt kom liksom den tidigare debatten att sakta dö ut, då inga partier förde 

frågan ingående. Det var andra viktiga frågor inom skolan och samhället som tog över 

                                                 
41 Regeringens proposition, sid 72ff 
42 Regeringens proposition, sid 92ff 
43 Folkpartiet, www.folkpartiet.se, 2004-02-06,  
44 Socialdemokraterna, www.socialdemokraterna.se, 2004-03-01 
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fokus från slöjan i skolan.45 Istället fick vi en ny lag som skyddar elevernas identitet i 

skolan och de fick lagligt skydd emot diskriminering och kränkande behandlingar. 

Lagen ingår nu i skollagen och efter ett snabbt utskottsbetänkande, som helt gick på 

regeringens linje, röstades den nya lagen igenom i kammaren den 8 februari 2006. 

Där beslutades det även att den nya lagen skulle börja gälla från den 1 april 2006.46 

Nu finns även lagen att tillgå i statens författningssamling.47  

 
3.3 Hur var inställningen till slöjan på ungdomarnas nivå?  

Vad gäller ungdomarnas inställning till slöja och sin identitet har det forskats väldigt 

flitigt omkring det. Det framgår av mitt material att det är av stor vikt för ungdomarna 

med utländsk bakgrund, att kunna visa upp sina egna identiteter i vårt mångkulturella 

samhälle. Det är ungdomarnas ålder och livserfarenheter som spelar störst roll i deras 

förhållande till de många moderna kulturella konflikter, som de dagligen mötte i 

samhället. Det har att göra med att det är mycket vanligt att det förekommer bråk och 

diskussioner i skolorna om skillnader mellan olika nationaliteter och deras traditioner 

och identiteter.48

 

Vår värld är inte bara uppdelad efter kön och generation utan även efter tradition och 

religion. Det framgår att ungdomarna tycker att traditionen spelar en mycket större 

roll i sökandet efter sin identitet i heterogena områden än i homogena områden.49 

Migrationen till ett land tydliggjorde de gamla traditionerna mer och genom en stark 

konservativ syn som uppstår insåg många, att för familjen bästa är det viktigt att 

bejaka traditionerna. Man kunde då följa traditionerna mer ingående än man gjorde 

innan. Traditionerna som ungdomarna utsattes för och tog till sig är  gamla nedärvda 

seder och bruk som inte vanligen används i hemlandet.50

 

I Sverige ska alla ha rätt att identifiera sig själv. Det är dock vanligt att vi i Sverige 

delar in människorna i två grupper, svenskar och invandrare. Det som är gemensamt 

för många invandrare i Sverige är att de pressas in i nya etniska konstellationer, som 

de aldrig tidigare har använt sig av. Exempelvis så är man i Sverige turk även om 
                                                 
45 Dagens Nyheter, 2004-01-05  
46Riksdagen, www.riksdagen, behandling i kammaren, 2006-02-08,  
47 SFS, (2006:67) 
48 Sjögren, Annicka (red), Ungdom och tradition, (Stockholm 1996), sid 42f 
49 Sjögren, Annicka (red), sid 46 
50 Sjögren, Annicka (red), sid 67f 
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man själv ser sig som syrian.51 Det sociala värdet som invandrarna förde med sig från 

sitt hemland förlorade i värde, när de kom till Sverige. De var då tvungna att 

acceptera detta och bygga upp en ny identitet som passar in i det svenska samhället. 

Det är vanligt att det nya identitetsbyggandet ger ett uppsåt för ett eget revir, ett 

utrymme där de med egna landsmän lever ut de gamla traditionerna och sin gamla 

identitet. 52

 

Studier av invandrarungdomar visar att det är vanligt att familjemönstret stärks vid en 

migration. I många delar av världen härskar den patriarkala familjekulturmodellen där 

pappan styr familjen. Den modellen är vanlig bland invandrarfamiljer och den ger 

männen i familjen en oerhört stor makt både inom familjens interna och externa 

relationer. Flickorna i det systemet är en mycket utsatt grupp. De kommer längst ner i 

familjens och släktens hierarki. Till skillnad från flickorna har pojkarna i detta system 

större frihet och rättigheter. 53

 

Undersökningar visar även att det är vanligt att männen ökar trycket på traditionerna 

för att inte tappa makten i familjen, när de kommer till ett annat land. De som hamnar 

i kläm är flickorna som tvingas att följa de gamla traditionerna, som till stor del är 

religiöst grundade. Det framgår också att det är vanligt att männen utövar sin makt 

