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Inte utan min slöja 
En studie i hur gymnasielärare upplever religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan 
 

 
Abstract  
Syftet med uppsatsen är att belysa lärares åsikter om religiösa 

konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan. Fokus ligger på konflikter i Sverige 

mellan kristendom och Islam, på grund av att det enligt migrationsverkets statistik 

nu anländer flest invandrare från det muslimska landet Irak. Elva stycken 

gymnasielärare deltog i en enkätundersökning angående deras attityder kring 

frågor som slöjans vara eller icke vara i skolan och hur man som lärare ska 

kunna följa Lpf 94 och samtidigt vara verksam i en skola för alla. Jag intervjuade 

även en lärare och samordnare på IVIK; Individuella programmets 

introduktionskurser för invandrare och bad om hennes tankar och åsikter, då 

detta är områden hon arbetar med dagligen. Sveriges integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har även hon svarat på frågor om 

slöjförbud i den svenska skolan. Jag bad även islamologen Jan Hjärpe att ta 

ställning i samma resonemang. 

 

Ämnesord: Kulturkrockar, religiösa konflikter, gymnasieskolan, lärare, islam, 

slöja, burka, religiösa huvudbonader      
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Förord 

 

Efter en lång tid av hårt arbete, när man väl är klar och ser tillbaka på perioden som var 

som jobbigast, inser man hur viktigt ens liv utanför skolvärlden är och har varit. Tack till 

alla nära och kära som stöttat genom uppmuntrande ord, välbehövliga fikapauser eller 

genom att bara finnas till under mitt arbete med detta examensarbete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Länders gränser och befolkning är inte lika tydliga som förr; vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle bestående av ett potpurri av människor med olika etnisk- och religiös bakgrund. 

Detta leder till att människor stöter på nya företeelser och situationer som kan lägga 

grunden till en religiös konflikt. Missförstånd, intolerans och utanförskap kan bli 

resultatet om man inte vidgar sina vyer och aktivt arbetar med dessa frågor som ständigt 

ökar i aktualitet. Hur ska vi tillsammans skapa ett samhälle för alla? Ökad förståelse, 

öppenhet och insikt i ämnet är en bra början, inte minst i skolan.  

 

Att vara lärare handlar om att på bästa möjliga vis förse eleverna med kunskap och 

handleda dem i deras sökande efter ny kunskap. Interaktionen mellan människor, som är 

ofrånkomlig i läraryrket, medför oundvikligen konflikter; stora som små. De kan uppstå 

mellan lärare och elev, elev och elev och lärare emellan. Oavsett vilket så är det en 

angelägenhet för en själv som lärare i sitt yrkesutövande. Jag bestämde mig tidigt för att 

skriva om konflikter i gymnasieskolan, och allt eftersom jag började fördjupa i ämnet 

kände jag att jag ville rikta in mig på religiösa konflikter/kulturkrockar. Jag kom då att 

tänka på en bok skriven av Mats Berggren, som jag läste för några år sedan, som 

behandlar en del problem som kan uppstå vid kulturkrockar. Det finns inga skridskor i 

öknen heter den och handlar om en muslimsk flicka som inte får vara med och åka 

skridskor i skolan för sin pappa, för att han anser att detta strider mot Koranen. Trots att 

boken är fiktiv, tror jag att liknande situationer är förekommande i den svenska skolan.  
                   ”Robert” sa Irene. ”Ta av dej kepsen.” Fatima passade på att smita bort till kön. 

Robert fortsatte framåt med kepsen på. 
                   ”Varför det?” frågade han. 
                   ”Spela inte dum”, fnös Irene. ”Du vet mycket väl att det är förbjudet att ha 

huvudbonad i matsalen”. Robban pekade på Fatimas hijab. 
”Varför får hon ha det då?” frågade han. 
Irene suckade överdrivet. 
”Det strider mot hennes religion att ta av sej sjalen”.  
”Men det strider mot min religion att ha av sej kepsen”, påstod Robban.  
(Berggren, 2003. s. 13) 

 

Scenariot i citatet på föregående sida, tror jag man som lärare mycket väl kan stöta på. 

Att man då och då måste stå till svars för varför man har olika regler för olika elever.  
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Hur gör jag om en flicka i klassen inte vill vara med på simundervisningen med hänsyn 

till islam? Den frågan ställer sig säkert många lärare. Jenny Berglund har utbildat lärare 

om islam och hon menar att det finns ganska stor okunskap om religionen i Sverige. Hon 

menar att det inte är lärarens roll att diskutera huruvida en familj har rätt eller fel tolkning 

av islam, utan att se till att barnen kan vara med i undervisningen. (Lärarnas tidning nr 

19/2002) Att det faktiskt finns kurser i hur man ska bete sig i olika situationer som kan 

uppstå, anser jag tyder på att religiösa konflikter i skolan existerar och att de inte alltid är 

alldeles enkla att bemöta.   

 

Jag kan själv exempelvis se problemet och konflikten som kan uppstå när man undervisar 

elever med olika kulturell bakgrund, då det i Lpf 94, kap 1.1, står följande: 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Människors okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
värden skolan skall gestalta och förmedla. 

Det som är självklart för oss, behöver inte vara det för andra.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasielärares upplevelser och synpunkter på 

religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan.  

 

Problemformuleringen lyder som följer: 

• Hur upplever gymnasielärare religiösa konflikter och/eller kulturkrockar i skolan? 

 

1.3 Avgränsningar 
Religiösa konflikter är ett väldigt brett begrepp och jag inser att religiösa konflikter kan 

uppstå exempelvis mellan två kristna, en kristen och en hindu eller två muslimer. Men jag 

har valt att rikta in mig på konflikter/krockar mellan kristendom och islam, då jag 

upplever detta som ett märkbart stort och aktuellt område inom ämnet religiösa 

konflikter/kulturkrockar. Enligt Migrationsverket dominerade invandringen till Sverige 

2008 av irakier. 12 103 människor från Irak fick svenskt medborgarskap 2008, näst högst 

antal människor kom från Polen och räknades till 6970 stycken. 

(www.migrationsverket.se) Jag har även valt att lägga stor vikt vid hur användandet av 

religiösa huvudbonader tas emot bland gymnasielärare. 
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 
Litteraturgenomgången presenteras med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. 

Den sociokulturella teorin brukar sägas ha grundats av den ryska pedagogen Lev 

Vygotskij (1896-1934) och han menar att omgivningen är avgörande för individens 

utveckling och prestation.  En förespråkare för teorin i vår tid är Roger Säljö. Han bygger 

vidare på Vygotskijs tankar och menar (Säljö, 2005) att interaktion mellan människor är 

en grundläggande mekanism för lärande. Genom interaktion tar vi till oss sätt att tänka, 

kommunicera och agera. Språket ses som det viktigaste redskapet för kommunikation och 

lärande.    

 

1.5 Metod och material 
Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudie i den teoretiska 

delen och av en postal intervju i form av ett frågeformulär/enkät bland verksamma 

gymnasielärare i södra Sverige. Först funderade jag på att intervjua lärare face-to-face, 

men detta är enormt tidskrävande, om man, som jag, vill ha fler än tio lärares synpunkter 

på ämnet och från olika skolor. Mina enkätfrågor, fem till antalet, är upplagda precis som 

intervjufrågor. Jag inser att sanningshalten är svår att beräkna, men jag menar att de 

tillfrågade kanske känner sig tryggare med att säga något i frågeformuläret som de 

kanske inte hade sagt vid ett intervjutillfälle.  

 

Utöver enkätsvaren, har jag träffat och intervjuat en lärare som även arbetar som 

samordnare på IVIK; Individuella programmets introduktionskurser för invandrare.      

 

Jag har också, via e-post, tagit kontakt med Sveriges nuvarande integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och ställt frågor till henne angående användandet 

av slöja i skolan – något som hon vill förbjuda. 

 

Till sist kontaktade jag även Jan Hjärpe, som bland annat är professor i islamologi vid 

Lunds Universitet och bad om hans åsikter om ämnet jag behandlar i uppsatsen; bland 

annat vad han tycker om Nyamko Sabunis förslag att förbjuda slöja i skolan.       
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1.6 Relevans 
Studiens resultat anser jag vara till stor nytta. Inte sällan hör man exempelvis om olika 

skolor i Sverige som bestämt sig för att förbjuda användandet av slöja under skoltid. Om 

man får en inblick i hur lärare ser på kulturkrockar i skolan kan det nog hjälpa i framtida 

situationer. Ämnet jag behandlar kan vara väldigt känsligt, både för lärare och elever och 

desto viktigare anser jag att det är att man tar upp sådant till diskussion. Att få en klarare 

bild av hur lärare ser på och/eller har upplevt religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan, 

menar jag kan berika och hjälpa andra lärare som hamnar i svårhanterliga, 

religionsanknutna situationer. 

 

1.7 Uppsatsens Disposition 
• Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång som från olika håll belyser ämnet 

religiösa konflikter/kulturkrockar. Bakgrundsinformation om exempelvis islam 

erhålls även här. 

• Sedan följer presentation och resultatredovisning av undersökningen jag utfört. 

Efter varje del/undersökning här, följer en kort, sammanfattande analys. 

• En diskussion väver samman resultatet av undersökningen med delar av 

litteraturgenomgången.  

• Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning. 
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2. Litteraturgenomgång 
  

2.1 Definition av begreppet konflikt 
Följande finns att läsa i inledningen till Pedagogiska magasinets tema om 

konflikter:  
Konflikter finns. De går inte att välja bort. Däremot kan vi välja hur vi hanterar dem. 
Istället för att undvika motsättningar kan vi möta och använda dem. Konflikter kan 
förvandlas från hot och obehag till en konstruktiv kraft i undervisning och det 
vardagliga samspelet. (Pedagogiska magasinet 4/2008 s. 26.27) 

 

Slår man upp ordet konflikt i ett lexikon, finner man att ordet kommer från latinets 

conflictus som betyder sammanstötning. Som synonym kan motsättning, tvist eller strid 

användas. Facklitteraturen definierar konflikt på en mängd olika sätt. Några exempel:  

o Ett tillstånd av oförenliga mål, intressen eller värderingar  

o När någon med avsikt försöker förhindra någon annans målinriktade beteende 

o När grundläggande behov inte tillfredsställs (Ellmin, 1985) 

 
                  Konfliktorsakerna kan ha sin grund i konkurrensförhållanden, i ofullständig eller 

felaktig uppfattning om varandras verkligheter, eller ha sin grund i språksvårigheter 
eller i övrig bristfällig kommunikation. Det kan handla om motsättningar mellan 
normer i läroplan, arbetsplaner, handlingsplaner och det faktiska genomförandet. 
Det kan handla om starka kontraster i värderingar mellan hem-skola-samhälle eller 
bottna i oförmågan att uppfatta eller acceptera individuella olikheter. (Ibid, s. 34)  

 

En konflikt kan utvecklas på många olika nivåer. Det finns konflikter inom människor; så 

kallade intra-psykiska konflikter, mellan människor; så kallade inter-personella konflikter 

och organisations-/eller samhällskonflikter; så kallade systemkonflikter. Konflikter kan 

uppstå som resultat av olika mål och intressen och leda till mer eller mindre 

spänningsladdade tillstånd. (Ellmin, 1985) 

 

Det kinesiska tecknet för konflikt består av två tecken: Ett som betyder 

fara/uppmärksamhet och ett som betyder möjlighet. (Ibid) Det intressanta med detta är 

enligt mig att oavsett i vad för konflikter man hamnar i, ska man tänka på att man ofta lär 

sig något av situationen. Konflikten i sig kan bidra till oanade möjligheter och främja ens 

personliga utveckling, även om det är svårt att se när man är mitt uppe i en.  
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                  Det positiva med konflikter är att de ger oss en möjlighet att göra något bättre än det vi 
för tillfället gör. De ger oss tillfälle att växa, att byta inriktning i livet.  […] Konflikter 
som hanteras rätt kan lära människor att vi alla är likvärdiga trots att vi har skilda 
åsikter. (Lind, 2003. s. 10) 

 

I sin bok Social Psychology (2003) skriver den amerikanske professorn David G. Myers 

att de vanligaste orsakerna till att en konflikt börjar, oavsett om den är internationell, 

inom en viss grupp eller mellan två personer, är sociala dilemman, konkurrens, upplevd 

orättvisa och missuppfattningar. Vidare menar han att hur vi agerar och kommunicerar 

med andra människor bland annat beror på ens kulturarv, kön och gener. 

