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Executive Summary  
The background for the thesis is to create a new perspective on the debate surrounding the Muslim 

head-scarf. The use of the scarf can be interpreted in many different ways, an example would be 

that many people in the western world see the scarf as a sign of female oppression. 

 

In Denmark there is no basic knowledge or insight in what the reasons are that cause teenage girls 

to voluntarily choose to wear the scarf. The Analysis of the thesis is therefore based on a dialogue 

with young Muslim girls between 12 and 16 who all wear the scarf. They explain their background 

for choosing to wear the scarf, and the impact it has had on them. 

 

Based on Michel Foucault’s (1926-1984) model of power, the purpose of this project is to discuss 

how the scarf subjects Muslim girls to certain rules and standards, and how the scarf can be a free 

choice when taking Foucault’s knowledge of power into consideration. 

 

The thesis concludes, that when the girls voluntarily choose to wear the scarf, it influences the way 

they act. The girls refer to one truth, about whom they are and who they should be, when they put 

on the scarf. The girls act in certain ways, based on ideals and the expectations of a ‘real’ scarf 

wearing Muslim girl. 

  

The scarf gives the girls protection and releases them from being viewed as sexual objects, in a so-

ciety where women often are portrayed as sex symbols. Through the scarf the girls have decided 

how they wish to be judged, and they express that this should not be based on how they look. 

 

The scarf binds the girls in a discourse where the scarf positions them as ‘proper’ believers, decent, 

honourable and innocent Muslim girls. This is a subject-position that creates expectations to the 

girls’ behaviour, dress code, and at the same time works controlling on how the girl should talk, 

think and act in regard to herself and others. The scarf therefore disciplines the girls’ behaviour 

based on certain rules and standards. 

 

The thesis shows that the free choice to wear the head scarf is still debatable, considering  

Foucault’s study of knowledge and power.  



Forord 
Baggrunden for specialets undersøgelser tager udgangspunkt i en undren over, at alle, jeg 

mødte, havde en mening og udtalte sig om kvinder, der har en anden etnisk baggrund end 

dansk og går med tørklæde. Uanset om det var kollegaer, venner eller familie, havde de en 

holdning til debatten om tørklæder i medierne. De ville alle gerne give udtryk for deres 

synspunkter.  

 

Debatten var bred, og i alle nyhedsmedier var der mennesker, som ville fortælle deres 

holdning til tørklædebærende kvinder i det danske samfund. Det var som om, der var flere og 

flere, som havde en holdning til dette emne uden egentlig at have nogen tilknytning eller 

kontakt med tørklædebærende kvinder.  

 

Medierne er ofte folks primære adgang til information, og derfor undrede det mig, at der på 

intet tidspunkt i medierne blev inddraget kvinder med tørklæder i debatten. Hvorfor blev de 

ikke hørt, eller ville de ikke høres? Det blev grundlaget for specialets undersøgelser at spørge 

de unge muslimske piger, hvorfor de frivilligt valgte at bære tørklæde. 

 

Det var gennem interviewene, at jeg ønskede at få en dybere indsigt i pigernes beslutning om 

at bære tørklæde. Med interviewene fik pigerne mulighed for selv at komme med deres 

fortælling om tørklædet og baggrunden for deres valg. Hvilket har været med til at udvide min 

viden og forståelse for tørklædets betydning for de unge muslimske piger. Jeg håber, at 

specialet kan danne grundlag for en nuancering af debatten om det muslimske tørklæde.  

 

I forbindelse med mit speciale har jeg samarbejdet med en studerende fra Roskilde 

Universitet om de kvalitative interviews, som danner grundlag for undersøgelserne.   
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1 Indledning 
De muslimske kvinders tørklæder har været en del af mediernes synliggørelse af 

minoriteterne i Danmark siden 1970’erne. Det var først i slutningen af 1990’erne, at 

nyhedsmedierne satte fokus på baggrunden for at bære tørklæde. Det muslimske 

hovedtørklæde har herefter været livligt debatteret i nyhedsmediernes formidling af 

minoriteterne. (Andreasen 2007:92)  

 

I Danmark har debatten om tørklædet bl.a. omhandlet arbejdsgivernes muligheder for at 

forbyde brugen af det muslimske hovedtørklæde på arbejdspladsen. Det er ikke kun i 

Danmark, at man har debatteret tørklædets anvendelse, men også i andre europæiske lande 

har tørklædedebatten fået stor opmærksomhed1. I Frankrig har man bl.a. indført forbud mod 

alle synlige religiøse symboler i det offentlige rum. Det betyder, at eleverne ikke må bære 

tørklæde, kors, kalot eller andre religiøse genstande i skolen (Yegenoglu 2006:57-58).  

 

Enkelte feminister herhjemme og i udlandet betragter endvidere tørklædet som et symbol, der 

fastholder muslimske kvinder i en undertrykkende rolle i forhold manden. De går ind for et 

tørklædeforbud, mens andre feminister understreger, at det vil udelukke den frie, selvstændige 

og troende kvinde fra f.eks. at gennemføre en uddannelse. Tørklædet er blevet 

omdrejningspunktet i en debat, som sætter religion, etnicitet og køn i spil på en meget 

kompleks måde.   

 

Det er vigtigt at høre de unge piger, som frivilligt selv har valgt at bære tørklæde. Det er de 

unge muslimske tørklædebærende pigers italesættelse af tørklædet og deres begrundelse for 

deres valg - at gå med tørklæde - som danner grundlaget for specialet. I samfundsdebatten 

ikke mindst via nyhedsmedierne tales der alt for ofte om de tørklædebærende piger, og meget 

sjældent bliver pigerne hørt og inddraget i debatten. Det er hele grundlaget for specialet, og 

det har haft afgørende betydning i forhold til, hvilke undersøgelser jeg har gennemført.  

 

 

 

 

 
                                                 
1 The Veil Project er en europæisk undersøgelse af tørklædets anvendelse, hvor Danmark bl.a. er repræsenteret 
af professor Birthe Siim og lektor Rikke Andreassen: www.veil-project.eu  
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1.1 Problemfelt 

De muslimske kvinders brug af tørklædet kan tolkes på mange forskellige måder, f.eks. bliver 

tørklædet i den vestlige verden ofte forbundet med kvindeundertrykkelse. Det bliver også i 

nogle feministiske kredse diskuteret, om tørklædet enten skal opfattes som undertrykkende 

eller frigørende, idet tørklædet kan opfattes som et virkemiddel, der opretholder et 

anakronistisk forhold imellem kønnene. (Staunæs 2004:173, Elg 2002:183, Andreasen 

2007:93) Der findes mange ubegrundede påstande om årsagen til, at en muslimsk kvinde 

bærer tørklæde. Begrundelserne for at bære tørklæde er meget differentieret. Det kan f.eks. 

skyldes, at familien kan have tilskyndet hende til det, det kan være af religiøs overbevisning, 

ens kulturelle baggrund, påvirkning fra særlige religiøse højtider, et personligt valg eller være 

begrundet i den negative omtale om tørklædet i Danmark. Dermed kan brugen af tørklædet 

være både et politisk redskab og et religiøst budskab til omverdenen. (Schmidt 2007:39) 

Beslutningen om at bære tørklæde kan således have mange forskellige bevæggrunde – alt lige 

fra religion, kultur, traditioner til kvindens selvstændighed og det individuelle valg. Dermed 

er tørklædets funktion og betydning flertydig, og det gør tørklædet til en kompleks størrelse, 

hvor det er vanskeligt at give et entydigt svar på spørgsmålet; hvorfor kvinder vælger at bære 

hovedtørklæde?    

 

Derfor er det væsentligt at høre kvindernes egne begrundelser for at bære tørklæde og ikke 

lade sig påvirke af de eventuelle fastgroede opfattelser i medierne samt forældede 

fortolkninger af tørklædet som et patriarkalsk undertrykkelsesmiddel. (Bæk Simonsen 

2004:170) Der er flere veluddannede og ressourcestærke muslimske kvinder med tørklæde, 

som står frem og fortæller om, hvorfor de vælger at bære tørklæde. Dermed er de med til at 

udfordre det billede, medierne giver af den muslimske kvinde i Danmark som værende 

uvidende, hjemmegående og undertrykt. Disse kvinder hævder dermed, at tørklædet sagtens 

kan forbindes med den moderne, frigjorte og veluddannede kvinde, som personligt har valgt 

tørklædet til. (Bæk Simonsen 2004:169-170, Andreassen 2007) 

 

Tørklædet er ikke bare et stykke stof, som kan sammenlignes med et par jeans eller en bluse. 

Det kommunikerer nonverbalt et symbol om islam. Tørklædet indebærer dermed en 

synliggørelse af kvindernes religiøse overbevisning, som omverdenen skal forholde sig til. 