över flickorna med våld och förtryck. Det som är vanligt då är att familjen isoleras i 

från det nya samhället och ofta kommer i konflikt med samhällets olika institutioner 

som tillexempel skolan.54 Det som då sker är att der uppstår en generationskonflikt i 

invandrarfamiljen, mellan de vuxna och ungdomarna som sökte efter sin egen 

identitet. Ungdomarna som växer upp i denna kultur hamnar ofta i en 

kulturtillhörighetskris och det förs en kamp mellan att tillfredställa familjen, 

traditionerna och samhällets krav och möjligheter.55

 

När det gäller ungdomarnas egen syn på sin religion och sin identitet så är det i skolan 

som eleverna märker att de blir indelade i svenskar och invandrare. Detta utan att 

någon tar hänsyn till deras egna identiteter. Det framgår att skolan är platsen i 

samhället där eleverna lär sig att de är invandrare. Det beror mycket på att lärarna inte 

                                                 
51 Ahmadi, Nader (red), Ungdom, kulturmöten, identitet, (Stockholm 2003), sid 34f 
52 Ahmadi, Nader (red), sid 36 
53 Ahmadi, Nader (red), sid 110f 
54 Ahmadi, Nader (red), sid 115ff 
55 Ahmadi, Nader (red), sid 130 

 24



erkänner elevernas olika identiteter och det avspeglar sig på undervisningen och 

ämnesinnehållet. 56

 

Elever med utländsk bakgrund tycker ofta att skolan är tråkig och det har till stor del 

att göra med att det är stora brister i undervisningen och att lärarna inte bekräftar 

elevernas olika identiteter. Skolan har en viktig roll att fylla då det gäller att 

konstruera och bevara elevers egna identiteter för det kommande livet, men skolan 

ska även förmedla relevant kunskap om hur världen på ett moraliskt sätt ser ut.57 Det 

är vanligt med en ”vi och dom känsla” på skolan. Invandrareleverna har en 

föreställning att alla svenskar tillhör kristendomen. Detta har sin grund i att 

invandrareleverna ser religionen som ett livsmönster och som en identitet. Det 

framkommer överlag att de muslimska eleverna till stor del vill förändra sin religion 

och leva mer fritt. De vill vara muslimer men inte på ett sådant sätt som är vanligt 

förekommande i dag.58

 

Det framgår av mitt material över ungdomarnas inställning, att det är svårt att vara en 

ung muslim i dagens Sverige. Det är en blandning av möjligheter och påfrestningar. 

Ungdomarna menar att om man är född i Sverige får man en känsla av att ha en 

dubbelidentitet. Det kan leda till vilsenhet i sin egen identitet, rotlöshet och 

utanförskap i det nya samhället. Det vanliga är att blanda två identiteter i sökandet 

efter sin egen identitet i samhället.59

 

Slöjan ses överlag som traditionsidentiteten och med den vill de visa ”här är jag och 

så här är jag”. Det stora problemet för de unga muslimerna i Sverige är den växande 

islamfobin som på senare år har växt i samhället. Fobin har sin grund i alla 

terrordåden på senare tid, och det är vanligt att folk drar alla slöjbärande muslimer 

över samma kam. Det har även att göra med att dagens islamiska diskussioner handlar 

mer om att tänka rätt, än om att handla rätt och det har splittrat många muslimska 

grupper istället för att ena dem. 60

 

                                                 
56 Brömsen, von, Kerstin, Tolkningar, förhandlingar och tystnader – elevers tal om religionen i det 
mångkulturella och postkoloniala rummet, (Göteborg 2003), sid 304f 
57 Brömsen, von, Kerstin, sid  311f 
58 Brömsen, von, Kerstin, sid 314f 
59 Larsson Göran, (red), Talande tro – ungdomar, religion och identitet, (Lund 2003), sid 67f 
60 Larsson Göran, (red), sid 69 
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Ungdomarnas sökande efter en egen identitet blir mer viktig för dem när de kommer 

till ett västland och kommer i kontakt med västvärldens identiteter och levnadssätt. 