 

2.2 Definition av begreppet kulturkrock 
Enligt Nationalencyklopedin kan en kulturkrock eller en kulturkollision uppstå när 

grupper eller individer med olika bakgrund, värderingar, särart och livsstilar möts och 

konfronteras i konkreta situationer. Det kan gälla områden som barnuppfostran, 

könsroller, politik, religion, hälsa och sjukdom. I Sverige har termen i första hand 

kommit att användas i samband med invandrares möte med den svenska kulturen. 

 

 Ett bra exempel på en kulturkrock behandlar boken Det finns inga skridskor i öknen 

(2003) av Mats Berggren, som jag nämnt i inledningen av uppsatsen. I boken får den 

islamistiska flickan Fatima inte åka skridskor för sin pappa, då han anser att det strider 

mot Koranens läror. De svenska barnen tycker att Fatima och hennes familj är konstig för 

att hon inte får vara med, och Fatima och hennes familj tycker att svenskarna är konstiga 

som åker omkring på fruset vatten. Ett typiskt exempel på kulturkrock, då människor 

råkar ut för något de inte är vana vid och som strider mot deras eget sätt att leva.  

 

 

Christer Hedin skriver följande i en artikel: ”Samexistensen mellan kristna och muslimer 

i vår tid är konfliktfylld. Det beror bland annat på att kristna har vant sig att förklara allt 

vad muslimer gör med att de är muslimer.” (Pedagogiska magasinet, nr 04/2004) 

 

Colnerud och Granström skriver, i sin bok Respekt för läraryrket, att en svårighet i skolan 

är kravet på objektivitet och neutralitet. Problemet uppstod under en period då tidigare 

gällande normer i samhället förändrades snabbt. Dessa normer gällde bland annat synen 

på äktenskap, sex och aborter. Lärare var lika förvirrade som övriga i samhället över vad 
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som var rätt och fel. En del lärare ansåg att det var direkt fel att påverka eleverna. För 

andra ledde kravet på neutralitet till att de inte vågade engagera sig i elevernas moraliska 

liv. Sedan Lpo94 gäller återigen uppfattningen att lärare ska överföra värderingar till 

eleverna. Det finns därför anledning att ställa sig frågan om lärare som grupp, efter denna 

period då etiken legat i träda, har bevarat något gemensamt värdesystem. Etisk fostran av 

eleverna och att påverka dem till att omfatta rådande värden och kulturmönster, är enligt 

skollag och läroplaner en viktig uppgift för skolan och därmed för lärarna. De flesta 

lärare anser att denna uppgift är angelägen, men svår att genomföra i ett samhälle där ett 

enhetligt normsystem inte längre är självklart. Kulturkollisionerna med invandrade 

etniska grupper är påtagliga, men har snarare betraktats som den enskilde lärarens 

pedagogiska problem än som ett gemensamt etiskt dilemma för skolan. (Colnerud, 2002) 

2.3 Tidigare forskning 
Någon svensk forskning kring ämnet kulturkrockar och religiösa konflikter i 

gymnasieskolan har inte påträffats. Detta är intressant då det är ett ämne som väcker stor 

debatt och ofta tycks belysas i media. 

 

Dan Olweus är professor i psykologi vid universitetet i Bergen (www.bra.se) och har 

forskat mycket kring konflikter och mobbning i skolan. Han sätter en tydlig gräns mellan 

en konflikt och mobbning och menar att mobbning inte handlar om en konflikt mellan 

jämställda parter, utan om ett övergrepp. (Ibid) Konfliktforskaren Arne Maltén (1998) 

menar att konflikter oftast ses som något obehagligt och därför gärna förträngs eller 

ignoreras, men att det är viktigt att ta itu med en växande konflikt. Han menar vidare att 

en professionell lärare bör representera en kommunikativ kompetens, och att just 

kommunikation bör få hög prioritet i kursplanerna för utbildning och fortbildning av 

lärare. När en konflikt har uppstått, menar Maltén att den bästa metoden för att lösa 

konflikten är så kallade samverkansstrategier där man m möts ansikte mot ansikte i en 

öppen, förutsättningslös diskussion som ska präglas av förståelse, tillit och respekt. 

2.4 Islam 
I Sverige finns det idag omkring 100 000 muslimer. (www.islamiska.org) Islam är, 

liksom kristendomen, i begynnelsen uppkommen ur judendomen. Alla tre religionerna 

har Gamla Testamentet gemensamt i sin tro och förgrenas därefter i olika riktningar.  

Muslimernas heliga skrift, Koranen, innehåller avsnitt som överrensstämmer med de 

bibliska texterna. (Hedin, 2002) Professor Christer Hedin skriver i Pedagogiska 
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Magasinet att alla tre religionerna i grund och botten har samma moraliska budskap, men 

att det också finns stora skillnader. Religionerna har olika tro, på samma Gud. De tror alla 

att det är Gud som har skapat världen och människan. Gud har sedan överlämnat världen 

i människans händer för att hon ska förvalta den med ansvar. För att man ska kunna ta 

ansvar måste man ha frihet. Människan är Guds avbild och kan skilja mellan gott och ont, 

men tyvärr har inte allt människan uträttat varit av godo, så därför har Gud skänkt henne 

livsregler. (Pedagogiska magasinet, nr 04/2004) 

 

Muslimernas heliga text, Koranen, uppenbarades för profeten Muhammed på 600-talet . 

Den innehåller islams grundtankar. (Pedagogiska magasinet, nr 04/2004) Eftersom 

muslimer kan återföra sitt livs alla regler till den grundläggande livshållning som beskrivs 

i Koranen, är det lätt att uppfatta den som en lagbok. Det är en kraftig missuppfattning. 

Koranen är i första hand en religiös text. Den innehåller ett budskap om människans 

livsvillkor och vill visa människan på ett förhållningssätt till livet som motsvarar denna 

helhetssyn på tillvaron. (Hedin, 1996) 

 

2.4.1 Islams kvinnosyn 
Islam uppstod i en patriarkalisk miljö och religionen har patriarkiska traditioner. Därför 

har islam uppfattats som en religion med mycket kvinnoförtryck. I de heliga texterna 

finns det visserligen avsnitt som uttrycker kvinnoförakt, men även en rad andra som 

jämställer kvinnan med mannen, utan nervärdering. (Hedin, 2002) Ett omfattande 

kvinnoförtryck har utövats i religionens namn. Men de lokala traditionerna har alltid 

betytt mer än islams bud. (Hedin 2002)  

 
I skollagen (1985:1100) står det: 

 
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. 
Särskilt skall den som verkar inom skolan  
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden. (www.riksdagen.se Lag 1999:886) 

 

Månggifte, eller polygami, är förekommande inom islam. Koranen förbjöd muslimerna 

att döda nyfödda kvinnor, vilket ledde till ett kvinnoöverskott eftersom män ofta dog på 

slagfältet. Detta kan ha bidragit till att Koranen accepterar polygami. Men nutida 
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muslimer är ofta motståndare till den. De som accepterar den hävdar att den i 

nödsituationer ska ge alla kvinnor och barn möjlighet att leva i en familj. (Hedin, 2002) 

 

Professorn i islamologi vid Lunds Universitet, Jan Hjärpe, menar att man, trots vissa 

svårigheter att uttala sig om islamiska kvinnors faktiska situation, ändå kan notera att i 

den traditionella religiösa rätten finns ganska tydliga drag av ett patriarkat och patrilinjärt 

tänkande. Detta utgår från att det bör göras en åtskillnad mellan kvinnan och mannen. Det 

är till exempel olika regler som gäller för män och kvinnor rituellt, juridiskt och 

ekonomiskt. Så, i enlighet med FN-deklarationen, kan de traditionella islamistiska 

reglerna betecknas som klart diskriminerande. (Hjärpe, 2004)  

 

Könsrollerna återspeglas också i föreskrifterna om klädsel. Det finns detaljerade 

bestämmelser om hur kvinnor ska uppträda. Bakgrunden tycks vara att kvinnan kan fresta 

mannen. Det är inte mannen som i första hand uppmanas att undvika frestelserna, utan 

kvinnan som uppmanas att inte bete sig frestande. (Hedin, 1996) 

 

2.4.2 Slöja 
Enligt Nationalencyklopedin är Hijab en benämning på särskild klädedräkt för muslimska 

kvinnor. I snävare bemärkelse är det även namnet på ett särskilt plagg som täcker hår och 

axlar på kvinnor – slöja. Följande två citat ur Koranen påbjuder kvinnors användning av 

slöja (Hedin, 1996): 
                   Säg också till de rättstrogna kvinnorna att de behärskar sina blickar och akta sin lem 

och inte visar sina behag undantagandes vad som alltid är synligt av detta! De må 
kasta sin slöja över sin barm och inte visa sina behag annat än för sina män. (Sura 
24:31) 

 
                  Profet, säg till dina hustrur och döttrar och de rättrogna kvinnor, att de sveper sina 

kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bli igenkända, så att de 
inte förorättas. Ja, Gud är överseende och barmhärtig. (Sura 33:59) 

 
Genom boken Slöjor (2006) av Elin Berge och Edda Manga har jag tagit del av 

muslimska kvinnors egen syn på att bära slöja. Här följer några citat tagna ur 

boken, alla sagda av kvinnor/tjejer som går på svenska gymnasieskolor. 
 