(Schmidt 2007:38-39) Tørklædet er kun forbeholdt kvinder, hvilket skaber en klar adskillelse 

af mænd og kvinder. Etnicitetsforsker Dorthe Staunæs beskriver i sin afhandling ’Køn, 

etnicitet og skoleliv’ (2004), at ’tøjet’ er signaler til omverdenen. Det er en tegnsættende 
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praksis, hvorigennem kvinden fremstiller bestemte (re)præsentationer af sig selv. Kvinden 

bliver synligt muslim, og den religiøse identitet sætter sig hermed på kroppen. (Staunæs 

2004:134-135, Andreassen 2007:105-106)  

 

Ifølge Koranen har både mænd og kvinder seksuelle behov, som skal tilfredsstilles, men det 

må kun ske inden for ægteskabets rammer. Derimod opfattes ugifte kvinders seksualitet som 

farligt og kaosskabende, hvilket ifølge Koranen er destruktivt for den sociale orden. En gift 

kvinde er ’beskyttet’ mod seksuelle fristelser, idet ægtefællerne tilfredsstiller hinanden 

seksuelt. Dermed er den gifte kvinde beskyttet imod andre mænds begær og de fristelser, som 

kunne få hende til at overskride de begrænsninger2, Koranen foreskriver. Det muslimske 

tørklæde er med til at beskytte kvinden imod fristelserne, det gælder både individualismen, 

der ifølge Koranen opfattes som grundlaget for alle problemer, men samtidig beskytter 

tørklædet også kvinden, så hun kan gå udenfor uden at blive seksualiseret. (Mørck 1998:114, 

Elg 2003) 

 

Der er tale om en form for modmagt, når en kvinde vælger at gå med tørklæde for at undgå 

seksuelt objektliggørelse fra det modsatte køn. (Andreassen 2007:113, Yegenoglu 2006:63-

67) Tørklædet får funktionen at beherske og disciplinere kroppens seksuelle lyster. Det er 

med til at italesætte seksualiteten, hvilket installerer en bestemt adfærd mellem mænd og 

kvinder, idet bevidstheden om omverdenens overvågning af ens adfærd stiller krav om 

bestemte måder at agere på over for det andet køn. Tørklædet kan dermed fungere som et 

styrende redskab for adfærden både over for kvinderne selv og deres omgangskreds. (Paulsen 

2000:50-53) 

 

Det muslimske hovedtørklæde indebærer en kompleks forståelse og betydning. Der mangler 

en grundlæggende viden og indsigt i, hvad baggrunden er for, at teenagepigerne frivilligt 

vælger at gå med tørklæde. Der er bestemte forventninger og normer forbundet med det at 

bære tørklæde. Det, der mangler, er en nuancering af tørklædedebatten ved at skabe en 

forståelse for, hvilke dilemmaer de unge muslimske piger befinder sig i, når de har valgt at 

bære tørklæde. Det er endvidere relevant at undersøge, hvordan tørklædet kan være en 

’styrende’ faktor for de unge muslimske pigers adfærd, og hvilken påvirkning tørklædet kan 

have på pigernes forældre og omgivelsernes ageren over for pigerne. Herunder er det 

                                                 
2Begrænsning betyder bl.a., at kvinden skal være jomfru, når hun bliver gift. 
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interessant at undersøge de forventninger, pigerne selv har i forhold til en bestemt 

adfærdsnorm for piger med tørklæde.  

 

I specialet vil formålet være at få de muslimske tørklædebærende piger til selv at definere og 

sætte ord på deres egne overvejelser og synspunkter omkring det at vælge at bære tørklæde. 

Dermed vil jeg gerne give pigerne mulighed for at påvirke omgivelserne, herunder mediernes 

fremstilling af pigerne som værende undertrykte. Pigerne får mulighed for at udfordre 

mediernes billede af den muslimske kvinde i Danmark. Pigernes beslutning om frivilligt at gå 

med tørklæde har indflydelse på deres liv, hvilket kommer til udtryk gennem deres 

påklædning og adfærd.   

 

Problemformuleringen er formuleret med udgangspunkt i de ovenstående problemstillinger, 

som debatten om tørklædet har medført. 

 

1.2 Problemformulering 

 
 
 
 
 
 

 
Hvordan kan pigerne frivilligt have valgt tørklædet,  

når det er underkastet bestemte regler og normer?    
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2 Metodologi 
For at kunne undersøge problemfeltet og besvare problemformuleringen bedst muligt er der 

foretaget valg af, hvilke teorier og metoder som benyttes. Det primære formål med dette 

kapitel er således kort at præsentere de teoretiske og metodiske valg, hvordan de 

komplimenterer hinanden, samt hvordan de anvendes i forbindelse med analysen. 

 

Michel Foucaults (1926-1984) forfatterskab er meget omfattende, og hans 

videnskabsteoretiske standpunkt bliver diskuteret af mange teoretikere. Foucault vil ikke 

sættes i nogen bestemte ’ismer’, han vil hverken klassificeres, rubriceres eller arkiveres. 

(Heede 2004:9, Jensen 2005:17) Selv om han helt bevidst forsøger at undgå faste positioner 

igennem sit forfatterskab, er det alligevel muligt at spore en form for homogenitet. 

Overordnet kan hans teori blive betegnet som socialt konstrueret. (Heede 2004:17-19) 

Foucaults teoriapparat skal belyse, hvordan tørklædet kan ses som en styringsmekanisme for 

de tørklædebærende pigers adfærd.  

 

I specialet anvendes følgende begreber til analysen: Magt, viden, subjektivitet og 

subjektpositioner, køn og seksualitet, styring og disciplinering. 

 

2.1 Socialkonstruktivismen 

Der redegøres for socialkonstruktivismen og dens betydning for valg af teori. Igennem 

specialets videnskabsteoretiske overvejelser afklares specialets overordnede problemstilling 

set gennem dette perspektiv. Endvidere bliver Foucaults magtteori behandlet i forhold til det 

videnskabsteoretiske valg.  

 

Der afgrænses fra at give en udtømmende redegørelse for Foucaults samlede 

teorikonstruktioner, da jeg arbejder problemorienteret, og dermed lader problemstillingen 

værende styrende. Der benyttes kun udvalgte begreber fra teorierne, som har relevans for at 

kunne belyse de forskellige problematikker, der er i specialets problemstilling. Dermed er den 

anvendte teoretiske ramme for specialet en konstruktion, hvor jeg trækker på forskellige 

teoretiske begreber inden for socialkonstruktivismen.   

 

De anvendte teoretiske begreber inden for den sociale virkelighed er med til at danne 

grundlaget for fortolkningen og forståelsen af problemstillingen. Fortolkningen af empirien er 
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afhængig af konstruktionen af specialets teoretiske forståelsesramme af virkeligheden. Ved at 

fortolke empirien er jeg desuden med til selv at konstruere en forståelse af denne, hvilket kan 

have indflydelse på fremtidige fortolkninger og forståelser af pigernes valg med at bære 

tørklæde. 

  

2.2 Den socialkonstruktivistiske placering i videnskaberne 

Socialkonstruktionismen har sin oprindelse i socialkonstruktivismen og er en de yngste 

psykologiske hovedretninger, der opstod gennem 1980’erne. Et grundlæggende element i 

socialkonstruktionismen er sproget. Sproget er med til at skabe relationerne mellem 

mennesker. Sproget giver individet mulighed for at konstruere sig selv og dermed sin egen 

identitet. Individet er ikke længere bundet til faste traditioner, men må selv konstruere dem. 

(Christensen 2005:71)  

 

Videnskabsteoretisk påpeger socialkonstruktionismen, at samfundsmæssige fænomener ikke 

er evige og uforanderlige men frembringes via historiske og sociale processer. Det betyder, at 

de samfundsmæssige fænomener er socialt skabte og dermed foranderlige. 

Socialkonstruktionismen afviser den essentialistiske grundtanke om, at tingene og individer 

rummer én essens eller én kerne. (Christensen 2005:72) Der eksisterer ’muligvis’ en verden 

uafhængigt af sproget, men den får først betydning, når der sættes ord på den. Sproget danner 

en ramme for mening, og et menneskes måde at tænke på er tilvejebragt af det sprog, man 

bruger. Sprog er altså som en social handling, og konstruktionen af verden formes gennem 

tale. (Berger & Luckmann 2004:75-78) 

 

Socialkonstruktionismen bygger på tanken om, at verden og ’selvet’ er etableret gennem 

sproget. Hermed er identiteten ikke en fast størrelse, som er afhængig af ens gener og sociale 

arv, hvilket ligger bag essentialismens begreb om ’personlighed’. I socialkonstruktionismen 

bliver selvet konstrueret gennem sproglige interaktioner. Det er i interaktionen, at selvet 

opstår, hvilket vil sige, at identiteten er afhængig af den kontekst, den indgår i. Selvets 

udformning og opretholdelse er dermed bestemt af de sociale strukturer. Omvendt vil 

identiteterne også have indflydelse på de pågældende sociale strukturer ved enten at 

opretholde, modificere eller transformere den. Det er en løbende proces, hvor identiteter hele 

tiden skabes på baggrund af allerede eksisterende identiteter. (Christensen 2005:72, Berger & 

Luckmann 2004:216-217) 
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2.3 Foucaults videnskabsteoretiske placering 

Michel Foucaults grundlæggende interesse er at stille spørgsmålstegn ved de forestillinger, 

som over tid er kommet til at fremstå som sandheder og naturgivne selvfølgeligheder, og som 

mennesket bygger hele sin tilværelse og selvforståelse på. Foucault fokuserer på, hvordan 

disse bestemte forestillinger om verden og mennesket er kommet til at dominere i bestemte 

perioder i historien. Det er gennem Foucaults forskning om fortiden, at nutidens 

forestillingsmønstre kan spore deres rødder. Foucault forsøger at kritisere nutiden og vise 

mennesket, at fortidens indflydelse på samtiden har uigennemskuelige konsekvenser for den 

måde, mennesket formes på. Det er selv de mest åbenbare sandheder, grundlæggende 

identiteter og underliggende lovmæssigheder, som har en historiske tilknytning, når de 

undersøges, og derfor kan de også ændre sig over tid.(Andersen 1999:31-32, Heede 2004:7-8)  

 

Foucault beskæftiger sig med, hvordan diskurser i samfundet og videnskaben er med til at 

forandre mennesket som subjekt. Denne subjektivering af mennesket sker på baggrund af det 

handlingsrum, som diskursen stiller til rådighed. Subjektet er således en diskursiv effekt, men 

samtidig kan subjektiveringen have en modsat effekt ved at omstille sin funktion og gøre 

modstand imod diskursernes overdeterminerende funktion i situationen. F.eks. har ordet 

’fremmede’ en nedgørende betydning for en gruppe mennesker, men kan også anvendes imod 

opfattelsen af, hvad der er en ’rigtig’ dansker. (Heede 2004:81, Lautsen & Myrup 2006:37)  

 

Foucault markerer sig inden for socialkonstruktionismen gennem sine analyser af køn og 

seksualitet, hvor han afviser forestillingen om, at køn og seksualitet er en biologisk kerne eller 

essens i mennesket. Seksualiteten skal ikke ses som en undertrykt essens i mennesket, men er 

derimod en særlig moderne ’installation’ i mennesket, som bygger på erfaringer gennem et 

komplekst sammenspil mellem magt og viden. (Foucault 1998, Heede 2004:110-112)  

 

Foucaults optik om viden, magt og subjekt er med til at skabe specialets videnskabsteoretiske 

forståelsesramme. I forlængelse af Foucaults forståelse vil magtbegrebet ses som dynamisk og 

produktivt, idet det skabes og forandres via forskellige magtrelationer, som pigerne indgår i 

(Kraft & Rabel 1995:9-10). Dermed kan tørklædet identificeres som et styringsredskab, der 

installerer nye magtformer og sociale relationer, som kan have betydning for pigernes valg at 

bære tørklæde.  
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Foucaults magtbegreb er flydende og skabes i de sociale relationer, man indgår i. Det har en 

central betydning i analysen af de unge tørklædebærende pigernes valg, hvor jeg vil 

analysere, hvordan ”valget” kan være styret af forskellige sociale relationer, som piger 

deltager i. 