Det är genom migrationen som de muslimska ungdomarna kommer i kontakt med 

västvärldens identiteter och normer. Det är då som det uppstår konflikter mellan 

familjens gamla och samhällets nya identitet. Detta gäller främst tjejer som vill leva 

som sina nya vänner, men samtidigt ha kvar sin slöja. Slöjan ses inte som ett förtryck, 

utan som en religiös symbol som stärker deras identitet. Det framgår att ett sökande 

efter sin egen identitet nu på senare tid har ökat alltmer bland de muslimska 

ungdomarna. De har även mer och mer börjat ifrågasätta föräldrarnas tolkningar och 

traditioner, för att kunna forma egna. De nya identiteterna är överlag influerade av 

historiska traditioner och identiteter, men utformade så att de bättre passar in i vårt 

nya mångkulturella samhälle.61

 

 

 

                                                 
61 Larsson Göran, (red), sid 70f 
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4. Avslutning  

4.1 Slutsatser  
 
Som jag berörde i inledningen har jag som teori i denna uppsats liberalismens teori. 

Jag har som utgångspunkt att i Sverige är man mer för individens frihet och rätten att 

leva och tycka som man vill. Till skillnad från i Frankrike så skulle en lag som 

inskränkte människans frihet enligt mig vara väldigt avlägsen. Genom min 

undersökning kom jag fram till att det fanns ett väldigt litet stöd för ett förbud mot 

slöja i de svenska skolorna. Det skulle enligt min uppfattning ha att göra med vår 

tanke om individens frihet som genomsyrar hela vårt samhälle.  

Från flera olika håll betonades individens egenart, identitet och frihet. På frågan hur 

var inställningen till slöjan på skolledningens nivå, kom jag fram till att skolverket 

tog mycket stor hänsyn till JO:s uttalande, om att inte inskränka våra grundläggande 

demokratiska värderingar med ett förbud. Skolverket kom fram till i sin utredning, att 

det inte fanns grund i skollagen för att införa ett förbud. Det kunde gå emot 

individens frihet till att få uttrycka sin religion.   

Man såg istället från skolverkets sida burqan som ett ordningsproblem, som kunde 

förbjudas om det fanns risk för fara för eleven eller för undervisningen. Skolverket 

motiverade ett pedagogiskt skäl i sin utredning och skolans pedagogiska uppgifter 

skulle alltid vara överordnat allt annat. Visst fanns det lärare som gärna såg ett förbud 

för slöja i skolan och då främst för de yngre eleverna. De ansåg, liksom statsvetaren 

Lisbeth Lindeborg skrev i sin debattartikel i DN, att slöjan förtrycker kvinnor.  

 

Visst kan det finnas elever som lever under tryck att bära slöja i skolan för att deras 

föräldrar tycker det och har det som tradition. Men det trycket går enligt mig att 

jämföra med vår egen religion och tradition. Många föräldrar väljer att döpa sitt barn, 

som då automatiskt blir medlem i svenska kyrkan, bara för att traditionen säger det. 

Ska man stoppa en påtvingad religion måste man se till alla religioner. Samhället har 

en viktig uppgift, enligt mig, och det är att hjälpa alla de som genom sin frihet kan 

leva som de vill. Nu är det många som inte får leva som de själva vill, och det betyder 

att vi nu har ett större och viktigare problem att lösa i samhället. Det är alla kvinnor 

som förföljs för att de bryter med en tradition som de inte längre vill följa fullt ut. 
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Detta är känt som hedersrelaterade brott, och är enligt mig betydligt viktigare att 

bekämpa om man vill nå jämställdhet i samhället, än att föra en diskussion om man 

ska få ha slöja eller inte.  

 

På den svenska politiska nivån fanns det ingen enighet i denna fråga, varken inom 

partierna eller i riksdagen. På frågan hur var inställningen till slöjan på politisk nivå, 

kom jag fram till att individens frihet var av så stor vikt att det inte fanns någon 

majoritet för att inskränka den med ett förbud.   

 

Det är på den politiska nivån jag kan se mest skillnader mellan Frankrike och Sverige. 

Den största skillnaden som man kan se mellan den politiska debatten i Frankrike och 

Sverige är den som Cajsa Weterman fick fram i sitt arbete ”Slöja eller inte slöja- 

medborgarteoretiska utmaningar för Frankrike och Sverige i kölvattnet av 11/9 

2001”. Där framgick det att i Frankrike fanns det en stor politisk enighet i frågan, 

medan det i Sverige bara var några olika politiker inom de olika partierna som drev 

frågan. Varför det inte var enighet i Sverige kan bero på vårt svenska frihetsideal, där 

individen har rätt att vara som den vill utan statlig inblandning. Man kan se att detta 

var en laddad fråga inom alla partierna och det är intressant att se att både 

vänsterpartierna och högerpartierna visade upp stora inre splittringar i frågan. Frågan 

kom aldrig att behandlas i riksdagen utan man gick helt ifrån den för att istället 

behandla frågan om ett ökat skydd mot diskriminering av eleverna i skolan. Man ville 

från de svenska politikernas sida stärka säkerheten och öka skyddet mot 

diskriminering för eleverna inom skolan. Denna fråga tog över den politiska agendan 

från slöjfrågan och regeringen lade under 2005 fram ett lagförslag.  