• För min del är slöjan skydd, identitet och respekt från omgivningen. Jag 
känner mig vacker i min hijab. Ingen vet vad som finns härunder. Bara 
mannen jag gifter mig med ska få se. Inte ens andra kvinnor får se mig helt 
naken. Jag bör inte heller visa mig för en ickemuslimsk kvinna. Det finns risk 
för att hon berättar för andra om min kropp. Det kan muslimska kvinnor 
också göra, med de är i alla fall inte tillåtna. Min framtida man har också 



  

 17

skyldigheter. Han får inte heller visa sig naken för någon annan. – Leyla, 18 
år 

 
• Jag bär bara sjal när jag ska till moskén. Då måste man ha den. Jag är yngst 

av sex systrar och ingen av oss bär sjal. Mamma har sagt att vi får börja när 
vi vill. Hon har aldrig pressat oss. Sedan i somras har alla systrar börjat ha 
sjal då och då, om vi tar en promenad eller så. I hela mitt liv har jag bott med 
svenska vänner. Men nu har vi börjat hälsa på våra kusiner oftare, och vi 
pratar öppet om sjalen. Och då tänker jag att det inte finns någon anledning 
att inte börja. Inom en själv är det ett stort steg att ta. Jag kommer att börja 
den dag då jag är redo. – Hodan, 16 år 

 
 
 

• Jag har inte slöja bara för att det är religiöst. Det är frihet. Förut var jag 
väldigt utseendefixerad. Kvinnan har mycket press på sig idag. Hon ska se ut 
på ett visst sätt och slita som en man på jobbet. Hon får inte den värdighet 
hon förtjänar som kvinna. TV, reklam, modet ändras hela tiden. Man blir fast 
i det. Ser man inte ut på ett visst sätt blir man inte accepterad. Jag var så, 
tyvärr. Man talar mycket om jämställdhet, men man har glömt naturen. En 
kvinna är speciell. Gud har gett oss en skönhet som vi måste skydda. En 
förebild för oss muslimska kvinnor är Maria, Jesus mor. Hon var troende, ren 
och kysk. Det är så vi vill vara, inte en köttbit på markanden. – Nora, 19 år 

 
• Allt handlar om tron. Den är för stark för att jag ska känna mig förtryckt för 

att jag inte kan gå och simma med några killar. Det är bara små saker. Bara 
jag gör saker för att vara en bra människa. Det räcker för mig. – Shema, 16 år 

 
• Kolla på högutbildade tjejer. Hur klär de sig? Tänk en affärskvinna, hon har 

ju mycket kläder på sig. Jag tänker faktiskt att ju mer kläder man har desto 
smartare är man. De som klär sig lättklätt har så låg självkänsla. Det är synd. 
Jag behöver ingen som säger åt mig hur fin min kropp eller jag är. Jag vet hur 
fin jag är, det räcker. Lågutbildade tjejer, till exempel modeller, de säljer en 
bil och så gör de det med sin kropp. Eller en parfym. Alltid en naken kvinna. 
Det är så lågt. Det där kallas kvinnoförtryck. – Leyla, 20 år 

 
• Vissa av mina kompisar tar av sig sjalen innan skolan. De säger att de inte 

vill ha sjal och att deras mammor tvingar dem. Det ska vara barnets eget val, 
de ska inte behöva känna sig tvingade. Då kommer de inte att tycka om sjalen. 
Inte förrän man själv har tagit beslutet kommer det att kännas bra. – Suad, 17 
år 

 
• En kompis som inte är muslimsk är helt besatt av sin keps. Hon har den på 

sig hela tiden. Hon brukade fråga mig om sjalen. Jag frågade henne om hon 
skulle kunna tänka sig att vara utan sin keps: Nej, jag skulle känna mig naken, 
sa hon. Samma här, sa jag. Och då förstod hon. – Sanaa, 19 år 

 
 

Skolverket har slagit fast att man inte får förbjuda elever att använda slöja i 

skolan. De menar att ett sådant förbud skulle strida mot skollagen som yrkar på 

en skola för alla. Om skolan förhindrar muslimer att bära slöja eller judar att bära 

kippa, innebär det att man förbjuder en del av elevens religiösa utövande. 

Skolverket menar även att man inte kan jämställa slöja med exempelvis keps och 

mössa. ”En skolas beslut att förbjuda elever att bära slöja/sjal kan enligt 



  

 18

diskrimineringsombudsmannen anses strida mot lagen om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

(www.skolverket.se)  

 

I Frankrike har det sedan 2003 varit förbjudet att bära slöja i skolan. Men även i 

Sverige finns det röster som vill förbjuda slöja. Soleyman Ghasemiani skriver i 

tidskriften Fria Tidningen att slöjan är en symbol för kvinnoförtryck där kvinnan 

endast är mannens egendom. Hon ställer sig helt emot vad som många påstår: att 

det faktiskt är ett frivilligt val att bära slöja. Hon avslutar sin debattartikel med 

följande rader:  
                  Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man är 18 år. Trots detta tillåts 

att barn i mycket låg ålder tvingas bära slöja för att upprätthålla ordningen. 
För att verkligen indoktrinera dem i att underordna sig, bussas dessa 
småflickor till religiösa friskolor som sysslar med könsapartheid. Detta sker i 
Sverige i dag. Naturligtvis ska vi ha religionsfrihet i Sverige. Men lika 
självklart är att religionen är en privatsak och att samhället ska vara sekulärt. 
När det gäller förbud mot slöja är det självklart att vuxna kvinnor väljer själv. 
Men barn ska inte bära slöja och där måste vi ha ett förbud. Slöja är ingen 
tygbit som vilken som helst, den står som symbol för kvinnans sexualitet och 
hennes underordning gentemot mannen, detta är otvetydigt! (Fria tidningen, 
22/4-08) 

 

För att bekämpa hedersvåld och förtryck av unga flickor i Sverige, anser 

integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp), att man ska 

förbjuda alla under 15 år att bära slöja i skolan. Om sin bok Flickorna vi sviker, 

skriver hon följande på Folkpartiets hemsida:  
                  Genom slöjan berövar man flickor deras möjligheter att utvecklas på lika 

villkor som sina jämnåriga. Det finns många orsaker och förklaringar 
varför vissa muslimska kvinnor bär huvudduk. Men det finns inget som 
förklarar eller legitimerar att barn, det vill säga flickor, bär huvudduk? Är 
det ens etiskt att barn gör det? Huvudduk används som en 
regleringsanordning i relationen mellan man och kvinna. Den ska dölja 
kvinnans behag för män, utom för hennes make samt de män hon inte kan 
gifta sig med, dvs far, bröder, svärfar, söner, styvsöner, bror- och 
systersöner. Profeten själv ska ha sagt att det är först när flickan kommer i 
puberteten som hon ska dölja sig. Idag beslöjas barn redan i förskolan. För 
att tydliggöra en skiljelinje mellan barn och ung vuxen är det önskvärt att 
Sverige som land bestämmer vid vilken ålder det kan motiveras att barn bär 
huvudduk. Det naturliga är i den ålder man anses ”byxmyndig”, dvs 15 år. 
(www.folkpartiet.se) 

 

DN:s folkvettsexpert Magdalena Ribbing menar att skolan skall ha 

någon slags uppförandenorm för eleverna för att det samhälle i miniatyr 

som skolan är, skall fungera. Hon anser att det bör finnas en klädkultur i 
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skolan bestämd av ledningen och i samråd med elevrepresentanter. Hon 

säger vidare:  
Keps kan knappast räknas till kulturella huvudbonader som kippa, turban, 
schal. Skolflickor har inte hattar av den art som vuxna kvinnor bär när de är 
uppklädda till något slags bjudning. Sådana hattar hör inte hemma i skolans 
vardag. Alltså: om det finns en regel i skolan om att kepsarna ska tas av 
inomhus så ska den gälla både för pojkar och flickor. (www.dn.se) 

 
Jan Hjärpe (2004) understryker att man måste konstatera att många muslimska 

kvinnor, med uttrycklig hänvisning till Koranen och sin förståelse för den, i 

Sverige faktiskt väljer att inte ha huvudduk. Vidare skriver han att huvudduk inte 

enbart har använts av muslimer. Den Hijab, huvudduk, som vi idag ser på många 

muslimska kvinnor är slående lik de hårtäckande huvuddukar som finns i många 

traditionella svenska sockendräkter.  

 

2.4.3 Burka 
Till skillnad från slöja, som täcker hår och axlar, syftar en burka/burqa till att täcka hela 

kvinnans kropp med undantag för ett nätliknande tyg över ögonen. (www.wikipedia.se)  

 

År 2003 beslutade Skolverket att svenska skolor har rätt att förbjuda elever att bära burka. 

Beslutet togs bland annat med hänsyn till pedagogiska skäl, då man menar att lärares 

uppdrag kan vara hotat om denne inte kan se elevers ansikten och ansiktsuttryck, till 

exempel om man ska avgöra om eleven förstått eller inte. Skolverket skriver: ”Även om 

det visar sig att burqan är ett religiöst ställningstagande bör skolans pedagogiska uppdrag 

vara överordnat.” (http://www.skolverket.se/sb/d/246/a/501) Niqab är näst intill 

detsamma som burka, förutom att man inte täcker över ögonen. (www.svd.se) 

 

Då Skolverket 2003 beslutade att ge skolor rätt till förbud mot burkan, uttalade 

religionshistorikern Christer Hedin, vars böcker jag använt mig av i uppsatsen, följande 

(Svenska Dagbladet 2009-02-12):  
Det är ofruktbart att diskutera om ett plagg är religiöst påbjudet eller inte. I alla kulturer 
förenas gamla seder med religionen. Burqa kan vara ett uttryck för kvinnoförtryck, men det är 
inte givet. Det kan också utnyttjas och uppfattas som ett sätt för kvinnor att få vara i fred och 
röra sig fritt bland främlingar. 
 

Den 12 februari 2009 skriver Svenska Dagbladet om två muslimska kvinnor på 

Västerorts gymnasium som blivit påvisade att lämna skolan om de inte tog av sig sin 

Niqab. Artiklen, som har namnet Ta av slöjan – eller sluta skolan, beskriver att de två 
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kvinnorna gärna lyfter sin huvudduk och visar sitt ansikte för identifikation inför läraren 

innan lektion. Rektorn på skolan står fast vid sitt beslut och menar att kvinnorna har valet 

i sina egna händer – ta av ansiktsslöjan, eller avsluta sina studier. Skolverkets beslut att 

ge skolor rätten att förbjuda burka, avser dräkter som täcker allt, även ögonen, vilket inte 

en niqab gör. Att Skolverket enbart godkänner förbud mot burka bekräftar dess 

chefsjurist Ulrika Lindén. (www.svd.se)  

 

2.5 Lpf 94 
I Lpf 94 står det: 

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

(kap 1.1)  

• ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 

de värden som vårt samhällsliv vilar på.” (kap 1.1.) 

• ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” (kap 1.1) 

• ”Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser.” (kap 1.1) 

• ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. 

Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana.” (kap 1.1) 

• ”Skolan skall sträva mot att varje elev förstår och respekterar andra folk och 

kulturer.” (kap 2.2) 

• ”Läraren skall klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med 

eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet.” (kap 

2.2) 

• Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 
både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas 
genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om 
det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder. (kap, 1.1) 
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2.6 Sammanfattning litteraturgenomgång 
Dan Olweus och Arne Maltén är forskare som tidigare undersökt olika konflikter i 

skolan och det är deras forskning som belystes i stycket tidigare forskning.  

Begreppen konflikt och kulturkrock definierades för att ge läsaren en god 

utgångspunkt och förståelse för uppsatsens huvudämne. Vidare gavs kortfattad 

information om islam; dess uppkomst, kvinnosyn och vad användandet av slöja och 

burka innebär och vad skolverket säger om det användandet i den svenska skolan. 

Sist i litteraturgenomgången belystes valda punkter ur Lpf 94 ut, för att visa på 

svårigheten det kan innebära då man som lärare har till uppgift att följa läroplanen. 

2.7 Problemprecisering 
Mitt huvudsakliga undersökningsområde är inom skolans värld och vad lärarna har 

för syn på upplevda och/eller hypotetiska kulturkrockar. Jag har därför valt att 

skicka ut frågor till gymnasielärare runtom i södra Sverige. Men då jag ville få 

ytterligare perspektiv på ämnet, valde jag att träffa och intervjua en lärare som 

arbetar som samordnare för nyanlända inom gymnasiet, kontakta vår rådande 

integrations- och jämställdhetsminister i Sverige; Nyamko Sabuni och en expert på 

islamologi; professorn Jan Hjärpe från Lunds Universitet. 
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3. Empiri 

3.1 Lärarna 

3.1.1 Val av undersökningsmetod 
Då jag ville ha relativt många lärares synpunkter och från olika gymnasieskolor, 

valde jag att skicka ut intervjufrågor via e-post. Denscombe (2000) skriver att denna 

metod är effektiv, då man vill nå ett stort antal respondenter från olika platser. Jag 

insåg även att det skulle bli relativt lätt att hantera insamlad data, då alla svar 

skickades till min e-post.  