  

”Hvem individet ’er’ varierer over tid og i forskellige arenaer alt afhængigt af, hvilke 

diskursive praksisser og hvilke positioneringer indenfor disse diskursive praksisser individet 

tilbydes og tager adgang til.” (Søndergaard 1996:38) 

 

2.4 Metode 

Formålet med dette afsnit er at redegøre for den kvalitative metode, der er anvendt i 

undersøgelsen af problemstillingen. 
 

”Kvalitative metoder giver indsigt i og forståelse af andre menneskers liv.” (Thagaard, 

2004:13) 

 

Der anvendes kvalitative forskningsinterview, idet den kvalitative metode kan være med til at 

udvide forståelsen af problemstillingen. Den kvalitative metode er kendetegnet ved proces og 

mening, analyse af tekst, nærhed til informanterne og små udvalg (Thagaard 2004:19). De 

kvalitative data indsamles som oftest ved interview med informanter, og de kvalitative data 

består derfor af tekst, der kan analyseres. I specialet vil der blive foretaget interviews med 

tilfældigt udvalgte informanter med det formål at kunne analysere, hvorfor pigerne frivilligt 

har valgt at bære tørklæde med udgangspunkt i deres egne beskrivelser af deres livssituation 

og baggrund.  

 

Det kvalitative forskningsinterview kan bidrage til at få viden om det, pigerne oplever i det 

øjeblik, de træffer valget at gå med tørklæde. En vigtig målsætning for kvalitative 

undersøgelser er at opnå forståelse af sociale fænomener. Derfor har fortolkning en særlig 

betydning inden for kvalitativ forskning. Steiner Kvale definerer det kvalitative interview ved 

at have til formål at: 

 

”indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrivende fænomener” (Kvale 2004:19)   
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Det kvalitative interview kan sammenlignes med en samtale, men i forhold til en almindelig 

samtale bygger et interview på en struktur og indeholder et bestemt formål. Intervieweren 

definerer og kontrollerer situationen gennem spørgsmål samt ved at beherske evnen til at stille 

opfølgende og kritiske spørgsmål til de svar, som den interviewede kommer med. (Kvale 

2004:19)  

 

2.5 Semistrukturerede interviews  

I specialet vil den kvalitative metode bestå af interviews med otte piger med anden etnisk 

baggrund end dansk. Seks af pigerne går på Gadehaveskolen i Høje Taastrup, og to er 

tilfældigt udvalgte. Den måde, jeg har valgt at strukturere interviewene på, tager 

udgangspunkt i et ønske om, at informanterne skulle dele deres livshistorie og baggrund med 

mig. Derfor har jeg valgt at anvende den kvalitative forskningsmetode i form af 

semistrukturerede interviews, idet den kan være med til, at jeg kan opnå en forståelse og 

indsigt i de tørklædebærende muslimske pigers refleksioner i forhold til det at gå med 

tørklæde. Det semistrukturerede interview er en samtale, som informanten og forskeren 

konstruerer sammen, og hvor forskeren har forberedt en interviewguide, der indeholder måder 

at spørge på. Jeg mener, at det semistrukturerede interview kan give adgang til oplysninger og 

viden som andre forskningsmetoder ikke vil kunne bidrage med. F.eks. kan man ikke stille 

opfølgende og uddybende spørgsmål undervejs i processen ved en kvantitativ 

forskningsmetode. Da kvantitative metoder - f.eks. et spørgeskema - ikke indeholder samme 

muligheder for, at informanterne kan uddybe deres svar samt bidrage med deres egne 

synspunkter, som der måske ikke var taget højde for i spørgeskemaet. (Kvale 2004:78) Den 

måde, interviewene er struktureret på, tager udgangspunkt i nogle forudbestemte temaer (bilag 

1).  

 

Interviewene udviklede sig til samtaler med udgangspunkt i interviewguidens overordnede 

spørgsmål. De uddybende underspørgsmål blev anvendt afhængigt af, hvor meget den enkelte 

informant selv bidrog med. Det var meget forskelligt, hvilke temaer der fyldte mest hos den 

enkelte informant, og informanterne fik i vid udstrækning lov til at komme ind på de temaer, 

de selv ønskede. Alle informanterne gav udtryk for, at de deltog i undersøgelsen, fordi de 

syntes, emnet var relevant, og at det var rart, at der var nogen, der hørte på dem. 

Informanterne kan karakteriseres som meget åbne og ivrige efter at fortælle deres historier. 

Jeg havde valgt en interviewteknik, hvor jeg ønskede at få informanterne til at fortælle så 

meget som muligt selv.  
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Temaerne i intervieweguiden og de overordnede forberedte spørgsmål (bilag 1) blev ikke 

fulgt i en bestemt rækkefølge, hvilket gav mulighed for at skabe et løst struktureret interview, 

så den enkelte informant følte sig tryg i interviewsituationen. Det blev informantens udtalelser 

og beskrivelser, der var styrende for interviewets forløb. Denne åbne ramme for 

interviewforløbet gav plads til eventuelle uventede svar og overvejelser fra informantens side, 

som ellers ikke ville blive belyst. Endvidere gav den semistrukturerede interviewform også 

mulighed for spontane indslag og udtalelser fra både informantens og interviewerens side. 

Spørgsmålene åbnede mulighed for at strukturere interviewene efter behovet for at få 

indsamlet relevant og nødvendig viden fra informanterne til den videre analyse. (Kvale 

2004:129) 

 

2.6 Forhindringer ved udvælgelsen af informanter 

I forbindelse med udvælgelsen af deltagerne til interviewene kontaktede jeg ungdomsklubben 

Kringlebakken, som er et sted for piger med en anden etnisk baggrund end dansk. 

Kringlebakken er et integrationsprojekt, hvor pigerne har mulighed for at få hjælp til lektier, 

ansøgninger mv. Der er tilknyttet omkring 70 piger til klubben, hvor der kommer både piger 

med og uden tørklæde. Derfor var det en oplagt mulighed til at finde mulige kandidater til 

undersøgelsen. 

 

Jeg kontaktede derfor ungdomsklubbens medarbejdere for at høre om mulighederne og 

interessen for at deltage i specialets undersøgelser. Herefter besøgte jeg ungdomsklubben i 

slutningen af april 2008 og fortalte både medarbejdere og de piger, som benyttede klubben, 

om specialet. De fandt specialet interessant og ville meget gerne deltage i undersøgelsen. 

Medarbejderne hjalp med at skaffe informanter. Det blev aftalt, at jeg skulle komme tilbage 

igen i slutningen af maj 2008, da det passede dem bedst.  

 

En dag før gennemførelsen af interviewene blev jeg kontaktet af ungdomsklubben og fik 

fortalt, at pigerne ikke længere havde lyst til at deltage. Dette skyldtes, at der i den 

mellemliggende periode var kommet øget negativ medieomtale omkring tørklædet. Lederen 

fra klubben fortalte, at nogle af pigerne var trætte af den negative indstilling til tørklædet, og 

hun fortalte endvidere, at nogle forældre ikke ønskede, at deres børn skulle deltage i 

interviewundersøgelserne. Det betød, at jeg måtte starte forfra med at finde nye informanter, 

som havde lyst til at deltage i forskningen. Derfor kontaktede jeg en tilfældig skole, 

Gadehaveskolen i Taastrup for at spørge om, der gik piger med tørklæde, som havde lyst til at 
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deltage. I perioden, indtil jeg fik svar fra skolen, afprøvede jeg interviewguiden på to 

tilfældige piger med tørklæde, som jeg opsøgte i City 2 i Høje Taastrup. Pigernes udtalelser 

har jeg valgt at inddrage i analysen, da de opfyldte kriterierne for interviewene.  

 

2.7 Udarbejdelse og gennemførelsen af interviewene 

Før udarbejdelsen af interviewguiden til interviewene havde jeg erhvervet mig en 

forforståelse for tørklædet og de eventuelle problematikker omkring tørklædedebatten både i 

Danmark og Europa samt dannet en begrebsmæssig og teoretisk forståelse for de sociale 

relationer, som undersøges i specialet. Det gjorde jeg konkret ved at danne mig et teoretisk 

overblik og via grundig research i forskningsundersøgelser og avisartikler, der er udarbejdet i 

relation til området.  

 

Interviewene blev foretaget med udgangspunkt i en interviewguide (bilag 1) med følgende 

temaer: 

 

• Demografiske data 

• Definitionen af en rigtig muslim 

• Valget – at gå med tørklædet (familien) 

• Ændring efter valget 

• Praktisk anvendelse af tørklædet 

• Debatterne i medierne 

• ’Miss Tørklæde’ konkurrencen 

• Evaluering af interviewet 

 

Interviewguiden bidrog til, at jeg kunne opnå en vis konsistens i de informationer, jeg 

producerede. Derimod var rækkefølgen af spørgsmålene afhængig af den individuelle 

interviewsituation. (Kvale 2004:104) Temaerne er udvalgt på baggrund af den teoretiske 

forståelse for de sociale relationer, pigerne indgår i, samt under indtryk af hvilke 

problemstillinger pigerne står over for, f.eks. mediernes fremstilling af tørklædebærende 

kvinder, herunder DR konkurrencen ’Miss Tørklæde’ 2008. Denne forforståelse, mener jeg, 

er væsentlig for at kunne skabe et grundlag for at kunne forstå pigernes situation og dermed 

kunne udvide min egen viden omkring deres valg. Det har jeg konkret gjort ved at læse og 

inddrage relevante dokumenter og bøger samt tidligere undersøgelser omkring tørklædet og 
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kvinder/piger med anden etnisk baggrund end dansk. På den måde har jeg fået en indsigt i 

samt et indtryk af det forskningsfelt, jeg belyser. (Kvale 2004:103) På trods af forforståelsen 

for de overordnede problemstillinger har jeg forsøgt at ’rense’ spørgsmålene for ledende 

formuleringer og stille åbne spørgsmål, som giver informanten råderum og ikke er styrende i 

forhold til eventuelle forventede svar.   

