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Abstract 

In 2003 the German constitutional court passed a law that made it possible for 

federal states in Germany to ban the headscarf for teachers in school which led 

several of them to do just that. After an indictment of two Muslim women the 

constitutional court repealed this law and allowed teachers to wear a headscarf in 

school 2015. This essay takes its starting point in the medial debate that resulted 

from this court decision. The aim of this study was to examine this debate with a 

starting point in the general statements and against the background of parts of Ca-

sanovas theory of deprivatization and parts of Habermas theories of religion in the 

public sphere. The first research question asks about central themes in the debate, 

the used arguments and how they differ between the laws supporter and oppo-

nents. The second research question addresses the issue of which role the debaters 

assign religion in the state. The third question is about how the statements can be 

better understood by relating them to parts of the theoretical concepts used for this 

study. This essay investigates these research questions by applying the method of 

content analysis on eleven debate articles of four major German newspapers. 

Through the interaction of theories and material the three central themes relation 

between religion and state, liberalism and freedom of religion could be identified. 

Some arguments on these themes which were common include the classification 

of religion as something negative or positive in the public sphere, the denial of 

religious individuals to meet liberal requirements and the requirement of equality 

which is guaranteed by freedom of religion. While this study shows that the deba-

ters share some common views on the themes, there are clear differences between 

the laws supporter and opponents. Furthermore, this study concludes that while 

the laws supporter assign religion a role in the public sphere, the laws opponents 

assign religion to the private sphere even if some of them preferably would like to 

only assign Islam to the private sphere. Through contemplation of the results by 

using the chosen theories the understanding of them could be increased.            
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

 

I fokus för denna uppsats står debatten i tyska dagstidningar som har uppstått efter 

ett beslut av författningsdomstolen i Tyskland 2015. I och med detta beslut upp-

hävdes förbudet för lärare att bära slöja. Beslutet kan kopplas till en rad tidigare 

beslut och debatter angående slöjförbud för lärare.  

 

Efter att en muslimsk kvinna hade slutfört sina studier ansökte hon om ett jobb 

inom läraryrket i förbundslandet Baden-Württemberg 1998. När hon hade vägrat 

att lägga av sig slöjan inför lektionerna beslutade skolmyndigheterna i Baden-

Württemberg att avslå hennes jobbansökan på grund av brist på personlig lämp-

lighet. Beslutet motiverades vidare med uppfattningen om att slöjan är kulturellt 

avgränsande och inte bara en religiös men också en politisk symbol som inte är 

förenligt med budet av statlig neutralitet. Till följd av detta beslut framförde kvin-

nan ett klagomål som riktade sig mot den översta skolmyndigheten i Baden-

Württemberg. Konsekvensen var ett beslut av författningsdomstolen 2003 i vilket 

det påpekades att den gällande lagen i Baden-Württemberg inte innefattar en till-

räcklig rättslig grund för att förbjuda lärare att bära slöja (Bundesverfassungsge-

richt, 2003). Beslutet var dock främst av formell natur, det vill säga att det egent-

ligen bara påpekades att det inte fanns en lag som tillät slöjförbudet för lärare. 

Detta resulterade i att en stor del av förbundsländerna skapade en lag om slöjan 

som innefattade just ett sådant förbud. Beslutet ledde till en debatt om en rättslig 

process och en fokus på slöjan som berör flera stora domäner som till exempel 

författningsrätt, politik, kultur, religion och historia (Mahrenholz, E. G. i Berg-

hahn, S. & Rostock P., 2009:193).    

 

Beslutet från 2003 står i relation till beslutet som denna uppsats fokuserar på. Två 

muslimska kvinnor, en socialarbetare och en lärare, hade vägrat att ta av sig slöjan 

under arbetstid. Därför blev dessa först varnade och sedan uppsagda av sin arbets-

givare, förbundslandet Nordrhein-Westfalen. Detta ledde till att de framförde ett 

konstitutionellt klagomål. Till följd av detta klagomål upphävde tyska författ-

ningsdomstolen i januari 2015 förbudet för lärare att bära slöja på arbetsplatsen. 

Författningsdomstolen påpekade att den skyddade grundläggande rättigheten av 

tros- och religionsfrihet även gäller för lärare på offentliga skolor som anser att de 

måste uppfylla ett religiöst bud, vilket enligt författningsdomstolen även innefattar 

att bära slöja. Dessutom påpekas i beslutet att ett juridiskt förbud av religiösa ut-

tryck, endast med anledning av att dessa är en fara för skolfreden eller statens ne-

utralitet, inte är proportionellt, det vill säga att argumentet inte är tillräckigt starkt. 

Om en konflikt uppstår ska dock möjligheten bestå i att det i enstaka fall avgörs 

om ett religiöst uttryck för en viss skola eller period skulle kunna förbjudas. Om 

ett sådant fall skulle inträffa måste detta dock gälla på samma sätt för alla religio-

ner och livsåskådningar (Bundesverfassungsgericht, 2015). Det blir därmed tyd-
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ligt att debatten om slöjan i Tyskland inte är ny utan snarare aktualiserades genom 

beslutet från 2015.  

 

Beslutet och den existerande debatten kring denna leder till frågan om vilka för-

hållningssätt som kommer till uttryck i exempelvis debattartiklar. Dessutom kan 

beslutets ämne leda till antagandet att religionsrelaterade frågor är centrala i de-

batten. Därmed menas till exempel frågor och yttranden som handlar om religi-

onsfrihet eller religionens relation till staten som spelar en roll i beslutet och även 

kan antas återspegla sig i den mediala debatten. Om slöjdebatten både i en tysk 

eller till exempel fransk kontext har det tidigare skrivits akademisk litteratur som 

dock framförallt i Tyskland har fokuserat på beslutet från 2003. Forskning om 

debatten kring beslutet från 2003 kommer därför att presenteras i arbetet. Men 

uppsatsens bidrag för forskningsfältet är dess utgångspunkt i debatten kring för-

fattningsdomstolens beslut från 2015. Vidare ska studien göras med ett religions-

sociologiskt perspektiv som jag hoppas på att kunna bidra med ny kunskap inom 

ämnesområdet.  

 

1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den mediala debatten om den tyska 

författningsdomstolens beslut att upphäva förbudet för lärare att bära slöja. För-

ståelsen av debatten ska ökas genom att undersökningen relateras till delar av Ca-

sanovas deprivatiseringsteori och delar av Habermas teori om religion i den of-

fentliga sfären. Det metodiska tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys. 

I fokus för analysen står debattartiklar i dagstidningarna Die Welt, Süddeutsche 

Zeitung, Bild Zeitung och Die Tageszeitung.  

 

1.2. Frågeställningar 
 

I debatten om författningsdomstolens beslut att upphäva förbudet för lärare att 

bära slöja i skolor i Tyskland framkommer två perspektiv som antingen innebär 

att beslutet förespråkas eller kritiseras. I relation till syftet och dessa två perspek-

tiv har följande frågeställningar skapats:  

 

Vilka är centrala teman i uttalanden i slöjdebatten, hur argumenterar debattörerna 

i dessa teman och hur skiljer sig argumenten mellan beslutets förespråkare och 

kritiker? 

 

Vilken roll tilldelar debattörerna religion i den tyska staten?  

 

Hur kan uttalanden förstås utifrån delar av Casanovas deprivatiseringsteori och 

delar av Habermas teori om religion i den offentliga sfären?  

1.3. Avgränsning 

 

Denna uppsats undersöker slöjdebatten ur ett religionssociologiskt perspektiv vil-

ket leder till att utgångspunkten, utöver att betrakta de generella offentliga utta-

landena i en religiös fråga, ligger i att undersöka debattörernas uttalanden om reli-
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gionens roll i det offentliga på ett teoretiskt sätt. Detta görs för det första genom 

att fokusera på individers syn på religionens plats i samhället utifrån deras utta-

landen i debatten. För det andra görs detta genom att öka förståelsen av dessa med 

hjälp av teoretiska koncept. Denna fokus är möjlig eftersom de undersökta utta-

landena har visat sig inkludera synpunkter om religion och religions roll i samhäl-

let generellt. De i syftet inkluderade teoretiska koncept handlar kortfattad om reli-

gion och offentlighet och är i sin helhet väldigt omfattande. Det var därför omöj-

ligt att fånga dessa i sin helhet och ledde till att bara vissa delar av dessa valdes 

som utgångspunkt. Urvalet av dessa delar är även kopplat till de teman i debatten 

som visade sig vara centrala i de flesta artiklar. Vidare valdes i denna studie att 

endast undersöka slöjdebatten i den tyska kontexten. En annan avgränsning är 

tidsperioden som undersöks vilken börjar med domstolsbeslutet i början av 2015 

och går fram tills idag, det vill säga våren 2016. Till sist kan också påpekas att 

materialurvalet i sig själv är en begränsning. Detta kommer dock att beskrivas mer 

detaljerad nedan. 

1.4. Forskningsgenomgång 

 

I forskningsgenomgången söktes efter tidigare studier som inramar uppsatsens 

forskningsproblem. Dessa söktes via Uppsala Universitets Databas (ub.uu.se) som 

innefattar både elektroniskt och icke-elektroniskt material och via Google Scholar. 

Valet av den sistnämnda sökbasen syftade särskilt till att expandera sökandet till 

tyskt material. Sökningen utfördes både den 11e och 12e november 2015. De 

identifierade sökorden som användes resulterade från studiens syften och fråge-

ställningar (Creswell, 2009:27-29). Sökorden var följande: slöja + media, slöja + 

debatt, slöja + tyskland, religion + media, slöja, religion + media + tyskland, 

slöja + debatt + tyskland. Samma nyckelord och kombinationerna söktes även på 

tyska och engelska vilket ledde till delvis samma, men också annat forskningsma-

terial. Urvalet av de språk som det söktes på berodde för det första på att jag be-

härskar dessa och för det andra på att studien fokuserar på en tysk kontext. Upp-

satsen anknyter till annan forskning som sträcker sig över debatten om slöjan i 

olika kontexter. Dessa är särskilt den tyska kontexten och den av religion.   

 

Inom forskning om slöjdebatten har Christian Joppke, professor i sociologi, skrivit 

boken Veil – Mirror of Identity (2009). I denna skriver han om slöjdebatten i en 

västeuropeisk kontext med fokus på Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Stu-

dien problematiserar kontroverser kring slöjan och varför den skiljer sig i olika 

länder (Joppke, C., 2009:1). I sin studie hävdar Joppke att slöjan utmanar libera-

lismen. I exemplen från Frankrike, Storbritannien och Tyskland etablerar han tre 

olika förhållningssätt till slöjan. Dessa är antingen att tolerera den, förbjuda den 

eller att förbjuda slöjan selektivt för att den är islamsk. Han tilldelar delvis den 

sistnämnda möjligheten situationen i Tyskland. Joppke konkluderar dessutom att 

det tyska förhållningssättet innebär att muslimer inte kan räkna med att betraktas 

som likställd i ett kristet eller västerländskt samhälle. Detta förhållningssätt är 

därmed icke-liberalt (Joppke, 2009:ix-x). En huvudaspekt i slöjdebatten i Tysk-

land har enligt Joppke för många debattörer varit att på juridiskt sätt kunna för-

bjuda slöjan för lärare medan kristna symboler skulle förbli ett undantag, vilket 

exempelvis har uttryckts av tyska politiker (2009:76-77).  
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I artikeln ”National identity and the politics of the ‟headscarf debate‟ in Germany” 

(2012) har journalisten Stefanie Sinclair undersökt den politiska debatten som har 

uppstått kring fallet som ledde till beslutet från författningsdomstolen 2003. Som 

det redan blir tydligt ovan handlar debatten om att en statstjänsteman, som till 

exempel lärare, måste uppfylla buden av personlig återhållsamhet (Mäßigungsge-

bot) och neutralitet (Neutralitetsgebot). I debatten betraktades slöjan som en poli-

tisk symbol vilken därmed representerade en politisk åsikt vilket inte var förenligt 

med demokratiska principer. I samband till detta hänvisar Sinclair även till ett 

politiskt uttalande som indikerar att debatten om slöjan även kopplas till en stereo-

typisk bild av förtryckta muslimska kvinnor (Sinclair, S., 2012:22-23). Sinclair 

identifierar ett förekommande tema i debatten som handlar om konstruktionen av 

en tysk identitet i motsats till en muslimsk identitet. Hon beskriver fenomenet 

med den så kallade ”gränseffekten”. Denna innebär att en identitet konstrueras 

genom en invändning mellan oss och dem som syftar till att befästa en identitet 

genom att fastställa en identitet av de främmande (Sinclair, 2012:27). Slöjdebatten 

i Tyskland är enligt Sinclair ett exempel på detta fenomen som i den tyska kontex-

ten distraherar från problematiken att definiera en tysk nationell identitet 

(2012:29).         

 

Under de senaste decennierna har massmedia fått en alltmer betydelseful roll inom 

den offentliga sfären genom dess kommunicerande roll i samhället (Axner, M. 

2013:18). Eftersom uppsatsens material kan beskrivas som en form av media, vil-

ket kommer att förtydligas under materialrubriken, hade det även varit möjligt att 

använda sig av medialiseringsteorin. Stig Hjarvard, professor i journalistisk och 

mediekunskap, hävdar i kapitlet ”Three Forms of Mediatized Religion. Changing 

the Public Face of Religion” i boken Mediatization and Religion: Nordic Perspec-

tives att religion i den offentliga sfären har ökat, också på grund av ett ökat upp-

märksammande i media av religiösa fenomen. Medan detta i vissa fall reflekterar 

en ökad betydelse av religiösa organisationer som exempelvis med politisk islam, 

kan det ökade intresset av religion i det offentliga inte betraktas som synonymt 

med ett generellt religiöst återkommande (Hjarvard, S. i Hjarvard, S. & Lövheim, 

M., 2012: 39-40). I relation till ökningen av nyheter om kristendom och islam 

hävdar Hjarvard att dessa snarare har förflyttats från den marginella journalistiken 

till att vara ett vanligt återkommande huvudtema. Detta kan till exempel bero på 

den specifik ökade mediala uppmärksamheten på islams roll i relation till politiska 

nyheter om immigration, brott eller terrorism. Detta leder också till att nyheterna 

om islam inte tvunget handlar om religion utan om sociala eller politiska fenomen 

(Hjarvard i Hjarvard & Lövheim, 2012:31). Eftersom det i detta arbete främst inte 

fokuseras på att undersöka dagstidningars roll i att kommunicera religion, genom 

att exempelvis betrakta tidningars rapportering, valdes att inte inkludera en när-

mare betraktning genom medialiseringsteorin.      

1.5. Material 

 

Uppsatsens primärkällor utgörs av elva debattartiklar ur fyra tyska dagstidningar.  

Eftersom arbetet fokuserar på den allmänna tyska kontexten har det varit lämpligt 

att betrakta tidningar som har en nationell rapportering. Det finns inte många 

transregionala tidningar i Tyskland. De flesta är regionala som fokuserar på regio-
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nala skeenden. De transregionala tidningarna som finns fokuserar däremot mest 

på internationella och nationella händelser. För att hitta de mest relevanta tid-

ningsartiklarna valdes att söka dessa i några av de mest sålda tidningarna i Tysk-

land. Utöver detta valdes att utgå från artiklar som återfinns på deras respektive 

internetsida vilket har fördelen att de är offentliga och lättillgängliga. De tre trans-

regionala dagstidningarna som ligger i toppen gällande sålda exemplar är Bild 

Zeitung, Süddeutsche Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eftersom 

Frankfurter Allgemeine Zeitung kräver en avgift för att få tillgång till deras inter-

netartiklar valdes istället att utgå från tidningen Die Welt som ligger på fjärde 

plats angående sålda exemplar. Dessutom utvidgades sökningen till andra tidning-

ar av vilka Die Tageszeitung, som ligger på åttonde plats, visade sig ha relevanta 

debattartiklar (Print, 2010).  

 

Man kan betrakta nationella tidningars debattartikelrubriker som en av de vikti-

gaste platserna för att påverka offentliga debatter där individer kan ta del genom 

argumentation. Därför blir dessa relevanta i samband med arbetets syfte att under-

söka religionens roll i den offentliga sfären (Axner, 2013:20). Urvalet begränsades 

till debattartiklar eftersom uppsatsens syfte är att undersöka uttalanden i slöjdebat-

ten och inte fokuserar på frågan om hur slöjdebatten rapporteras av tidningarna. 

Det vill säga fokus ligger på debattörer istället för tidningar. Jag anser att även om 

Marta Axner i sin avhandling, ”Public Religions in Swedish Media: A Study of 

Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011” från 2013 refere-

rar till definitionen av debattartiklar i en svensk kontext, kan denna också öka 

förståelsen av debattartiklar generellt. Enligt Axner är debattartiklar ofta skrivna 

av personer som vill delta i den offentliga debatten utan att vara bemyndigad. 

Skribenterna är för det mesta politiker, forskare och representanter av organisatio-

ner. Axner hänvisar också till en definition av debattartikeln som inordnar denna 

mellan nyhetsjournalism och argumentationstext (2013: 27-29). Sökningen gjor-

des med hjälp av en sökfunktion som alla fyra utvalda tidningar erbjöd. Det var 

även möjligt att söka inom en viss tidsperiod vilket utifrån arbetets avgränsning 

ledde till sökningen av artiklar mellan första januari 2015 och slutet av november 

2015. För att inte gå miste artiklar angavs bara ”slöja” som sökord. Till skillnad 

från de andra tre tidningarna var det möjligt att göra en explicit sökning av debatt-

artiklar i Die Welt. För att urskilja debattartiklar i de andra tre tidningarna valdes 

de artiklar som kunde klassas som sådana, det vill säga de som hade en tydlig för-

fattare som uttryckte sin åsikt. Till slut valdes de artiklar som direkt relaterar till 

domstolsbeslutet från 2015. Sammanlagt kunde på detta sätt hittas elva artiklar. 

Vad som är slående vid betraktning av artiklarna är deras datum eftersom de bör-

jar och ligger kring den 12:e mars. Detta beror på att även om beslutet fattades 

den 27e januari, så skedde pressmeddelandet inte förrän den 13:e mars (Bundes-

verfassungsgericht, 2015).  Att det finns en artikel från den 12:e mars kan möj-

ligtvis bero på att information läckte i förtid. Följande tabell syftar till att skapa en 

översiktlighet av de valda artiklarna och förenkla beteckningen av dessa i resten 

av arbetet:  
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Tabell 1. Översikt över debattartiklarna och deras beteckning i uppsatsen 

Beteckning Artikelnamn Författare Tidning  Publiceringsdatum 

A1 Lasst die Lehrerinnen doch 

Kopftuch tragen! 

Alan Posener, korre-

spondent för politik och 

samhälle 

Die Welt 20150313 

A2 Würden Verfassungsrichter 

auch Nudisten schützen? 

Henryk M. Broder, re-

porter 

Die Welt 20150316 

A3 Das Kreuz mit dem mus-

limschen Kopftuch 

Andrea Seibel, Facebo-

okchef Åsikt/Forum 

Die Welt 20150322 

 

A4 Nicht jedes Kopftuch ist 

Zeichen der Unterdrückung 

Seyran Ates Die Welt 20150409 

A5 ”Im Iran oder Saudi-

Arabien wäre ich längst tot” 

Emel Zeynelabidin Die Welt 20150423 

A6 Mehr Kopftuch wagen Heribert Prantl Süddeutsche 

Zeitung 

20150313 

A7 Wenn Eltern ein Problem 

mit dem Kopftuch haben  

Roland Preuß Süddeutsche 

Zeitung 

20150313 

A8 Kein Kopftuch am Lehrer-

pult 

Tanit Koch  Bild Zeitung 20150314 

A9 Kopftuch-Urteil: Es geht 

um das Frauenbild dahinter 

Margot Käsmann Bild Zeitung 20150315 

A10 Pegida wird Jubeln Heide Oestreich, In-

landsredakteur 

Die Tageszei-

tung 

20150312 

A11 Was unter dem Tuch ge-

dacht wird 

Heide Oestreich, In-

landsredakteur 

Die Tageszei-

tung 

20150313 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

 

I detta kapitel presenteras de teoridelar och koncept som ska vara till stöd för att 

öka förståelsen av materialet. Inledningsvis måste också nämnas att urvalet av 

teoridelarna skedde i relation till deras betydelse för centrala teman som utgjordes 

i materialet. Centrala teman i debatten har visat sig vara relationen mellan religion 

och stat, liberalism och religionsfrihet. En mer detaljerad beskrivning av hur dessa 

utgjordes följer i arbetsmodellen nedan. Både José Casanova, professor i religi-

onssociologi, och Jürgen Habermas, sociolog och filosof, har behandlat dessa te-

man på ett teoretiskt sätt. Först presenteras delar av José Casanovas ”Deprivatise-

rings”-teori, som kan anses vara relevanta för detta arbete. Sedan presenteras dem 

för detta arbete relevanta delar av Habermas teori om religion i den offentliga sfä-

ren. 