 

3.2.2 Målgrupp 
Jag valde att slumpvis välja ut lärare att skicka frågorna till. Jag försökte att skicka 

till ungefär lika många kvinnor som män, för att få jämvikt. Resultatet blev dock att 

fler kvinnor än män svarade. Lärarna är givetvis anonyma, så jag tilldelar dem 

namnen lärare 1-11. 

 

3.2.3 Genomförande 
 

Enkätfrågorna skickades ut i omgångar, under vecka 3, 12 och 13 år 2009. Samtliga 

gymnasieskolor ligger i södra Sverige, i Skåne såväl som Blekinge. Jag sökte på de 

olika skolornas hemsidor och hittade där listor med e-postadresser till lärare.  

Med vilje valde jag att tillfråga lärarna från olika skolor, då jag inser att skolans 

policy kan ha betydelse för hur lärare svarar på mina frågor. Exempelvis kanske 

man inte får ha ytterkläder på sig inomhus på vissa skolor. Jag skickade ut frågorna 

till ett hundratal. Lärarna som ställde upp på e-postenkäten var elva stycken; 9 

kvinnor och 2 män. Antalet som svarade stämmer bra överrens med vad Denscombe 

(2000) skriver; att man får vara nöjd om 20 % svarar på frågeformuläret.  

 

Enkätfrågorna var fem till antalet och standardiserade. Med standardiserade menas 

att frågorna var desamma till alla tillfrågade (Trost, 2001) lärare och alla skickades 

ut via e-post. Jag ville ju få fram olika lärares uppfattning och svar på samma frågor.  
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Frågorna konstruerades med inspiration utifrån litteraturgenomgången. Det var 

under det arbetets gång som jag kom på det klara med vad för slags frågor jag ville 

ställa och hur jag skulle formulera dem. Mina frågor tillhör kategorin åsikter, då de 

handlar om gymnasielärares syn på religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan. 

Respondenterna måste uttrycka sina egna värderingar och väga alternativ på ett sätt 

som kräver att han eller hon snarare bedömer saker än redogör för fakta. 

(Denscombe, 2000) 

 

Jag var noga med att skriva vem jag var, att jag skrev på mitt examensarbete och 

vad det behandlade. De tillfrågade fick reda på att svaren skulle användas i mitt 

arbete om lärares syn på religiösa konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan. 

Vidare skrev jag vart de skulle skicka svaren, senast vilket datum, att all 

information behandlas anonymt och att det absolut var frivilligt att deltaga, men att 

svar skulle glädja mig och berika mitt arbete enormt. Denna bakgrundsinformation 

jag gav till de tillfrågade lärarna, följde Denscombes (2000) riktlinjer. Frågorna var 

öppna och gav därför respondenten utrymme att själv formulera svaret, bestämma 

svarets längd och den typ av innehåll som svaret tar upp. Denscombe (Ibid) skriver 

att fördelen med öppna frågor är att svaren med stor sannolikhet kommer att 

återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter. Jag inser 

även, som Denscombe vidare skriver, att öppna frågor kräver mer av respondenten 

och därmed får fler att avstå att medverka samt att svaren kräver mer bearbetning 

innan de kan sammanställas till ett resultat. 

 

3.2.4 Kritik av vald metod 
Frågeformulärets fördelar är att de är relativt enkla att arrangera och 

undersökningen kan göras i ett större geografiskt område (Ejlertsson, 1996); jag 

behövde inte åka runt till alla skolor och utföra mina intervjuer, de är ekonomiska; i 

mitt fall bestod kostnaden enbart av tiden då jag skrev och skickade ut frågorna, 

frågeformulär ger standardiserade svar, vilket innebär att alla får exakt samma 

frågor - vilket kan ruckas på vid intervjuer ansikte mot ansikte. (Denscombe, 2000) 

Ejlertsson (1996) skriver att det är väldokumenterat att respondenten vid en intervju 

påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. 
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Nackdelarna med frågeformuläret är den dåliga svarsfrekvens de brukar innebära 

samt att jag som forskare inte har några större möjligheter att kontrollera 

sanningshalten i respondenternas svar. En intervju ansikte mot ansikte kan lättare 

skvallra beträffande svarens autenticitet. (Denscombe, 2000) Jag menar däremot att 

jag tror att de tillfrågade känner sig mer fria att svara sanningsenligt och vad de 

verkligen tycker via e-post, än vad de kanske skulle ha gjort vid ett traditionellt 

intervjutillfälle.  

    

3.3 Intervjun med en samordnare på IVIK  
Jag kände att jag under arbetets gång ville komplettera med en intervju, och då 

bestämde jag mig för att kontakta en kvinna som dagligen arbetar med frågor som 

min uppsats rör. Hon jobbar på IVIK; individuella programmets introduktionskurser 

för invandrare, i södra Sverige och är även lärare i SFI; svenska för invandrare.  

Jag träffade henne vecka 14, 2009. Vi träffades på hennes arbetsplats, vilket var 

intressant då jag fick se hur det ser ut för dem som precis kommit till Sverige. Jag 

insåg vikten av hennes arbete, då hon berättade att många barn är väldigt 

traumatiserade då de kommer till IVIK och att cirka 80 % är krigsbarn, ibland utan 

både sin mamma eller pappa. 

 

Strukturen på intervjun var en så kallad ostrukturerad; jag bad henne att berätta om 

sitt arbete och sedan hade jag vissa punkter om vilka jag ville att hon skulle ge sin 

synpunkt. Jag hade alltså i förväg, på ett ungefär, skissat upp vilka frågor jag ville ta 

upp, men jag ville ändå lägga störst vikt vid den intervjuades tankar och inte styra 

denne för mycket. Enligt Ejlertssons (1996) benämning kan man hävda att frågorna 

var en blandning mellan att vara standardiserade och icke-standardiserade. 

Standardiserade frågor är frågor som i hög grad är formulerade på förhand och icke-

standardiserade frågor är frågor som formuleras efter hand. Att jag var relativt 

passiv, gav mig mer utrymme att föra anteckningar under intervjuns gång.  

 

3.3.1 Kritik av vald metod 
Fördelar med intervjuer är att informationen får djup och blir detaljerad. Är det 

något man inte förstå kan man bara fråga. Direktkontakten under intervjun innebär 

att data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden den samlas 
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in. Validiteten är alltså hög. Svarsfrekvensen är hög, då tid och plats för möte 

bestämts innan. (Denscombe, 2000) 

 

Nackdelarna med intervjuer är att de är tidskrävande, varför jag enbart har en. 

Dataanalysen kan ta längre tid, då intervjumetoden har en tendens att producera 

icke-standardiserade svar. Intervju ansikte mot ansikte kan även hämma den 

intervjuade; det kan exempelvis upplevas som skrämmande då en bandspelare 

spelar in vad som sägs eller allt man säger nedtecknas. (Ibid) 

 

Jag valde att inte använda bandspelare under intervjun. I sin bok Kvalitativa 

intervjuer skriver Jan Trost (2001) att användandet eller inte användandet av 

bandspelare är en smaksak och att det medför både för- och nackdelar. Fördelarna 

är bland annat att man efteråt, i lugn och ro, kan sitta och lyssna igenom intervjun 

och att man inte behöver föra en massa anteckningar under intervjutillfället. 

Nackdelarna med bandspelare är att det är tidskrävande att lyssna igenom bandet 

för att hitta just det man letar efter, att den intervjuade kanske inte känner sig 

bekväm med att låta sig spelas in. Jag försäkrade mig istället om att det var okej att 

jag hörde av mig efter intervjun om jag hade glömt något eller behövde komplettera.  

3.4 Nyamko Sabuni och Jan Hjärpe  
Då jag djupdök i ämnet stötte jag på Nyamko Sabunis uttalade åsikter om bland 

annat användandet av slöja i skolan. Jag hade frågor som jag gärna ville ställa till 

henne och skickade därför iväg ett brev. Det tog någon vecka att få svaret. 

 

Jan Hjärpes böcker har jag läst innan då jag läste religion. Hans böcker har även 

verkat i litteraturgenomgången i denna uppsats. Då han anses vara en expert på 

islamologi och då han även är professor i ämnet, valde jag att ta kontakt med 

honom också. Samma dag fick jag svar från honom.  

3.5 Resultat 

3.5.1 Disposition av resultatdelen 
Jag kommer först att behandla och redovisa lärarnas svar på de fem frågor jag 

skickade ut. Både cirkeldiagram och citat från svaren kommer att bidra till en 

intressant resultatdel. En sammanfattande analysdel följer efter 
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enkätundersökningens resultat. Sedan följer redovisning och analys av min intervju 

med samordnaren på IVIK, Nyamko Sabuni och Jan Hjärpes svar på frågorna jag 

hade till dem. Slutligen görs en sammanfattande analys av hela resultatdelen.  

 

3.5.2 Fråga nummer 1 
Fråga nummer ett löd som följer: 

• Har du, under din tid som verksam lärare, stött på religiösa 

konflikter/kulturkrockar?  

Om ja, förklara. 

 

Svaret, i procenthalt, blev följande:  

Har du någon gång under 
din verksamma tid som 
lärare stött på religiösa 

konflikter/kulturkrockar?

JA
73%

NEJ
27%

 
 

Urval av citat från svaren på frågan: 

• ”Det har hänt att elever varit hemma pga att de firat andra religiösa 

högtider.” Lärare 1 

 

• ”En elev gick ifrån för att be vid vissa tider men det fungerade utan 

problem.” Lärare 5 

 

• ”Elever som har velat klä om enskilt innan idrotten av religiösa skäl.” Lärare 

6 

 

• ”En elev som pga huvudbonad inte får någon praktikplats och inte kan vara 

med på idrott eftersom man måste byta om.” Lärare 8 
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3.5.3 Fråga nummer 2 
Fråga nummer två löd som följer: 

• Ser du själv kulturkrockar som något problem i skolan? Varför/varför inte? 

 

Svaret, i procenthalt, blev följande: 

Ser du kulturkrockar som 
något problem i skolan?

JA
18%

NEJ
36%

IBLAND
46%

 
Urval av citat från svaren på frågan: 

• ”Det tar ett tag men sen anpassar sig nog de flesta.” Lärare 1 

 

• ”När en grupp vill leva helt enligt sin kultur i det svenska samhället och i 

svensk skola kan det bli problem. Det kan handla om klädsel, kvinnosyn, 

uppfostran av flickor kontra pojkar osv.” Lärare 2 

 

• ”Tvärtom kan det vara bra utgångspunkter i 

diskussioner. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det är 

berikande i skolarbetet.” Lärare 6 

 

• ”Dessutom pågår ständigt konflikter med invandrade elever som inte håller 

så hårt på tider som svenskar gör.” Lärare 8 

 

• ”Nej! Alla har något att lära av andra.” Lärare 9 
 

• ”Skolan berikas generellt av att eleverna har olika bakgrunder. Ibland kan 

kommunikationsproblem uppstå, men det är inte något som inte kan lösas med 

ännu mer kommunikation.” Lärare 10 

 

• ”Ibland kan det vara problem. Ex. När muslimerna fastar och de är hungriga på 
lektion.” Lärare 11 
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3.5.4 Fråga nummer 3 
Fråga nummer tre löd som följer: 

• Enligt Lpf 94 har skolan som uppgift att förmedla och hos eleverna förankra 

de värden som vårt samhällsliv vilar på. Hur ser du på denna uppgift, då en 

enhetlig samhällsnorm inte längre är självklart då samhället innefattar 

många olika etniska grupper? 