 

I perioden fra 9. juni til 18. juni 2008 gennemførte jeg otte interviews, som hver varede cirka 

en time. Heraf blev to af interviewene gennemført i City 2 i Høje Taastrup, mens de øvrige 

interviews foregik i et neutralt lokale på deltagernes skole. Indledningen på interviewene var 

en kort beskrivelse om min baggrund, undersøgelsen, anonymitet, formidlingen af 

resultaterne, den digitale optagelse samt accept af, hvis informanten havde noget, hun ikke 

ønskede at besvare. Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål og sige fra, hvis der var 

noget, de var i tvivl om. Interviewene blev optaget på en diktafon og herefter transskriberet i 

deres fulde længde.  

 
2.8 Relationen mellem interviewer og informant 

I de konkrete interviewsituationer tilstræbte jeg at opnå den neutrale rolle som interviewer, 

men jeg er dog bevidst om, at jeg ikke kan fraskrive, at det er umuligt ikke at indgå i en form 

for magtrelation i interviewsituationen, som kan påvirke informantens udtalelser. Alene det, at 

jeg er intervieweren, tillægger mig en form for autoritet, som jeg bemærkede i nogle af 

interviewene. Jeg forsøger at afkræfte pigens bekymring eller usikkerhed ved dette 

asymmetriske magtforhold, f.eks. at jeg er forsker og voksen i forhold til informanterne, ved 

at gøre vedkommende mere tryg. Det betyder, at jeg er med til i interviewsituationen at 

reproducere magtforholdet, som altid vil eksistere i interviewsituationen. Det er vigtigt, at 

man som forsker er opmærksom og bevidst om sin position i interviewet, samt at man 

accepterer den magtposition, man stilles i. 

 

Analysen af problemstillingen bygger på fortolkning, hvilket stiller krav til, at man træder et 

skridt tilbage og objektiverer denne fortolkning. Man skal erkende, at man ikke kan producere 

objektive beskrivelser af de sociale processer, man undersøger, idet det er umuligt at forholde 

sig til de eksisterende sociale forskelle i samfundet. Det er vigtigt at objektivere det synspunkt 

i feltet, hvorfra man afvejer det udsnit af virkeligheden, der skal undersøges. Essensen er, at 

det er vigtigt at være bevidst om de positioner, jeg indtager som forsker, og hvilken betydning 

de har for fremstillingen af den viden, der produceres. F.eks. når forskere og informant er af 
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samme køn, skabes der mulighed for et fælles grundlag for en usagt forforståelse. Et eksempel 

på det er, når en mandlig forsker og en mandlig informant refererer til fællesskabet mellem 

mænd ved at sige: ”som mand forstår du, vel…”. Denne type udtalelser kan fungere som 

reference til viden, der bliver taget for givet kønnene imellem.  (Thagaard 2004:82, 105)     

 

Informanternes lave alder kan ligeledes spille en enorm rolle i interviewsituationen og dermed 

de svar, de kommer med. Børn og unge kan have en tendens til at sige det, forskeren gerne vil 

høre, altså tale efter munden på intervieweren (Garbarino og Stott m.fl. 1997:194) Dette har 

jeg været opmærksom på i udformningen af interviewguiden ved at lave så åbne og 

letforståelige spørgsmål som muligt. Det er vigtigt at reflektere over de spørgsmål, der stilles, 

og deres påvirkning på informantens eventuelle svar. Men som Thagaard skriver i sin bog 

’Systematik og indlevelse – en indføring i kvalitative metoder’ (Thagaard 2004), er det ikke 

helt nemt:   

 

’…en helt tilfredsstillende løsning på problemet findes ikke – da uanset hvor åben forskeren 

er i interviewsituationen, er det ikke til at undgå, at informantens adfærd præges af den 

relation, der etableres til forskeren.’ (Thagaard 2004:104) 

 

Alle interviewene er transskriberet i deres fulde længde. Transskriptionen af interviewene gav 

et håndterbart arbejdsredskab til analysen.  
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2.9 Kort præsentation af informanterne 

I skemaet nedenfor er en kort præsentation af de enkelte informanter med data om alder, 

etnisk baggrund, og hvor længe pigerne har gået med tørklædet. Dette er kun for at klarlægge 

formalia inden analysen, så jeg ikke nødvendigvis behøver at inddrage dem, medmindre det 

kan have relevans i forhold til den enkelte informants refleksioner. Informanterne er 

anonyme, derfor anvendes der versalier i analysen. 

 

Informant Alder Etnisk baggrund Har gået med tørklæde siden 
(alder) 

Har gået med tørklæde i 
(antal år) 

A 16 år Tyrkiet 14 år 2 ½ år 

B 16 år Palæstina/Libanon 12 år 3 år 

C 13 år Palæstina 10 år 3 år 

D 12 år Tyrkiet 12 år 1 år 

E 13 år Palæstina 6 år 7 år 

F 13 år Irak/Syrien 9 år 4 år 

G 14 år Tyrkiet 12 år 2 år 

H 14 år Irak 14 år ½ år 
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3 Analysestrategi 
Analysen er et samspil mellem teori og empiri, hvor empirien er behandlet ud fra en 

meningskondensering af interviewene. Det vil sige, at jeg først har gennemlæst alle 

interviewene for at danne et helhedsindtryk af empirien i forhold til problemstillingen. 

Herefter har jeg opdelt interviewene i naturlige ’betydningsenheder’ afhængigt af 

informanternes holdninger og meninger, samt de temaer jeg på forhånd havde i 

interviewguiden, og som havde relevans i forhold til specialets overordnede problemstilling. 

Til slut har jeg uddraget den endelige kondensering af interviewene i et samspil med teorien, 

hvor de essentielle betydninger analyseret gennem teorien fremlægges i forhold til 

problemstillingen. (Kvale 2004:192, Andersen 1999:142-143) Jeg har gennem bearbejdningen 

af interviewene været meget opmærksom på at fortolke interviewene så objektivt som muligt.  

 

Teorien udgør dermed analyseramme for empirien, således at jeg kan afdække og forstå de 

meninger og holdninger, som pigerne kommer med i interviewene. Analysen tager dermed 

ikke udgangspunkt i hverken empirien eller teorien, idet jeg ikke ønsker at foretage en 

generalisering og fremsætte lovmæssigheder eller be- eller afkræfte teoretiske hypoteser, der 

er opstillet i empirien. Jeg har valgt at analysere tørklædets betydning ud fra Foucaults 

magtforståelse, magtbegreber og styringsteknologier, som dermed udgør hele specialets 

analytiske blik på empirien. Det danner grundlaget for, hvordan jeg vil analysere specialets 

problemstilling. Endvidere vil jeg trække på Foucaults diskursopfattelse til at kunne 

fremanalysere, hvordan historiske sociale praksisser har konstrueret betegnelsen af ’den 

frigjorte kvinde’ i det danske samfund. For at kunne se om informanterne handler og ytrer sig 

i forhold til det, diskurserne om ’den frigjorte kvinde’ udstikker. Samtidig er informanterne en 

reproduktion, dvs. de er bærere af diskurser, hvilket spiller en rolle i forhold den måde, de 

konstruerer sig selv på.     
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3.1 Diskursiv analysestrategi  

I diskursteorien har alle objekter og handlinger en mening, og denne er et produkt af 

historiske systemer af regler. Dermed undersøger diskursen, hvordan sociale praksisser 

konstruerer og udfordrer de diskurser, som er grundlæggende for den sociale virkelighed. 

(Howarth 2005:21).  

 

Diskurs betyder en ’sammenhængende kæde af udsagn’, hvor udsagnene er afgørende for 

udformningen af diskurser. Foucaults diskursanalyse sigter mod at påvise, hvordan historiske 

betydningssystemer er med til at danne subjekters og objekters identiteter (Howarth 2005:21). 

Den måde, vi tænker og taler på, hænger sammen med, hvordan vi handler, idet diskursen 

former og konstruerer den virkelighed, vi handler efter. (Nexø & Koch 2003:71) 

 

I diskursanalysen har ’talen’ en særlig betydning, idet den behandles som en social 

praksisform, der har en skabende funktion. Et eksempel er, hvordan mennesker med anden 

etnisk baggrund end dansk omtales i de danske medier. I 1970’erne og 1980’erne var 

’fremmedarbejdere’ eller ’de fremmede’ almindelige termer, som blev anvendt til at beskrive 

de mennesker, som var kommet til Danmark for at arbejde. I 1990’erne blev termerne 

udfordret med udsagn som ’nydanskere’ og ’anden generationsindvandrere’. De anvendte 

termer på området er senere blevet taget til efterbehandling på baggrund af erkendelsen om, at 

et udsagn ikke kun beskriver noget, men gør noget ved det, der tales om. Man tillægger 

forskellige betydninger om en person, hvis man refererer til vedkommende som ’fremmede’ i 

forhold til ’nydanskere’. (Nexø & Koch 2003:70-71)  

 

I diskursen sker der en sammenføjning af magt og viden. ”Netop af denne grund må 

diskursen opfattes som en serie af diskontinuerte segmenter, hvis taktiske funktion hverken er 

ensartet eller stabil. Eller mere præcist, man må ikke forestille sig en diskursens verden 

opdelt i tilladt og udelukket diskurs, herskende og behersket diskurs; men som en 

mangfoldighed af diskursive elementer, som kan spille ind i forskellige strategier. Det er 

denne fordeling, der må rekonstrueres i hele dens fylde af sagte og skjulte ting, af forlangte 

og forbudte udsagn; af forskellige varianter og virkninger, alt afhængigt af hvem der taler, 

hans magtposition, den institutionelle kontekst han er placeret i; og af omplaceringer og 

genbrug af identiske formuleringer for modstridende målsætninger” (Foucault 1998:107)  
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Diskursen kan både være et magtredskab og udgangspunktet for en modstrategi. (Andreassen 

2007:28-29) F.eks. tager alle pigerne i interviewene afstand fra nyhedsmediernes forestilling 

om, at kvinder med tørklæde er undertrykte. Dette gør de ved at sige, at de selv frivilligt har 

valgt at bære tørklæde. 