 

I Frankrike var istället målet med de nya franska lagen att mer integrera 

invandrarungdomarna i det franska samhället. Enligt Elaine R. Thomas 

forskningsartikel från 2006 ”Keeping identity at distance – explaining France´s new 

leagal restrictions on the Islamic headscarf”, så var en av anledningarna till lagen att 

en stor del av den muslimska befolkningen i Frankrike under början av 2000 talet, i 

en allt större utsträckning började bära slöja i skolan.  

 

En annan skillnad som man kan se mellan Frankrike och Sverige förutom att det inte 

fanns en enighet bland politikerna i denna fråga, var att frivilliga organisationer 
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spelade en viktig roll i den franska debatten för att vinna allmänhetens intresse. 

Feministiska organisationer spelade störst roll med argumentet att religionen 

förtryckte kvinnorna. En likhet som man däremot kunde se var viljan att öka 

säkerheten på skolorna och minska diskrimineringen. Den stora skillnaden var ändå 

att i Frankrike hade det under en tid varit stora våldshandlingar mellan olika religiösa 

grupper på skolorna. Staten såg därmed som sin plikt att genom lag gå in och 

förhindra detta. I Sverige har det inte varit lika våldsamt på skolorna, men genom en 

undersökning framgick det att det blivit en ökning av diskriminering i skolorna. Detta 

skulle kunna förhindras genom en ny lag. I Frankrike var man tvungen att gå längre 

och genom lag förbjuda alla religiösa symboler för att skydda de utsatta och göra 

skolmiljön neutral för alla.  Anledningen till detta var de så infekterade religiösa 

konflikter som pågick i de franska skolorna.   

 

Jag kunde i min undersökning se att länderna hade olika förutsättningar och därför 

slog inställningarna till slöjdebatten så olika. En stor skillnad var att i Frankrike hade 

man en större grupp med utländsk bakgrund än i Sverige. Det medförde att det hade 

uppstått mer oroligheter på skolorna. Det är svårt att som svensk sätta sig in i de 

våldshandlingar som utbretts inom de franska skolorna. Om vi haft liknade konflikter 

inom de svenska skolorna skulle vi nog sett annorlunda på saken. Visst är det fel att 

inskränka människors friheter med lag, men för att skydda en minoritet som utsätts 

för hot kan det vara tvunget.  

 

Min teori beskriver att en orsak till skillnaderna kunde ligga i ländernas ideologi. 

Skillnaden i inställningen till slöjdebatten kan även grunda sig i en ideologisk syn på 

samhället och människan. I Frankrike styr en konservativ regering som vill få 

invandrare att mer bli som fransmän, medan i Sverige styr ett socialistiskt parti med 

en människosyn om individens frihet och rättighet att var unik. I Frankrike verkar det 

finnas en tro om att man integrerar invandrare i samhället genom att få dem att mer 

likna fransmän i både utseende och tradition. Som beskrivits ovan ser Sverige det mer 

som att invandrare ska få vara som de är, och accepteras av samhället som människor 

med ett eget värde. Konservatism, som är den ideologi som präglar den franska 

politiken, framhäver en stark tro till traditioner. Detta visas tydligt i deras sätt att 

tänka gällande integration av invandrare. Jag ser dessa olikheter i ländernas ideologier 

som en stark orsak till varför utfallet i slöjdebatten skiljer sig länderna emellan.    
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På ungdomarnas nivå kom det fram att det var viktigt att ha en egen identitet. På 

frågan hur var inställningen till slöjan på ungdomarnas nivå, kom jag fram till att 

även där var individens frihet mycket viktigt.  

 

De utländska ungdomarna i Sverige tyckte att deras tradition spelade en större roll i 

deras sökande efter en identitet i heterogena områden än i homogena områden. Det 

kanske har att göra med att när man kommer till ett land eller en stad där man är 

ensam om sin sätt att leva och tro, måste man förstärka sin identitet för att synas och 

vara någon. Detta för att inte försvinna i mängden.  