2.1.1 Deprivatiseringsteori  

 

Enligt Casanova blev religion offentligt under 1980-talet genom att religion eta-

blerade sig i den offentliga sfären och därmed fick publicitet inom massmedia, 

socialvetenskapen och politik. Anledningen till detta var att religion lämnade den 

privata sfären och förflyttade sig till positioner som berör moral och politik (Ca-

sanova, J., 1994:3). Casanova för i sin studie den centrala tesen att det kan iakttas 

en ”deprivatisering” (deprivatization = ett av Casanova nyskapat begrepp som jag 

har översatt till deprivatisering) av religion i den moderna världen. Detta innebär 

att religiösa traditioner i hela världen vägrar att bli inordnade i en marginell eller 

privatiserad roll som till exempel sekulariseringsteorier gör. Istället har det visat 

sig att sociala rörelser, kopplade till en religiös bakgrund, har utmanat legitimite-

ten och autonomin av sekulära sfärer. Detta genom att till exempel problematisera 

deras reducerade roll till exempelvis ren själavård och kräva en större inblandning 

i frågor om statlig och privat moral (Casanova, 1994:5-6).  

 

Arbetet fokuserar särskilt på deprivatiseringsteorins aspekt som har sin utgångs-

punkt i distinktionen mellan offentlig och privat religion, eftersom debattörerna i 

materialet diskuterar relationen mellan religion och stat. Enligt Casanova syftar 

denna aspekt till att undersöka religionens roll i samband med att bestämma grän-

serna mellan det privata och offentliga (1994:41). Inom denna konceptualisering 

definierar Casanova för det första särskiljningen av det privata och offentliga och 

förankrar religions betydelse i den moderna staten. I definitionen är kritiken av 

tidigare definitionsförsök, som innebar att förenkla distinktionen genom att tillde-

la allt antingen det privata eller offentliga, central. Enligt Casanova motsvarar en 

sådan distinktion dock inte den sociala realiteten. Med andra ord fångar denna 

distinktion inte alla faktorer i en social realitet och lämnar på så sätt det som man 



8 
 

inte kan tilldela utanför eller tvingar in det till den privata eller offentliga sfären. 

Den betydelsefulla aspekten för detta arbete är Casanovas syn på distinktioner av 

det privata och offentliga som bygger på kritik mot andra typer av distinktioner. 

Religionens deprivatisering betraktas inom dessa tidigare distinktionsformer som 

en antimodern fundamentalistisk reaktion mot modern differentiering. Casanova 

motsätter sig denna tolkning och hävdar istället att man snarare kan tolka vissa 

former av offentlig religion som normativ kritik mot institutionaliseringen i mo-

derniteten. Religionens inflytande i det offentliga borde inte ses som ett normativt 

påtryckande som syftar till att ändra samhället. Inflytandet kan istället ses skapa 

offentliga debatter om existerande gränser av olika sfärer och kan till och med 

bidra till att förändra dessa gränser. De bidrar därmed till liberalstatens utveckling 

(Casanova, 1994:41-43). Här återfinns alltså två möjliga perspektiv som kan in-

fluera religionens tilldelning. Antingen bedöms religion som ett hot för den of-

fentliga sfären och tilldelas därför den privata. Eller så betraktas religion i den 

offentliga sfären som ett bidrag. För att öka förståelsen av förhållningsätten i de-

batten ska dessa två grundläggande möjligheter att förhålla sig till religion i of-

fentligheten vara till hjälp.   

 

Casanova etablerar utifrån definitionen av den generella uppdelningen mellan det 

privata och offentliga fyra kombinationsformer av relationen mellan offentliga 

och privata religioner (1994:51). För detta arbete har kombinationen av etablerade 

och icke-etablerade religioner visat sig vara betydelseful för att ge en ökad förstå-

else av debattörernas förhållningssätt gentemot relationen mellan religion och stat. 

För det första menar Casanova att man även kan beskriva eller betrakta relationen 

mellan religion och stat som en diskussion om det privata och offentliga eftersom 

det inom den liberalpolitiska traditionen är vanligt att separationen mellan det 

offentliga och privata uttrycker sig genom separationen av kyrka och stat. I denna 

separation är statliga uppgifter är vanligtvis tilldelad den offentliga sfären medan 

allt annat är tilldelat den privata sfären. I en sådan uppdelning kan det dock vara 

möjligt att den etablerade statskyrkan betecknas som en offentlig religion medan 

icke etablerade religioner anses vara del av det privata. Eftersom en liberal upp-

fattning ofta innebär en sammanslagning av stat, offentlighet och politik förflyttas 

religion samtidigt till det privata, det vill säga religion ska enligt denna uppfatt-

ning ska vara en privatsak. Enligt Casanova skulle man även kunna tala om en 

liberal rädsla för en politisering av religion vilken skulle kunna äventyra den indi-

viduella samvetsfriheten och liberala neutraliteten. Denna politisering anses istäl-

let kunna medföra en deprivatiserad religion vilken innefattar främmande rätts-

uppfattningar. En begränsning med den liberala uppfattningen är dess tendens att 

reducera relationen mellan religion och politik i form av en juridisk-

konstitutionell separation. Medan Casanova anser att en separation av stat och 

kyrka är nödvändig för att skapa religions- och samvetsfrihet så måste detta inte 

per automatik leda till religionens privatisering (1994:55-57). Casanovas resone-

mang kan användas som en modell för att öka förståelsen av en sekulär uppfatt-

ning som förflyttar religion till den privata sfären, det vill säga på grund av en 

rädsla för politiseringen av en religion och en särskild befäst syn på distinktionen 

mellan det privata och offentliga och därmed även relationen mellan religion och 

stat.     

 

Att religion ska kunna vara en del av det offentliga förutsätter utifrån ett modernt 

normativt perspektiv att en religion accepterar rätten till privatliv och samvetsfri-
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het eller med andra ord håller sig till liberala principer. Casanova nämner i rela-

tion till detta tre möjligheter som uppvisar hur religion kan etablera sig i den of-

fentliga sfären. Den första möjligheten är att religion etablerar sig i den offentliga 

sfären för att inte bara skydda dess egen religionsfrihet utan allas friheter och rät-

tigheter. Religionens funktion skulle i detta fall likna en funktion av en konstitu-

tion för liberalpolitisk och social ordning. Den andra möjligheten är att religionen 

etablerar sig i den offentliga sfären för att ifrågasätta absolut rättslig autonomi av 

de sekulära sfärerna som påstår sig följa principer av differentiering, dock utan att 

ta hänsyn till främmande etiska och moraliska värden. I tredje fall etablerar sig en 

religion i det offentliga för att skydda en traditionell livsvärld från statligt och 

juridiskt intrång. Därigenom problematiserar och synliggör religionen normer i 

det offentliga som leder till kritisk självreflektion. Funktionen som religionen in-

tar i de sista två möjligheterna är att utmana den liberala politikens och sociala 

ordningens begränsningar. Slutligen kan deprivatiseringen av religion leda till att 

ifrågasätta hållbarheten av privatiseringen av religion och juridiska separationen 

från privata och offentliga sfärer (Casanova, 1994:57-58).    

 

Med hjälp av deprivatiseringsteorin ämnas spänningen i perspektiven på relatio-

nen mellan religion och stat som uttrycks i debattartiklarna belysas. Casanovas 

teoretiska diskussion av religionens deprivatisering tjänar i detta arbete som ett 

teoretiskt stöd för att kunna tilldela och förstå de olika perspektiv som yttras.  Av-

stamp görs särskilt i deprivatiseringsteorins innefattande konceptualisering av 

distinktionen och relationen mellan privat och offentlig religion på grund av dess 

koppling till centrala teman i materialet.   

2.1.2 Teori om religion i den offentliga sfären  

 

Att utgå från Habermas teori om religion i den offentliga sfären in sin helhet är 

allt för omfattande vilket leder till att fokus i detta arbete istället ligger på de kon-

ceptualiseringar eller teoretiska resonemang som anses vara relevanta för att öka 

förståelsen av de valda temana i materialet. Först kommer det att presenteras vad 

Habermas teoretiska resonemang säger om liberalism och sedan om religionsfri-

het. Som det kommer att visa sig i följande är koncepten av religionsfrihet och 

liberalism kopplade till varandra. Först fokuseras dock på konceptet av liberalism 

genom presentationen av vad de liberala premisser i en konstitutionell stat är och 

vad en liberal självförståelse innefattar (Habermas, 2006:3). I artikeln ”Religion in 

the Public Sphere” hävdar Habermas att religionens betydelse för politiska syften 

har ökat världen över (2006:2). Tesen som Habermas driver är att religion i väl-

etablerade konstitutionella stater har viktiga funktioner för att stabilisera och 

främja en liberalpolitisk kultur (2006:7).  

 

Konceptualiseringen av liberalism sker med särskild koppling till religion. En 

liberalstat legitimerar sig genom två faktorer eller dygder som kan ses som krav 

på dess medborgare. Den första faktorn är alla medborgares lika politiska delta-

gande vilken ska garantera att alla kan förstå sig som delaktig i skapandet av la-

gen. Den andra faktorn är att den kunskapsteoretiska dimensionen av en överlägg-

ning är motiverad genom rationella godtagbara resultat. Detta innebär till exempel 

att bara sådana politiska beslut är legitima, som opartiskt kan rättfärdigas lika för 

både religiösa och icke-religiösa medborgare (Habermas, 2006:5). En konstitutio-
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nell stat kräver utgående från den ovan anförda beskrivningen av politisk libera-

lism alltså sekulära motiveringar. Eftersom en liberalstat grundar sig på sekulära 

avväganden måste alltså medborgare som tillhör en särskild tro hitta en balans 

mellan sina religiösa och sekulära övertygelser. Problemet med detta krav är att 

många religiösa medborgare inte kan göra en sådan åtskillnad utan att riskera sin 

personliga fromhet eftersom deras religion också är fundamentet för deras sociala 

och politiska existens. Med andra ord förser deras religion dem med ett koncept 

av rättvisa som talar om för dem vad som är rätt eller fel. Detta möjliggör egentli-

gen inte att de kan avvika från denna religiösa konceptualisering av sekulära skäl. 

Denna situation innebär alltså att en liberalstat inte kan förvänta sig av alla med-

borgare att de kan rättfärdiga sina politiska uttalanden oberoende av deras världs-

syn om den samtidigt genom sin grundrätt skyddar religiösa livsstilar. Detta krav 

kan bara åläggas personer inom statliga institutioner på grund av kravet på dem att 

vara neutrala (Habermas, 2006:8-9).  

 

Habermas resonerar vidare om vad en liberal självförståelse innefattar. Enligt Ha-

bermas borde separationen av religion och politik av en liberal stat inte göras till 

en börda för religiösa medborgare. Vad den dock måste kräva av alla medborgare 

är att acceptera den politiska auktoritetens neutralitet mot andra världssyner. I sin 

följd är det som krävs av troende alltså att de kan reflektera över sin tro och på 

vilket sätt den kan relatera till sekulära uppfattningar. Habermas menar att religiö-

sa medborgare kan delta i offentliga diskurser utan att behöva dela upp sin identi-

tet i en offentlig och en privat del. Om religiösa medborgare yttrar sig i det offent-

liga är det nödvändigt att de artikulerar sig på ett sätt som möjliggör dialogen med 

sekulära medborgare, det vill säga de måste artikulera sig i form av allmänt till-

gängliga argument (Habermas, 2006:9-11). I sin tur måste också politiska beslut 

uttryckas på ett sätt som är tillgängligt för alla medborgare. Alla måste alltså kun-

na följa bakomliggande motiveringar till dessa beslut på samma sätt eftersom det 

annars kan tolkas som ett förtryck av majoriteten mot minoriteter (Habermas, 

2006:12). Genom Habermas teoretiska resonemang om liberalismens premisser 

uppenbaras problematiken som dessa har i relation till religion i den offentliga 

sfären och de därpå följande spänningar i att definiera vad liberala värden innebär. 

Habermas konceptualisering tjänar i detta arbete som ett stöd för att kunna förstå 

de olika perspektiv på liberala värden som yttras av debattörerna och konflikten 

och konsekvensera som finns i och med en liberal uppfattning.  

 

Den konstitutionella religionsfriheten är den politiska reaktionen på religiös plura-

lism och har syftet att förebygga konflikt. Enligt Habermas fortsätter konflikter 

dock att existera på en djupare nivå, som till exempel mellan olika troende och 

icke-troende eftersom en lag av en sekulär auktoritet inte räcker och de olika frak-

tionerna istället själva måste hitta en överenskommelse. Denna innefattar en över-

enskommelse om avgränsningen mellan den positiva rätten av någon att få utöva 

sin egen religion och negativa rätten att förbli skonad av andras religiösa utövan-

den (Habermas, 2006:4). Denna konflikt uppenbarar sig till exempel också i det 

undersökta materialet till slöjdebatten vilket visar på relevansen av Habermas 

konceptualisering. Ur ett liberalt perspektiv garanteras religionsfrihet bara under 

de förutsättningarna att religiösa gemenskaper utifrån sin egen doktrin accepterar 

separationen av kyrka och stat och den tveksamt definierade offentliga använd-

ningen av förnuftet. Detta leder till den ovan beskrivna svårigheten för en troende 

individ att uppfylla kraven som religionsfrihet medför ur ett liberalt perspektiv 
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och visar på samma sätt religionsfrihetens koppling till liberalism (Habermas, 

2006:6). Som det framgår ovan kan det strikta kravet på neutralitet i en liberalstat 

bara påläggas politiker som inom statliga institutioner har en skyldighet av neutra-

litet mot alla världssyner. Enligt Habermas måste denna neutralitet samtidigt ses 

som ett fundament för att kunna garantera religionsfrihet (2006:8-9). Det finns 

skilda uppfattningar av religionsfrihet som medför olika konsekvenser. Liksom 

svårigheten att anpassa sig till sekulära krav som kan finnas för religiösa individer 

kan det finnas en svårighet för sekulära individer att kooperera med religiösa indi-

vider eftersom sekulära attityder enligt Habermas inte räcker till för detta. Pro-

blemet är sekulära individers uppfattning att religiösa traditioner och gemenskaper 

bara är kvarlevor av förmoderna samhällen. En sådan uppfattning leder till förstå-

elsen av religionsfrihet som inte mer än ett tvångsartat bevarande av en utdöende 

tradition. Denna uppfattning leder därmed även till perspektivet att religionens 

existens egentligen inte kan rättfärdigas längre. Enligt Habermas har denna attityd 

konsekvensen att en medborgare inte på ett seriöst sätt kan bidra till religionspoli-

tiska frågor (2006:15). Habermas konceptualisering av religionsfrihet uppenbarar 

att förståelsen av denna kan skilja sig och medföra problem. Religionsfrihet är för 

det första den liberala reaktionen på pluralism syftar till att förebygga konflikt. 

Samtidigt medför religionsfrihet dock problem som exempelvis i processen att 

bestämma gränsen mellan positiv och negativ religionsfrihet. Dessutom kan reli-

gionsfriheten vara problematisk både för religiösa individer som har svårigheter 

att uppfylla liberala krav och för sekulära individer på grund av en nedvärderande 

syn på religion. Spänningarna som Habermas kopplar till religionsfrihet ska därför 

möjliggöra att öka förståelsen av spänningarna mellan debattörernas perspektiv på 

religionsfrihet. 

2.2. Arbetsmodell 

 

De valda teorierna relaterar till och överlappar varandra på olika sätt. Som det 

inledningsvis presenterades handlar alla teorier för det första om religion i det 

offentliga. För det andra överlappar teorierna i frågor om offentlighet och det pri-

vata vilket är ett centralt tema hos Casanova och Habermas. För det tredje handlar 

Casanovas och Habermas bidrag framförallt om en konstitutionell och liberalstat-

lig kontext.  

 

Temana som i detta arbete klassas som centrala betecknas på detta sätt eftersom 

de flesta av dem förekommer på det en eller andra sätt i de flesta av de undersökta 

debattartiklarna. Det måste även nämnas att det kunde ha gjorts ett annat urval av 

teman eftersom det fanns flera andra centrala frågor som debattartiklarna har 

gemensamt. De valda aspekter som ska undersökas anses med tanke på frågeställ-

ningarna och teorierna dock som lämpliga. Detta samspel av teorierna och materi-

alet för att identifiera teman visar också på ett abduktivt tillvägagångssätt som har 

varit del av uppsatsprocessen och kommer beskrivas mer detaljerat i metodavsnit-

tet nedan. Centrala teman som utgjordes och valdes att undersökas är relationen 

mellan religion och stat, liberalism och religionsfrihet. Dessa bestämdes för det 

första genom läsning av materialet. I detta uppmärksammades och betecknades de 

teman som var mest förekommande i de flesta artiklarna. För det andra valdes 

sedan de förekommande teman ut som dessutom relaterar till de valda teorierna. 
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Med denna identifiering besvaras därmed den första delen i första frågeställning-

en, det vill säga vilka som är centrala teman i debatten.   

 

Med utgångspunkt i de tre valda teman kommer materialet i relation till dessa be-

skrivas under enskilda rubriker i resultat- och analysdelen. Det vill säga i resulta-

tet beskrivs debattörernas förhållningssätt och argument i slöjdebatten särskilt i 

relation till de valda centrala temana. Dessutom ska det också redogöras för skill-

naderna av argumenten mellan beslutets förespråkare och motståndare. Indelning-

en av rubrikerna kommer utifrån de identifierade temana att vara relationen mel-

lan religion och stat, liberalism och religionsfrihet. Under resultatavsnittet kom-

mer därmed resten av den första frågeställningen besvaras, det vill säga vilka ar-

gument debattörerna framför och hur dessa argument skiljer sig åt mellan 

beslutets förespråkare och motståndare. Rubriken gällande relationen mellan reli-

gion och stat får en särkskild betydelse eftersom det är med hjälp av denna som 

den andra frågeställningen kommer att besvaras, det vill säga vilken roll debattö-

rerna tilldelar religion i den tyska staten.    

 

Analysavsnittet kommer återigen vara indelad i rubriker i enlighet med de tre cen-

trala teman. I analysavsnittet ska fynden i resultatet och därmed även svaren på 

frågeställning ett och två sammanfattas och utöver detta betraktas i ljuset av delar 

i teorierna. Därmed ska alltså fynden förankras i teorierna för att öka förståelsen 

av dessa. Genom analysen kommer därmed den tredje frågeställningen bli besva-

rad. Det måste anmärkas att frågeställningarna bygger på varandra vilket därmed 

innebär att svaren på frågeställningarna ett och två, det vill säga identifieringen av 

teman och resultatet, även är del av analysen. Följande modell förtydligar den 

beskrivna arbetsgången:  

 

Identifiering av teman  

 
 Utifrån material och teorier  

 

– Relationen mellan religion och stat 

– Liberalism  

– Religionsfrihet 

 

Resultat 

 
– Argument och skillnader av dessa mellan beslutets förespråkare och 

motståndare  

– Debattörernas tilldelning av religion i den tyska staten   

Analys 

 
– Förståelse av resultat utifrån delar av Casanovas och Habermas teori  

Frågeställningar 1 & 2 

Frågeställning 3 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Metodologi 

 
I följande avsnitt presenteras det i uppsatsen bakomliggande epistemologiska för-

hållningssätt och tillvägagångssätt. Det bakomliggande förhållningssättet är soci-

alkonstruktionism och tillvägagångssättet abduktivt. En definition av socialkon-

struktionism finner man hos Viviene Burr, docent i psykologi. Burr anser för det 

första att begreppet socialkonstruktionism är mer lämplig att använda än den ock-

så vanligt använda termen socialkonstruktivisktiskt. Detta beror på att konstrukti-

vism kan kopplas till särskilda former av teorier istället och därmed vara förvir-

rande. Vidare menar Burr att det inte bara finns en definition av vad socialkon-

struktionism innefattar. Däremot finns det ett par vanliga drag som kan benämnas. 

Dessa är ett kritiskt förhållningssätt till kunskap som tas för givet, en kontextuell 

förankring, synsättet att kunskap upprätthålls genom sociala processer och tanken 

att kunskap och social handling går ihop (Burr, V., 1995:2-3). I konsekvensen 

innefattar föreställningen att sociala förhållanden och krafter är ansvariga för hur 

varan kunskap konstrueras. Ett problem med detta synsätt är att det i radikal form 

kan leda till antagandet att alla idéer som är institutionaliserade i samhället kan 

kallas för kunskap som i sin egen kontext kan rättfärdigas vilket i sin tur kan leda 

till relativism och skepticism. Dessutom kan det leda till svårigheten att fastställa 

kriterier om vad som överhuvudtaget är rätt eller fel. Ett antagande man däremot 

kan utgå från är att sanningar inte är givna eller att de bara kan beskrivas på ett 

sätt. Istället kan det betraktas på så sätt att samstämmigheten mellan uppfattningar 

och teorier kan ses som bevis på påståenden som görs (Jensen i Stausberg & Eng-

ler, 2011:42).  

 

Studiens genomförande sker med ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta innebär en 

interaktion mellan teori och material. Det blir därmed en interaktion av ett teori-

styrt, deduktivt, materialstyrt och induktivt tillvägagångssätt. I praktiken innebär 

detta för det första att man undersöker materialet. Utifrån detta skapar man sedan 

en uppfattning om teman och frågeställningar. Dessa teman relaterar man sedan i 

sin tur till teorierna utifrån vilka återigen materialet betraktas (Alvesson, M. & 

Sköldberg, K., 2009:5-6). Att använda detta tillvägagångssätt har fördelen att steg 

för steg etablera en förståelse av materialet och en idé om hur teorier kan vara till 

stöd. 