 

Diskursanalysens genstand er ifølge Foucault udsagn, og udsagnets afgrænsning er afgørende 

for, hvordan diskursanalysen bliver formet. (Andersen 1999:41) Hvert udsagn analyseres i sin 

umiddelbare fremtræden, som det dukker frem. Det må ikke reduceres til noget andet end det, 

som det giver udtryk for f.eks. den bagvedliggende intention med udsagnet eller meningen 

med udsagnet. Når man arbejder med udsagn, stilles der aldrig hvad og hvorfor spørgsmål til 

udsagnets fremtræden, da det vil reducere udsagnet til dets årsag. Derimod spørges der ifølge 

Foucault kun ind til, hvordan udsagnet fremtræder, hvilket giver udsagnet den fulde 

opmærksomhed. (Andersen 1999:44)  

 

3.2 Analysegenstand 

I analysen gøres pigernes iagttagelser om tørklædet til genstand for mine iagttagelser. Jeg 

konstruerer pigernes iagttagelser som genstand for egne iagttagelser med henblik på at 

beskrive, hvordan pigerne definerer sig selv og beskriver deres omverden. Det skal i den 

forbindelse understreges, at formålet ikke er at beskrive eller tage stilling til, om pigernes 

iagttagelser er forkerte eller rigtige. Derimod ønsker jeg at diskutere tørklædets indvirkning 

på pigerne med henblik på at kunne analysere, om pigernes adfærd er styret af det muslimske 

tørklæde. Dermed tager analysen udgangspunkt i iagttagelsesoperationerne og ikke i de 

enkelte piger, som har deltaget i interviewene. 

 

I specialet spørger jeg ikke til, hvad det betyder, at noget eksisterer, men hvordan en bestemt 

meningsfuldhed er blevet til. (Andersen 1999:13-14) Dermed forsøger jeg ikke at ontologisere 

genstanden, men jeg deontologiserer genstanden ved at problematisere og stille 

spørgsmålstegn ved selvfølgelighederne. Med andre ord betyder det, at jeg arbejder med en 

tom ontologi, hvor genstanden ikke forudsættes. Genstanden emergerer for mig som iagttager 

gennem pigernes iagttagelser som iagttagelser. Denne form for spørgen forskyder 

observationerne fra første orden til anden ordens observationer, idet jeg ikke kun iagttager 

’det derude’, men beskriver hvorfra, jeg iagttager, når jeg observerer ’det derude’ – nemlig 

gennem pigernes iagttagelser og gennem andre forskeres iagttagelser af tørklædet. (Andersen 

1999:12)  
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3.3 Magtforståelse ifølge Foucault og frihedsbegrebet  

Foucaults magtbegreb retter sig imod det upersonlige, hvor magten ikke tilhører en enkelt 

person. Magten udfolder sig i en uendelig række af relationer, hvilket gør magten til et 

produkt af komplekse styrkeforhold, hvor det er alles kamp mod alle - også helt ned i f.eks. 

relationen mellem forældre og børn. Ifølge Foucault er magten ikke en ting, men det er en 

relation mellem to mennesker. Det er en relation, som skaber mulighed for, at den ene kan 

dirigere den andens adfærd eller afgøre den andens adfærd. Det er en styring af adfærden, 

hvor det bliver den andens mål, at ville det selv. Med andre ord kommer magten frem i 

udøvelsen, dvs. i styringen af adfærden, hvor bestemte retningslinjer definerer ens handlinger. 

(Heede 2004:39)  

 

Mennesket befinder sig altid i magtrelationer, hvor frigørelsesprocessen er muligheden for at 

skabe nye magtrelationer.      

 

 ”Magten er overalt; hvilket ikke skyldes, at den omfatter alt, men at den kommer alle steder 

fra. Og magten er, hvad dens permanente, gentagende, træge og selvproducerende aspekter 

angår, ikke andet end heldhedsvirkningen, som aftegner sig gennem alle de mobile elementer, 

og sammenkædningen, som støtter sig til ethvert af dem og, omvendt, søger at fiksere dem. 

Man må sikkert være norminalist: magt er ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er 

heller ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er heller ikke en bestemt kraft, som 

visse udvalgte skulle være begavet med: det er det navn, man giver en kompliceret strategisk 

situation i et givent samfund.” (Foucault 1998:99 – original fremhævelse) 

 

Magtrelationerne eksisterer overalt, men kun fordi der samtidig er frihed til stede. Ifølge 

Foucault undertrykker magten ikke først og fremmest subjekterne, men den skaber 

undertrykkende subjektiviteter. (Heede 2004:97) Det betyder, at subjekterne styres af de 

diskurser, der skaber magten. Diskurserne får på den måde magt over subjekterne og skaber 

subjektivitet.  

 

”Overvågning bliver simpelthen indarbejdet som psykisk instans i den enkeltes indre, hvorved 

ydre kontrolinstanser næsten overflødiggøres (…) Magten automatiseres, den individualiseres 

og anonymiseres – for til sidst at individualiseres som indre instans i det enkelte subjekt” 

(Heede 2004:98) 
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Foucault nævner, at ”Eftersøgningen af en moral der skulle være acceptabel for alle – i den 

forstand at alle skulle underkaste sig den – forekommer mig katastrofal” (Heede 2004:142) 

 

Dermed er ’frihed’ evnen til ikke at have fastlagt sine handlinger efter regler, som alle 

rationelt følger, men i ikke at tilpasse sig og acceptere de regler og teknikker, som vi forstår 

og styrer os selv gennem. Friheden består i at udfordre og ændre de eksisterende teknikker. 

(Heede 2004:142)  

 

Specialets magtforståelse placerer sig inden for en relationel magtopfattelse, hvor perspektivet 

er ’magt-til’. (Rennison 2005:3-4) I specialet vil magtudøvelse blive betragtet som 

allestedsnærværende og kan aktiveres af alle. Magtbegrebet anses som dynamisk og 

produktivt, idet det skabes og forandres via forskellige magtrelationer. (Kraft & Raben 1995: 

9)  

 

Det sociale bliver først skabt via mine iagttagelser og er dermed ikke givet på forhånd, men 

konstrueres af det analytiske blik, der anvendes. Dermed leder jeg ikke efter magten, som 

noget der ’er’, men som noget der kommer til syne, når det valgte analytiske blik anvendes. 

Det relationelle syn på magt centrerer sig om magtprocesserne, og om hvordan magten 

udøves og bevæger sig. (Rennison 2005:1-4) Magten er ikke noget eksternt, som øver sit 

indtryk på subjektet, men ”(…) derimod et fintmasket, differentielt og sammenhængende 

netværk af relationer, der konstituerer subjekter (...) Magten er ikke noget, som forhindrer os 

i at være dem, vi gerne vil være (…) den er snarere forudsætningen for alt, hvad vi i 

udgangspunktet er.” (Laustsen & Myrup 2006:37) I specialet er fokus på hvordan subjektet 

konstitueres gennem magten. (Laustsen & Myrup 2006:36) 
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4 Teori 
Michael Foucault definerer i værkerne ’Overvågning og straf’ (Foucault 2002) og ’Viljen til 

viden’ (Foucault 1998) to centrale magtformer og deres styringsteknologier i det moderne 

vestlige samfund. Magtteknologierne disciplinering og bekendelse vil blive anvendt til at 

analysere tørklædets betydning for pigernes adfærd.    

 

I ’Overvågning og straf’ behandler Foucault den historiske udvikling fra pinestraf til 

fængselsstraf, men viser samtidig disciplinering, som er en magtform, hvis formål er at skabe 

’føjelige kroppe’. I ’Viljen til viden’ redegør Foucault for udviklingen af diskursen om 

menneskets seksualitet, men identificerer også magtteknologien - bekendelsen, der er ”… en 

af den vestlige verdens højest vurderede teknikker for produktion af sandhed” (Foucault 

1998:66). 

 

Det moderne subjekts tilblivelse i ’Overvågning og straf’ bliver konstrueret som et objekt for 

viden, mens det i ’Viljen til Viden’ konstruerer sig selv som et subjekt, der er bundet til en 

bestemt identitet. Der er i begge værker tale om processer, der underkaster og former 

individet ved at knytte det an til en bestemt viden, som er forbundet magten. (Heede 2004:44)  

 

4.1 Magt, viden og subjektivitet  

”Gennem objektivering af mennesket produceres der en ny rationalitet om det menneskelige, 

som derefter reverseres mod subjektet for at afklare grænser og afstedkomme forandring. 