 

Då svaren blev av så skiftade karaktär på denna fråga, väljer jag att inte visa 

procenthalten i ett cirkeldiagram. Detta hade enbart blivit otydligt. 

 

Urval av citat från svaren på frågan: 

• ”Jag tror ändå att det finns många (de flesta) normer som vi kan anse 

gemensamma för vårt samhällsliv oavsett etnicitet.” Lärare 1 

 

• ”Vår syn på demokrati och jämställdhet vad gäller rätt till arbete och samma lön 

anser jag ska förmedlas i vårt samhälle.” Lärare 2 

 

• ”Inget problem, alla har lika värde” Lärare 3 

 

• ”Det är svårt, eftersom vi i vårt samhälle lever under någon slags brytpunkt där 

inte gamla normer gäller längre.” Lärare 4 

 

• ”Jag arbetar inom livsmedelsprogrammet, och brukar ta upp om de svenska 

mattraditionerna, och tycker det är berikande om man kan få med traditioner från 

andra kulturer.” Lärare 5 

 

• ”Vi på BF-programmet arbetar mycket med värdegrunden, med barnens rätt, 

mänskliga rättigheter mm. SANT-undervisning mm. Det är en viktig uppgift 

att förmedla detta, särskilt för våra elever som ska arbeta med barn och 

ungdomar.” Lärare 6 

 

• ”Vet ej.” Lärare 7 
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• ”Det är svårt att genomföra. Det är också så att man som lärare hela tiden måste 

"tassa runt" för att ett uttalande inte ska uppfattas som rasistiskt. Jag undervisar i 

affärskultur och då måste jag berätta hur det går till i andra länder.” Lärare 8 

 

• ”Alla religioner har gemensamma värderingar som omfattar vad som är 

nödvändigt för att mänsklig samvaro ska fungera” Lärare 9 

 

• ”De värden vårt samhälle vilar på är svårdefinierade och föränderliga, skolans 

huvuduppgift i detta är att hos eleverna inspirera till en levande diskussion och ett 

kritiskt tänkande kring dem.” Lärare 10 

 

• ”Vår uppgift är att följa läroplanen, då måste alla följa.” Lärare 11 

 

3.5.5 Fråga nummer 4 
Fråga nummer fyra löd som följer: 

• Vad anser du om användandet av slöja och burka i skolan? 

 

Svaret, i procenthalt, blev följande: 

Vad anser du om 
användandet av slöja och 

burka i skolan?

BÅDA 
OK

64%
INTE OK

9%

SLÖJA 
OK, INTE 
BURKA

27%

 
Urval av citat från svaren på frågan: 

 

• ”Slöja ok, burka nej. I vår kultur bygger muntlig kommunikation mellan två 

människor även på ögonkontakt. Om jag som lärare inte får ha ögonkontakt med 

min elev, kan jag inte tolka hur min information/undervisning går fram och kan 

därför inte få respons och anpassa mig efter elevens behov.” Lärare 2 
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• ”OK, men onödigt. Pingstvännernas kvinnor hade huvudbonad på 60-talert, men 

inte nu.” Lärare 3 

 

• ”Jag har inget emot det. Däremot skulle jag vilja veta mer om varför man tycker 

det är viktigt att använda burka.” Lärare 4 

 

• ”Jag är tveksam till detta med tanke på livsmedelslagen. För övrigt kan jag 

acceptera slöja, men har svårare för burka. Hur vet jag vem personen är.” Lärare 5 

 

• ”Vi har bara några elever som har sjal. Det är inget problem. Slöja och 

burka skulle väl gå bra det också. Det skulle kännas konstigt att prata 

med en elev med burka, att tala med någon som jag inte kan se ansiktet 

på. Det är kanske en vanesak. Skolan är ju till för alla.” Lärare 6 

 

• ”Eftersom det tillhör deras religion, måste vi acceptera det. Enda 

problemet är vid kemilaborationer, då det innebär en säkerhetsrisk.” Lärare 7 

 

• ”Jag respekterar att någon har annan kultur och religion än jag själv men tycker 

samtidigt att man kanske ska "ta seden dit man kommer". Om jag kommer som 

svensk till Iran så måste jag ändra min klädsel och kan oftast inte gå ut 

tillsammans med min man pga deras religion.”  Lärare 8 

 

• ”Slöja ja, burka nej” Lärare 9 

 

3.5.6 Fråga nummer 5 
Fråga nummer fem löd som följer: 

• Citatet nedan är taget ur Mats Berggrens bok Det finns inga skridskor i 

öknen. Hur hade du själv agerat i situationen, om du antar rollen som Irene? 
”Robert” sa Irene. ”Ta av dej kepsen.” 
Fatima passade på att smita bort till kön. Robert fortsatte framåt med kepsen på. 
”Varför det?” frågade han. 
”Spela inte dum”, fnös Irene. ”Du vet mycket väl att det är förbjudet att ha huvudbonad i 
matsalen”. Robban pekade på Fatimas hijab 
”Varför får hon ha det då?” frågade han. (Berggren, 2003. s. 13) 
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Svaret, i procenthalt, blev följande: 

Hur hade du agerat i Irenes 
fall?

ROBBAN 
FÅR 

BEHÅLLA 
KEPSEN

45%

BERÄTTAT 
OM 

FATIMAS 
RELIGION

55%

 
Urval av citat från svaren på frågan: 

• ”Jag vet ärligt talat inte hur jag skulle reagerat. Kanske hade jag försökt 

förklara att Fatima har religiösa grunder till sin huvudbonad och hoppats på 

Robban hade "köpt" det.” Lärare 2 

 

• ”Han får ha kepsen på.” Lärare 5 

 

• ”Jag hade förklarat att vi har religionsfrihet i Sverige och att man 

får ha slöja. Själv tycker jag inte att det gör något om man har keps 

heller men vi har regel på skolan att man inte ska ha på sig ytterkläder 

och huvudbonad i klassrummet. Undantag medges av religiösa skäl.” Lärare 6 

 

• ”Jag hade inte sagt till Robert att ta av sig kepsen till att börja med.” Lärare 10 

 

• ”Jag håller med Irene. Keps och mössa har man för det är kallt ute men "schal" för 

att dölja håret.” Lärare 11 

 

3.5.7 Sammanfattande analys av enkätundersökningen 

Resultatet på enkätundersökningen bland gymnasielärare är ganska väntat enligt min 

mening. Vissa lärare verkar oerhört insatta i ämnet och vet hur de ska hantera 

kulturkrockar som kan uppstå, medens andra verkar osäkra. 
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Sammanfattning fråga 1 

Nästan ¾ av de tillfrågade gymnasielärarna har upplevt religiösa 

konflikter/kulturkrockar i skolan. Lärarnas exempel på detta är bland annat att 

elever inte närvarit på lektioner då de firat sina högtider, att de velat byta om enskilt 

innan idrotten och att elever inte fått praktikplats på grund av sin huvudbonad. Tre 

lärare har inte upplevt några religiösa konflikter/kulturkrockar under sin verksamma 

tid som lärare.  

 
Sammanfattning fråga 2 
Fyra stycken av gymnasielärarna såg inte kulturkrockar som något problem i skolan. 

Argumenten för detta var bland annat att det berikar diskussionerna med olikheter och att 

alla kan lära av varandra. Två stycken tyckte det var problematiskt och resten, fem 

stycken, ansåg att kulturkrockar var ett problem ibland. Varför de såg kulturkrockar som 

ett problem i skolan var bland annat för att muslimernas fasta kan innebära att dem är 

hungriga på lektionerna och att det kan uppstå problem då man vill leva helt enligt sin 

kultur i det svenska samhället, då det finns olikheter i kvinnosyn och uppfostran med mer. 

 

Sammanfattning fråga 3 

Några av lärarna menade att de tyckte att Lpf 94s riktlinjer att man som lärare ska 

förmedla och förankra de värden vårt samhällsliv vilar på kan vara svårt att genomföra. 

Andra av lärarna såg inga som helst problem med detta och menade att alla i grund och 

botten har samma syn. Lärare 8 skrev att han/hon hela tiden fick tassa runt för att inte 

säga någonting som kunde uppfattas som rasistiskt. En lärare svarade ”Vet ej” (Lärare 7) 

vilket man kan spekulera i hur vida det beror på brist på intresse/tid för frågeformuläret 

eller att läraren helt enkelt inte vet. En annan lärare svarade att lärares uppgift är att följa 

läroplanen, och att det då är det som gäller. Lärare 10 svarade att man ska inbjuda 

eleverna till att kritiskt granska och diskutera samhällets värden, då de är svårdefinierade. 

 

Sammanfattning fråga 4 

Sju av de tillfrågade lärarna ansåg att det är helt okej att elever bär slöja och burka. En 

lärare hänvisar till att skolan är till för alla och en annan menar att man måste acceptera 

det då dt har med elevens religion att göra. Tre stycken av lärarna ansåg att slöja var okej, 

men däremot inte burka, och en av dem svarade:  
vår kultur bygger muntlig kommunikation mellan två människor även på 
ögonkontakt. Om jag som lärare inte får ha ögonkontakt med min elev, kan jag inte 
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tolka hur min information/undervisning går fram och kan därför inte få respons och 
anpassa mig efter elevens behov. (Lärare 2) 

En lärare (lärare 8) ansåg att det inte var okej och menade att man kanske ska ta seden dit 

man kommer och därför inte bära huvudbonad. 

 

Sammanfattning fråga 5 

Med en liten majoritet (6/11) segrade lärarna som hade följt Irenes exempel i citatet och 

bett Robban att ta av sig kepsen och berättat om Fatimas religion för honom. Resten 

menade att även Robban skulle få ha haft sin keps på sig. En av dem som hade sagt till 

Robban att ta av sig kepsen, menade däremot att han/hon egentligen inte var emot att han 

skulle få ha kepsen på sig, men att reglerna på skolan sa att man inte fick ha ytterkläder 

eller huvudbonader i klassrummet och att ”Undantag medges av religiösa skäl” (Lärare 6) 

 

3.6 Intervjun med samordnaren på IVIK 
I mitt arbete med undersökningen kom jag i kontakt med en samordnare på IVIK, 

som dagligen stöter på kulturkrockar och religiösa konflikter i gymnasieskolan. Jag 

tyckte att samordnarens synpunkter kunde stärka och berika mitt arbete, så därför 

bokade jag tid med henne för en intervju. 

 

Individuella programmets introduktionskurser för invandrare eller IVIK finns i hela 

Sverige. Dock följer de inga styrdokument som den vanliga gymnasieskolan gör. 

Eleverna som går på IVIK läser det svenska språket, på en mycket låg, nybörjarnivå, 

för att förberedas för det individuella programmet på gymnasieskolan. Kvinnan som 

jag intervjuade, jobbar som samordnare på IVIK i södra Sverige, och har även 

arbetat som lärare i SFI; Svenska för invandrare och vanlig gymnasielärare. I denna 

resultatredovisning väljer jag att kalla kvinnan för Anna. IVIK riktar sig mot alla 

som kommer nyanlända till Sverige, så det kan vara en elev från exempelvis 

Finland som läser där. Majoriteten på skolan jag besökte är muslimer och kommer 

från Irak.  