3.2. Kvalitativ innehållsanalys  

 

I detta arbete utgör den kvalitativa innehållsanalysen den huvudsakliga metoden 

genom vilken uppsatsens primärkällor ska bearbetas. Innehållsanalysen är en form 

av textanalys och möjliggör beskrivandet och tolkningen av en text. Varje objekt 
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eller handling som innehåller och uppvisar symboler kan man enligt akademiker-

na Chad Nelson och Robert H. Woods Jr. klassa som text. Dessa kan exempelvis 

vara allt från skriftliga källor, som litteratur eller tidningar, visuella källor, som 

bilder och elektroniska källor, som ljud- eller videoinspelningar (Nelson, C. & 

Woods, R. i Stausberg & Engler, 2011:109). Uppsatsens primärmaterial kan alltså 

bestämmas som en lämplig text i form av debattartiklar i tyska dagstidningar. 

 

Enligt Nelson och Woods kan man använda innehållsanalysen på flera lämpliga 

sätt beroende på den typ av studie man genomför. En funktion är till exempel att 

analysera material med syftet att kunna identifiera mönster och gemensamheter 

inom ett område. En annan funktion är att bedöma uppfattningen av en särskild 

grupp i samhället. En tredje funktion är att analysera företeelser mot en standard. 

Sedan kan man klassificera materialet för att man ska kunna se på vilket sätt före-

teelsen möter upp denna standard (Nelson & Woods i Stausberg & Engler, 

2011:111). I denna uppsats är de två först nämnda funktionerna centrala. Främsta 

funktionen i analysen av materialet har innefattat sökandet av mönster inom den 

övergripande kontexten av religion i offentliga sfären och slöjdebatten i Tyskland. 

Med mönster menas särskilda begrepp, termer och uttryckssätt som anses vara 

relevanta i samband med forskningsfrågorna och tidigare forskning som är relate-

rat till ämnesområdet. Detta anknyter även till den specifika funktionen av inne-

hållsanalysen som innebär att ställa materialets analys mot en förväntad standard. 

I och med det valda ämnet slöjdebatten i Tyskland valdes även primärkällor ur ett 

särskilt sammanhang som har förväntats uppvisa en viss standard. Detta blir dess-

utom tydligt i och med urvalet av vetenskaplig litteratur och teorier som visar på 

vilka samband till ämnesområden som förväntades att hittas i primärkällorna. 

 

Nelson och Wood påstår ur ett epistemologiskt perspektiv att innehållsanalysen 

inte är renodlat objektiv eftersom stor del av metoden innebär tolkning. Detta blir 

en logisk konsekvens om man utgår från Nelson och Woods påstående att man 

inte upptäcker betydelser i texter utan konstruerar dessa. Man ska dock försöka att 

förebygga denna subjektivitet. En möjlighet är till exempel att följa en konstrue-

rad ram som följer förutbestämda regler. Vidare är det också viktigt att dra slutsat-

ser ur den kontext som en text befinner sig i (Nelson & Woods i Stausberg & Eng-

ler, 2011:112). Denna punkt tas det hänsyn till i uppsatsen genom ramen av annan 

forskning som är relaterad till forskningsfrågan och som framställs, det vill säga 

bakgrundinformation. 

 

Enligt Nelson och Wood finns det ett antal grundsteg som man ska följa genom 

innehållsanalysen. Det första steget innebär valet av en relevant text till forsk-

ningsfrågan vilken dessutom måste vara representativ och lämplig i sin storlek. På 

vilket sätt detta steg följdes, framgår i uppsatsens materialdel. Andra steget inne-

bär att användaren kodar det objekt som ska undersökas efter lämpliga enheter. 

Man måste alltså hitta undersökbara enheter som kan användas på ett systematiskt 

sätt. För detta måste man även identifiera lämpliga typer av enheter. Möjliga en-

heter är sidoantal, antal av ord eller meningar, textmängd, påståenden, argument, 

förekommande objekt, mönster eller idéer. I detta arbete valdes det att utgå från 

påståenden och argument vilka enligt Nelson och Wood kan betecknas som pro-

positioner, och mönster och idéer vilka kan benämnas som tematiska. Tredje ste-

get innebär att bestämma kategorier som de identifierade enheterna kan uppdelas 

i. Två allmänna kategorier är för det första substans, vilken innefattar vad som 
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uttrycks i enheten, och för det andra form, som innefattar hur eller på vilket sätt 

något uttrycks. I denna uppsats valdes att kategorisera enheterna enligt deras sub-

stans. Kodningen av materialet måste man genomföra på ett systematiskt sätt vil-

ket bestäms av regler innan själva studien genomförs. I det sista steget ska man 

förklara resultatet på ett kvalitativt sätt genom att utvärderar enheternas kategori-

sering. Räknar man dessutom dess antal inom kategorierna skulle man även kunna 

leverera ett kvantitativt resultat (Nelson & Woods i Stausberg & Engler, 

2011:112–114).  I denna uppsats valdes att enbart ge ett kvalitativt resultat. Som 

stöd för att hitta och kategorisera enheter användes i detta arbete kodningspro-

grammet ”open code”.   

3.3. Validitet  

 

Enligt Kirsti Malterud, professor i allmän medicin, är ingen kunskap allmängiltig 

vilket leder till att man måste uppmärksamma validitetskriterier. Därmed menar 

Malterud att det till exempel för det mesta inte är möjligt att svara på om en studi-

es resultat är sann eller fel. Studien kan däremot förhålla sig till vad den har sant 

om, det vill säga inom vilken kontext eller till vilken grad. Fyra validitetskriterier 

som Malterud tar upp är intern validitet, extern validitet, repeterbarhet och konsi-

stens. Vidare menar Malterud att det egentligen inte är möjligt att uppfylla dessa 

kriterier eftersom exempelvis metod, data och subjektivitet alltid på något sätt 

avgränsar verkligheten och påverkar resultaten. Därför kan kravet inte vara att 

uppfylla alla dessa kriterier utan snarare att synligöra och förhålla sig till dem. 

Kriteriet av intern validitet innebär frågan, om sättet som man valt att undersöka 

sitt forskningsproblem med kan representera detta på ett tillräckligt sätt, det vill 

säga har man exempelvis använt relevanta begrepp och analysstrategier. För att se 

huruvida jag uppfyller detta kriterium fokuserar jag på förhållandet mellan metod 

och syfte eller frågeställning, det vill säga huruvida min analysmetod har möjlig-

heten att ge svar på dessa. Jag anser att den kvalitativa innehållsanalysen möjlig-

gör att identifiera de olika aspekter eller koncept som efterfrågas i mina fråge-

ställningar, det vill säga vilka olika aspekter som nämns i slöjdebatten. Vidare 

möjliggör min metod även att identifiera religionens särskilda betydelse i denna 

debatt. Därmed kan uppsatsens analysstrategi ses som relevant för arbetets syfte. 

Kriteriet av extern validitet betecknar Malterud också med överförbarhet, det vill 

säga i vilken utsträckning studiens resultat kan sägas vara giltig i en annan kon-

text. I mitt arbete är kontexten som jag utgår från tydlig, det vill säga den tyska 

kontexten. Eftersom man kan beskriva studien som en specifik fallstudie är över-

förbarheten i denna bemärkelse låg. Med kriteriet av repeterbarhet menas målet 

att kunna uppnå samma resultat i en upprepning av studien. Problemet inom kvali-

tativ forskning ligger här i forskarens subjektivitet som influerar flera moment i en 

studies process. En annan faktor som gör det svårt att uppnå repeterbarhet är tid. 

Medan man inte kan påverkar dessa faktorer, försöker jag i detta arbete att genom 

transparens, det vill säga genom öppenhet av min process och mina tankegångar, 

möjliggöra att någon annan teoretisk skulle kunna uppnå samma resultat. Det sista 

kriteriet som Malterud nämner är konsistens som innefattar den logiska relationen 

av problemställningen och urval av teorier, metoder och data. Detta försöktes att 

uppnås genom att arbeta fram frågeställning, teori och metod på ett abduktivt till-

vägagångssätt (Malterud, 2011:26-29).      
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

 

Resultatavsnittet består av en redovisning av resultatet utifrån de tre teman som 

etablerades ur materialet och teorierna. Det kommer, som beskrivit i arbetsmodel-

len, redogöras för svaren på frågeställning ett och två, det vill säga vilka argument 

debattörerna framför, hur dessa skiljer sig mellan beslutets förespråkare och mot-

ståndare och vilken roll religion i den tyska staten tilldelas. Jag översatte de cita-

ten ur materialet som nämns i följande. Viktigt att nämna i förhand är att inget ur 

A10 citeras eftersom yttranden i denna inte ansågs tillföra något nytt. Detta skulle 

man kunna förklara med att det är samma författare som i A11. För att underlätta 

och förtydliga förståelsen av innehållet i alla valda debattartiklar återfinns en 

sammanfattning av dessa under rubriken ”Bilaga 2: Artikelsammanfattning” under 

Bilagor. Sammanfattningen syftar främst till att framföra de olika positionerna 

som debattörerna har. Eftersom syftet är en sammanfattning av positionerna är 

artiklarna sorterade i enlighet med deras hållning gentemot domstolsbeslutet som 

debatteras, det vill säga främst under de två rubrikerna ”Kritisk till beslutet” och 

”Förespråkar beslutet”. Eftersom en artikel visade sig vara däremellan finns även 

rubriken ”Förespråkar och kritiserar beslutet”.       

4.1.1 Tema: Relationen mellan religion och stat          

  

Uttalanden kategoriserades in under temat relationen mellan religion och stat varje 

gång då en debattör yttrar sig om religionens roll i Tyskland. Detta inkluderar 

utsagor om både kristendom, islam, individer och grupper. Dessutom kategorise-

rades även alla utsagor som handlar om tyska statens förhållningssätt till religio-

ner in vilket till exempel också inkluderar rättsläget i Tyskland. Ett undantag är 

dock yttranden om religionsfrihet eftersom dessa nämns under ett eget tema. Rela-

tionen mellan religion och stat var det mest förekommande temat i artiklarna, eller 

snarare det temat som de flesta uttalanden kategoriserades i, vilket man nog också 

kan förklara med bredden av dess formulering. Förutom att detta tema relaterar till 

första frågeställningen så tillkommer den särskilda funktionen att ge svar på den 

andra frågeställningen.      

 

I A3 beskrivs att islam sedan beslutet från 2003 har styrkt sin position i offentlig-

heten. Detta kommer enligt författaren till uttryck genom yttrandet att islam tillhör 

Tyskland som även förbundskanslern uttalade. Författaren beskriver uttalandet 

som en olycklig formulering. En stärkt islam i offentligheten betraktar författaren 

alltså som negativ. Detta är tydligt i följande uttalande:  

Islam har blivit starkare, dess föreningar och representanter agerar självmedveten och krä-
vande i den mediala offentligheten. Ända försöks det även inom den konservativa politiken 
att pacificera relationen till muslimerna. Detta kommer också till uttryck i den beklagliga 
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utsagan att islam tillhör Tyskland, vilken också förbundskanslern uttalade. (Seibel, A., 
2015) 

 

Genom följande uttalande kan man dessutom tolka att författaren ser negativt på 

islam i offentligheten: ”… en religion, som globalt också uppenbarar sig som en 

politisk ideologi, med förmoderna och våldsamma influenser” (Seibel, 2015). Vi-

dare framgår det dock också att författaren även är positiv till religion i offentlig-

heten, dock i samband med de kristna och västerländskt präglade offentliga sko-

lorna: ”… kristna – västerländskt präglade anden av offentliga skolor, som alltid 

innefattade öppenhet för andra religiösa kulturer” (Seibel, 2015). Trots detta anser 

författaren att religion, med hänvisning till beslutet, nog vore bättre att avgränsa 

till det privata som kan tolkas ur följande: ”Vid sådana tillfällen är det nästan be-

klagligt att Tyskland inte är en laicistisk stat som Frankrike, inom vilken religiösa 

symboler i offentliga institutioner förbjuds på ett strikt sätt” (Seibel, 2015). Med 

hänvisning till beslutet och synen på islam i offentligheten kan det konkluderas att 

författaren tilldelar religion det privata.  

 

Också i A5 anser författaren i relation till religiösa symboler, att dessa inte borde 

vara en del av det offentliga. Hon hänvisar särskilt till den bakomliggande bety-

delsen i att bära slöja. Slöjan är, liksom omskärelsen hos muslimska och judiska 

män, en intim sak som borde förbli privat. Detta kommer till uttryck i följande:  

Män inom islam och judendom är omskurna. Tänk, om de skulle bära denna trosbekännelse 
på ett synligt sätt! Vad männen bär i sina byxor, bär muslimska kvinnor på deras huvuden. 
Detta gör de också inte tysta längre, utan mer och mer högljudda. Men vem vill fortfarande 
höra eller veta någonting om detta? Den traditionella praktiken kräver ännu mer: När en 
ung flicka börja dölja sig låter hon hennes medmänniskor otvetydigt och ofrivilligt ta del av 
någonting, som vi idag skulle kalla för absolut privatsfär.  Nämligen hennes första menstru-
ationsblödningar som gör henne till en könsmogen kvinna. Denna har dock ingen annan 
med att göra! (Zeynelabidin, E., 2015) 

 

Argumentationen att slöjan, som ett exempel av andra jämförbara religiös symbo-

ler, inte ska vara del av det offentliga är alltså dess intimitet eftersom slöjan enligt 

författaren visar på könsmognaden av unga flickor. Författaren av A5 tilldelar 

alltså inte religion generellt det privata, utan snarare vissa delar av den. Författa-

ren benämner dock trots sin kritik också fördelen av islam i offentligheten efter-

som detta leder till en pragmatisk debatt. Författaren beskriver detta så här:  

I debatten om slöjan… ligger ändå den stora chansen att med hjälp av smarta frågor om-
vandla bråkandet till en pragmatisk debatt för att göra upp med felaktiga trosföreställningar 
om Gud och islam. (Zeybelabidin, 2015)    

 

Religion i offentligheten har alltså lett till en debatt som är positiv att föra efter-

som den öppnar samtalet och gör upp med missuppfattningar om religioner.  

 

Författaren i A9 anser att religion tillhör människan och hennes identitet vilken 

man inte kan lägga från sig, vilket på så sätt också innefattar religiösa symboler: 

För det första borde skolan inte bannlysa religiösa symboler. Religion tillhör människan 
och denna ska ju vara närvarande på skolan i sin helhet och inte ge ifrån sig en del av sin 
identitet vid ingångsdörren. (Käsmann, M., 2015)    

 

Religion ska enligt författaren alltså vara en del av skolan vilken för det mesta är 

en offentlig institution. Därmed skulle man kunna tolka att författaren tilldelar 
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religion som en del av offentligheten. En tilldelning av religion till det offentliga 

kan även tolkas fram i andra artiklar i samband med ett förespråkande av slöjan, 

liksom andra religiösa symboler, på skolor. I A1 menar författaren till exempel att 

religion har en plats i skolan: ”… den tyska skolan har alltid varit en plats av ko-

operation mellan kyrka och stat och nu även mellan moské och stat” (Posener, A., 

2015). Författaren anser alltså att religion i den tyska kontexten har en tradition att 

vara del av det offentliga.  

 

I A1 menar författaren att författningen i Tyskland ger religiösa gemenskaper rät-

ten till religionsundervisning på statliga skolor. Författaren anser att staten därmed 

tämjer religion genom att etablera ett bättre förhållande. Detta är tydligt i följande: 

På detta sätt garanterar författningen religiösa samfund rätten till religionsundervisning på 
statliga skolor… detta kan man också betrakta som ett tämjande av religion genom staten. 
Man skulle kunna säga med mottot: Förändring genom närmandet. (Posener, 2015)  

 

Författaren beskriver alltså att tyska staten jobbar för att etablera en bra relation 

till religion. Dessutom har staten inget annat alternativ eftersom religiösa symbo-

ler inte får förbjudas eftersom det skulle vara emot författningen som författaren 

beskriver på följande sätt: ”Alternativet skulle vara en rigorös laicitet enligt fransk 

modell... Detta skulle dock strida mot författningen.” (Posener, 2015). Tyskland är 

enligt författaren alltså inte laicistisk. Även i A3 nämns att Tyskland inte är laicis-

tisk vilket redan visades ovan. Där framgår det dock tydligt att författaren bekla-

gar denna situation. 

 

I A6 menar författaren också att relationen mellan religion, med fokus på islam, 

och staten har förbättrats genom domstolsbeslutet eftersom det främjar integra-

tion. Detta uttrycker författaren på följande sätt: ”En lärare som bär slöja är ett bra 

budskap. Muslimska lärare får i princip bära slöja. Karlsruher beslutet är ett beslut 

mot hysterin. Det är ett beslut mot jobbförbud och därför för integration” (Prantl, 

H., 2015). Författaren beskriver alltså en förbättrad relation mellan religion och 

stat som positiv.  

 

I A2 menar författaren att uttalandet att islam tillhör Tyskland har etablerat en 

relation till en religion som även innehåller våld vilket framgår i följande: ”… 

islam tillhör Tyskland. Utan att tänka efter över att därmed även tvångs- och barn-

äktenskap och förtryck av kvinnor… tillhör Tyskland” (Broder, M., 2015). Där-

emot är och borde kristendomen vara relaterad till Tyskland som framgår i citatet: 

”… Tyskland är och förblir ett kristet grundat land. Därför firar vi påsk, pingst… 

Detta utgör vår kultur” (Broder, 2015). Författaren förespråkar alltså en relation 

mellan staten och religion om denna är kristendomen, medan han kritiserar denna 

relation i samband med islam.  

 

Författaren i A11 anser att Tyskland har gjort ett steg framåt att naturalisera islam 

genom beslutet. Detta visar sig i följande: ”Bundesrepubliken har kommit lite 

längre i att naturalisera islam” (Oestreich, H., 2015). Författaren ser alltså positivt 

på en starkare relation mellan religion och staten. Därmed visas dessutom den 

allmänna relationen av religion och stat i Tyskland vilket är tydligt här: 

Författningsdomstolen har därmed tydliggjort att religion får utövas i skolan… Därmed 
fortsätts den specifika tyska hanteringen av separationen mellan stat och religion och utvid-
gar denna på icke-kristna religioner. (Oestreich, 2015) 
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Författaren hänvisar alltså till Tyskland som specifikt fall av relation mellan reli-

gion och stat. Vidare framförs att Tyskland egentligen aldrig genomgick en riktig 

separation av stat och kyrka vilket kan ses i följande: ”… här har aldrig en riktig 

separation av stat och kyrka ägt rum: Förutom kyrkoskatt och statligt finansierade 

lärarplatser är särskilt skolorna ofta inte alls neutrala” (Oestreich, 2015). Tyskland 

har alltså en tydlig relation mellan stat och religion.   

 

I åsikterna om relationen mellan religion och stat finns det en generell enighet 

över att det finns en relation mellan religion och staten vad gäller kristendom. 

Medan denna relation dock för det mesta uppfattas och erkänns, skiljer sig per-

spektiven i huruvida denna relation bör finnas mellan islam och tyska staten. 

Överlag anser beslutets motståndare att det inte bör finnas en relation mellan is-

lam och staten. Beslutets förespråkare anser däremot att både islams och kristen-

domens relation till staten i de flesta fallen borde vara en självklarhet och har po-

sitiva effekter. I relation till uppfattningarna om denna relation kan man även be-

trakta debattörers tilldelning av religion i den tyska staten. Man skulle kunna säga 

att denna tilldelning främst uttrycker sig genom religions tilldelning till det privata 

respektive offentliga. Debattörerna som anser att både kristendom och islam bör 

vara relaterade till staten tilldelar religion överlag en roll i offentligheten. Detta 

görs till exempel genom hänvisning till Tysklands generellt öppna förhållningssätt 

till religion eller de positiva effekterna på integration. Debattörerna som anser att 

det finns en relation mellan kristendom och tyska staten, dock inte mellan islam 

och tyska staten, tilldelar religion överlag en roll i det privata. Dock erkänner även 

en debattör att en positiv aspekt med islam i offentligheten är att den uppfyller en 

roll som innebär att det skapas diskussioner och debatter.   

4.1.2 Tema: Liberalism 

 

Som kännetecken för uttalanden som kategoriserades i temat liberalism valdes 

yttranden om frihet och värden. Dessutom togs det också hänsyn till yttranden om 

neutralitet då dessa genomgående förekom. Yttranden om frihet och värden för-

knippades ofta med Tyskland och kristendom och muslimers förhållningssätt till 

dessa. Neutralitet visade sig även vara betydelseful i relation till tyska staten.  