Herigennem skabes en ny og anderledes selvbevidsthed, og mennesket forandres som 

subjekt.” (Lindgren 2002:331) 

 

Foucault arbejder med denne subjektiveringsproces, hvor det er historien, der er med til at 

gøre mennesket til subjekt i vores kultur. Begrebet ’subjekt’ betyder i denne sammenhæng 

både mennesker, person, individ, men også undersåt, underkastet og udsat for. Mennesket er 

underkastet forstået på den måde, at det bliver udsat for ny viden med tilhørende sociale 

praksisser, som er med til at forme det moderne menneske. (Lindgren 2002:331) 
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Foucaults magtopfattelse er dermed også i modstrid med den udbredte forståelse af 

magtbegrebet. Foucault arbejder ikke med et magtbegreb, som noget individet besidder og 

udøver, men fokuserer på hvordan subjektet konstitueres gennem magten. (Laustsen & Myrup 

2006:36)  

 

”The individual is not to be conceived as a sort of elementary nucleus, a primitive atom, a 

multiple and inert material on which power comes to fasten or against which it happens to 

strike, and in so doing subdues or crushes individuals. In fact, it is already one of the prime 

effects of power that certain bodies, certain gestures, certain discourses, certain desire, come 

to be identified and constitutes as individuals” (Foucault 1980:98) 

 

Foucault understreger, at magten ikke skal anses som en ressource, der er knyttet til bestemte 

aktører eller interesser. Magten skal derimod analyseres som en integreret del af de praksisser, 

som eksisterer. (Laustsen & Myrup 2006:37) Dermed er magten ikke noget eksternt, som gør 

indtryk på subjektet, men et sammenhængende netværk af relationer der konstituerer 

subjektet. Magten forhindrer os ikke i at være dem, vi gerne vil være, men er mere en 

forudsætning for alt, hvad vi i udgangspunktet er. (Heede 2004:139) 

 

Magten eksisterer overalt, dvs. den skabes hele tiden i enhver social relation. Dermed er 

enhver social relation en magtrelation. Det betyder ikke, at magten omfatter alt, men at den 

kommer alle steder fra. (Foucault 1998:98-99) Samfundet indeholder derfor en uendelig 

række af magtrelationer, som omslutter os alle og dermed gør os alle til fanger i et netværk, 

der oftest fungerer bag vores ryg. (Krause-Jensen, 1978:118)  

 

Magtudøvelsen kan beskrives som en gentagelighed i en forskydning, hvor man distancerer 

sig fra det, der var tidligere.  En vellykket magtudøvelse kræver derfor, at man bekræfter sig 

selv men som en anden. Dermed forudsætter magtudøvelsens tilstedeværelse, at den, som 

udsættes for udøvelsen konstant, må forholde sig til sig selv, dvs. magten er involverende og 

er selv en del af den sociale refleksion. Magtens eksistens afhænger af, at den hele tiden skal 

forholde sig til sig selv.  (Raffnsøe 1999:48-49) 
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Dermed er magten ”ikke en ting, men mellem ting” (Jensen 2005:41) Eftersom 

magtforståelsen forskyder sig løbende, giver det ikke mening at søge efter magtens essens. 

Magten må analyseres i selve udøvelsen, og den er ikke givet på forhånd. De sandheder og 

den viden, magten producerer, er med til at ’producere’ individet.  

 

”Disciplinen »fremstiller« individerne. Den er den specifikke teknik for en magt, som på en 

gang omfatter individerne som genstande og som instrumenter for sin magtudøvelse” 

(Foucault 2002:186)  

 

Magten er en adfærdsform. Den er en handling på handling: ”an action upon an action, on 

possible or actual future or present actions.” (Foucault 2003:137) Magten er ikke noget, der 

besiddes eller udøves over andre. F.eks. har forældrene ikke magt over pigerne, men 

forældrenes handling sætter muligheder for pigernes handling og for forældrenes egne 

fremtidige handlemuligheder. Denne opfattelse af magt, som handling på handling, 

forudsætter, at den anden har frihed til at handle og har mulighed for at handle anderledes. 

Hvis der kun eksisterer én handlemulighed, så er der ikke tale om en magtrelation men om 

tvang. Magten forudsætter således anerkendelse og opretholdelse af frihed hos det subjekt, 

som magt udøves over. (Heede 2004:43)  

 

Forældrenes handling f.eks. at inspirere eller opfordre pigerne til at bære tørklæde er en 

handling på pigernes aktuelle og mulige handlinger. En opfordring til at bære tørklæde er ikke 

en absolut lukning af pigernes handlerum. Det er ikke en negativ afgrænsning fra handling, 

men mere en indramning af det handlerum, hvori pigerne kan indskrive sig selv og sine 

handlinger:  

 

”In itself, the exercise of power is not a violence that sometime hides, or an implicitly 

renewed consent. It operates on the field of possibilities in which the behaviour of active 

subjects is able to inscribe itself. It is a set of actions on possible actions; it incites, it induces, 

it seduces, it makes easier or more difficult; it releases or contrives, makes more probable or 

less; in the extreme it constrains or forbids absolutely, but it is always a way of acting upon 

one or more acting subjects by virtue of their acting or being capable of acting. A set of 

actions upon other actions” (Foucault 2003:38)       
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Handlerummet3 er konstitueret og konstruerende. Det er en vedvarende proces, som etablerer 

muligheder såvel som begrænsninger for subjekterne. Magtudøvelsen er hverken tvang eller 

vold, men handling der påvirker subjekternes handlerum. Handlerummet er bestemmende for, 

hvad subjekterne har af mulige handlinger. (Dahlager 2001:92) 

 

4.2 Foucault og køn 

Foucault gør op med den klassiske forestilling om køn og seksualitet som en bestemt 

biologisk kerne eller essens, som er i mennesket. Seksualiteten er ikke en undertrykkende 

essens iboende i mennesket, men den er en moderne installation og dannes på baggrund af 

erfaring. Definitionen af seksualiteten opstår i et kompliceret spil af magt og viden, hvor især 

lægevidenskabens og psykiatriens kortlægning af seksualiteten spiller en afgørende rolle. 

(Rasborg 2004:358) Magt i forhold til seksualiteten skal ikke opfattes negativt dvs. det, der 

blokerer eller forvrænger en række naturgivne instinkter og drifter. Magten er derimod med til 

at producere forvrængende sandheder om subjektet på baggrund af dets seksuelle adfærd. 

(Heede 2004:42)  

 

”Det, der siges om kønnet, bør ikke analyseres som disse magtmekanismers simple 

projektionsoverflade. Det er ganske rigtigt i diskursen, sammenføjningen af magt og viden 

finder sted. (Foucault 1998:106) 

 

Diskursen er underlagt magten, idet den er med til at befordre og producere den. Diskursen 

styrker dermed magten, men samtidig underminerer den også magten gennem synliggørelse. 

Dermed kan diskursen både være et magtredskab og et udgangspunkt for en strategi imod 

magten. Tavsheden er et svaghedstegn ved magten, idet det kan medføre en slækkelse af 

magtens tag, hvilket kan betyde mere eller mindre uklar tolerance. (Foucault 1998:107)  

 

Med Foucaults afvisning af den udbredte opfattelse af seksualiteten som værende en biologisk 

essens i mennesker, viser han, at seksualiteten er en kulturel konstruktion, der er tilknyttet en 

bestemt historisk diskurs. Diskurserne er med til at konstruere vores tænkning og måde at 

opfatte verden på, hvilket gør kønnet til en konstruktion. Foucault tager afstand fra 

forestillingen om, at seksualiteten er undertrykt og skulle indeholde en hemmelig sandhed, 

som magten forsøger at undertrykke. Hvor den kun kan frigøres gennem italesættelsen. Denne 

                                                 
3 Handlerummet/Mulighedsrummet: The field of possibilities  
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tankegang er ifølge Foucault en magtstrategisk afledningsøvelse, der har til formål at dække 

over, at seksualiteten selv er en undertrykkende forestilling. Når det moderne menneske vil 

kæmpe for sin ”seksuelle befrielse”, risikerer man at blive et instrument for magten. (Heede 

2004:110-111)     

 

”Faktisk drejer det sig snarere om selve produktionen af seksualiteten. Denne må ikke 

opfattes som noget naturgivet, der så skulle være forsøgt kuet med magt, den må heller ikke 

opfattes som et dunkelt område, der lidt efter lidt afdækkes ved hjælp af viden. Seksualiteten 

er navnet, man kan hæfte på en historisk installation: ikke en nedefra kommende realitet, som 

magtudøvelsen med vaskelighed får greb om – men et stort netværk, på hvis overflade 

stimulationen af legemet, intensiveringen af lystfølelserne, incitamentet til talen, 

udformningen af erkendelse, forstærkningen af kontrol og modstand, altsammen kombineres 

igennem omfattende videns- og magtstrategier.” (Foucault 1998:111-112)  

   

Bekendelsen er en magtstrategi, som er med til at regulere produktionen af sand diskurs om 

sex. Bekendelsens styring er knyttet til en opfattelse af, at sandheden er noget, der ikke 

umiddelbart kan ses, men skjules dybt inde i subjektet. Det er gennem bekendelsen, at 

sandheden om kønnet kan frigøres og bringes frem i lyset. (Foucault 1998:70-71) 

 

”Vi tilhører til gengæld et samfund, som har placeret den besværlige viden om kønnet ikke 

omkring hemmelighedens overlevering, men omkring den langsomme stigning i fortrolighed” 

(Foucault 1998:71) 

 

Bekendelsen er ikke kun rettet mod det, som subjektet gerne vil skjule, ”… men også det, som 

er skjult for subjektet selv og kun brudstykkevis kan komme frem i lyset, gennem et 

bekendelsesarbejde hvori den udspørgende og den udspurgte fra hver deres side deltager” 

(Foucault 1998:74)   

 

Foucault viser, hvordan seksualiteten i det moderne menneske ’installeres’ som en skjult og 

hemmelig sandhed, der gennem intens snakkesalighed og nysgerrighed opfordrer individet til 

at ’åbne sig’ ved at bekende og stå frem omkring sin egen seksualitet. 

Bekendelsesstyringsteknologien sikrer magten adgang til subjektets indre, men samtidig 

medfører bekendelsen, at individet lærer at se sig selv som et seksuelt subjekt. (Heede 

2004:112). 
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Det er ifølge enkelte informanter forkert, hvis en kvinde med et muslimsk tørklæde får forkert 

opmærksomhed, som kan henvise til, at kvinden bliver opfattet som noget seksuelt. Denne 

måde at fremstille og se sig selv som et seksuelt subjekt tager informanterne afstand fra. 

Tørklædets formål er derimod at beskytte pigerne imod denne form for opmærksomhed, hvor 

kvinden betragtes som et sexsymbol.  