 

Som jag var inne på tidigare var det vanligt att en migration orsakade konservativa 

syner inom familjer för att bejaka sina gamla traditioner. Det kan ha att göra med att 

man inte vill glömma bort sitt arv när man kommer till ett annat land. Genom att söka 

sig till likasinnade är det vanligt att traditionerna efterlevs mer än i hemlandet. Detta 

är samma för oss svenskar när vi åker utomlands och träffar andra svenskar. Då blir vi 

väldigt traditionsbundna och i ett semesterland blir det viktigt att följa de svenska 

traditionerna. Klart att man måste har midsommarstång, dans och snaps även om man 

befinner sig på Afrikas savann.  

 

Eftersom familjemönstret stärktes vid en migration kunde en hedersrelaterad makt där 

mannen styr familjen uppstå. Som jag tidigare har nämnt så tycker jag att det är detta 

som man ska bekämpa från statligt håll, så att flickorna som drabbats kan och får leva 

som de vill. Det fanns vissa ungdomar som såg slöja som ett förtryck och som helt 

tog avstånd från den och det tycker jag att de ska få göra utan att råka illa ut. De ville 

överlag ändå leva som muslimer men inte på samma sätt som kanske är vanligt i 

gamla traditioner.  

 

Överlag så framgick det att ungdomarna ville ha kvar sin slöja som de inte såg som 

ett förtryck, utan något som de själva hade valt att bära och som hjälpte till att stärka 

deras identitet. Men det har uppstått problem för ungdomarna med slöja genom den 

växande islamfobin i samhället. Ungdomarnas sökande efter en egen identitet blir allt 

viktigare, detta skriver Göran Larsson om i boken ”Talande tro – ungdomar, religion 
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och identitet”. Det har på senare tid blivit ett ökat intresse att skapa sig en egen 

identitet genom religion och egna tolkningar från film och musik.  

 

Det framgår i min undersökning att det är i skolan som de muslimska ungdomarna 

fick veta att de var utlänningar. Därför sågs inte skolan som något positivt, då läraren 

inte såg dem som individer. Det framgick att det var vanligt att man delade in 

människorna i två grupper, utan att se till deras egna identiteter. De två grupperna var 

svenskar och invandrare. Som Jonas Otterbeck pressenterade i sin undersökning 

”Muslimska elever och religiös identitet”, har varje muslim unika personliga 

egenskaper och är därför inte en enhetlig grupp. Att dela in människor i olika grupper 

utan att se vilka individer de är, tycker ja är fel. Skolan har en viktig roll och det är att 

tillfredställa alla individer och se dem för vilka de är och uppmuntra deras olikheter.  

 

Genom att ha tagit del av debatten om slöjan från Frankrike och inställningen och 

tankar kring slöja från skolledningen, politiker och ungdomar i Sverige tycker jag inte 

att vi kan förbjuda människor att vara som de är. Jag håller visserligen med 

skolverket i att man ska kunna inskränka friheten i vissa pedagogiska situationer och i 

vissa yrkessammanhang. Då är det inte passande att vara klädd på ett visst sätt, om 

det kan störa inlärningen för elever eller lärarens yrkesutövande. 

 

4.2 Framtida forskning 
 

Under arbetets gång kom det upp flera frågor som man skulle kunna gå vidare på i en 

framtida undersökning. Den ena var att mer ingående jämföra andra europeiska länder 

med den svenska inställningen i slöjfrågan. Det skulle vara mycket intressant att 

exempelvis mer ingående se vilka inställningar som våra nordiska granländer hade i 

denna fråga under den aktuella tiden.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur det har blivit för eleverna i 

Frankrike och Sverige, efter införandet av de två olika lagarna som skulle uppnå 

samma mål, nämligen att eleverna skulle skyddas mot diskriminering inom skolan. 

 

Slutligen skulle det även vara intressant att undersöka om samma inställning 

fortfarande finns kvar i Sverige eller om den på senare tid har ändrats. Detta genom 
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att göra en mer omfattande undersökning som baseras på nya och personliga 

kontakter och intervjuer med lärare, politiker och ungdomar.  