 

I A3 beskriver författaren värderingar som enligt denna är betydelsefulla för det 

tyska samhället. Dessa beskrivs i motsats till värdet av ofrihet som slöjan symbo-

liserar. Detta framgår i följande:  

Slöjan är och förblir en symbol av ofrihet. Denna är inte värdig ett samhälle som är så stolt 
över sin författning vilken ställer jämlikhet och en fri utveckling av personligheten i cent-
rum. (Seibel, 2015) 

 

Författaren fortsätter att beskriva värden i samband med en appell till muslimer: 

”… självmedveten signal till muslimska borgare att öppna sig för vara värden av 

frihet” (Seibel, 2105). De värden som författaren alltså betonar som betydelsefulla 

är jämlikhet, frihet och individen i centrum. Samtidigt uppenbarar det andra citatet 

också ett krav på religiösa individer att anpassa sig till dessa värden.   
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Även i A5 beskrivs de värden som är betydelsefulla i Tyskland på ett liknande 

sätt:  

Jag älskar friheten (även den av mitt hår) och använder de många möjligheter för att skapa 
min sociala rörelsefrihet och min personlighetsutveckling. Här i Tyskland är detta som tur 
är möjligt. (Zeynelabidin, 2015)  

 

Författaren, som uppenbarligen själv har burit slöja, beskriver alltså också det 

liberala värdet av frihet.  

 

I A8 beskriver författaren kravet av neutralitet som ett viktigt värde: ”Lärare på 

statliga skolor måste vara neutrala, även på utsidan, oavsett om de är anställda 

privat eller som offentlig tjänsteman” (Koch, T., 2015). Kravet för neutralitet be-

skrivs som främst gällande för statliga skolor.   

 

Författaren i A7 ser negativt på synen att en lärare med slöja inte skulle kunna 

undervisa på ett värdeneutralt sätt. Detta beskriver denna såhär: ”… föräldrar eller 

lärarkollegor som genom denna känner sig provocerade. För vissa föräldrar räcker 

denna anledning för insinuationen att pedagogen inte skulle kunna undervisa vär-

deneutralt” (Preuß, R., 2015). Därmed beskriver författaren alltså ett gällande vär-

de av neutralitet, dock anser denna inte att en religiös individ inte skulle kunna 

uppfylla detta krav.   

 

De tidigare nämnda värden av jämlikhet och frihet beskrivs också i A9 såhär: 

Alla lärarinnor och lärare i vårt land måste garantera att män och kvinnor är jämlika, får be-
stämma fritt över sin sexualitet och själv välja sin make. För detta kämpades länge tillräck-
ligt. Om en kvinna med slöja bejakar detta får hon gärna vara lärare tänker jag mig. (Käs-
mann, 2015)  

 

Författaren gör tydligt att det talas om tyska värden vilka inkluderar jämlikhet och 

frihet. Vidare anser denna att dessa värden måste vara krav för en religiös person 

om denna vill bära slöja som lärare.  

 

Under detta tema syns att de flesta debattörerna verkar vara eniga om vilka värden 

som är gällande i Tyskland. Dessa kan man sammanfatta som neutralitet, jämlik-

het och frihet. Skillnaden som dock uppenbarar sig är hur det anses att en lärare 

med slöja kan uppfylla eller representera dessa krav. En del av debattörerna som 

är kritiska till beslutet anser både att muslimer måste anpassa sig till tyska liberala 

värden eller att de genom bärandet av slöjan inte kan uppfylla neutralitetskravet. 

Överlag anser däremot domstolsbeslutets förespråkare att muslimer kan uppfylla 

neutralitetskravet oavsett om de bär slöja. Förutom enigheten om de tyska liberala 

värdena finns även en likhet mellan beslutets förespråkare och kritiker angående 

synen att religiösa individer, eller snarare muslimer, måste anpassa sig.     

4.1.3 Tema: Religionsfrihet 

 

Under temat av religionsfrihet kategoriserades de uttalanden in som känneteckna-

des av utsagor om religion i relation till författning och rätt. Dessutom beaktades 

särskilt uttalanden som diskuterar gränserna inom religionsfrihet, det vill säga till 

exempel diskussionen om vilken räckvidd som religionsfrihet har. Förekomsten 
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av religionsfrihetsbegreppet i flera artiklar visar på att debattörerna anser det nöd-

vändigt att diskutera lagen vilket man skulle kunna tolka som att religionsfrihe-

tens innebörd inte är en självklarhet.    

 

I A1 beskriver författaren tydligt att författningen ger religionsgemenskaper rätten 

till att ge religionsundervisning på statliga skolor vilket framgår här: ”Författning-

en garanterar religiösa samfund rätten att ge religionsundervisning på statliga sko-

lor” (Posener, 2015). Ett förbud av slöjan för lärare, med stöd av författningsdom-

stolen, är inte i enlighet med friheten att ge religionsundervisning på skolan. Detta 

nämns på följande sätt: ”Motsättningen mellan öppnandet av skolor för muslimsk 

religionsundervisning och det av författningsdomstolen stödda slöjförbudet för 

lärare kunde inte upprätthållas” (Posener, 2015). Religionsfriheten måste enligt 

författaren alltså för det första tillämpas konsekvent och för det andra är det ingen 

fråga om att bärandet av slöjan är inkluderad, det vill säga dess inkludering borde 

vara en självklarhet. 

 

På liknande sätt beskrivs religionsfrihet i A6. Enligt författaren kan man se beslu-

tet i enlighet med författningen eftersom det främjar jämlikheten mellan religio-

ner. Detta framgår på följande sätt: ”Det är ett beslut för religioners jämlikhet. Det 

är inte okej att en nunnas dräkt är tillåten men inte slöjan… Nu har domarna be-

slutat vad författningen föreskriver” (Prantl, 2015). Med hänvisning till jämlikhet 

anser författaren att religionsfrihet måste tillämpas konsekvent. Även i A8 delar 

författaren denna uppfattning: ”Det är korrekt att ingen religion får diskrimine-

ras.” (Koch, 2015). Det verkar alltså finnas en enighet om denna aspekt.    

 

Författaren i A2 tar sin utgångspunkt i beskrivningen av religionsfriheten i diskus-

sionen om gränserna av religionsfrihet. Enligt författaren uppfattas religionsfrihet 

för det mesta på följande sätt: ”Religionsfrihet till exempel uppfattas som frihet att 

få välja sin religion” (Broder, 2105). Dock anser denna att religionsfrihet också 

innebär att man har rätten till att inte ha en religion och att slippa vara utsatt för 

religion vilket författaren nämner i följande: ”Men religionsfrihet är mer. Den 

innebär också att man inte måste ha en religion och därmed slipper religiösa re-

striktioner” (Broder, 2015). Enligt författaren är till exempel samlingsplatser för 

bön i form av religiösa institutioner en typ av hänsynstagande mot offentligheten 

vilket framförs så här: ”Att troende samlar sig i gudshus tjänar inte bara önskan att 

få be gemensamt. Det är också en form av hänsynstagande mot offentligheten” 

(Broder, 2015). Här läggs alltså en särskild fokus på den så kallade negativa reli-

gionsfriheten. En annan poäng som tas upp i A2 är hur långt man ska gå i att in-

kludera någonting i religionsfriheten. Detta tas upp på följande sätt: 

När slutar respekten för religion och när börjar det sunda mänskliga förståndet? För flera år 
sedan besökte jag en ”kyrka” i Boston.  I dess spets stod en ”pastor”. I hans dröm uppenba-
rade sig en varelse som gav honom uppdraget att rädda jorden. Mänskligheten skulle sluta 
att föröka sig… För detta syfte propagerade ”Church of Euthanasia” bland annat självmord, 
abort, kannibalism och analsex (Broder, 2015) 

 

Beskrivningen av författarens syn på religionsfrihet som man kan konkludera ut-

ifrån detta exempel är alltså viktigheten att sätta gränser.  

 

Det framgår sammanfattningsvis tydligt i materialet att både förespråkarna och 

kritikerna anser det som viktigt att ta upp frågan om religionsfrihet för att styrka 
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sina positioner. På vilket sätt debattörerna beskriver och använder religionsfrihet 

skiljer sig dock åt mellan domstolsbeslutets förespråkare och kritiker. Flera före-

språkare är sig eniga om och betonar den genom religionsfriheten existerande 

jämlikheten av religioner. Det är därför ingen fråga om att slöjan måste vara tillå-

ten. En debattör som är kritisk till beslutet beskriver religionsfrihet däremot som 

rätten till att få välja sin religion och betonar särskilt den negativa religionsfrihe-

ten, det vill säga att man även har rätten till att inte bli utsatt för religion. Det exi-

sterar alltså en oenighet över hur man ska definiera religionsfrihet eller med andra 

ord en konflikt över vad av en religion som man ska inkludera i religionsfriheten, 

det vill säga vart man ska sätta en gräns. 

4.2. Analys 

 
I resultatet beskrevs yttrandena av debattörerna om tre teman som visade sig vara 

centrala i den undersökta debatten. Med hjälp av artikelsammanfattningen uppvi-

sades för det första vilka debattartiklar som uttalar sig emot, respektive för beslu-

tet. Med hjälp av resultatet kan både den första och andra frågeställningen besva-

ras. Det vill säga det redogörs för debattörernas argument i de identifierade teman 

och hur dessa skiljer sig mellan domstolsbeslutets förespråkare och kritiker. Dess-

utom redogörs under temat relationen mellan religion och stat för den andra fråge-

ställningen genom att utmärka debattörernas tilltilldelning av religionens roll i den 

tyska staten. Med hjälp av analysavsnittet ska den tredje frågeställningen besva-

ras, det vill säga det ska redogöras för en förståelse av uttalanden utifrån teorierna. 

Som det redan nämndes i arbetsmodellen bygger analysen och besvarandet av den 

tredje frågeställningen på svaren från de första två frågeställningarna och därmed 

även resultatavsnittet. Därför är följande analys indelad på likande sätt som resul-

tatet, det vill säga under de tre centrala teman. För översiktens skull är uttalanden 

sammanfattade och ordnade utifrån beslutets förespråkare och kritiker.  

4.2.1 Tema: Relationen mellan religion och stat  

 

Från särskilt betydelse för att på ett teoretiskt sätt öka förståelsen av uttalanden 

om relationen mellan religion och stat är Casanovas deprivatiseringsteori och den 

däri innefattande konceptualisering av förhållandet mellan religion och stat i form 

av ett teoretiskt resonemang om offentlighet och det privata. Perspektivet i A3 

liknar ett perspektiv som enligt Casanova har varit vanlig. Detta innebär att religi-

onens intrång i det offentliga beskrivs som en antimodern reaktion på den moder-

na differentieringen och är tydlig i yttrandet av islam som förmodern. Vidare up-

penbarar sig också situationen av en etablerad religion, representerad av kristen-

domen, och en icke-etablerad religion, representerad av islam, eftersom kristen-

domen tillskrivs den offentliga sfären. Därmed är det alltså bara den icke-

etablerade religionen som tilldelas det privata. Samma tolkning utifrån Casanovas 

konceptualisering skulle man kunna göra av yttranden i A2. Att författaren i A3 

trots allt anser att man helst borde förflytta religion till det privata skulle man i 

relation till Casanova kunna förstå som en rädsla av religionens politisering. I A5 

uttrycker författaren också en syn som man enligt Casanovas konceptualisering 

skulle kunna förstå som ett liberalt perspektiv där man generellt tilldelar religion 
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det privata. Dock uttrycker författaren här också en annan åsikt som beskriver den 

positiva effekten av religionens intrång i offentligheten att skapa en debatt. Rätt-

färdigandet av religionens intrång i den offentliga sfären skulle möjligtvis kunnas 

inordna till tredje alternativet som Casanova presenterar. Det vill säga att en tradi-

tionell livsvärld ska skyddas.  

 

Både i A9 och A1 anser författarna att religion har en legitim roll i offentligheten. 

Perspektivet i A9 på religionens legitimitet skulle man i relation till Casanova 

kunna förstå som ett beskyddande av en traditionell livsvärld mot statligt intrång, 

författaren hänvisar alltså till religionens viktighet. Debattören i A1 stödjer religi-

on i offentligheten främst med tanken att den kan bidra till en debatt och därmed 

till liberalstatens utveckling. Även i A11 tilldelas religion en roll i offentligheten. 

Dessutom motsätter sig författaren situationen av en etablerad mot en icke-

etablerad religion. Formen av legitimeringen som utifrån Casanova skulle kunna 

tjäna som förklaring för perspektivet som uttrycks i A11, är möjligtvis religionens 

etablering i offentligheten för att ifrågasätta att staten inte har tagit hänsyn till 

främmande etiska och moraliska värden.   

 

Sammanfattningsvis uppenbarar förhållningssätten till relationen mellan religion 

och stat och tilldelningen av religion i den tyska staten stora skillnader som man 

med hjälp av delar av Casanovas deprivatiseringsteori kan förstå lite bättre. För-

hållningsätten är liknande bland gruppen av förespråkare respektive kritiker me-

dan skillnaderna visar sig mellan dessa två grupper. Kritikers argument till beslu-

tet skulle man kunna förstå som en rädsla mot religionens politisering som ett 

vanligt liberalt perspektiv där religion tilldelas det privata. I vissa fall tilldelas 

dock inte kristendomen det privata vilket man skulle kunna förstå som en situation 

där det finns en etablerad religion och en icke-etablerad religion. Argumenten som 

beslutets förespråkare framför skulle man däremot kunna förstå genom de positiva 

effekter som relateras till religion i det offentliga.         

4.2.2 Tema: Liberalism 

 

Temat liberalism skapades på grund av återkommande yttranden om värden som 

ska gälla både för staten och individer, det vill säga i koppling till Tyskland och 

till exempel religiösa, främst muslimska individer. Även Habermas återger dessa 

förhållningssätt i sin konceptualisering om liberalism. De första perspektiven som 

nämns är de av domstolsbeslutets kritiker. Perspektivet i A3 skulle man kunna 

förstå med kravet på ett jämställt politiskt deltagande som är del av Habermas 

konceptualisering eftersom det hänvisas till värdena av jämlikhet och frihet. Även 

i A5 utrycker författaren en liknande syn med hänvisning till frihet. Båda perspek-

tiv tilldelar dessa värden Tyskland vilket i relation till Habermas skulle kunna leda 

till en förståelse av att de beskriver en form av liberalism som gällande i Tysk-

land. I A3 framgår dock också att beslutet om slöjan inte är godtagbart i ett sådant 

liberalt samhälle eftersom slöjan inte uppfyller kraven av liberalism. I samband 

till de legitimerade faktorer för en liberalstat som Habermas etablerar, skulle man 

alltså kunna förstå det som så att beslutet enligt författaren inte grundar sig på 

rationellt godtagbara resultat. Synen som uttrycks i A8 skulle man kunna förstå 

med det teoretiska resonemanget att man måste kräva neutralitet av statliga insti-
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tutioner. Dock tas det inte hänsyn till att man inte tvunget kan förvänta sig neutra-

litet av en religiös individ, vare sig det är en muslimsk eller kristen. 

 

I följande förklaras perspektiven på liberalism av domstolsbeslutets förespråkare. 

Även i A7 beskriver debattören att kravet av neutralitet måste gälla för skolan 

som en statlig institution. Dock anser denna att en religiös individ kan uppfylla 

detta krav. Utifrån Habermas teori skulle man kunna förstå det som att den reli-

giösa individen alltså anses kunna hitta balansen mellan sin tro och sekulära vär-

den. Genom denna förväntning skulle man alltså vidare kunna förstå att författa-

ren pålägger religiösa individer kravet att acceptera denna neutralitet. Perspektivet 

som kommer till uttryck i A9 skulle man kunna förstå i enlighet med faktorn av 

jämställt politiskt deltagande av alla medborgare eftersom författaren betonar vär-

dena av jämlikhet och frihet. Dessutom betonas kraven på religiösa medborgare 

att acceptera dessa, det vill säga att de måste hitta en balans.  

 

Sammanfattningsvis kan det alltså beskrivas att både kritiker och också föresprå-

kare av beslutet överensstämmer angående värden av jämlikhet, frihet och neutra-

litet vilket man i enlighet med Habermas kan förstå som krav som legitimerar en 

liberalstat. En skillnad är dock att kritikerna till exempel inte anser att beslutet är 

liberalt godtagbart och att ett religiöst uttryck som slöjan inte gör det möjligt att 

uppfylla kraven av liberalism. Förespråkarna anser också att religiösa individer 

måste acceptera dessa krav, dock anses detta vara möjligt för dem. 

4.2.3 Tema: Religionsfrihet  

 

Som redan presenterats under resultatredovisningen skapades detta tema på grund 

av yttranden om religionsfrihet i materialet. Dessutom konceptualiserar även Ha-

bermas religionsfrihet vilket möjliggör att betrakta uttalanden med hjälp av detta 

teoretiska perspektiv. De första perspektiven som ska betraktas närmare är de som 

förespråkar domstolsbeslutet. Förhållningssättet att en ojämlik tillämpning av re-

ligionsfriheten inte är godtagbar, som kommer till uttryck i A1, skulle man kunna 

förstå i enlighet med Habermas konceptualisering av religionsfrihet som har neut-

ralitet som ett fundament. Dessutom kan det konkluderas att författaren anser att 

en konsekvent tillämpning av religionsfrihet i fallet av slöjan borde kunna före-

bygga konflikt. Det vill säga att religionsfriheten uppfyller syftet som det har i en 

konstitutionell stat enligt Habermas. Perspektivet i A6 skulle man kunna förstå på 

samma sätt.       

 

I följande ska perspektiven på religionsfrihet i debattartiklarna som ställer sig kri-

tiskt till domstolsbeslutet förklaras. Även i A8 hänvisar debattören till betydelsen 

av religionsfrihetens neutralitetsbud vilket enligt Habermas kan ses som funda-

ment för detta. Perspektivet som kommer till uttryck i A2 skulle man kunna förstå 

som en fortsatt konflikt trots att religionsfrihetens syfte är att förebygga detta. 

Utgångspunkt i uttalanden av A2 är förhandlingen av en överenskommelse. En 

faktor som är central här är förhandlingen av gränsen mellan negativ religionsfri-

het, det vill säga rätten till att bli förskonat av andras religionsutövning, och den 

positiva religionsfriheten, det vill säga rätten till att få utöva sin religion. Författa-

ren lägger särskild vikt på den negativa religionsfriheten. Vidare anses att ett ra-

tionellt övervägande måste vara del av förhandlingen om gränser. Som det presen-
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teras i Habermas konceptualisering skulle man kunna förstå förnuftet, vilket enligt 

honom är ett snävt koncept, som en förutsättning för att garantera religionsfrihet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns en enighet om att jämlikhet 

och neutralitet är ett fundament för att tillämpa religionsfrihet. Synen av dom-

stolsbeslutets förespråkare skulle dessutom kunna förstås som att det egentligen 

inte borde finnas en djupare konflikt om religionsfriheten tillämpas konsekvent. I 

motsats till detta visar sig i perspektivet av en debattartikel som kritiserar dom-

stolsbeslutet att man måste förhandla religionsfriheten, det vill säga att den inte 

bara kan tillämpas konsekvent. Detta perspektiv skulle kunna förstås som att man 

genom användning av förnuft och hänvisning till negativ religionsfrihet måste 

bestämma vad som ska inkluderas i denna. 

4.3. Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera den mediala debatten om den 

tyska författningsdomstolens beslut att upphäva förbudet för lärare att bära slöja. 

Dessutom skulle det etableras en förståelse av undersökningen i relation till delar 

av Casanovas deprivatiseringsteori och delar av Habermas teori om religion i den 

offentliga sfären. I den undersökta debatten framkommer dessutom två perspektiv 

som antingen innebär att debattörerna förespråkar eller kritiserar beslutet. Forsk-

ningsfrågorna har utifrån detta varit:  

 

Vilka är centrala teman i uttalanden i slöjdebatten, hur argumenterar debattörerna 

i dessa teman och hur skiljer sig argumenten mellan beslutets förespråkare och 

kritiker? 

 

Vilken roll tilldelar debattörerna religion i den tyska staten?  

 

Hur kan uttalanden förstås utifrån delar av Casanovas deprivatiseringsteori och 

Habermas teori om religion i den offentliga sfären?  

 

Utifrån analysen av flera debattartiklar som handlar om tyska författningsdomsto-

lens beslut att upphäva förbudet för lärare att bära slöja har jag kommit fram till 

följande slutsatser vilka besvarar mina frågeställningar.  

4.3.1 Svar på första frågeställningen 

Centrala teman som utgjordes i slöjdebatten är relationen mellan religion och stat, 

liberalism och religionsfrihet. Dessa valdes och konstruerades för det första efter-

som uttalanden relaterade till dessa i större mängd kunde identifieras i ett flertal 

av de undersökta debattartiklarna, det vill säga utifrån materialet. För det andra 

valdes sedan de teman ut som relaterade till de valda teorierna utifrån vilka tema-

na dessutom fick sin slutgiltiga beteckning. Medan det även fanns andra centrala 

teman ansågs de valda temana i relation till frågeställningarna och teorierna vara 

lämpliga. 

 

I temat relationen mellan religion och stat är ett återkommande argument för ett 

negativt förhållningssätt till denna relation hänvisningen till våld och förtyck som 
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en del av islam. Andra debattörer anser däremot att man inte kan skilja åt relatio-

nen mellan religion och stat med tanke på att religion är en del av människan eller 

med hänvisning till att Tyskland traditionellt har ett öppet förhållningssätt till reli-

gion. Både beslutets förespråkare och kritiker är överens om att kristendomen bör 

ha en stark relation till staten. Man kan dock överlag beskriva kritikernas perspek-

tiv som så att det med hänvisning till islam vore bättre att inte ha en stark relation 

mellan religion och staten. Beslutets förespråkare anser däremot genomgående att 

det finns och bör finnas en stark relation mellan religion och staten. 