 

Bekendelsen åbner op for de inderste tanker og følelser i subjektet, hvilket gør det muligt at 

vurdere og bedømme det sagte i forhold til en norm, som f.eks. er fastsat af videnskaben eller 

religiøse institutioner. Det giver mulighed for en afretning af adfærden ikke nødvendigvis i 

kraft af en ydre autoritet men gennem en ’selvdisciplinering’, hvor subjektet selv reflekterer 

over sine handlinger. Dermed bliver refleksion og selvransagelse knyttet til en form for 

overvågning, normalisering, afretning og kontrol af individet selv. (Heede 2004:114) 

 

I interviewene giver pigerne udtryk for, at efter de valgte at gå med tørklæde, har de ændret 

påklædning og adfærd for at undgå uønsket opmærksomhed f.eks. i form af at blive anset som 

’ludere’ eller ’billige’ i andres øjne. Pigernes adfærd, når de bærer tørklæde, indgår i deres 

selvforståelse og i omverdenens syn på pigerne. Det betyder, at pigerne tilpasser deres adfærd 

i forhold til, hvad ’adfærdsnormen’ er for en pige med tørklæde, som er en ’pæn’ pige.  

  

4.3 Styring og ledelse  

Begrebet ledelse dækker over en lang række systematiske forsøg på at styre folk. Det kan 

være forsøg, som er mere eller mindre direkte med til at skabe nogle betingelser for den 

enkeltes handlinger f.eks. at kunne træffe beslutninger og valg i bestemte situationer. Ledelse 

skal ses som en adfærd, der er med til at påvirke mennesker i en bestemt retning. Ifølge 

Foucault er al adfærd en form for ledelse, idet man er med til at påvirke andres handlinger 

med sin adfærd. (Jensen 2005:188) Dermed bliver de unge pigers adfærd påvirket af andres 

handlinger, dvs. af forældrene, vennerne osv. men også omvendt. Dette er med til at stille 

spørgsmålstegn ved, hvordan pigerne frivilligt kan træffe valget med at gå med tørklæde og 

understrege, at det er deres eget valg.  
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Er et menneske styret i dets handlinger, selvom det refererer til sin frihed om selv at vælge. 

Denne form for styring er kun mulig ved at koble magtteknologier med selvteknologier. Dette 

har Niklas Rose formuleret således:  

 

”…when each can translate the values of others into its own terms, such that they provide 

norms and standards for their own ambitions, judgement and conduct” (Rose 1999:50)    

 

Den styrende, og hvem der styres, er ikke en konstant størrelse, men er hele tiden i bevægelse. 

Det betyder, at i nogle forhold kan det være forældrene, som er styrende i forhold til børnene, 

hvor det i andre forhold er børnene, der er styrende i relation til andre børn i f.eks. skolen. 

Styringen er dermed vekslende og relationel. Det betyder f.eks. i relationen til forholdet 

mellem forældre og børn, at styringen kun er mulig, når børnene accepterer sig selv som 

styrende og samtidig tager forældrenes holdninger om tørklædet til sig og gør dem til deres 

egne. (Dahlager 2001:91) 

 

Ledelse sker aldrig i et tomt handlerum, men træder frem, der hvor en eller flere 

styringsteknologier står til rådighed. Styringsteknologier skal ikke kun ”forstås som måder at 

forme handlerum gennem en kobling af magt- og selvteknologier, men også som måder 

hvorpå subjektet etiske selvforhold formes.” (Dahlager 2001:91) En forebyggende 

styringsteknologi, som Foucault har arbejdet med, er disciplinen, der forhindrer det uønskede 

i at opstå, inden det opstår. (Raffnsøe 1999:58)  

 

4.4 Disciplinering 

Disciplinen er en magtteknologiform, der har etableret sig i mange forskellige institutioner i 

samfundet f.eks. militæret. Det er teknologi, som ikke erstatter andre magtformer, men 

eksisterer blandt dem, idet den fungerer som mellemled ved at forbinde de forskellige 

magtformer med hinanden, forøge dem og tillade ”at føre virkningerne af magten helt ned til 

de mindste fjerneste elementer”. (Foucault 2002:233) Disciplinens teknikker er ikke knyttet 

til bestemte institutioner.  

 

”»Disciplinen« kan hverken identificere sig med en institution eller et apparat. Den er en 

form for magt, en udøvelsesmåde, der omfatter en hel samling af instrumenter, teknikker, 

metoder, anvendelsesniveauer og formål. Det er en magtens »fysik« eller »anatomi«, en 

teknologi.” (Foucault 2002:232) 
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Disciplineringen sættes i forbindelse med dannelsen og opretholdelsen af den moderne sjæl i 

mennesket. Foucault ser sjælen som ’kroppens fængsel’, som formes direkte af de straffe- og 

overvågningsprocesser, der eksisterer i samfundet. I Foucaults analyser viser han, at det 

disciplinerede subjekt ikke længere skal konstrueres ved fysisk afstraffelse af den 

menneskelige krop f.eks. tortur og ydmygelser mv., men den skal installeres i sindet. Det sker 

gennem konkrete styringsteknikker, som eksisterer i en række af samfundets institutioner 

f.eks. skolen, militæret og virksomheden. (Heede 2004:101-102, Foucault 2002:152-153) 

 

Styringsteknikkerne ”tillader en nøjagtig kontrol med kroppens funktioner, som sikrer en 

konstant underkastelse af dens kræfter, og pålægger den et føjelighed-nyttighedsforhold; det 

er dem, som man kalder en »disciplin«” (Foucault 2002:153)    

 

Disciplinen producerer orden, lydighed og nyttiggørelse af menneskets krop, som virker både 

på og igennem kroppen. Det er ikke en institution, som tidligere nævnt, men det er heller ikke 

en undertrykkelse eller en ideologi. Disciplinen giver mulighed for at skabe en opdeling af 

rum, tid og krop, hvor den søger at optimere kroppens bevægelser. Den disciplinære 

styringsteknologis formål er at regulere og forme massen af mennesker i en bestemt retning, 

således det individuelle indordnes i massen. (Jensen 2005:232, Heede 2004:106, Dean 

2006:57) 

 

Disciplinens forsøg på at skabe ’føjelige kroppe’, der former individerne i en sådan retning, at 

man forøger individets styrke, kræfter og evner altså dets nytteværdi, betinger samtidig, at 

man formindsker risikoen for ulydighed hos individet. 

 

”Disciplinen frembringer da nogle lydige og trænede kroppe, nogle »føjelige« kroppe. 

Disciplinen øger kroppens styrke (i form af økonomisk nytte) og mindsker de selv samme 

kræfter (i form af politisk lydighed). Kort sagt: den dissocierer kroppens magt. Den gør på 

den ene side kroppen til en »evne«, en »kapacitet«, som den forsøger at øge, og den vender på 

den anden side energien om, dvs. den kraft, som kunne være resultatet af den, og skaber 

herudaf et strengt underordningsforhold (...) den disciplinære tvang i kroppen etablerer en 

tvangsmæssig forbindelse mellem en forøget evne og en forøget beherskelse.” (Foucault 

2002:154) 

 

 30



Disciplineringsteknologien er rettet mod kroppen, som gennem manipulering forsøger at gøre 

kroppen mere nyttig ved at gøre den til en produktiv og underkastet krop.  

 

”Magtrelationerne har et umiddelbart greb om den til at følge visse ceremonier og afkræver 

den visse tegn” (Foucault 2002:40). 

 

Disciplinens styring af kroppen sker gennem præcise definerede øvelser f.eks. bestemte 

bevægelser, holdninger eller adfærd. Denne afretning af kroppen har ifølge disciplinering et 

overordnet formål: at effektivisere handlingerne for at opnå mest mulig nytte men samtidig 

beherske kroppen i en bestemt retning. Den disciplinære magtform benytter sig af nogle 

teknikker i forbindelse med underkastelsen af det moderne subjekt.  

 

”Den disciplinære magts succes skyldes uden tvivl brugen af enkle instrumenter: Den 

hierarkiske overvågning, den normaliserende sanktion og deres kombination i en procedure, 

som er særlig for den, nemlig undersøgelsen.” (Foucault 2002:186) 

 

Det første instrument er den hierarkiske overvågning, som dækker over en magtteknik, der 

muliggør, at individerne inddeles og synliggøres gennem overvågning. 

 

”Udøvelsen af disciplinen forudsætter et apparat, som er tvingende i kraft af overvågningen. 

Et apparat, hvor de teknikker, der gør det muligt, skaber nogle magtvirkninger, og hvor 

tvangsmidlerne til gengæld klar synliggør dem, hvorpå de anvendes” (Foucault 2002:187) 

 

Den hierarkiske overvågning fokuserer på overvågning og observering af individets adfærd. 

F.eks. danner militæret grundlaget for, hvordan udførelsen af denne overvågning er muligt. 

De nøje planlagte gader, telte i militærlejrene udsætter nemlig soldaterne for en konstant 

overvågning, som dermed fungerer styrende for soldaternes adfærd. (Foucault 2002:187-188) 

Det er den arkitektoniske indretning, som muliggør denne form for overvågning. Den 

hierarkiske overvågning har spredt sig til andre fagområder end militæret, f.eks. kan den 

genfindes i konstruktionen af hospitaler, fængsler og skoler.  
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”Der udvikler sig da et helt problemfelt omkring en arkitektur, som ikke længere blot er 

perfekt at kigge på (paladsets pragt), eller til at overvåge et ydre rum (fæstningens geometri), 

men til at synliggøre dem, der befinder sig i den. Mere generelt omkring en arkitektur, som vil 

være en operator i omformningen af individerne: påvirke dem, som den huser, påvirke deres 

opførsel, føre magtens virkninger ned til dem, skabe en viden om dem og ændre 

dem.”(Foucault 2002:188) 

 

Den hierarkiske overvågning omfatter ikke kun arkitekturen, men kan også komme til udtryk 

ved, at personer får tildelt en særlig rolle f.eks. i form af en stedfortræder, som udøver den 

øverst kommanderendes holdning. (Foucault 2002:190-192) Dermed gøres overvågningen 

mere permanent, anonym og diskret, idet den nu manifesterer sig gennem ”tilrettelagte 

overvågende blikke” (Foucault 2002:193).  Det kan i specialets undersøgelse ses ved, at 

pigerne opfører sig på en bestemt måde, når de befinder sig i det offentlige rum f.eks. gennem 

den måde, de går klædt og deres opførsel. Pigerne giver udtryk for, at de ikke må de samme 

ting som f.eks. drengene på deres alder, og de bør ikke være sammen med drengene, fordi der 

så vil blive set ned på dem fra deres omgangskreds. 