 

Anna säger att ”Kulturkrockar förekommer på min arbetsplats, men inte lika ofta 

som individkrockar.” Och med det menar hon att då eleverna blir oense handlar det 

mer om personerna i sig och inte om deras kultur. Och uppstår religiösa konflikter, 

är det oftare mellan barn från olika kulturer än mellan dem och Sverige. 
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Då IVIK är gymnasieelevernas första möte med Sverige när de kommer hit, innebär 

det att många nyligen har upplevt trauman av olika slag och av en eller annan 

anledning tvingats fly till Sverige. 80 procent av eleverna på Annas skola är 

krigsbarn som ofta saknar en eller två föräldrar. Hon berättar att hot och slagsmål 

förekommer, men relativt lite med tanke på vad barnen som går på IVIK varit med 

om.  

 

När jag frågar Anna vad hon anser om Nyamko Sabunis förslag på att förbjuda slöja 

i skolan, fram till flickan i alla fall är 15 år, suckar hon tungt och säger: ”Förbud 

löser inte någonting, snarare gör det saker och ting sämre.” Slöja ser Anna inte som 

några problem alls. Hon reflekterar inte ens över att flickorna i skolan har det. Hon 

menar även att ibland använder flickorna slöja för att trotsa sina föräldrar, så det är 

inte alls så att alla som bär huvudbonad gör det på grund av påtryckningar hemifrån.  

 

Däremot burka tillåter hon inte i skolan, då hon kräver att man måste kunna se 

ögonen på den man talar med. Användandet av keps, huva på sin tröja, sjal och 

slöja ser hon som en självklarhet och hon anser att diskussionerna om att förbjuda 

slöja eller inte fokuserar på fel saker. Anna menar att det svenska samhället måste 

bli mer öppet för slöja och att ”Det är viktigt att kvinnor med slöja får jobb och 

kommer ut i arbetslivet. Ingen dör över att bära slöja eller sjal, men det sker 

däremot dödsfall då flickor blivit utsatta för könsstympning.” Anna anser, i likhet 

med Nyamko Sabuni, att skolan ska införa obligatorisk gynekologisk undersökning 

av alla flickor, för att få fast dem som könsstympar. ”Där handlar det helt plötsligt 

om liv och man kränker inte individen genom sådana kontroller. Alla pojkars 

könsorgan blir till exempel undersökta vid en viss ålder.” Det menar Anna att även 

flickors skulle bli. 

 

Bortgifte är en annan företeelse Anna tycker att man ska fokusera på. ”Det 

förekommer både bland muslimska grupper men även bland till exempel 

pingstvännerna.” 

  

På IVIK har eleverna idrott tillsammans, och simning åtskilt. På idrotten anpassas 

aktiviteterna till dem som har slöja eller heltäckande dräkt. Vid simningen har 
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flickorna separat undervisning, med kvinnlig lärare, fördragna fönster och låst dörr. 

Allt för att inga obehagliga situationer ska uppstå för flickorna. Anna menar 

att ”Kravet på att alla ska kunna simma är viktigare än det faktum att flickor och 

pojkar simmar tillsammans.” Skolan anordnar även cykelkurs för flickor. Kursen 

riktar sig både till killar och tjejer, men då det oftast är så att flickorna inte fått lära 

sig att cykla i sitt hemland, är det främst de som deltar, förklarar Anna. 

 

3.6.1 Sammanfattande analys av intervjun med samordnaren på IVIK  
Samordnaren och läraren Anna har sitt på det klara. Slöja, keps, huva eller mössa 

spelar ingen roll så länge man ser vilken det är man pratar med. Däremot tillåter 

hon inte burka, då hon menar att ögonkontakt är a och o vid undervisning. Hon 

menar att det visst förekommer religiösa konflikter, men att konflikter oftare 

uppstår genom vad Anna kallar ”individkrockar”. Alltså är inte religionen i 

huvudsak anledningen till att en konflikt uppstår på IVIK, utan personerna i sig.  

 

Anna är helt emot Nyamko Sabunis förslag till att förbjuda slöja, då hon menar att 

förbud inte löser någonting och att det till och med är dem elever som bär slöja för 

att göra uppror mot sin familj. Istället för slöjdebatten, vill Anna att fokus ska 

läggas på att se till att muslimska flickor får arbete och kommer ut i samhället.   

3.7 Frågorna till Jan Hjärpe 
Jan Hjärpe arbetar vid Lunds Universitet och kan bland annat titulera sig som 

professor inom islamologi och universitetslektor i religionshistoria. (www.teol.lu.se) 

Jag tog kontakt med Jan Hjärpe då jag använt mig av några av hans böcker vid 

litteraturgenomgången i denna uppsats. Jag ansåg att hans synpunkter på några 

frågor som jag behandlar i uppsatsen skulle berika och ge ytterligare en intressant 

vinkling.  

 

Jan Hjärpe fick frågan om vad han anser om Nyamko Sabunis förslag om att 

förbjuda slöja för flickor upp till 15 år i skolan och han svarade:  

”Jag kan inte se att ett sådant förbud skulle ha någon positiv funktion alls. En 

populistisk eftergift till Sverigedemokraterna. Röstfiske i grumligt vatten. Kan 

skapa helt onödiga konflikter med föräldrar, kamrater, syskon. Enbart dumt.” 



  

 36

Vidare frågade jag vad han tycker om användandet av slöja respektive burka i 

skolan och då sade han att användandet ofta handlar om en övergående fas och är en 

del av tonåringens sökande efter egen identitet. Ibland har Jan Hjärpe sett att 

användandet har varit en del av ett uppror mot föräldrarna. Han menar att man ska 

lägga kraft på att hjälpa ungdomarna att hitta sig själva. Förbud är ingen hjälp, 

annat än i undantagsfall. 

 

På samma fråga som lärarna fick (fråga 3) säger Jan Hjärpe att det är viktigt att 

förmedla våra centrala normer: framför allt respekt för de mänskliga rättigheterna 

och dit hör respekt för individens valfrihet.  

3.7.1 Sammanfattande analys av frågorna till Jan Hjärpe 
Jan Hjärpe anser att ett slöjförbud enligt Nyamko Sabunis förslag inte skulle ha 

någon funktion alls. Han menar att det snarare skulle kunna skapa nya konflikter 

med föräldrar, kamrater och syskon. Han berättar, liksom Anna på IVIK, att 

användandet av huvudbonader ibland är ett uppror mot föräldrarna och att det ofta 

är en övergående fas. Kraften anser han borde läggas på att hjälpa ungdomarna att 

hitta sig själva. 

 

På samma fråga som lärarna fick (fråga 3) anser Jan Hjärpe att det viktigaste är att 

förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och individens valfrihet.   

3.8 Frågorna till Nyamko Sabuni 

För att få ytterligare en dimension på arbetet ansåg jag att vår integrations- och 

jämställdhetsministers åsikt kunde förstärka och ge en intressant vinkling på arbetet. 

Nyamko Sabuni är vår nuvarande regerings integrations- och jämställdhetsminister. På 

regeringens hemsida skriver Nyamko: "Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och 

humant samhälle präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och 

rättigheter." (http://www.regeringen.se/sb/d/7397) 

Jag stötte på hennes tankar och uttalanden angående användandet av slöja i skolan 

och könsstympning då jag djupdök i mitt valda uppsatsämne. Jag tyckte det var 

relevant att fråga henne om hennes synpunkter på bland annat hur förbudet mot 
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slöja går ihop med en skola för alla samt om hon anser att det är stor skillnad på en 

flicka som är 15 år och en som är 16.     

 

Inledningsvis var Nyamko noga med att förmedla att förslaget om slöjförbud inte är 

i enlighet med hennes partis (fp) åsikter, utan enbart är hennes egna.  

Nyamko svarade att 15-årsgränsen tyckte hon var relevant därför att man då blir 

byxmyndig i Sverige. På frågan om man genom sådana förbud verkligen står i enhet 

med en skola för alla, svarade hon inte.  

 

3.8.1 Sammanfattande analys på frågorna till Nyamko Sabuni  
Integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni vill införa ett slöjförbud 

för alla flickor i Sverige upp till 15 år. Just 15 år har hon satt som gräns för att det är 

då man blir byxmyndig i Sverige. På frågan om ett sådant förbud går hand i hand 

med en skola för alla, svarar hon inte.  
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4 Diskussion 
 

4.1 Diskussionens disposition 
Diskussionerna utgår från frågorna som lärarna fick svara på. (Fråga ett och två har 

slagits ihop under den första rubriken) Lärarnas svar jämförs och ställs i förhållande till 

Lpf 94, Skolverket, samordnaren på IVIKs ställningstagande, muslimska flickors syn och 

Nyamko Sabuni och Jan Hjärpes åsikter med fler. Även en del av den tidigare 

forskningen tas upp här. Resultatets konsekvenser för lärarens yrkesroll belyses, val av 

metod diskuteras och förslag på vidare forskning avslutar diskussionen. 

 

4.2 Kulturkrockar i gymnasieskolan 
73 procent av de tillfrågade lärarna har upplevt religiösa konflikter/kulturkrockar under 

sin verksamma tid som lärare, men endast 18 procent av de tillfrågade såg konflikterna 

som något problem och 46 procent ansåg att det kunde vara ett problem ibland. 36 

procent ansåg alltså att religionsanknutna konflikter inte är något problem. Diskussionen 

tycks klyva svenska lärare i två läger; de som inte anser att kulturkrockar är något 

problem och de som gör det. Jag är på det klara med att det är omöjligt att dra 

riksomfattande slutsatser efter min undersökning, men jag får en känsla av att svenska 

lärare inte är enhälliga i frågan och därför ser jag vikten av att frågan kommer upp till 

diskussion. När en konflikt har uppstått, menar Maltén (1998) att den bästa metoden för 

att lösa konflikten är så kallade samverkansstrategier där man möts ansikte mot ansikte i 

en öppen, förutsättningslös diskussion som ska präglas av förståelse, tillit och respekt.          

 

Idrotten är ett skolämne där religionsanknutna problem brukar uppstå verkar det som. 

Både lärare och samordnaren på IVIK drog upp idrottssituationen som exempel på var 

konflikterna brukar uppstå inom skolans värld. För vissa muslimska flickor är det inte 

självklart att byta om bland andra flickor då de anser att det bara är deras framtida man 

som ska se dem nakna. Samordnaren på IVIK ansåg att det inte fanns annat att göra än att 

se till att allas behov tillfredställs. Vikten av att muslimska flickor lär sig simma 

prioriteras, framför gemensamma aktiviteter. Då simning står på schemat, tränar de 

muslimska flickorna på IVIK i en grupp med bara flickor och med en kvinnlig simlärare. 



  

 39

Fördragna fönster och låsta dörrar bidrar till att flickorna kan slappna av och koncentrera 

sig på att lära sig simma.  

 

Jenny Berglund utbildar lärare om islam och hon menar att okunskapen om muslimer är 

ganska stor. I sin undervisning tar hon bland annat upp frågor som hur gör jag om en 

flicka i klassen inte vill vara med på simundervisningen med hänsyn till islam? Då jag 

intervjuade samordnaren på IVIK öppnade hon ett helt nytt tankesätt hos mig; att man 

måste se till elevens bästa och lösa de situationer som går att lösa. Inte lägga tid och 

energi på att tycka att situationer som uppstår är jobbiga utan ta det för vad det är. Hon sa 

att ”Kravet på att alla ska kunna simma är viktigare än det faktum att flickor och pojkar 

simmar tillsammans.” (Anna, IVIK) Alla människor är olika, och när icke-religiösa 

konflikter uppstår försöker man (vad jag hoppas!) tillgodose allas behov i så stor 

utsträckning som möjligt. Kanske borde fler reflektera över hur man själv skulle vilja ha 

det om man tvingats flytta till ett främmande land. Skulle förbud få oss till att inte fira 

julafton? Hur skulle vi må med ett sådant förbud?  