 

Under temat liberalism anser en debattör att slöjan symboliserar ofrihet som står i 

motsats till tyska värdet av frihet och dessutom inte kan vara del av ett samhälle 

där även jämlikhet och individen står i centrum. Andra debattörer hänvisar till 

kravet av neutralitet som ett viktigt värde. Flera av dessa anser dock inte att detta 

står i motsatts till att lärare skulle kunna bära slöja eller att religiösa individer ge-

nerellt inte skulle kunna uppfylla detta krav. Det finns en enighet mellan föresprå-

karna och kritiker vad det gäller liberala värden och synsättet att religiösa indivi-

der måste anpassa sig till detta. Medan kritikerna överlag dock anser att religiösa 

individer inte skulle kunna göra detta, så anser förespråkare att det inte finns något 

hinder för dessa.  

 

I temat religionsfrihet argumenterar flera debattörer att religionsfriheten kräver att 

alla religioner behandlas på ett jämställt sätt och att det därför inte är hållbart att 

förbjuda slöja för lärare. En annan debattör argumenterar däremot med den nega-

tiva religionsfriheten som innebär att man inte får bli utsatt för religion. Dessutom 

argumenteras det också med att det måste finnas tydliga gränser för vad som in-

kluderas respektive exkluderas i religionsfriheten. Både förespråkarna och kriti-

kerna tar upp religionsfriheten för att styrka sin position i debatten. Dock skiljer 

sig definitionen av denna bland de två positionerna. Medan förespråkarna anser att 

religionsfrihetens aspekt av jämlikhet leder till att slöja för lärare måste vara tillå-

tet, anser en kritiker att man däremot måste ta hänsyn till den negativa religions-

friheten.  

4.3.2 Svar på andra frågeställningen  

 

Tilldelningen av religionens roll i tyska staten uttrycker sig främst i tilldelningen 

av religion till det privata respektive offentliga. Denna tilldelning sker i likhet och 

med samma argument som används i temat av relationen mellan religion och stat. 

Flera debattörer anser att religion generellt, det vill säga både kristendom och is-

lam, är och bör vara del av det offentliga. Att religion ska ha en roll i det offentli-

ga beror på den tyska traditionen som innefattar denna öppenhet av religion, det 

vill säga Tyskland är till exempel inte laicistiskt. En del andra debattörer tilldelar 

religion däremot en privatiserad roll. Här anses att eftersom religion riskerar inne-

hålla förhållandesätt som strider emot det som får vara del av det offentliga bör 

den hålla sig till det privata. Flera av debattörerna som tilldelar religion det privata 

skiljer dock åt mellan islam och kristendom eftersom den sistnämnda egentligen 

anses ha en självklar position i offentligheten i den tyska staten.  
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4.3.3 Svar på tredje frågeställningen 

 

Flera av de förhållningssätt som anser att relationen mellan religion och stat bör 

minskas, särskilt den med islam, skulle man kunna förstå med Casanovas tanke 

om att en religions intrång i det offentliga anses vara en antimodern reaktion på 

den moderna differentieringen som exempelvis uttrycker sig genom en syn på 

islam som förmodern. Allmänt skulle man kunna förstå liknande uttalanden i rela-

tion till Casanova som en rädsla för religionens politisering som man även skulle 

kunna uppfatta som ett vanligt liberalt perspektiv som tilldelar religion det privata. 

Att vissa debattörer tilldelar islam det privata medan kristendom ses som en del av 

det offentliga skulle kunna förstås utifrån den situationen som Casanova beskri-

ver, där det finns en etablerad och en icke-etablerad religion. Den etablerade reli-

gionen blir på så sätt del av staten eller det offentliga, medan bara de icke-

etablerade religionerna tilldelas det privata. De förhållningssätt som anser att reli-

gion bör ha en relation till staten skulle man kunna förstå med hjälp av Casanovas 

beskrivning av religioners bidrag till en stat. På detta sätt skulle det positiva för-

hållningssättet till religion i det offentliga kunna förstås genom dess funktion att 

skapa en debatt och därmed bidra till statens utveckling, beskydda en traditionell 

livsvärld mot statens intrång eller för att ifrågasätta vissa handlingar av staten som 

inte tar hänsyn till främmande värden.  

 

De flesta debattörerna benämner värden som jämlikhet, frihet och neutralitet som 

en del av Tyskland. Utifrån Habermas konceptualisering av liberalism skulle man 

kunna förstå dessa uttalanden som utmärkande för en liberalstat då dessa enligt 

Habermas är ett krav för denna. Flera debattörer anser att en religiös individ inte 

kan uppfylla dessa krav. I relation till Habermas skulle man kunna förstå denna 

position som så att det anses att domstolsbeslutet inte är grundad i rationella över-

väganden eftersom en religiös individ som till exempel bär slöja inte uppfyller 

kravet av neutralitet. Andra debattörer anser däremot att en religiös individ kan 

uppfylla dessa krav oavsett om den bär slöja. Denna position skulle man kunna 

förstå i relation till Habermas tanke att den religiösa individen kan hitta balansen 

mellan sin tro och sekulära värden.  

 

Uttalanden om religionsfrihet kan man för det första se i relation till liberalism 

eftersom debattörerna överensstämmer med varandra att neutralitet och jämlikhet 

är ett fundament för religionsfrihet. Man skulle även kunna förstå förhållningssät-

tet i relation till Habermas som också anser att neutralitet är ett fundament för 

religionsfrihet. Positionen av de debattörer som betonar jämlikhet skulle vidare 

kunna förstås med den generella funktionen av religionsfrihet att förebygga kon-

flikt som Habermas beskriver. Habermas anser dock också att konflikten fortsätter 

på en annan nivå där det fortfarande förhandlas om en överenskommelse. Med 

denna tanke skulle man kunna förstå en del andra positioner i debatten där det 

hänvisas till negativa religionsfriheten och förhandlingen om gränser.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

 

I följande presenteras kritik som har framförts både mot delar av Casanovas de-

privatiseringsteori och också delar av Habermas teori om religion i den offentliga 

sfären. Dessutom diskuteras huruvida denna kritik förhåller sig till resultaten i 

denna studie. Deprivatiseringsteori har bland annat kritiserats av David Seljak, 

docent i religionsvetenskap. Samtidigt som han erkänner teorin som ett viktigt 

bidrag för religionssociologin kritiserar han teorin för ett antal begränsningar. För 

det första anser Seljak att Casanovas analys för det mesta fokuserar på den kultu-

rella och politiska verkligheten. En annan kritik som man måste ha i bakhuvudet 

även i detta arbete är att Casanovas studie är begränsad av en fokus på USA. Ca-

sanovas teoretiska argument om uppdelningen mellan offentlig och privat sfär 

grundar sig exempelvis på debatter i USA. Seljak ställer därför frågan om argu-

menten skulle vara applicerbara på andra kontexter (1997:307).  

 

Kritiken som har framförts av Seljak har relevanta delar för betraktelsen av denna 

studie. Jag anser att begränsningen till politik och civilsamhälle är en kritik som 

även har påverkat slutsatserna i min uppsats. Användningen av deprivatiserings-

teorin har lett till att även resultatet har begränsats till just dessa områden efter-

som materialet har beskrivits genom fokus på dessa. Problemet med denna fokus 

är därmed att teorin bara fångar en begränsad del av den undersökta debatten. Det 

har till exempel inte legat någon fokus på mediala eller populärkulturella aspek-

ter. Att dessa aspekter av den offentliga sfären inte betraktas kan sägas vara en 

miss i studien. Samtidigt tror jag dock att denna begränsning också har varit nöd-

vändigt för att ha en tydlig fokus.  

 

Melissa Yates, doktor i filosofi, kritiserar Habermas teori om religion i den of-

fentliga sfären, för det första för aspekten att religiösa medborgare behandlas 

orättvist när dessa förväntas dela på sin identitet i en offentlig diskurs och för det 

andra att bördan för medborgare är ojämlikt fördelad (2007:881). En del av denna 

kritik handlar om bördan av kognitiv öppenhet som Habermas tilldelar icke-

religiösa individer och ses som motsvarande för religiösas börda. Detta skulle 

man enligt Yates exempelvis kunna förstå som att icke-religiösa individer förvän-

tas innehålla dömandet av religiösa sanningsanspråk. Problemet med detta är att 

nödvändigheten av kognitiv öppenhet förutsätter det tveksamma påståendet att 

lag och politik kan vara neutrala trots konkurerande världsbilder (Yates, 

2007:887-888). Kritiken som Yates har framfört kan man också rikta mot mina 

slutsatser. Själva faktumet att uppfattningarna i debattartiklarna delvis är helt 

motsatta anser jag visar på svårigheten av neutralitetskravet. Detta gäller därmed 

även för de som jobbar för staten eftersom alla har olika individuella världsbilder 

som spelar en roll vid överläggningar. Detta gäller både för religiösa såsom icke-

religiösa individer. Samtidigt anser jag inte att detta har påverkat studien på ett 
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negativt sätt eftersom syftet ju har varit att öka förståelsen av uttalanden med 

hjälp av Habermas konceptualiseringar av liberalism och religionsfrihet vilket har 

varit möjligt att göra.        

 

Generellt anser jag att de valda teorierna har varit användbara för denna studie 

eftersom de innehåller flera koncept och begrepp som även är centrala i den un-

dersökta slöjdebatten vilket därmed fångar dessa teman och möjliggör att beskri-

va dem. Samtidigt uppenbarar kritiken mot dessa att teorierna bara återger ett 

möjligt perspektiv på koncepten, vilket därmed också har influerat resultatet och 

tydliggör att resultaten hade varit andra om ett annat perspektiv hade använts. 

5.2. Metodisk reflektion   

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet kommer nog för det mesta till uttryck 

på ett indirekt sätt, det vill säga innefattat i min subjektiva tolkning, beskrivning 

och analys av materialet. Dessutom leder mitt förhållningssätt till erkännandet att 

mina resultat och min slutsats bara är ett möjligt perspektiv och vidare bara åter-

ger ett moment av den sociala verkligheten i en särskild kontext. Det abduktiva 

tillvägagångssättet jag har haft, anser jag har varit oundviklig för en studie i den-

na form eftersom jag tror att interaktionen mellan teori och material har bidragit 

till att hitta relevanta teman och lämpliga teorier. Ett rent deduktivt tillvägagångs-

sätt hade å ena sidan kunnat leda till att jag hade missat de teman som är centrala 

i materialet. Å andra sidan hade ett rent induktivt tillvägagångssätt kunnat leda till 

svårigheten att hitta lämpliga teorier.  

 

Reflektion angående innehållsanalysen jag använde återfinns dels redan under 

rubriken ”Kvalitativ innehållsanalys” i metodkapitlet. Här presenteras till exem-

pel att det måste beaktas att innehållsanalysen är en subjektiv process vilket följer 

av antagandet att betydelser i ett material inte upptäcks utan konstrueras. Vidare 

framgår i metodkapitlet att jag valde att utgå från substansen i materialet. Jag val-

de därmed inte att kolla på formen, det vill säga hur någonting uttrycks. Hade jag 

fokuserat på formen och bakomliggande orsaker hade det nog varit bättre att 

genomföra en diskursanalys. Jag anser att en sådan ansats hade möjliggjort att 

undersöka djupare innebörden i materialet. Därmed skulle en kritik mot sättet jag 

använde den kvalitativa innehållsanalysen vara att den bara gav ytliga och de-

skriptiva reslutat.  

 

I metodkapitlet framfördes redan hur jag hade tänkt förhålla mig till olika presen-

terade validitetskriterier till vilka jag vill anknyta här. Den interna validiteten, 

som jag betecknade med frågan om tillvägagångssättets lämplighet i relation till 

forskningsproblemet, anser jag att jag har kunnat beakta genom användningen av 

innehållsanalysen vilken möjliggjorde undersökning av materialet efter just de 

teman som jag kunde identifiera i materialet. Som det redan framfördes i metod-

kapitlet så är den externa validiteten låg vilket jag även i slutskedet av arbetspro-

cessen ser som bekräftat särskilt med tanke på att exempelvis deprivatiseringsteo-

rin har kritiserats för att vara begränsad till en särskild kontext. Även repeterbar-

het är ett svårtuppfyllt kriterium vilket jag dock har tagit hänsyn till genom trans-

parens. Jag anser att jag har beskrivit mina tankegångar utförligt. Dessutom anser 
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jag också att tillhandahållandet av det fullständiga materialet i bilagan bidrar till 

en ökad transparens. Till konsistenskriteriet anser jag har förhållit mig till också 

genom det abduktiva tillvägagångssättet som har lett till en samverkan av materi-

al, teori, frågeställning och metod. 

5.3. Empirisk reflektion 

 

Joppke menar i sin studie om slöjdebatten i en västeuropeisk kontext att medan 

man antingen tolererar eller förbjuder slöjan så anser han att fallet i Tyskland är 

att man selektivt förbjuder slöjan för att den är islamsk. Det tyska perspektivet är 

att muslimer inte kan räkna med att vara jämställda i ett kristet eller västerländskt 

samhälle. Dessutom framför han att det inte handlar om en debatt mot religion 

generellt men däremot om liberalstatens neutralitet. I jämförelse med mina resul-

tat uppenbaras att Joppke identifierade liknande centrala aspekter i debatten, det 

vill säga situationen av en etablerad mot en icke-etablerad religion och kravet på 

neutralitet. Medan neutraliteten även i mina reslutat har visat sig vara central för 

de flesta debattörer, så är detta inte fallet med åsikten om ett selektivt slöjförbud. 

Mina resultat uppenbarar både yttranden om ett generellt förbud av religiösa 

symboler men också om en generell tillåtelse.  

 

I sin undersökning om debatten kring domstolsbeslutet från 2003 kommer Sincla-

ir fram till att slöjan betraktades som en politisk symbol vilket som uttryck i sko-

lan ansågs som inte förenligt med demokratiska principer. Dessutom beskriver 

Sinclair en stereotypisering av muslimer. Muslimer ses inte som riktiga medbor-

gare. Till sist har Sinclair en särskild fokus på identitetsskapande. Medan mina 

resultat stämmer överens med vad Sinclair har kommit fram till om att islam inte 

anses vara förenligt med en liberal stat, så har Sinclair en annan fokus eftersom 

hennes resultat handlar om identitetsskapande. Detta visar på en annan ingång 

som skulle kunna tas med i undersökningen.  

 

Hjarvards hävdar att religion i den offentliga sfären har ökat och nämner den 

ökande mediala uppmärksamheten som exempel. Han anser dock att man inte kan 

se detta som synonymt med ett allmänt religiöst återkommande. Vidare hänvisar 

Hjarvard särskilt till en ökning av nyheter som berör kristendom och islam och 

benämner som en möjlig anledning till detta islams relation till politiska nyheter 

om till exempel immigration eller brott. Nyheter om islam måste därför inte heller 

handla om religion utan kan även handla om politiska fenomen. Debattartiklarna 

som utgör en del av detta arbete visar att det finns ett medialt intresse om religion. 

Dock är det även tydligt att det inte bara handlar om religion utan även om politik 

och andra sociala samhällsfrågor.   

5.4. Bidrag 

 

I den empiriska reflektionen framgår det att min studie har rört sig i samma banor 

som tidigare forskning i samma ämne. De centrala teman som jag identifierade i 

mitt material är för det mesta desamma, det vill säga religions tilldelning inom 

debatten, med skillnaden mellan kristendom och islam, liberala värden och religi-
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onsfrihet. Ändå anser jag att denna studie bidrar med nya resultat. För det första 

har temat om relationen mellan religion och stat bidragit med en ny synvinkel på 

debatten som beskriver tilldelningen av religion till det offentliga eller privata. 

För det andra framställs i den tidigare forskning som jag har betraktat lite eller 

inget om hur de yttranden ser ut som är positiva till slöjan för lärare på skolor. I 

mitt arbete framgår däremot på samma sätt yttranden om centrala teman av debat-

törer som är positiva till slöjan. Dock är debatten som jag har undersökt en annan 

vilket leder mig till ett tredje bidrag. Ingen av den tidigare forskning jag har be-

traktat handlar om domstolsbeslutet som tillåter slöjan från 2015. Eftersom debat-

ten är så pass ny antar jag dock att mer forskning som har sin utgångspunkt i be-

slutet från 2015 kommer att dyka upp så småningom. 

5.5. Avslutande reflektioner 

 

Uppsatsen har lett till både förväntade men också överraskande resultat. Jag för-

väntade mig att de förekommande aspekter och yttranden om dessa skulle vara 

jämförbara med resultaten ur tidigare forskning som har undersökt slöjdebatten i 

Tyskland. Detta bekräftades till stor del. Vad som däremot överraskade mig var 

att andelen av debattartiklarna som förespråkade och kritiserade domstolsbeslutet 

var så balanserad. Antagandet vid början av uppsatsprocessen var att de flesta 

som yttrar sig i slöjdebatten är negativa till domstolsbeslutet med tanke på att om 

det inte skulle finnas tillräckligt motstånd så hade kanske inte heller en debatt 

etablerats från början. Som jag beskrev ovan framgår även i tidigare forskning för 

det mesta negativa positioner till slöjan vilket bekräftade antagandet om att en 

större andel är emot slöjan.  

 

I detta arbete har det varit nödvändigt att avgränsa undersökningen till ett antal 

centrala aspekter. En intressant annan ingång i en studie i samma slöjdebatt hade 

till exempel varit att istället för att undersöka debattartiklar fokusera på tidningars 

rapportering. Detta hade varit intressant eftersom antalet rapporteringar angående 

beslutet var betydligt större än de debattartiklar jag kunde hitta. Begrepp som 

även är centrala i mitt material är symboliseringar av slöjan och beskrivningar 

eller uppfattningar av muslimer och islam. Eftersom dessa är så centrala vore det 

även intressant att antingen komplettera studien med att teoretiskt betrakta dessa 

aspekter eller göra en ny studie som bara fokuserar på just dessa. Detta skulle 

exempelvis kunna göras genom ett diskursivt arbete om slöj- och islambegreppet 

eller genom att teoretiskt identifiera islamofobiska mönster.  

 

Under arbetets gång har mina egna åsikter i ämnet skiftats kontinuerligt vilket jag 

tolkar med svårigheten att hitta en lösning i slöjfrågan. Även de stora skillnaderna 

i hanteringen av frågan mellan olika länder och svårigheten att bestämma en tyd-

lig lag för tyska författningsdomstolen leder mig till slutsatsen att slöjdebatten 

kanske verkligen är en debatt utan slut. Dock är det kanske just denna debatt- och 

diskussionskultur som utmärker en demokrati vilket därmed också skulle innebä-

ra att det är önskvärt att debatten fortsätter.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den mediala debatten om den 

tyska författningsdomstolens beslut från 2015 att upphäva förbudet för lärare att 

bära slöja. Dessutom skulle förståelsen av debatten ökas genom att undersökning-

en av denna relaterades till delar av Casanovas deprivatiseringsteori och delar av 

Habermas teori om religion i den offentliga sfären. Det metodiska tillvägagångs-

sättet var en kvalitativ innehållsanalys. I fokus för denna stod elva debattartiklar 

ur dagstidningarna Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Bild Zeitung och Die Tageszei-

tung. I debatten framkommer två perspektiv som antingen innebär att debattörerna 

förespråkar eller kritiserar beslutet. Det utformades tre frågeställningar utifrån 

syftet och dessa två perspektiv. Den första frågeställningen handlade om centrala 

teman i debatten, de olika argument som förekommer om dessa teman och slutli-

gen om hur dessa argument skiljer sig mellan beslutets förespråkare och kritiker. 

Den andra frågeställningen handlar om vilken roll debattörerna tilldelar religion i 

den tyska staten. Den slutliga frågeställningen bygger på resultaten av de första 

två och handlar om hur debattörernas uttalanden kan förstås utifrån delar av Casa-

novas deprivatiseringsteori och Habermas teori om religion i den offentliga sfä-

ren.  

 

Studien genomfördes med ett abduktivt tillvägagångssätt. Med hjälp av den kvali-

tativa innehållsanalysen söktes mönster i materialet. Det vill säga begrepp, termer 

och uttryckssätt som ansågs relevanta i relation till forskningsfrågorna och tidiga-

re forskning relaterad till ämnesområdet för att sedan kunna analysera dessa ut-

ifrån deras innehåll. De teoretiska perspektiven syftade i arbetet främst till att öka 

förståelsen av det analyserade materialet. I Casanovas deprivatiseringsteori och 

Habermas teori om religion i offentliga sfären har främst delar varit från intressen 

som behandlar resonemang om religion i offentligheten och konceptualiseringar 

som relaterar till detta. Genom interaktionen mellan material och teorierna utgjor-

des de tre centrala temana i debatten av relationen mellan religion och stat, libera-

lism och religionsfrihet. Vanliga argument om dessa teman handlade om klassifi-

ceringen av religionens relation till staten som något positivt respektive negativt, 

bestridandet till att religiösa kan uppfylla liberala krav och religionsfrihetens krav 

på jämlikhet. Studien kom vidare fram till att medan de flesta debattörer har ge-

mensamma åsikter om vissa teman finns även tydliga skillnader mellan beslutets 

förespråkare och kritiker. Dessutom kom studien också fram till att medan beslu-

tets förespråkare tilldelar religion en roll i den offentliga sfären tilldelar beslutets 

kritiker religion till den privata sfären, även om det blir tydligt att dessa helst bara 

skulle vilja tilldela islam till den privata sfären. Förståelsen av uttalanden kunde 

ökas genom att betrakta resultaten med hjälp av de teoretiska perspektiven.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Fullständiga artiklar 

 

Artikel 1: 

 

Lasst die Lehrerinnen doch Kopftuch tragen! 