 32



Referensförteckning 

Litteratur  

Ahmadi, Nader (red), Ungdom, kulturmöten, identitet, (Stockholm 2003) 
 
Brömsen, von, Kerstin, Tolkningar, förhandlingar och tystnader – elevers tal om 
religionen i det mångkulturella och postkoloniala rummet, (Göteborg 2003) 
 
Esaiasson, Peter, mfl, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, Andraupplagan, (Stockholm 2005) 
 
Faulks, Keith, Citizenship, (London 2000) 
 
Gemie, Sharif, Actualite´Stasi’s Republic: the school and the veil, December 2003–
March 2004, Modern & Contemporary France 2004, vol.12:3 
 
Hultinger, Eva-stina, Wallentin, Christer, (red), Den mångkulturella skolan, (Lund 
1996) 
 
Kramer, Jane, Taking the veil, New Yorker 2004, vol. 80:36 
 
Larsson Göran, (red), Talande tro – ungdomar, religion och identitet, (Lund 2003) 
 
Sjögren, Annicka (red), Ungdom och tradition, (Stockholm 1996) 
 
Skollagen, (1985:1100) 
 
Sveriges författningssamling, (SFS 2006:67) 
 
Thomas R, Elaine, Keeping identity at distance – explaining France´s new leagal 
restrictions on the Islamic headscarf, Ethnic and Radical Studies 2006, vol. 29:2 
 
Westerman, Cajsa, Slöja eller inte slöja? - medborgarteoretiska utmaningar för 
Frankrike och Sverige i kölvattnet av 11/9 2001, Examensarbete i Stadsvetenskap, 
(Lund 2005) 
 
  
Internet 
 
Dagens Nyheter, www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=219701, 
2004-01-04  
 
Dagens Nyheter, www.dn.se, 2004-01-05  
 
Dagens Nyheter, www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=228954&maNo=-1, 
2004-01-31  
 
Dagens Nyheter,  

 33

http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=219701
http://www.dn.se/
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=228954&maNo=-1


www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=189576, 2005-04-10  
 
Folkpartiet, www.folkpartiet.se, 2006-04-11 
 
Folkpartiet, www.folkpartiet.se/templates/ListPage____10587.aspx, 2004-02-06  
 
Göteborgs Posten,  
www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=891&a=168073, 2004-06-07  
 
Göteborgs Posten, www.gp.se, 2004-09-03  
 
Göteborgs Posten, www.gp.se, 2004-12-23  
 
Socialdemokraterna, www.socialdemokraterna.se, 2004-03-01 
 
Skolverket, www.skolverket.se, Burqa- utredningen,(PDF),2003-10-25 
 
Regeringen, www.regeringen.se, Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, proposition 
(PDF), (2005/06:38), 2006-05-19 
 
Riksdagen, www.riksdagen.se, Behandling i kammaren, 2006-02-08 
 
Riksdagen, www.riksdagen.se, motion, (2003/04:Ub280), 2006-05-19 
 

 

 

 34

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=189576
http://www.folkpartiet.se/
http://www.folkpartiet.se/templates/ListPage____10587.aspx
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=891&a=168073
http://www.gp.se/
http://www.gp.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/

	 1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Avgränsning
	1.3 Metod, material och teori  
	1.3.1 Metod
	1.3.2 Material
	1.3.3 Teori

	1.4 Tidigare forskning på området 
	1.5 Disposition 

	 2. Den Franska Bakgrunden
	2.1 Den Franska debatten 
	2.2 Varför lagen kom till och gick igenom i Frankrike
	2.3 Frankrike i framtiden  

	 3. Den Svenska Undersökningen
	3.1 Hur var inställningen till slöjan på skolledningsnivå?
	3.2 Hur var inställningen till slöjan på politisk nivå? 
	 3.3 Hur var inställningen till slöjan på ungdomarnas nivå? 

	 4. Avslutning 
	4.1 Slutsatser 
	Från flera olika håll betonades individens egenart, identitet och frihet. På frågan hur var inställningen till slöjan på skolledningens nivå, kom jag fram till att skolverket tog mycket stor hänsyn till JO:s uttalande, om att inte inskränka våra grundläggande demokratiska värderingar med ett förbud. Skolverket kom fram till i sin utredning, att det inte fanns grund i skollagen för att införa ett förbud. Det kunde gå emot individens frihet till att få uttrycka sin religion.  
	Man såg istället från skolverkets sida burqan som ett ordningsproblem, som kunde förbjudas om det fanns risk för fara för eleven eller för undervisningen. Skolverket motiverade ett pedagogiskt skäl i sin utredning och skolans pedagogiska uppgifter skulle alltid vara överordnat allt annat. Visst fanns det lärare som gärna såg ett förbud för slöja i skolan och då främst för de yngre eleverna. De ansåg, liksom statsvetaren Lisbeth Lindeborg skrev i sin debattartikel i DN, att slöjan förtrycker kvinnor. 
	4.2 Framtida forskning

	 Referensförteckning
	Litteratur 