 

4.3 Lpf 94 kontra verkligheten  
Svaren från lärarna på denna fråga varierade en del. Vissa såg det som ett problem att 

följa Lpf 94s riktlinjer, och andra såg det som om att vi alla ändå i grund och botten har 

samma människosyn. Är det så? Det var ju trots allt några som ansåg att läroplanen 

ibland var svåra att följa.    

 

Läroplanen kan även tolkas som väldigt motsägelsefull. Samtidigt som man ska förankra 

vårt samhälles värde hos eleven, så ska man vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de framförs; 

• ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 

de värden som vårt samhällsliv vilar på.” (Lpf 94, kap 1.1.) 

• ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. 

Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana.” (Ibid) 

En av lärarna (Lärare 10) menade att de värden vårt samhälle vilar på är svårdefinierade 

och föränderliga och att skolans huvuduppgift är att hos eleverna inspirera till en levande 

diskussion och ett kritiskt tänkande kring dem. Lärare 4 menar att det är svårt att 
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förmedla och förankra vårt samhälles värden då vi nu lever i någon slags brytpunkt där 

gamla normer inte längre gäller. 

 

Kravet på objektivitet och neutralitet i skolan är den största svårigheten för dagens lärare, 

anser Colnerud och Granström (2002). Samtidigt som det står att man ska hos eleven 

förankra de värden vårt samhälle vilar på, så anser många att man inte ska påverka 

eleverna för mycket. I Lpf 94 står det att: 

• ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” 

(kap 1.1) 

Lärare 3 ansåg att det inte var något problem att förmedla samhällets värden då alla 

människor är lika värda. Lärare 8 anser däremot att det är svårt att genomföra.  

 
Och i skollagen (1985:1100) står det: 

 
• 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. 
Särskilt skall den som verkar inom skolan  

   1. främja jämställdhet mellan könen samt 
   2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
   mobbning och rasistiska beteenden. (www.riksdagen.se Lag 1999:886) 

 
Jag kan själv se svårigheten med att lära ut exempelvis mäns och kvinnors lika värde, i en 

klass där många inte delar min uppfattning. Jag tror helt klart att diskussioner av detta 

slag kan och har uppstått i mångkulturella klasser i Sverige. Frågan är hur man följer 

skollagen och Lpf 94 utan att för den delen förkasta andra religioners värderingar? Eller 

är det som Lärare 1 och Lärare 9 anser, att de flesta normer i vårt samhälle kan ses som 

gemensamma oavsett etnicitet och att alla religioner har gemensamma värderingar som 

omfattar vad som är nödvändigt för att mänsklig samvaro ska fungera? 

 

4.4 Slöja och burka i skolan 
91 procent av de tillfrågade lärarna ansåg att användandet av slöja var okej. 27 procent 

hade inte tillåtit burka. 9 procent, alltså en av de tillfrågade ansåg att varken slöja eller 

burka var okej i skolan, men gav mig ändå den uppfattningen att han/hon tillät elever att 

använda det i skolan. 
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I läroplanen står det att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse (Lpf 94, kap 1.1) och att skolan skall arbeta för att varje elev förstår och 

respekterar andra folk och kulturer. (Ibid, kap 2.2) Min spontana reaktion, om man sätter 

dessa direktiv i jämförelse med Nyamkos förslag till slöjförbud, är att det blir helt 

omöjligt att följa Lpfs riktlinjer om man förbjuder människor att bära kläder som är 

knutna till deras religion. Nyamko menar att ”För att tydliggöra en skiljelinje mellan barn 

och ung vuxen är det önskvärt att Sverige som land bestämmer vid vilken ålder det kan 

motiveras att barn bär huvudduk. Det naturliga är i den ålder man anses ’byxmyndig’, dvs 

15 år.” (www.folkpartiet.se) Hon menar att flickans ålder minst bör vara 15 år, då slöja är 

något som ska avleda männens sexuella tankar om kvinnan. Ett barn under 15 ska inte ses 

som sexuell på något vis, och självklart håller jag med Nyamko, men frågan är om 

användandet av slöja inte har övergått till tradition mer än dess egentliga innebörd. 

Liksom vi svenskar inte allt för ofta tänker på Jesus födelse på julafton exempelvis. Jag 

tror att det blir svårt att verka för en skola för alla och samtidigt ha religiösa förbud 

rådande. Dessutom så klassas man som barn tills man är 18 år. Om slöjor ska förbjudas, 

borde inte en 18-årsgräns vara mer relevant?  

 

Jan Hjärpe, professorn i islamologi, menar, liksom samordnaren på IVIK, att Nyamkos 

förslag på slöjförbud inte skulle ha någon funktion alls utan snarare skulle starta nya 

konflikter med barn och föräldrar. Jag förstår att det faktiskt är så att många barn bär 

slöja på grund av påtryckningar hemifrån och jag ser problemet i detta. Sverige ska verka 

för jämställdhet mellan kvinna och man och för individens frihet och i de fall då flickan 

under tvång bär slöja, strider användandet mot de svenska värdena. Att Jan Hjärpe svarar 

att onödiga konflikter med föräldrar kan uppstå genom ett slöjförbud, anser jag tyder på 

att det ibland är just föräldrarnas behov som tillgodoses i flickans användande av slöja. 

Valet måste ligga hos flickan själv och jag inser att detta är omöjligt att kontrollera. 

 

Anna som dagligen möter elever med slöja, förstår inte var problemet ligger. Ofta, menar 

hon, är det eleverna själva som väljer att använda slöja, utan påtryckningar från familjen. 

Nora, 19 år, är en kvinna som citerats från boken Slöjor (Berge, manga, 2006) tidigare i 

uppsatsen och hon ser sin slöja som en frihet och att hon, när hon använder den, slipper 

samhällets utseendekrav. Jag kan se på vissa svenska tonårsflickors kläder och fråga mig 

om de är lämpliga för deras ålder. Är stringtrosor, push-up-BH, korta kjolar och djupa 

urringningar något som är lämpligt för flickor i 12-13 års ålder? Då är det, för vissa lärare 
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som tillåter sådan klädsel hos sina elever, helt plötsligt okej att flickor ses som ett 

sexobjekt. Jag undrar om inte Nyamko Sabuni borde se på denna unga sexfixering också 

och kanske även där införa ett klädförbud? Och vart kommer förbuden att leda? Mot 

skoluniform i de svenska skolorna och ett absolut förbud att visa religionstillhörighet?      

 

4.5 Religiösa huvudbonader kontra keps 
Citatet nedan är taget ur Mats Berggrens bok "Det finns inga skridskor i öknen". Hur 

hade du själv agerat i situationen, om du antar rollen som Irene? 
 
”Robert” sa Irene. ”Ta av dej kepsen.” 
Fatima passade på att smita bort till kön. Robert fortsatte framåt med kepsen på. 
”Varför det?” frågade han. 
”Spela inte dum”, fnös Irene. ”Du vet mycket väl att det är förbjudet att ha huvudbonad i 
matsalen”. Robban pekade på Fatimas hijab 
”Varför får hon ha det då?” frågade han. (Berggren, 2003. s. 13) 

 

Läraren och samordnaren på IVIK tillät elever att använda alla slag huvudbonader, keps 

som slöja. Hon menade att så länge hon kan få ögonkontakt med sina elever, så tillåter 

hon i princip vilka kläder och huvudbonader som helst. DNs folkvettsexpert Magdalena 

Ribbing säger att:  
Keps kan knappast räknas till kulturella huvudbonader som kippa, turban, 
schal. Skolflickor har inte hattar av den art som vuxna kvinnor bär när de är 
uppklädda till något slags bjudning. Sådana hattar hör inte hemma i skolans 
vardag. Alltså: om det finns en regel i skolan om att kepsarna ska tas av 
inomhus så ska den gälla både för pojkar och flickor. (www.dn.se) 

 

Jag själv kan tycka att diskussionen om keps eller inte på lektionen är förlegad och 

kanske även är på väg bort med nya lärares intåg. Jag tycker att det är trevligt om eleven 

tar av sig ytterkläder och kanske även keps, men det är inget jag hade startat en konflikt 

för. Skolverket menar att man inte kan jämställa slöja med keps eller mössa, men det 

menar jag att man kan. Varför går anledningen till användandet framför behovet eller 

tryggheten det kanske medför? Vissa känner sig lika obekväma utan sin keps, som en 

flicka med slöja säkert skulle känna sig om hon blev tvingad att ta av sig den. Spelar det 

någon roll hur eleven klär sig egentligen (med undantag från kläder som väcker anstöt 

hos andra)?  
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4.6 Anknytning till uppsatsens syfte och problemprecisering 
Syftet med denna uppsats är att belysa gymnasielärare från olika skolors upplevelser och 

synpunkter på religiösa konflikter/kulturkrockar i skolan. Detta undersöktes genom att 

jag via e-post skickade ut fem öppna frågor till gymnasielärare runtom i södra Sverige. 

Elva stycken lärare av ett hundratal tillfrågade valde att delta i min undersökning och 

besvara frågorna.  Uppsatsens problemformulering lyder som följer: 

• Hur upplever gymnasielärares religiösa konflikter och/eller kulturkrockar i 

skolan? 

Ett samstämmigt svar på frågan finns inte. Många lärare ser religiösa 

konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan som något som inte alls är negativt och/eller 

speciellt svårt att hantera, medens andra tycker det är ett svårt område. Vissa av de 

tillfrågade lärarna hade inte ens upplevt några religiösa konflikter under sin tid som 

verksam lärare. 

 

4.7 Resultatets konsekvenser för lärarens yrkesroll  
Lärare ställs ständigt inför nya utmaningar och många har nog känslan av att de står med 

ena foten i bestämmelser från Lpf 94 och skolverket och med andra foten i verkligheten 

där det som bestämt skall tillämpas. Ibland är de två världarna förenliga, ibland inte.  

 

Resultatet i min undersökning bland gymnasielärare tycker jag visar på en stor oenighet i 

diskussionen om religiösa konflikter i skolan. Oenigheten tycker jag markerar att det 

behövs gemensamma riktlinjer, handfasta råd inför situationer som kan uppstå och 

ständig vidareutbildning inom ämnet. För lärare är det svårt att hitta svar på alla sina 

frågor om tillvägagångssätt genom exempelvis Lpf 94. Att ta del av varandras 

erfarenheter tror jag skulle vara oerhört nyttigt, samt att utbildning om islam som Jenny 

Berglund bedriver undervisning för lärare i, blir fler till antalet. Jenny säger själv att hon 

upplever lärares kunskap om islam som bristfällig, och den okunskapen anser jag måste 

besegras med utbildning.  

4.8 Diskussion av metodval 
Då antalet lärare som deltog i enkätundersökningen är relativt få, innebär det också att 

validiteten på resultatet kan ifrågasättas (Denscombe, 2000), vilket jag är medveten om. 