 

Unsere Schulen sind nicht konfessionsfrei. Wer muslimischen Religionsunterricht 

will, muss auch Lehrerinnen mit Kopftuch tolerieren. Nicht alle, die es tragen, 

sind Fundamentalisten.  

 

Von Alan Posener Alan Posener Biografie und alle Artikel des Autors Korrespon-

dent für Politik und Gesellschaft  

 

Deutschland ist kein laizistischer Staat. So könnte man das Kopftuchurteil des 

Bundesverfassungsgerichts zusammenfassen. Anders als in Frankreich, wo die 

Schule ein religionsfreier Raum ist, in dem nicht einmal Schülerinnen, geschwei-

ge denn Lehrerinnen ein Kopftuch tragen dürfen, ist die deutsche Schule seit jeher 

ein Ort der Kooperation zwischen Kirche und Staat; und nun auch zwischen Mo-

schee und Staat. 

 

So garantiert das Grundgesetz den Religionsgemeinschaften das Recht, Religi-

onsunterricht in staatlichen Schulen zu erteilen. In verschiedenen Bundesländern 

gibt es bereits muslimischen Religionsunterricht. Was dogmatischen Atheisten 

und militanten Laizisten schon immer wie eine Kapitulation des Staates vor der 

Religion erschien, kann man auch als Zähmung der Religion durch den Staat be-

trachten. Sozusagen gemäß dem Motto: Wandel durch Annäherung. 

 

Der Widerspruch zwischen der Öffnung der Schule für den muslimischen Religi-

onsunterricht und dem bisher vom Verfassungsgericht gestützten Kopftuchverbot 

für Lehrerinnen war nicht aufrechtzuerhalten. Man kann noch so oft betonen, dass 

der Koran das Kopftuch nicht vorschreibt; für viele Frauen ist dieses Symbol der 

Keuschheit Teil ihrer religiösen Praxis. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat nun festgestellt, dass solche Symbole des Islam 

den gleichen Rang besitzen wie die Symbole anderer Religionen. Die Alternative 

wäre ein rigoroser Laizismus nach französischem Vorbild, der Kippa, Kruzifix 

und Kopftuch verbietet. Der wäre aber verfassungswidrig. 

 

Die Bedenken mancher Erzieher, darunter übrigens auch Muslima, sind ernst zu 

nehmen. Allzu oft ist das Kopftuch kein freiwilliges Bekenntnis zu den Grundsät-

zen des Islam, sondern ein aufgezwungenes Zeichen der Unterwerfung unter das 

Patriarchat. Wenn auch Autoritätspersonen und Vorbilder wie Lehrerinnen das 

http://www.welt.de/autor/alan-posener/
http://www.welt.de/autor/alan-posener/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article138364089/Karlsruhe-kippt-christliches-Privileg-im-Schulgesetz.html
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Kopftuch tragen, so der Einwand gegen das neue Kopftuchurteil, wird es für junge 

Mädchen schwieriger, sich gegen diese Unterwerfung zu wehren. 

 

Das ist sicher richtig. Richtig ist aber auch, dass die Gedanken frei sind. In Großb-

ritannien tragen fast alle Schüler und Schülerinnen Schuluniform; ihre Gedanken 

sind aber keineswegs uniform, und braver als deutsche Kinder sind sie auch nicht. 

So manches von Nonnen unterrichtete Mädchen wurde zur Rebellin. Nicht der 

Stofffetzen auf dem Kopf, sondern der Stoff im Kopf ist wichtig. 

 

Übrigens ist es durchaus möglich, dass ein allzu engstirnig erzogenes muslimi-

sches Mädchen eher von einer Lehrerin mit Kopftuch die Botschaft akzeptiert, 

den eigenen Kopf zu benutzen, als von einer Lehrerin, die in ihren Augen ungläu-

big oder unmoralisch ist. Wie dem auch sei: Deutschland hat keine Staatsreligion, 

sondern verstaatlichte Religionen, darunter nun auch den Islam. Das Urteil bestä-

tigt diesen deutschen Weg. 

 

Artikel 2: 

 

Würden Verfassungsrichter auch Nudisten schützen? 

 

Aus dem Kopftuch-Urteil spricht eine Naivität, wie man sie sonst nur in Positi-

onspapieren von Anthroposophen findet. Das Oberste Gericht hat eine ideologisch 

aufgeladene Entscheidung getroffen. 

 

Von Henryk M. Broder Reporter 

 

Wenn es um Glauben und Religion geht, fängt jede Debatte immer wieder bei 

Null an. Religionsfreiheit zum Beispiel wird als die Freiheit verstanden, sich seine 

Religion aussuchen zu dürfen, so wie man in einem Sportverein seiner Wahl 

Mitglied wird oder selber bestimmt, wie man sich ernähren möchte: Fleischig, 

vegetarisch oder vegan.  

Aber Religionsfreiheit ist mehr. Sie bedeutet auch, keine Religion zu haben und 

von religiösen Zwängen verschont zu bleiben. So wie das Wahlrecht auch die 

Möglichkeit einer Wahlenthaltung bietet. Dass sich gläubige Menschen in Gottes-

häusern versammeln, dient nicht nur dem Wunsch, gemeinsam zu beten. Es ist 

auch eine Art von Rücksichtnahme gegenüber der Öffentlichkeit. 

 

Beim Beten beobachtet zu werden oder betende Menschen zu beobachten, kann so 

peinlich sein, wie einem Paar beim Sex zuzusehen, das vergessen hat, die Gardi-

nen zuzuziehen. Exhibitionisten und Voyeure mögen so etwas stimulierend fin-

den, die meisten törnt es eher ab. 

 

"Es tut mir leid, aber meine Religion verbietet es mir" 

Nun machen wir in der letzten Zeit eine seltsame Erfahrung: Je weltlicher die Ge-

sellschaft wird, desto mehr nimmt der Respekt vor dem Religiösen zu. Ich mache 

mir das gelegentlich zunutze; schon als Schüler bin ich oft erst zur dritten Stunde 

in der Schule erschienen, weil ich es eine Zumutung fand, im Morgengrauen auf-

stehen müssen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kopftuchstreit#Gro.C3.9Fbritannien
http://de.wikipedia.org/wiki/Kopftuchstreit#Gro.C3.9Fbritannien
http://www.welt.de/autor/henryk-m-broder/
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Daran hat sich bis heute nichts geändert. Statt mich auf Debatten einzulassen, leh-

ne ich Einladungen zu vormittäglichen Events mit einem Satz ab: "Es tut mir leid, 

aber meine Religion verbietet es mir, vor zehn Uhr aufzustehen." Je nach Situati-

on kann es auch elf oder zwölf Uhr sein. Und es funktioniert. Keiner fragt, was 

das für eine Religion ist, die mir das frühe Aufstehen verbietet, denn niemand 

möchte meine religiösen Gefühle verletzten. 

 

Nach und nach erweitere ich mein Programm. Ich esse fast, aber eben nicht alles. 

Tofu, Rohkost, Müsli, Sushi und Labskaus sind mir ein Gräuel. Weil aber nur 

Laktose-Intoleranz und Gluten-Allergie zu den anerkannten Ablehnungsgründen 

zählen und weil ich nicht unhöflich sein will, sage ich lieber: "Es tut mir leid, ich 

esse nur koscher" bzw. "halal", wenn ich das Gefühl habe, dass meine Gastgeber 

eher Islamophile als Philosemiten sind. Und weil die meisten Leute keine Ahnung 

haben, was "koscher" oder "halal" wirklich bedeutet, außer dass es das neue Bio 

ist, komme ich damit durch. 

 

Wo setzt der gesunde Menschenverstand ein? 

 

Ich finde das einerseits sehr praktisch, andererseits aber auch erschreckend. Wo 

hört der Respekt vor der Religion auf und wo setzt der gesunde Menschenverstand 

ein? Vor Jahren besuchte ich in Boston eine "Kirche", an deren Spitze ein "Reve-

rend" stand, dem im Traum ein Wesen erschienen war und ihm den Auftrag gege-

ben hatte, die Erde zu retten. Die Menschheit sollte aufhören, sich zu vermehren. 

 

Das einzige Gebot dieser Glaubensgemeinschaft war: "Thou shalt not procreate" - 

Du sollst dich nicht fortpflanzen. Zu diesem Zweck propagierte die "Church of 

Euthanasia" u.a. Selbstmord, Abtreibung, Kannibalismus und Analsex als Mittel 

der Bevölkerungsreduktion. Obwohl die Kirche nur einige Hundert Mitglieder 

zählte, war sie als Glaubensgemeinschaft anerkannt. Spenden konnten von der 

Steuer abgesetzt werden. 

 

Es gibt in den USA auch Nudistenvereinigungen, die sich als Kirchen konstituiert 

haben. Selbstverständlich haben die Gläubigen bei den Andachten nichts an. Man 

mag das albern, absurd oder abwegig finden, aber es kann für alles eine theologi-

sche Erklärung geben. Nur im Zustand völliger Nacktheit sind alle Menschen 

wirklich gleich. 

 

Aus dem Kopftuch-Urteil spricht Naivität 

 

Ich würde gerne die Begründung lesen, mit der das Bundesverfassungsgericht 

einem deutschen Ableger der "Church of Euthanasia" oder einer Nudistenkirche 

die Anerkennung als Glaubensgemeinschaft verweigert. Vermutlich mit Hinweis 

auf die guten Sitten und das moralische Empfinden der Bevölkerungsmehrheit. 

Beim Kopftuchurteil hat das Oberste Gericht der Bundesrepublik anders argumen-

tiert. 

 

Nicht nur juristisch, wobei es sich eine klare Bewertung des Kopftuches versagte, 

sondern auch pädagogisch. Es sei gerade die Aufgabe der Gemeinschaftsschule, 

"den Schülerinnen und Schülern Toleranz auch gegenüber anderen Religionen 

und Weltanschauungen zu vermitteln". 
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Und: "Dieses Ideal muss gelebt werden dürfen, auch durch das Tragen von Be-

kleidung, die mit Religionen in Verbindung gebracht wird, wie neben dem Kopf-

tuch etwa die jüdische Kippa, das Nonnen-Habit oder auch Symbole, wie das 

sichtbar getragene Kreuz." Vom Tragen eines islamischen Kopftuchs gehe "für 

sich genommen noch kein werbender oder gar missionierender Effekt aus". Um-

gekehrt gebe es keine Rechtfertigung "für eine Bevorzugung christlich und jü-

disch verankerter religiöser Bekundungen".  

 

Aus dem Urteil spricht eine Naivität, wie man sie sonst nur in Positionspapieren 

von Anthroposophen findet. Allein der Satz: "Dieses Ideal muss gelebt werden 

dürfen" zeigt, wie ideologisch aufgeladen die Entscheidung ist. Es ist nicht Auf-

gabe der Verfassungsrichter, Ideale festzulegen. Immerhin haben zwei Richter des 

Ersten Senats in einer "abweichenden Meinung" der Ansicht ihrer Kollegen wi-

dersprochen. Ein Umstand, der in der Berichterstattung übergangen wurde und der 

dafür spricht, wie schwer sich Juristen mit der Frage tun, was ein Kopftuch von 

einem Kreuz oder einer Kippa unterscheidet. 

 

Von "Nonnen-Habit" geht kein Gefühl der Bedrohung aus 

 

Auf diese Frage kann es in der Tat nur eine politische und keine juristische Ant-

wort geben. Statt zu verkünden, der Islam gehört zu Deutschland, ohne darüber 

nachzudenken, dass damit auch Zwangs- und Kinderehen, Unterdrückung der 

Frauen, Polygamie und praktizierte Homophobie zu Deutschland gehören, könnte 

ein Politiker aufstehen und sagen: 

 

"Mal langsam Leute. Auch wenn viele Deutsche das Abendmahl für eine Reality 

Show auf RTL 2 halten, Deutschland ist und bleibt ein christlich grundiertes 

Land. Deswegen feiern wir Ostern, Pfingsten und Weihnachten, Mariä Empfäng-

nis und Christi Himmelfahrt. Das macht unsere Kultur aus. Wäre dem nicht so, 

könnten wir diese Feiertage abschaffen und es jedem überlassen, was er wann 

feiern will. Dann könnte auch der Sonntag auf den Dienstag verlegt werden. An-

dererseits wird niemand daran gehindert, die Feiertage zu begehen, die zu seiner 

Kultur gehören, es steht ihm frei, an Ramadan zu fasten oder während der Pes-

sach-Tage nur ungesäuertes Brot zu essen. Oder am Ersten Mai ins Grüne zu fah-

ren, statt an einer DGB-Demo teilzunehmen. Das ist der Sinn der Glaubens- und 

Bekenntnisfreiheit." 

 

In diesem Zusammenhang wäre auch ein Hinweis darauf angebracht, was das 

Kopftuch von einem, wie es das Bundesverfassungsgericht nennt, "Nonnen-

Habit" unterscheidet. Von einem "Nonnen-Habit" geht kein Gefühl der Bedro-

hung aus, es ist auch kein Fall bekannt, dass eine junge christliche Frau mit Ge-

walt in ein Kloster verschleppt worden wäre, um dort Jesus angetraut zu werden. 

Man sieht auch keine zehnjährigen Mädchen im "Nonnen-Habit" auf den Straßen, 

aber immer mehr Zehnjährige mit Kopftuch, die gerne bestätigen, dass sie es 

"freiwillig" tragen.  

 

Und so wie uns immer wieder gesagt wird, dass wir differenzieren sollten, weil es 

den "einen Islam" nicht gibt, gibt es auch nicht den einen Grund, das Kopftuch zu 

tragen. Mal ist es Ausdruck einer religiösen Haltung, mal ein modisches Acces-

soire, das farblich zum Rest der Kleidung passen sollte. Manche jungen Frauen 
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tragen es, weil deren Eltern es sich wünschen, andere, um ihre Eltern zu ärgern. 

Oder weil sie sich "oben ohne" nackt fühlen. 

 

Es angesichts einer solchen Beliebigkeit zu einem Symbol der Glaubensfreiheit zu 

erklären, das gesetzlich geschützt werden muss, zeigt nur, dass dieser Gesellschaft 

die Vernunft abhanden gekommen ist. Wie wäre es denn, wenn irgendeine Glau-

bensgemeinschaft High Heels und Plateau-Schuhe zum Zeichen ihres Strebens 

nach Höheren wählen und darauf bestehen würde, dass sie auch im Sportunter-

richt getragen werden? 

 

Auch dieses Ideal, finde ich, muss gelebt werden dürfen. 

 

Artikel 3:  

 

Das Kreuz mit dem muslimischen Kopftuch  

 

Die Debatte nach dem Karlsruher Kopftuch-Urteil nimmt an Fahrt auf. Sie ist 

Ausdruck eines tiefen Zweifels am Sinn des Richterentscheids. Denn das Kopf-

tuch ist und bleibt ein Symbol der Unfreiheit. 

 

Von Andrea Seibel Andrea Seibel Facebook Ressortleiterin Meinung/Forum  

 

Nur ein Stück Stoff? Langsam dämmert es der deutschen Öffentlichkeit, dass das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Kopftuch bei Lehrerinnen keine 

Petitesse ist. Das anfänglich von vielen geteilte wohlige Empfinden, damit gebe 

das oberste deutsche Gericht ein Signal der Toleranz zwischen den Religionen, ist 

verflogen. 

 

Die sich mehrenden besorgten Stimmen aus der Schulwelt wie auch von Verfas-

sungsexperten lassen die Zweifel an Sinn und Verhältnismäßigkeit des Urteils 

wachsen. Zwei Lehrerinnen aus NRW hatten sich durch die Instanzen geklagt und 

waren immer abgewiesen worden. Der Krug aber geht so lange zum Brunnen, bis 

er bricht. 

 

Seit dem letzten Karlsruher Kopftuch-Urteil von 2003 hat sich viel geändert in 

Deutschland. Der Islam ist stärker geworden, seine Verbände und Vertreter agie-

ren selbstbewusst und fordernd in der medialen Öffentlichkeit. Bis hinein in die 

konservative Politik wird versucht, das Verhältnis zu den Muslimen zu entkramp-

fen, ja zu pazifizieren. Was auch in dem unglücklichen Satz zum Ausdruck 

kommt, der Islam gehöre zu Deutschland, den auch die Kanzlerin aussprach. Jeder 

andere Satz wäre besser gewesen, zum Beispiel der: "Mittlerweile gehören auch 

Muslime zu Deutschland." 

 

Trotz aller Integrationsbemühungen und -erfolge ist es gerade die Schule, in der 

Konflikte aufbrechen mit einer Religion, die sich weltweit auch als politische 

Ideologie offenbart, die vormoderne und gewalttätige Züge trägt und unsere Werte 

bis aufs Blut bekämpft. 

 

Ein kraftvolles, selbstbewusstes Signal sieht anders aus. 

 

http://www.welt.de/autor/andrea-seibel/
https://www.facebook.com/andrea.seibel.1291?fref=ts
http://www.welt.de/print/wams/debatte/article136989846/Ueber-Mohammed-lachen-lernen.html
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Das Kopftuch ist in den wenigsten Fällen ein modisches Accessoire, wie sich dies 

einige Großstädter zurechtlügen. Nein, es ist ein die Frau entrechtendes Klei-

dungsstück (für muslimische Männer gibt es keine entsprechenden religiösen 

Kleidervorschriften). Das Kopftuch ist und bleibt ein Symbol der Unfreiheit. Dies 

ist einer Gesellschaft, die doch so stolz auf ihr Grundgesetz ist, das die Gleichheit 

und freie Entfaltung der Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt, nicht würdig. 

 

Mit dem Urteil ist der Islam und seine strenge Auslegung aufgewertet worden. 

Das bedeutet einen ernstzunehmenden Bruch mit dem christlich-abendländisch 

geprägten Geist öffentlicher Schulen, der immer schon die Offenheit für andere 

religiöse Kulturen beinhaltete. 

 

Man muss nicht nur ins kulturpessimistische Horn blasen. Aber ein kraftvolles 

und selbstbewusstes Signal an die muslimischen Bürger, sich für unsere freiheitli-

chen Werte zu öffnen und nicht auf Sonderbehandlung zu bestehen, sieht anders 

aus. Das ist fatal. 

 

In solchen Momenten ist es fast bedauerlich, dass Deutschland kein laizistischer 

Staat wie Frankreich ist, wo religiöse Symbole in öffentlichen Einrichtungen 

grundsätzlich verboten sind. Prinzipien sind einfach besser. 

 

Artikel 4: 

 

Nicht jedes Kopftuch ist Zeichen der Unterdrückung 

 

Die Verfassungsrichter haben das Kopftuchverbot in Schulen gelockert. Es ge-

fährde den Schulfrieden nicht unbedingt. Aber eigentlich müssten Argumente der 

Gleichbehandlung umgekehrt ausgelegt werden.  

 

Von Seyran Ates  

 

Mir scheint, dass jeder friedliche und barmherzige Mensch dieselbe Vorstellung 

von einer idealen Welt hat. Eine Welt, in der Menschen sich mit all ihren Eigen-

heiten, Feinheiten und Unterschieden, welcher Art auch immer, tolerieren, akzep-

tieren und respektieren. Viele Menschen träumen von solch einer Welt, in der die 

Liebe mehr zählt als Geld und Macht. In der idealen Welt gibt es keine Rassen- 

und Geschlechtertrennung. Keiner hätte Angst vor der Vielfalt und vor Anders-

denkenden. Im Gegenteil, die bunte Gesellschaft würde als Bereicherung wahrge-

nommen werden. 

 

Unter diesen Umständen wäre das Kopftuch einer muslimischen Lehrerin nicht 

der Rede Wert. Es wäre, was es sein sollte: Ein Kopftuch, getragen aus Gottgefäl-

ligkeit, nicht aus Manngefälligkeit und somit von der Religionsfreiheit gedeckt. 

Niemand müsste Angst davor haben, dass Schulkinder in einen Konflikt gerieten, 

dass sie direkt oder indirekt indoktriniert würden. 

 

Von dieser idealen Welt träumen wir seit Menschengedenken. Aber leider, leider 

sind wir noch nicht so weit. Leider ist das Kopftuch einer Lehrerin noch ein Prob-

lem. Wer dies nicht sehen möchte, macht sich etwas vor und ist nicht bereit, ehr-

lich zu diskutieren. 

http://www.welt.de/print/welt_kompakt/vermischtes/article128200287/Betuchte-Schoenheiten.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article7776245/In-der-idealen-Republik-muss-das-Gesicht-frei-sein.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article7776245/In-der-idealen-Republik-muss-das-Gesicht-frei-sein.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article7776245/In-der-idealen-Republik-muss-das-Gesicht-frei-sein.html
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Pauschale Entscheidungen sind unangemessen 

 

Man kann Talkshows abhalten, um am Ende festzustellen, dass man noch stun-

denlang weiter debattieren könnte. Vorträge und Lesungen werden regelrecht ge-

sprengt, wenn eine Frage zum Kopftuch gestellt wird. Besonders schwierig wird 

es bei Diskussionsrunden, wenn kopftuchtragende Frauen anwesend sind, die ve-

hement behaupten, dass niemand sie zum Tragen des Kopftuchs zwinge. Im Ge-

genteil, ihre Freiheit würde darin bestehen, das Kopftuch zu tragen. Als Lehrerin 

würden sie weder missionieren noch durch das Tragen allein zur Nachahmung 

anhalten. Diese Worte allein sollen genügen. Wer sich damit aber nicht begnügt, 

wird als islamfeindlich beschimpft. 

 

Warum fällt es uns so schwer, eine befriedigende Lösung zu finden? Warum ko-

chen die Emotionen so hoch, wenn die wirkmächtigen Worte "Kopftuch" und 

"Lehrerin" fallen? Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt keine einfache Lösung! 

Das Kopftuch pauschal zuzulassen oder zu verbieten ist jedenfalls keine. 

 

Unstreitig existiert kein anderes vergleichbares religiöses Symbol, das zum einen 

politisch instrumentalisiert wird und zum anderen als Markierung der Geschlech-

tertrennung dient. Es gibt kein anderes religiöses Symbol, welches in einigen 

Ländern dieser Erde gesetzlich verpflichtend ist, und zwar nur für Frauen. Jede 

Frau, die ein Kopftuch trägt, wird, ob sie es will oder nicht, mit Frauen in Verbin-

dung gebracht, die zum Tragen des Kopftuchs gezwungen werden. Seit inzwi-

schen auch in Deutschland Kinder im Kindergarten (Grundschulkinder und Kin-

der in weiterführenden Schulen mit Kopftuch sind schon fast Normalität gewor-

den) Kopftücher tragen, wird die Debatte nicht einfacher. 

 

Richter, seht die Signale! 

 

Das Verfassungsgericht nähert sich dem Anliegen der Klägerinnen natürlich nicht 

in diesem Umfang. Es musste über konkrete Einzelfälle entscheiden. Ein gesamt-

gesellschaftlicher Bezug, gar die weltweite Dimension des Kopftuchthemas ver-

bietet sich und wäre rechtlich nicht haltbar. So bleiben als Richtschnur nur die 

Fragen der abstrakten und konkreten Gefährdung der Schülerschaft sowie die 

Gleichbehandlung der Religionen an deutschen Schulen. Daran genau leiden aber 

meiner Ansicht nach solche Urteile. 

 

Sie sind nicht besonders friedensstiftend, weil sie der Tatsache nicht Rechnung 

tragen, welche Signale von einem Kopftuch an die Schülerschaft ausgehen. Die 

wesentlichen diesbezüglichen Argumente sind wieder einmal im Minderheitenvo-

tum enthalten, welches jedoch kaum Beachtung findet. Eine Lehrerin mit Kopf-

tuch kann im tiefsten Inneren ihres Herzens eine glühende Verfassungspatriotin 

sein. Dennoch ist allein ihr Auftreten geeignet, ein Frauenbild zu vermitteln, wel-

ches besagt, dass Frauen sich vor den Blicken der Männer schützen und verhüllen 

sollen. Diese nonverbale Aussage ist des Pudels Kern. 

 

Darin ist enthalten, dass Männer und Frauen in der Öffentlichkeit nicht gleichbe-

rechtigt sind, also ein Widerspruch zu Art 3 Abs. 2 GG. Insofern wirkt es nahezu 

tragikomisch beziehungsweise stecken wir seit Jahren in der Debatte deshalb fest, 
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weil auch das Karlsruher Gericht und Befürworter der Lehrerin mit Kopftuch mit 

demselben Argument des Gebotes der Gleichberechtigung von Frauen (Art. 3 

Abs. 2 GG) in Bezug auf den Zugang zu pädagogischen Berufen den Klägerinnen 

recht geben. 

 

Selbstverständlich sollen Frauen Zugang zu allen Berufen haben. Solange unsere 

Welt jedoch nicht dem Ideal entspricht, solange das Kopftuch weltweit als Sym-

bol der Geschlechter-Apartheid dient, solange werden Kopftücher bei Lehrerinnen 

uns Kopfzerbrechen bereiten. Die Freude über das "tolerante" Urteil kann ich also 

nicht teilen. Mag sein, dass es wegweisend für eine ideale Gesellschaft ist. Bleibt 

abzuwarten, wie sich unsere Schulen entwickeln, wenn sich die Zahl der kopf-

tuchtragenden Lehrerinnen erhöht. 

 

Artikel 5: 

 

"Im Iran oder Saudi-Arabien wäre ich längst tot"  

 

Vor zehn Jahren legte die Tochter des Gründers der Milli-Görus-Bewegung ihr 

Kopftuch ab und empfand sich erstmals als freier Mensch. Was hat das Kopftuch 

heute noch mit Islam zu tun? Sie sagt: Nichts. 

 

Von Emel Zeynelabidin  

 

Männer im Islam und im Judentum sind beschnitten. Man stelle sich vor, sie trü-

gen dieses als Bekenntnismerkmal öffentlich zur Schau! Was Männer in ihren 

Hosen tragen, tragen muslimische Frauen aber auf ihren Köpfen. Das auch nicht 

mehr leise, sondern laut und immer lauter. Aber wer will das heute noch hören 

und wissen? 

 

Die traditionelle Praxis verlangt noch viel mehr: Ein junges Mädchen lässt ihre 

Mitmenschen mit Beginn ihrer Verhüllung unmissverständlich und ungefragt teil-

haben an etwas, was wir heute absolute Privatsphäre nennen würden, nämlich ihre 

erste Monatsblutung, die sie zur geschlechtsreifen Frau macht. Aber das geht 

niemanden etwas an! 

 

Das Kopftuch ist heute in unserer Gesellschaft zu einem Symbol geworden, das 

die Frau regelrecht bloß stellt. Es liefert sie als Projektionsfläche den Vorurteilen 

anderer aus, da es in Europa vermehrt zu einer ideologischen Aussage geworden 

ist. 

 

Zehn Jahre Kopftuchdebatte und zahlreiche Opfer 

 

Das ist tragisch und erfordert längst ein konsequentes Handeln von Bildung und 

Politik, statt neue Baustellen und Kampfzonen in den Schulen zu schaffen. Zehn 

Jahre Kopftuchdebatte und zahlreiche Opfer unter den muslimischen Frauen 

scheinen für vernünftige Maßnahmen und eine kritische Beleuchtung einiger 

Glaubensvorstellungen noch nicht ausreichend zu sein. 

 

Was Muslime heute in ihrer Religionspraxis für den Willen Gottes halten, ist aber 

nur das Ergebnis von Interpretationen verschiedener Gelehrter, die im Glauben, 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article125344150/Kopftuchmaedchen-verhindern-Sarrazin-Lesung.html
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mit Gottes Worten verbindliche Gesetze formulieren zu müssen, aus dem Islam 

eine Religion der Vorschriften machten. Nicht jeder braucht diese Vorschriften 

immer und überall. Aber Muslime wollen den Konsens mit den Vorschriften, um 

ihr Verständnis von Gemeinschaft zu sichern. 

 

Seit zehn Jahren trage ich kein Kopftuch mehr, nachdem ich es 30 Jahre lang be-

nutzt hatte. Ich liebe die Freiheit (auch meiner Haare) und nutze umso mehr die 

vielen Möglichkeiten, meine soziale Bewegungsfreiheit und meine Persönlich-

keitsentwicklung zu gestalten. Hier in Deutschland ist das glücklicherweise mög-

lich. 

 

In einem Land wie dem Iran oder Saudi-Arabien wäre ich mit meinem Schritt in 

den selbstbestimmten Glauben schon längst ein toter Mensch. Ist Muslimen in 

Europa deshalb klar, in welchem Ausmaß der Missbrauch von Islam in jenen 

Ländern schon fortgeschritten ist? Wissen gerade Frauen die Spielräume einer 

Demokratie für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu nutzen? 

 

Die Welt ist in Verhüllte und Unverhüllte gespalten 

 

Erst heute ist mir bewusst, unter welch einschränkenden Umständen ich durch das 

Kopftuchtragen gelebt hatte. Auch hätte ich mir damals nicht vorstellen können, 

dass es überhaupt nicht schlimm ist, kein Kopftuch zu tragen und meine Haare in 

der Öffentlichkeit zu zeigen. 

 

Heute sind Frauen weltweit in Verhüllte und Nichtverhüllte gespalten. Und das im 

Namen der islamischen Religion. Eine (veraltete) Maßnahme aus der Zeit des 

Propheten ist heute zum Merkmal einer Apartheidpolitik geworden und nieman-

den stört es, dass dem ein Irrtum im Verständnis von Islam zugrunde liegen muss. 

 

In der Debatte um das Kopftuch, das falsch gesetzte Prioritäten bei Muslimen und 

Befremden bei Nichtmuslimen zum Vorschein gebracht hat, liegt dennoch eine 

große Chance, mithilfe kluger Fragen die Streiterei in eine lebenspraktische De-

batte umzuwandeln, um möglichen Irrtümern in Glaubensvorstellungen über Gott 

und den Islam nachzugehen. 

 

Was hat Allah gegen Damenfrisuren? Warum soll Gott strafen, wenn eine Frau 

Verantwortung für ihre Reize übernimmt und Männer entsprechend Verantwor-

tung für adäquates, faires Verhalten? Haben Männer nicht auch ihre Reize? Ist das 

Kopftuchtragen gesund für die Haare? Warum fällt es so schwer, auf das Kopf-

tuch zu verzichten, wenn es doch angeblich freiwillig getragen wird? 

 

Ich will Mensch sein, nicht nur Muslimin 

 

Mein Leben ist seit zehn Jahren für mich freier und leichter geworden, ohne dass 

ich dabei auf meinen Glauben verzichtet habe. Im Gegenteil, durch das Fehlen 

meines Kopftuches genieße ich einerseits die Unauffälligkeit in der Öffentlichkeit, 

in der ich 30 Jahre lang ein Kopftuch trug und mich mit der religiös begründeten 

Bekleidungsform zum Maßstab der Zeiten vor 1400 Jahren bekannte, als man 

("freie") gläubige Frauen und Sklavinnen unterscheiden wollte. 

 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article12945518/Der-Kopf-einer-Frau-gehoert-nur-ihr.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article139951417/Der-Westen-ist-feige.html
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Und andererseits gefällt mir der nahe Kontakt zu Menschen, die mich als Mensch 

erkennen, und nicht als "die Muslimin". Dabei schien ich als Verhüllte nicht zu 

wissen, was ich da wirklich genau tat. Mir hatte niemand davon erzählt, dass es 

sich bei der Verhüllung um ein Unterscheidungsmerkmal handelte und dass es um 

die "gefährlichen" weiblichen Reize ging. 

 

Eigentlich bestand bei mir überhaupt kein Bedarf, mich mit den Beweggründen 

meiner Glaubensansichten genauer zu befassen. Es gab keine Herausforderungen 

und Anlässe für ein kritisches Hinterfragen. Bis zur Kopftuchdebatte, die 2003 

mit Fereshta Ludins Gang zum Bundesverfassungsgericht begann, war das Tragen 

von Kopftüchern bei muslimischen Frauen in Deutschland überhaupt kein Thema. 

 

Dass aber das Kopftuch zum Gradmesser von Gläubigkeit und Gehorsam auch 

gegen eine Frau gerichtet werden kann, musste ich am eigenen Leibe erfahren, als 

ich mich freien Willens von der Überflüssigkeit der Verhüllung löste, und damit 

auch von meiner Stigmatisierung und Uniformierung. 

 

Es geht auch um die Würde von Männern 

 

Längst hat das Kopftuch den Zweck, die Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu 

markieren, statt mir als Individuum auch das Recht auf ein Aufgehen in der All-

gemeinheit und Gesamtheit der Gesellschaft zu geben. Zudem ist es ein Betrug an 

der Weiblichkeit und eine eklatante Infragestellung der Würde von Männern. 

 

Es legt eine moralische Schamhaftigkeit bei Frauen fest, die in ihre natürliche 

Persönlichkeitsentwicklung eingreift. Der Glaube an Gott braucht keine demons-

trativen Äußerlichkeiten. Was also hat das Kopftuch heute noch mit Islam zu tun? 

Nichts. 

 

Insofern wundert es mich sehr, dass das Bundesverfassungsgericht mit Scheu-

klappen vorgeht, wenn es gegen eine bestimmte Personengruppe ein Verbot er-

lässt, das für die Betroffenen mit einem Berufsverbot einhergeht, und es dann 

nach über zehn Jahren wieder aufhebt, ohne dass sich die Lage für diese Perso-

nengruppe etwa verbessert hätte. Vielmehr stehen die Lehrerinnen mit Kopftuch 

jetzt noch viel stärker im Fokus einer misslungenen Politik der Rechthaberei. 

 

Noch zu Zeiten des Kopftuchverbots erklärte mir eine Lehrerin in Hessen, warum 

sie sich für ihre Kopfbedeckung und gegen die Ausübung ihres Berufes entschlos-

sen hatte. Sie sprach davon, zwischen der Angst vor den Menschen und der Angst 

vor Gott eine Wahl zu treffen und entschied sich für die Angst vor Gott! Ihr Kopf-

tuch abzunehmen, um ihrem Beruf nachzugehen, sah sie als Ausdruck von 

Schwäche an. Ihre Angst vor Gott hingegen war für sie Ausdruck von Stärke! 

Kann Angst aber ein guter Ratgeber sein, um lebenswichtige Entscheidungen zu 

treffen? 

 

 

Artikel 6: 

 

Mehr Kopftuch wagen  

 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article133310585/Deutsche-Muslime-werdet-endlich-Staatsbuerger.html
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article133310585/Deutsche-Muslime-werdet-endlich-Staatsbuerger.html
http://www.welt.de/kultur/article138625652/Haben-Sie-etwas-bewirkt-Herr-Buschkowsky-Noe.html
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Mit der Aufhebung des Pauschalverbots für Kopftücher an Schulen hat das Bun-

desverfassungsgericht richtig entschieden. Das Urteil fördert die Integration und 

die Gleichberechtigung der Religionen. Das gebietet das Grundgesetz.  

 

Kommentar von Heribert Prantl 

 

Das Kopftuch ist ein Kopftuch. Es ist nicht aus gefährlichem Stoff. Es ist klein, es 

wickelt nicht die ganze Frau ein; es dient nicht der Verschleierung. Es ist ein klei-

nes Bekenntnis, ein religiöses Symbol. Es ist nicht aggressiv, es bedroht nieman-

den. Das Verfassungsgericht hat richtig entschieden: Es ist über seinen Schatten 

gesprungen und hat das von Landesgesetzen geforderte pauschale Kopftuchverbot 

für muslimische Lehrerinnen aufgehoben. 

 

Wenn eine Lehrerin Kopftuch trägt, ist das eine gute Botschaft 

 

Muslimische Lehrerinnen dürfen grundsätzlich Kopftuch tragen. Diese Karlsruher 

Entscheidung ist eine Entscheidung gegen die Hysterie. Sie ist eine Entscheidung 

gegen Berufsverbote, also für Integration. Und sie eine Entscheidung für die 

Gleichbehandlung von Religionen. Es geht nicht, dass eine Ordenstracht erlaubt 

ist, das Kopftuch aber nicht. Wenn eine muslimische Lehrerin, die für diesen Staat 

und seine Grundordnung einsteht, ein Kopftuch trägt - dann ist das eine gute Bot-

schaft. Sie widerlegt "durch sich selbst die Vorstellung von der im Islam unterd-

rückten Frau". So hat das schon vor Jahren der Rechtsgelehrte und frühere Bun-

desverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde formuliert. 

 

Seine Kollegen hatten 2003 ein windelweiches Urteil gefällt: Sie hatten es den 

Ländern anheimgestellt, "im Rahmen ihrer Schultraditionen" Regelungen zu fin-

den. Jetzt haben die Richter das gesagt, was das Grundgesetz gebietet. 

 

Artikel 7: 

 

Wenn Eltern ein Problem mit dem Kopftuch haben 

 

Von Roland Preuß  

 

Es habe durchaus Konflikte um Lehrerinnen mit Kopftuch gegeben, heißt es aus 

dem Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz, aber nicht so, wie man sich das 

wohl vorstellt. Es ist kein Fall bekannt, in dem eine dieser Lehrerinnen Druck auf 

Schüler ausgeübt hätte oder in dem Schüler sich unter Druck gesetzt gefühlt hät-

ten durch das Stück Stoff am Kopf. "In den wenigen Fällen, in denen es Probleme 

gab, hatten sich vor allem Eltern beschwert, vereinzelt auch Lehrerkollegen", sagt 

Ministeriumssprecher Wolf-Jürgen Karle. Rheinland-Pfalz ist einen anderen Weg 

gegangen als Nordrhein-Westfalen, dessen Kopftuchverbot für Lehrerinnen am 

Freitag gekippt wurde. Hier lässt man die Verhüllung Staatsbediensteter zu, so 

wie in Hamburg, Schleswig-Holstein und allen ostdeutschen Ländern. 

 

Größere Probleme sind daraus nicht entstanden. Und da, wo Streit aufflammt, 

kann man die Frage stellen, wer dafür verantwortlich ist: die Lehrerin, die ihr 

Haar verhüllt - oder Eltern und Lehrerkollegen, die sich dadurch provoziert füh-

len. Für manche Eltern reiche dies aus für die pauschale Unterstellung, die Päda-

http://www.sueddeutsche.de/thema/Kopftuch
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesverfassungsgericht-karlsruhe-kippt-pauschales-kopftuchverbot-1.2391520
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesverfassungsgericht-karlsruhe-kippt-pauschales-kopftuchverbot-1.2391520
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesverfassungsgericht-karlsruhe-kippt-pauschales-kopftuchverbot-1.2391520
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gogin könne nicht wertneutral unterrichten, sagt Karle. Es geht darum, womit das 

Kopftuch verbunden wird: mit einem rückständigen Weltbild, Missionierung, ei-

ner Vorstellungswelt, die gegen das Grundgesetz stehe. 

 

So war das Verbot auch politisch begründet worden. Man erwarte von den Lehre-

rinnen "Mäßigung im Blick auf eine damit nicht auszuschließende politische Bot-

schaft, die mit den Grundüberzeugungen der Verfassung nicht vereinbar ist", sagte 

zum Beispiel die damalige hessische Kultusministerin Karin Wolff (CDU) bei der 

Einführung des dortigen Kopftuchverbots. Nun, Jahre später, kann man von einem 

Scheinproblem sprechen. Das zeigt sich auch in Hamburg. Es laufe reibungslos, 

es sei kein Problem mit kopftuchtragenden Pädagoginnen bekannt, heißt es aus 

der dortigen Schulbehörde. 

 

In den Ländern ohne Verbot gilt eine andere Grenze, eine, die das Verhalten der 

Lehrer zum Maßstab nimmt: Sie dürfen in der Schule nicht missionieren oder agi-

tieren. Wer zum Beispiel für eine salafistische Moscheegemeinde oder den Kampf 

für unterdrückte Palästinenser wirbt, müsste mit einem Disziplinarverfahren rech-

nen. Dies gilt für jegliche politisch-weltanschauliche Werbung und trifft den 

christlichen Fundamentalisten im Staatsdienst genauso, wie es Pädagogen treffen 

würde, die für eine bestimmte Partei trommeln. 

 

Die Frage, inwiefern man das Kopftuch an sich schon als Bedrohung wahrnimmt, 

hat auch damit zu tun, wie gut man Muslime kennt - und als Normalität wahr-

nimmt. Ebenfalls am Freitag stellten Forscher der Berliner Humboldt-Universität 

neue Zahlen dazu vor. Demnach kennen Jugendliche und junge Erwachsene Mus-

lime viel häufiger aufgrund persönlicher Kontakte als ältere Bürger. Für die Jün-

geren ist die verschleierte Muslima oft Alltag, 71 Prozent von ihnen sprachen sich 

für das Recht von Lehrerinnen aus, ein Kopftuch zu tragen. Bei den Älteren gab 

es dagegen eine Mehrheit von 52 Prozent für ein Verbot. Dies passt gut zu dem 

Umstand, dass vor allem Eltern gegen das Tuch im Klassenzimmer protestieren, 

kaum aber die Schüler selbst. 

 

Auch unter Lehrern ist der muslimische Glaube mitunter Anlass für Sticheleien. 

Das zumindest hat eine Befragung der Universität Bremen ergeben. Dort berichte-

ten Bremer Studentinnen und Referendarinnen von Konflikten, selbst wenn sie 

kein Kopftuch trugen. "Jetzt kommen die Ayşes auch noch ins Lehrerzimmer und 

bringen ihren Islam mit", zitiert eine Muslima in der Untersuchung eine ihrer Kol-

leginnen. Das Bremer Kopftuchverbot ermutige manche Pädagogen offenbar zu 

solchen Bemerkungen, es fasse das sichtbare Bekenntnis zum Islam als Problem 

auf, sagt die Professorin für Bildungswissenschaften an der Uni Bremen, Yase-

min Karakaşoğlu. 