Man kan i alla fall, utifrån undersökningen, få en något sånär fingervisning om hur lärare 

ser på religiösa konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan. Frågeformulärets fördelar är 
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att de är relativt enkla att arrangera och undersökningen kan göras i ett större geografiskt 

område (Ejlertsson, 1996) 

 

Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om valet hade fallit på en annan metod? Det är 

teorier man alltid kan ha. Förmodligen skulle svaren skilja något om exempelvis de elva 

lärarna blev intervjuade face-to-face istället. Denscombe (2000) menar att validiteten är 

hög vid intervjuer ansikte mot ansikte då svarsfrekvensen är hög. Detta på grund av att tid 

och plats för möte har bestämts innan. Men då jag hade begränsat med tid och ville ha 

lärare från olika skolor, såg jag enkätundersökningen som mitt givna val. 

Intervjumetoden har inte helt uteslutits i uppsatsarbetet, då jag träffade en samordnare på 

IVIK och delgavs hennes syn i diskussionen.    

 

Arbetet skulle ha fått ytterligare en dimension om jag hade skrivit tillsammans med en 

annan. I analysdelen kan man nog lära otroligt mycket av att bolla sina tankar och 

funderingar med någon annan. Även insamling av data skulle antagligen ha underlättats 

och tagit hälften av den tid det tagit om man delat upp arbetet på två.  

 

4.9 Förslag till vidare forskning  
Uppsatsens syfte var att undersöka lärares åsikter om religiösa konflikter i 

gymnasieskolan. Valet föll på lärare och deras åsikter för att jag ville få inblick i vad det 

är som kan vänta mig i min framtida lärarroll, vilka tankar och funderingar man kan ha i 

konflikter som uppkommer och om läraruppdraget, med utgångspunkt i Lpf 94, kan 

kännas svårt och ohanterligt.   

 

Intressant, som en uppföljning av denna uppsats, vore att vidare fördjupa sig i 

forskningen kring lärares hantering av religiösa konflikter i gymnasieskolan. Vilka 

metoder använder man sig av, som lärare, vid en religiös konflikt exempelvis? Men ett 

ännu intressantare perspektiv, som vidare forskning, vore elevens. Både hur exempelvis 

muslimska flickor upplever att deras användande av slöja tas emot i den svenska skolan 

och även hur alla elever upplever religiösa konflikter i gymnasieskolan.    
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5 Sammanfattning 
  

Arbetets syfte var att undersöka lärares åsikter om religiösa konflikter/kulturkrockar i 

gymnasieskolan. Elva lärare besvarare en enkätundersökning, med fem stycken 

åsiktsrelaterade, öppna frågor angående religiösa konflikter under deras verksamma tid 

som lärare. Svaren var av varierande karaktär; vissa av lärarna verkade väldigt insatta och 

väl förberedda inför konflikter som kan uppstå, medens andra inte visste hur de skulle 

hantera en sådan situation. Utöver enkätundersökningen intervjuades en lärare och 

samordnare på IVIK, och frågor mejlades till Sveriges nuvarande integrations- och 

jämställdhetsministern Nyamko Sabuni och till professorn i islamologi Jan Hjärpe. 

Resultatet från undersökningen har sedan jämförts med intervju- och mejlsvaren och allt 

detta tillsammans har satts i relation till litteraturgenomgången, där bland annat Lpf 94 

och Skolverkets regler och riktlinjer belysts. Litteraturgenomgången verkade som 

utgångspunkt och inspiration då jag konstruerade mina enkätfrågor.  
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 47

http://www.teol.lu.se/islamologi/forskning/hjarpe.html Hämtad 2009-03-30 
 
Migrationsverket 
http://www.migrationsverket.se/infomaterial/om_verket/statistik/kort_om_migration.pdf 
Hämtad 2009-05-04 
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_7_2008.pdf Hämtad 2009-05-
04 
 
Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se/hijab 
 
Pedagogiska Magasinet 
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=41302 Hämtad 2009-
02-28 
 
Regeringen 
http://www.regeringen.se/sb/d/7397 Hämtad 2009-04-02  
 
Riksdagen 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&r
m=1985&bet=1985:1100 Hämtad 2009-01-08 
 
Skolverket 
http://www.skolverket.se/sb/d/1271/a/6361 Hämtad 2009-03-12 
http://www.skolverket.se/sb/d/246/a/501 Hämtad 2009-01-30 
 
Svenska Akademiens ordlista 
http://www.saol.se Hämtad 2009-01-30 
 
Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2460735.sv 2009-02-12 
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2460735.svd Hämtad 2009-03-11 
 
Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Burka Hämtad 2009-01-30 
 
 
Övrigt Material 
 
Mejlet till Nyamko Sabuni (2008-12-16)  
 
Meddelande: Hej Nyamko! 
Mitt namn är Ida Ekdahl och jag läser min näst sista termin till gymnasielärare i svenska och religion. Jag 
håller nu på med att skriva mitt examensarbete som behandlar religiösa konflikter i gymnasieskolan. Jag 
har läst utdrag ur din bok "Flickorna vi sviker" och du menar att slöja borde förbjudas på flickor upp till 15 
år. Jag undrar hur du ser på huvudduk i gymnasieskolan och varför? Är det stor skillnad på att vara 15 eller 
16 år anser du? Enligt skolverket har man rätt att i skolan förbjuda burqa, som är mer heltäckande för att 
det anses kunna hindra det pedagogiska uppdraget. Ser du någon risk med att ett förbud även på att bära 
slöja skulle innebära att den svenska skolan inte längre är en skola för alla? 
  
Svar vore väldigt intressant och jag tackar på förhand! 
MVH /Ida Ekdahl  
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Nyamko Sabunis svar (2008-12-19) 
 
Tack för ditt brev.  
 
Vi har skolplikt i Sverige. Det betyder att föräldrar har skyldighet att skicka sina barn till skolan. Regler 
som gäller i skolan är och ska naturligtvis vara demokratiskt fattade av riksdagen.  
 
Frågan om när det kan vara lämpligt att bära slöja är en åsikt som jag uttryckt, men det är inte Folkpartiets 
politik och ännu mindre regeringens. Eftersom du har läst min skrift så hoppar jag över argumenten och 
kommenterar bara varför jag landar på 15 år som en åldersgräns för att få bära slöja i skolan.  
 
Utgångspunkten är att  slöjförbud ska gälla i grundskolan, det vill säga att den som vill kan självklart bära 
slöja hemma på sin fritid. En 15-årsgräns har jag föreslagit för att man blir "byxmyndig" då enligt den 
svenska lagen. Man är tillräckligt gammal för att resonera med sina föräldrar och chansen är större att fler 
flickor då är tillräckligt mogna för att fatta egna beslut.  
 
Vänliga hälsningar  
 
Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister 
 
Mejlet till Jan Hjärpe (2009-03-31)  
 
Hej Jan! 
  
Mitt namn är Ida Ekdahl och jag läser på min sista termin till gymnasielärare i svenska och religion. Just nu 
skriver jag på mitt examensarbete som behandlar ämnet hur lärare ser på kulturkrockar/religiösa konflikter i 
gymnasieskolan. Jag har läst din bok Islam - lära och livsmönster och jag skulle finna det väldigt intressant 
och det skulle berika mitt arbete enormt om du skulle vilja ta ställning i några frågor jag har. 
  
1. Vår integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vill förbjuda slöja i skolan fram till och med 
att flickor fyllt 15 år. Hur ser du på detta? 
 
2. Hur ser du på användandet av slöja respektive burka i gymnasieskolan? (Enligt skolverket har en 
gymnasieskola rätt att förbjuda burka.) 
  
3. Enligt Lpf 94 har skolan som uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt 
samhällsliv vilar på. Hur ser du på denna uppgift, då en enhetlig samhällsnorm inte längre är självklart då 
samhället innefattar många olika etniska grupper? 
   
4. Har du någon annan synpunkt du vill ta upp i resonemanget? 
 
Väldigt tacksam för svar! 
  
Med vänlig hälsning, Ida 
 
Jan Hjärpes svar (2009-03-31) 
 
Kära Ida, 
  
Jag föreslår att Du ser på lite nyare litteratur. Just frågan om klädseln behandlas i ett kapitel i boken "99 
frågor om islam" (Leopard förlag) och problematiseras där också. Rekommenderas! Då förstår Du också 
hur vi generellt har för teori kring de här frågorna. 
  
Direkta svar på frågorna kommer nedan, men svaren ska ses som komplettering till vad som sägs i "99 
frågor om islam".  
 
SVAR: Jag kan inte se att ett sådant förbud skulle ha någon positiv funktion alls. En populistisk eftergift till 
Sverigedemokraterna. Röstfiske i grumligt vatten. Kan skapa helt onödiga konflikter med föräldrar, 
kamrater, syskon. Enbart dumt. 
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SVAR: Ofta handlar det om en övergående fas, en del av tonåringens sökande efter egen identitet. Ibland - 
har jag sett - har det varit en del av ett uppror mot föräldrarna. Hjälp tonåringe att hitta sig själv. Förbud är 
ingen hjälp annat än i undantagsfall. 
 
SVAR: Det är viktigt att förmedla våra centrala normer: framför allt respekt för de Mänskliga rättigheterna 
och dit hör respekt för individens valfrihet. 
 
SVAR: Just den sista frågan har jag behandlat utförligt i ett kapitel i boken "Förändringens vind" (Leopard 
förlag 2009), och i juridiskt perspektiv i boken "Sharia, gudomlig lag i en värld i förändring" (Norstedts 
förlag). 
 
Hjärtliga hälsningar 
Jan Hjärpe 
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Bilaga 
 

Enkäten till gymnasielärarna 
Hej! 
  
Mitt namn är Ida Ekdahl och jag läser till gymnasielärare på min sista termin på lärarutbildningen 
i Kristianstad. Jag håller nu på med mitt examensarbete som behandlar ämnet religiösa 
konflikter/kulturkrockar i gymnasieskolan. Slumpvis har jag valt ut lärare för förfrågan om att 
svara på några enkätfrågor till min egen forskning kring ämnet. Just du har blivit utvald, men du 
bestämmer själv om du vill deltaga. Självklart behandlas all data anonymt och har du några 
frågor är det bara att mejla mig.  
  
Frågorna, 5 till antalet, beräknas ta 10-15 minuter att besvara och du finner dem längst ner i 
detta mejl. 
Senast den X vill jag ha dina svar, till min mejl. 
 

Jag skulle vara oerhört tacksam och mitt arbete skulle underlättas enormt mycket om så många 
som möjligt svarade. 
  
Så, tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, Ida Ekdahl 
  
 
1. Har du, under din tid som verksam lärare, stött på religiösa 
konflikter/kulturkrockar?  
Om ja, förklara. 
  
2. Ser du själv kulturkrockar som något problem i skolan? Varför/varför inte? 
  
3. Enligt Lpf 94 har skolan som uppgift att förmedla och hos eleverna förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Hur ser du på denna uppgift, då en enhetlig 
samhällsnorm inte längre är självklart då samhället innefattar många olika etniska 
grupper? 
  
4. Vad anser du om användandet av slöja och burka i skolan? 
  
5. Citatet nedan är taget ur Mats Berggrens bok "Det finns inga skridskor i öknen". 
Hur hade du själv agerat i situationen, om du antar rollen som Irene?  
  

                   ”Robert” sa Irene. ”Ta av dej kepsen.”Fatima passade på att smita bort till kön. Robert fortsatte 
framåt med kepsen på. 

                   ”Varför det?” frågade han. 

                   ”Spela inte dum”, fnös Irene. ”Du vet mycket väl att det är förbjudet att ha huvudbonad i matsalen”. 
Robban pekade på Fatimas hijab. 

”Varför får hon ha det då?” frågade han. 