 

Hinter den jetzt gekippten Verboten steht die Streitfrage, ob der Islam zu Deutsch-

land gehört - und damit auch Kopftuchträgerinnen in staatlichen Schulen unter-

richten dürfen. Ob diese mündige Bürgerinnen und verlässliche Beamte sein kön-

nen? Eigentlich hatten auch die Länder, die das Kopftuch bisher verbieten, diese 

Frage schon beantwortet: Ja, können sie. Denn im islamischen Religionsunterricht 

dürfen Lehrerinnen das Kopftuch tragen. Doch gab es selbst da in Schulen Be-

denken, etwa als im vergangenen Herbst in Hannover der Islamunterricht startete. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Schule
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Ein Schulleiter beklagte, dass sich Mädchen unter Druck gesetzt fühlen könnten. 

Die Schülerinnen selbst wurden wieder einmal nicht gefragt. 

 

Artikel 8:  

 

Kein Kopftuch am Lehrerpult 
 

Von Tanit Koch  

 

Lehrer haben Vorbildfunktion. Künftig auch Lehrerinnen mit Kopftuch. 
 

Eltern, die dieses Vorbild für ihre Kinder nicht möchten, werden es schwer haben. 

Denn das Karlsruher Urteil erlaubt das Kopftuch faktisch. Die Hürden für ein 

Verbot sind hoch. 

 

Die Verfassungsrichter beweisen damit Respekt vor Frauen mit Kopftuch. 

An mancher (Brennpunkt-)Schule fehlt jedoch der Respekt vor Frauen ohne 

Kopftuch. 
 

Und: Wird ein muslimisches Mädchen seine konservativen Eltern jetzt noch da-

von überzeugen können, kein Kopftuch tragen zu müssen, wenn die eigene Lehre-

rin eines trägt? 

 

Richtig: Keine Religion darf benachteiligt werden. 
 

Ebenso wichtig: Lehrer an staatlichen Schulen – ob angestellt oder verbeamtet – 

müssen neutral sein, auch äußerlich. Mit einer Ausnahme: dem Religionsunter-

richt. 

 

Ansonsten muss gelten: Kreuz, Kippa oder Kopftuch gehören nicht ans Leh-

rerpult. 

 

Artikel 9: 

 

Kopftuch-Urteil: Es geht um  

das Frauenbild dahinter 

 

Von Margot Käsmann  

 

Die Karlsruher Richter haben letzte Woche entschieden, dass Lehrerinnen 

das Tragen eines Kopftuches nicht pauschal verboten werden kann. Das sei 

allerdings möglich, wenn deren äußeres Erscheinungsbild „zu einer hinrei-

chend konkreten Gefährdung oder Störung des Schulfriedens führt“. 

 

Auf dem Deutschen Schulleiterkongress in Düsseldorf gingen kurz nach Bekann-

twerden des Urteils die Fragen los. Soll nun jede Schule selbst entscheiden? Die 

Richterinnen und Richter haben ja gesagt, das Kopftuch könnte verboten werden, 

wenn es Konflikte mit Eltern oder Schülern mit sich bringt oder die schulischen 

Abläufe und die Erfüllung des Erziehungsauftrages beeinträchtigt. 
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Dann müssten Pädagoginnen auf die „religiöse Bedeckung“ verzichten. 

 

Zum einen sollte Schule religiöse Symbole nicht verbannen. Religion gehört 

zum Menschen und der soll in der Schule ja ganzheitlich anwesend sein und 

nicht einen Teil der eigenen Identität an der Eingangstür abgeben. Zum an-

deren soll die Schule ein Lernort der Freiheit sein und dem kann das Kopf-

tuch als Symbol entgegenstehen. 
 

Aber es geht doch nicht ums Kopftuch an sich! Früher haben viele Frauen in 

Deutschland aus Tradition Kopftuch getragen. Kopfbedeckungen wie Hauben 

gehören zur traditionellen Tracht in ländlichen Regionen. Oder erinnern wir uns 

an den Film „Frühstück bei Tiffany“, in dem Audrey Hepburn großartig aussah 

mit Kopftuch und zur Modeikone wurde. 

 

Ein Kopftuch ist erst mal schlicht und einfach ein Stück Stoff. 
 

Es geht letzten Endes um das Frauenbild, das ist entscheidend! Inzwischen kenne 

ich Frauen mit Kopftuch, die fließend Deutsch sprechen, selbstbewusst studieren, 

ihre Frau stehen. 

 

Aber es gibt auch den Zwang zum Kopftuch durch muslimische Familien, die 

damit die Tochter zwingen wollen zu sexueller Enthaltsamkeit und sie trim-

men wollen auf Unterordnung unter den Mann. Schon das Zeigen der Haare 

gilt da als sexualisiert. Für mich sagt das übrigens mehr aus über das Män-

nerbild als über das Frauenbild. 
 

Also: Ein Kopftuch allein sagt noch gar nichts. Aber wenn eine Lehrerin es aus 

Glaubensgründen trägt, muss sie dennoch auch mit dem Vater beim Elternsprech-

tag allein reden und ihm die Hand geben können. Sie muss den Mädchen in der 

Klasse Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen, und den Jungen klarmachen, 

dass sie nicht die Paschas dieser Erde sind. 

 

Es darf nicht dazu kommen, dass alte Geschlechterrollen, die Frauen Freiheit 

versagt haben, in der Schule neu Raum finden. Das gilt übrigens für alle, 

Kopftuch hin oder her. Jede Lehrerin und jeder Lehrer in unserem Land 

haben dafür einzustehen, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, über 

ihre Sexualität frei bestimmen können, ihren Ehepartner selbst wählen dür-

fen. 
 

Dafür wurde lange genug gekämpft. Wenn eine Frau mit Kopftuch das bejaht, 

kann sie gern Lehrerin sein, denke ich. Vielleicht liegt Karlsruhe gar nicht so 

falsch damit, das vor Ort einzuschätzen. 

 

Wie heißt es in der Bibel: „Prüft aber alles und das Gute behaltet.“ (1. Thess 

5,21) Bleiben Sie behütet. 
 

Artikel 10: 

 

Pegida wird Jubeln  
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Das Verfassungsgericht erteilt der Ungleichbehandling der Religionen in der 

Schule eine Absage. Endlich. Aber es hat Türen für einen Kulturkampf geöffnet. 

 

Von Heide Oestreich, Inlandsredakteurin 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil endlich einen unhaltbaren 

Zustand beendet – und zugleich einen neuen erzeugt. Lehrerinnen dürfen laut dem 

Urteil in der Schule so lange ein Kopftuch tragen, wie der Schulfrieden nicht 

konkret gestört wird. 

 

Damit bekommen die Bundesländer, die vorher mit eiernden Formulierungen ver-

suchten, Kopftücher aus der Schule zu verbannen, christliche Bekundungen aber 

zu erlauben, erstmal gründlich Bescheid gesagt. Ausnahmen für Kreuze und Non-

nentrachten darf es nämlich nicht geben, meint das Gericht. Wenn diese den 

Schulfrieden stören, müssen sie auch verschwinden. 

 

Das Verfassungsgericht erteilt der Ungleichbehandlung der Religionen in der 

Schule also eine Absage. Endlich. Aber es hat damit auch die Schultüren für einen 

Kulturkampf geöffnet. Denn nun können alle, die es wollen, den Schulfrieden 

stören, indem sie Lehrerinnen anfeinden, wie diese ein Kopftuch tragen. Die para-

doxe Wirkung: Nach rassistischen Angriffen auf eine Kopftuch-Lehrerin muss 

diese als Konsequenz ihr Kopftuch ablegen. Pegida wird jubeln. 

 

Den Bedürfnissen einer multireligiösen Gesellschaft wird das Urteil nicht gerecht. 

Eine solche würde wohl eher dafür werben, dass religiöse Kleidungsstücke auch 

in Bildungsinstitutionen getragen werden dürfen – und die Kinder sich damit aus-

einandersetzen können. Schließlich unterrichten bis heute auch Nonnen im Habit 

an staatlichen Schulen, ohne dass der Schulfrieden bisher in Gefahr geriet. Eltern, 

die damit gar nicht leben konnten, schickten ihre Kinder schlicht auf eine andere 

Schule. 

 

Und das Argument, dass das islamische Frauenbild mit Kopftuch der Gleichbe-

rechtigung im Grundgesetz widerspricht? Das könnte in einzelnen Auslegungen 

so sein, aber nicht in allen. Es gibt auch feministische Musliminnen mit Kopftuch, 

die die volle Gleichberechtigung der Frau befürworten und auch leben. Übrigens 

hat eine Befragung unter Lehramtsstudentinnen mit Kopftuch genau diese Hal-

tung zutage gefördert. Und: In der katholischen Kirche herrscht ein weitreichen-

des Berufsverbot für Frauen, das wohl auch kaum mit dem Grundgesetz im Ein-

klang steht. 

 

Besser als dieses Urteil wäre eines gewesen, das Lehrerinnen keine Bekleidungs-

vorschriften macht. Und sie vor allem nicht den lokalen Islamfeinden ausliefert. 

 
Artikel 11: 

 

Was unter dem Tuch gedacht wird 

 

Das Verfassungsgericht bürgert den Islam ein Stück mehr ein. Streiten sollten wir 

über Fundamentalismus, nicht über ein Kleidungsstück. 

 

http://www.taz.de/Entscheidung-Bundesverfassungsgericht/%21156328/
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Von Heide Oestreich, inlandsredakteurin  

 

Auf dem Weg, den Islam einzubürgern, ist die Bundesrepublik einen winzigen 

Schritt weitergekommen. Das Verfassungsgericht hat einen Zustand eklatanter 

Ungleichbehandlung beendet: Man darf Musliminnen nicht allein deshalb diskri-

minieren, weil sie anders aussehen als der Rest. Eine Hintertür bleibt allerdings 

offen: Gibt es Streit über das Kopftuch, kann es in einem ganzen Schulbezirk ver-

boten werden. 

 

Trotzdem: Ein Schritt ist gemacht. Das Verfassungsgericht hat damit auch klar-

gestellt, dass Religion in der Schule stattfinden darf – und zwar auch eine, die 

nicht schon seit Anno Pief in den Schulgesetzen verankert ist. Damit setzt es den 

spezifisch deutschen Umgang mit der Trennung von Staat und Religion fort und 

erweitert ihn auf nichtchristliche Religionen. 

 

Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass es hierzulande nie eine richtige 

Trennung von Staat und Kirche gab: Neben Kirchensteuern und staatlich finan-

zierten TheologInnenlehrstühlen sind gerade die Schulen oft keineswegs neutral. 

Schulgottesdienste, Religionsunterricht – sogar die Bildungsgesetze haben oft 

einen christlichen Drall. 

 

So steht in der Bayerischen Landesverfassung, dass in staatlichen Volksschulen 

„nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse“ erzogen werden soll. Dort 

hängt noch oft ein Kruzifix an der Wand. Das muss nur dann abgehängt werden, 

wenn die Schulleitung findet, dass Eltern oder SchülerInnen schwerwiegende 

Gründe gegen das Kreuz vorbringen. Auch in Baden-Württemberg wird „im Geist 

christlicher Nächstenliebe“ erzogen, so will es das Schulgesetz. Eine „hinkende 

Trennung“ von Staat und Religion – so nennen das JuristInnen. 

 

Vertrauen erschüttert 

 

Dass Religion nicht nur segensreich sein kann, wurde bislang gern ignoriert; nicht 

einmal die Missbrauchsskandale haben das grundsätzliche Vertrauen in die Vor-

züge christlicher Beregnung in den Schulen erschüttert. Nun aber, wo sich mit 

dem Islam eine für viele Deutsche problematische Religion einzubürgern beginnt, 

steht die gesamte hinkende Trennung infrage. Es gibt im deutschen Islam mehr 

VertreterInnen einer fundamentalistischen und damit auch frauenfeindlichen Aus-

legung als im deutschen Christentum. 

 

Was nun? 

 

Zwei Modelle stehen zur Wahl: Das Modell Frankreich und das Modell England. 

Frankreich hat mit dem Trennungsgesetz von 1905 Staat und Religion getrennt: 

Keine Kirchensteuern, kein Religionsunterricht, keine Weihnachtsfeiern und auch 

keine Kopftücher – nicht einmal Schülerinnen dürfen das Tuch tragen. England 

geht den entgegengesetzten Weg: Es hat eine Staatskirche und erkennt alle Reli-

gionen gleichermaßen an. Kopftücher sind dort kein Problem. 

 

Und Deutschland? Die Kirchen sind hier zu stark, als dass eine vollständige Tren-

nung von Staat und Religion durchsetzbar wäre. Es bleibt nur der zweite Weg: 
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den Islam einzubürgern. Ihm eine Sonderbehandlung angedeihen zu lassen, wie es 

so viele Bundesländer mit ihren Kopftuchgesetzen versuchten, ist nicht möglich. 

 

Fundamentalisten im Einbürgerungsprozess aussieben 

 

Man muss vielmehr die Fundamentalisten schon im Einbürgerungsprozess aussie-

ben und einen europäischen Islam erfinden. Das ist Arbeit, gibt Konflikte. So ist 

der eher konservative Koordinierungsrat der Muslime unglücklich über den libe-

ralen Theologen Mouhanad Khorchide, der in Münster Imame ausbilden soll. 

 

Aber solche Aushandlungen brauchen wir. Die etwas breitere Akzeptanz des 

Kopftuchs, die sich nun anbahnt, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es ist 

gut, dass die Mehrheitsgesellschaft sich die Mühe machen muss, zu schauen, was 

unter dem Tuch gedacht wird. 

 

Das ist endlich eine Haltung, die nicht mehr xenophob ist – und nebenbei auch 

mit der Diskriminierung von Frauen Schluss macht. Denn nur Frauen leiden unter 

dem Kopftuchverbot. Für fundamentalistische Bartträger war es nie vorgesehen. 
 

Bilaga 2: Artikelsammanfattning:  

 

Kritisk till domstolsbeslutet 

 

I artikeln Würden Verfassungsrichter auch Nudisten schützen? (A2) yttrar sig 

reportern Henryk M. Broder negativt till domstolsbeslutet eftersom han anser att 

det är naivt. Vidare kritiserar han en ökad respekt för religion i västvärlden efter-

som den inte är genomtänkt och inte avgränsar. Särskilt författningsdomstolens 

formulering av att ett ideal, som att bära slöja, måste vara tillåtet står författaren 

kritisk emot eftersom det inte borde vara författningsdomarens sak att bestämma 

vad ideal är. Författaren beskriver dessutom slöjan och islam på ett nedsättande 

sätt genom att till exempel koppla dessa till våld. Till sist anser han också att slö-

jan har en alltför godtycklig betydelse för att beslutet ska kunna rättfärdigas.  

 

I artikeln Das Kreuz mit dem muslimschen Kopftuch (A3) ställer sig Facebooks 

avdelningschef för åsikt/forum Andrea Seibel kritisk till beslutet eftersom hon 

anser att slöjan symboliserar ofrihet. Hon anser vidare att islam är våldsam och 

går emot västerländska värden. Slöjan som symboliserar ofrihet är därmed ovär-

digt ett liberalt samhälle. Beslutet har istället förstärkt den konservativa islam som 

hon är kritisk emot. Istället för det beslutet som gjordes borde det ges en signal för 

muslimer att anpassa sig till ett liberalt samhälle. 

 

I artikeln Nicht jedes Kopftuch ist Zeichen der Unterdrückung (A4) är Seyran 

Ates kritisk till beslutet eftersom hon anser att en lösning i slöjdebatten varken 

kan innebära ett komplett tillstånd eller förbud att få bära slöja då denna, även om 

bakomliggande motiven är andra, symboliserar tvång och ojämlikhet mellan kvin-

nor och män. Hon anser vidare att författningsdomstolen inte alls behövde döma 

utifrån denna globala dimension som slöjdebatten har utan enbart utifrån enskilda 

ärenden. Därför förblev den enda frågan för domarna det abstrakta argumentet av 
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en konkret risksituation för eleverna. Beslutet kan därför inte förhålla sig till den 

allomfattande dimensionen av allt vad slöjan kan symbolisera.  

 

I artikeln ”Im Iran oder Saudi-Arabien wäre ich längst tot” (A5) anser Emel Ze-

ynelabidin, som själv slutade att bära slöja för tio år sedan, att beslutet inte är bra 

eftersom kvinnor med slöja som redan var utsatta förut ställs ännu mer i fokus. 

Enligt författaren har slöjan inte längre något med islam att göra och har i dagens 

samhälle blivit en symbol som exponerar kvinnor för fördomar. Beslutet har enligt 

henne försämrat denna situation. Syftet med slöjan har blivit att markera tillhörig-

heten till en minoritet och hindrar individer att utveckla sig i ett fritt samhälle.     

 

Tanit Koch anser i sin artikel Kein Kopftuch am Lehrerpult (A8) att beslutet är 

negativt eftersom det gör det svårt för de som inte vill att en lärare med slöja ska 

vara förebild, en funktion som lärare har. Dessutom försvarar beslutet situationen 

för flickor med konservativa föräldrar att inte behöva bära slöja när till och med 

läraren bär slöja. Vidare måste lärare på statliga skolor vara neutrala, även ytligt, 

vilket därför utesluter bärandet av slöjan såsom andra religiösa symboler. 

 

Förespråkar domstolsbeslutet   

 

I artikeln Lasst die Lehrerinnen doch Kopftuch tragen! (A1) anser korresponden-

ten för politik och samhälle Alan Posener att beslutet är rätt eftersom det står i 

enlighet med Tysklands grundrätt. Tyskland är enligt författaren ingen sekulär stat 

eftersom tyska skolan är en plats för kooperation mellan kyrka och stat. Eftersom 

andra religiösa symboler också är tillåtna ålägger den tyska lagen att även slöjan 

behandlas på samma sätt. Författaren anser vidare att slöjan för många kvinnor 

symboliserar religiös praktik. Trots att det är så att slöjan även kan symbolisera 

tvång så måste detta inte nödvändigtvis påverka individen som bär slöjan.  

 

Heribert Prantl anser i sin artikel Mehr Kopftuch wagen (A6) att författningsdom-

stolen har tagit rätt beslut eftersom det främjar integration och jämlikhet mellan 

religionerna vilket dessutom påbuds av författningen. Författaren anser att slöjan 

bara är en bit tyg som varken är aggressiv eller hotfullt. En lärare som bär slöja är 

ett bra budskap eftersom det motbevisar och motverkar uppfattningen av islam 

som kvinnoförnedrande. 

 

I artikeln Wenn Eltern ein Problem mit dem Kopftuch haben (A7) förespråkar 

Roland Preuß domstolsbeslutet eftersom lärare med slöja varken är hotfulla, ska-

par konflikter eller hindrar dem från att undervisa enligt författningen. Författaren 

menar att det inte finns ett ända känt fall där elever har känt sig pressad genom en 

lärare med slöja. Istället har det varit föräldrar och lärare som har klagat. Uppfatt-

ningen om slöjan som hotfull är kopplad till frågan om hur bra man känner mus-

limer. Den bakomliggande frågan i debatten är om islam tillhör Tyskland och lä-

rare med slöja kan undervisa på ett pålitligt sätt vilket enligt författaren är själv-

klart.  

 

I artikeln Kopftuch-Urteil: Es geht um das Frauenbild dahinter (A9) ställer sig 

Margot Käsmann positiv till beslutet eftersom hon anser att religion tillhör männi-

skan och därmed är del av hennes identitet och därför ska även religiösa symboler 

inte förbjudas. Slöjan i sig själv har ingen betydelse, men betydelsen som den ges 
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är avgörande. Är den bakomliggande betydelsen tvång och en dålig kvinnobild så 

är slöjan problematisk. Ställer sig en lärare med slöja däremot bakom liberala vär-

den anser författaren att det inte är något problem att bära slöja. 

 

I inlandsredaktören Heide Oestreichs artikel Was unter dem Tuch gedacht wird 

(A11) anser hon att beslutet är ett steg framåt att naturalisera islam i Tyskland och 

ett steg emot diskrimineringen av muslimska kvinnor på grund av deras utseende. 

Beslutet har också tydliggjort att religion är en del av skolan och förhåller sig 

därmed i enlighet med tyska situationen av separationen mellan stat och religion. 

Eftersom kristendomen är för starkt förankrad i Tyskland för att denna skulle 

kunna separeras helt från staten men det ändå måste vara jämställt mellan religio-

nerna är enda rätta alternativet att naturalisera islam.   

 

Förespråkar och kritiserar beslutet 

 

I Heide Oestreichs artikel Pegida wird Jubeln (A10) förespråkar hon beslutet ef-

tersom det löser upp ojämlikhet mellan religioner på skolor. Dock problematiserar 

författaren att tillägget om att slöjan kan förbjudas i enskilda fall av konflikt efter-

som det kan utsätta lärare med slöja. Därmed uppfyller beslutet inte kraven som 

gäller i ett pluralistiskt samhälle eftersom ett sådant beslut snarare hade tillåtet 

religiösa klädesplagg generellt. På det sättet beslutet fattades blir muslimer mål-

tavlor.  

 

 
 

 

 