 

Det andet instrument inden for den disciplinære magtform er den normaliserende sanktion, 

der indebærer afstraffelse af adfærd, som afviger fra normen.  

 

”På værkstedet, i skolen, i hæren råder der en hel mikro-strafferet omkring tiden (komme for 

sent, fravær, afbrydelse af arbejdet), aktiviteten (uopmærksomhed, forsømmelighed, 

manglende iver), væremåde (uhøflighed, ulydighed), talen (snak, frækhed), kroppen 

(»ukorrekt« holdning, forbudte fagter, urenlighed) og omkring seksualiteten (ublufærdighed, 

uanstændighed). På samme tid bruger man som straffe en hel række af subtile 

fremgangsmåder, der går fra lettere fysisk afstraffelse til mindre afsavn og små ydmygelser.” 

(Foucault 2002:194) 

 

Den normaliserende sanktion tager udgangspunkt i en bestemt defineret norm, der f.eks. kan 

være fastsat gennem en lov, et regelsæt eller lignende, og som fungerer styrende for individets 

handlinger, idet individet skal respektere eller forsøge at tilnærme sig denne norm. Den 

normaliserende sanktion placerer individerne i forhold til, om de overholder denne norm eller 

ej, hvilket gør det muligt at straffe eller korrigere den adfærd, der afviger fra normen. 

(Foucault 2002:195, 199) Dette kan f.eks. ses ved, at piger, som tager tørklædet af, bliver 
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mundtligt afstraffet ved at blive kaldt øgenavne som ’billig’ eller blive anset som ’ikke rigtig 

muslim’.   

 

”Det, som henfører under det disciplinære straffesystem, det er ulydigheden, alt det, som ikke 

svarer til reglen, alt det, som fjerner sig fra den, afvigelserne. Nonkonformismens ubestemte 

område er strafbart: Soldaten begår en ”fejl”, hver gang han ikke når det påkrævede niveau. 

Elevens ”fejl” er lige så vel som en mindre overtrædelse en manglende evne til at løse sine 

opgaver.” (Foucault 2002:195) 

  

Den disciplinære magt fungerer dermed som en afretningsteknik, der sørger for at ’straffe’ 

den adfærd, der afviger fra normen. Endvidere bliver det muligt for individerne at afveje dem 

selv og hinanden i forhold til de fastsatte normer. Det betyder, at individerne kan differentiere 

sig fra hinanden i kategorierne de ’gode’ og de ’dårlige’, afhængigt af om deres adfærd ligger 

tættest på den ’normale’ og ’korrekte’ adfærd. (Foucault 2002:197) 

 

Det sidste instrument er undersøgelsen4, som forbinder den hierarkiske overvågningsteknik 

med sanktionens normaliserende teknik i en bestemt form for magtudøvelse og på baggrund 

af en bestemt vidensdannelse.  

 

”Eksamenen kombinerer hierarkiets overvågende teknik og sanktionens normaliserende 

teknik. Det er et normaliserende blik, en overvågning, der gør det muligt at kvalificere, 

klassificere og straffe. Den etablerer blandt individerne en gennemsigtighed, hvorigennem 

man differentierer og sanktionerer dem. Det er derfor, at eksamenen i alle disciplinære 

apparater er højst ritualiseret. I den mødes magtens ceremoni og erkendelsens form, 

magtudfoldelsen og etableringen af sandheden. I hjertet af de disciplinære procedurer viser 

den, hvorledes de underkastede opfattes som objekter og objektiveres. Sammenføjningen af 

magtforhold og vidensrelationer får i eksamenen sin synlige form.” (Foucault 2002:201) 

 

                                                 
4 I ’Overvågning og straf’ anvendes både undersøgelse og eksamen til beskrivelse af begrebet eksamen. I 
specialet anvendes ordet - undersøgelse, men i enkelte citater vil ordet eksamen optræde. 
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Undersøgelsen er et instrument, der både producerer viden om mennesket og underkaster det 

gennem denne viden. Magt og viden forudsætter hinanden, og undersøgelsen er med til, at de 

i samspil kan disciplinere individerne. Kombinationen af den hierarkiske overvågning og den 

normaliserende sanktion er et centralt element ”i de procedurer, som konstituerer individet 

som et resultat af og genstand for magten, som resultat af og genstand for viden” (Foucault 

2002:208) 

 

I interviewene fortæller pigerne, at når man først har taget tørklædet på, så kan man ikke 

’bare’ tage det af igen. Hvis man vælger at gå med tørklæde, så skal man gøre det ordentligt. 

Pigerne fortæller, at der vil ’ske’ dem noget ondt, hvis de tager tørklædet af, da de dermed 

ikke respekterer deres Gud. Pigerne underkaster sig den viden, de har om deres religion, 

hvilket betyder, at de aldrig vil kunne tage tørklædet af igen.    
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5 Det frivillige valg 
I de senere år har den offentlige opmærksomhed om muslimske kvinder været rettet mod 

deres beklædningsgenstande - tørklæder og slør. Tørklædet bliver betragtet som et billede på 

kulturelle og religiøse forskelle. Hvad er grunden til, at den tørklædebærende kvinde bliver 

anset som et symbol på en muslimsk rettroende kvinde, der lever under autoritære 

familiestrukturer og stram seksualmoral? Hvordan bliver hun betragtet i forhold til danske 

kvinder? Hvorfor denne særlige fokus og interesse for kvindernes påklædning? Hvilken 

betydning har symbolet af den muslimske tørklædebærende kvinde, der dannes i det 

offentlige rum, for deltagerne i interviewene? 

 

I det følgende vil jeg behandle disse spørgsmål, der er med til at skabe en forskel mellem 

kvinder med eller uden tørklæde i det danske samfund. Beklædningsgenstandene har en 

særlig betydning, idet de er med til at repræsentere de symboler og tegn på vores forestillinger 

om ’de andre’ og ’os selv’. De fletter sig ind i de diskurser, som eksisterer om f.eks. danske 

frigjorte kvinder, hvilket har en indflydelse på pigerne, der ønsker at knytte an til diskursen 

om den moderne danske kvinde, som selv vælger, hvad hun vil.    

 

5.1 Den frigjorte kvinde  

I Danmark har kvinderne kæmpet siden midten af 1800-tallet for deres politiske rettigheder 

samt adgangen til uddannelse og arbejde på lige fod med mændene (Jerlang & Jerlang 

1996:115, Christensen & Siim 2001:65). I Danmark fik kvinder valgret i 1915, men da 

kvinderne for alvor kom ud på arbejdsmarkedet efter anden verdenskrig, blev presset for 

ligestilling mellem mænd og kvinder forøget. (Jerlang & Jerlang 1996:116)   

 

Kvindebevægelserne5 i Danmark identificerede sig med alle kvinder, fordi de havde en 

opfattelse af, at alle kvinder uanset samfundsmæssig placering var undertrykt af manden. 

Dette betød, at ulighed, diskrimination og undertrykkelse blev anset som fælles vilkår for alle 

kvinder. Det var den fælles begrundelse for kvindernes organisering imod det 

mandsdominerede samfund. Denne grundlæggende og fælles referenceramme for kvinderne 

indeholdt både feminisme og socialisme og havde samtidig et meget kritisk syn på den 

traditionelle kernefamilie og parforholdet.  

 

                                                 
5 Herunder rødstrømpebevægelsen, hvis formål var kvindefællesskab og kvindekamp (Christensen 2001:96-97) 
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I løbet af 1960’erne steg kvindernes erhvervsfrekvens, og antallet af kvinder med uddannelse 

steg markant. Via udannelse og arbejde fik kvinderne økonomisk selvstændighed, hvilket 

betød øget uafhængighed i forhold til ægteskabet. Kvindernes økonomiske frigørelse fra 

manden betød, at der i samme periode skete en eksplosion i antallet af skilsmisser. Samtidig 

blev samfundet mere moralsk åbent over for kvinder, der lod sig skille og levede alene med 

børnene. (Andreassen 2007:142)        

 

Rødstrømpebevægelsen, der opstod i 1970’erne, betragtede kernefamilien som en fastholdelse 

af kvindeundertrykkelsen, hvor kun mændenes interesser blev tilgodeset. 

Rødstrømpebevægelsen kæmpede for at frigøre kvinden fra familiens faste roller – og dermed 

den kvindeundertrykkelse, som lå i konstruktionen af kernefamilien. (Christensen & Siim 

2001:98-99) Retten til at bestemme over egen krop og over egen reproduktion var et vigtigt 

punkt for kvindebevægelsen. Kvinderne skulle arbejde og ikke længere være afhængige af 

mandens ressourcer. Dermed var vejen til at blive en frigjort og ligestillet kvinde skabt 

gennem de to rettigheder, som blev anerkendt som universelle kvinderettigheder. (Andreassen 

2007:142-143)   

 

Kvindens påklædning var et vigtigt signal til omverdenen om, at kvinden ikke længere havde 

noget at gemme eller skamme sig over. Den frigjorte kvinde skulle gå med cowboybukser, T-

shirt eller overall og være imod at skulle bære bh. Det billede med kvinden, som smider 

bh’en, blev et symbol på, at kvinden vedkendte sin egen krop, accepterede den og var stolt af 

den. En kvinde skulle frigøre sig seksuelt ved at være tilfreds med sin krop trods ’mangler’ og 

ikke længere kun anses som seksuelt objekt. (Giese 2001:72-74) Kvinderne ville vise, at de 

kunne det samme som mænd, og at de ikke længere ville vurderes på deres køn eller ydre. 

Kvinderne ønskede at blive taget alvorligt og sagde nej til at være sexobjekter og klædte sig 

derfor kønsneutralt. (Giese 2001:339)       

      

Frigørelsen medførte en kamp for et samfund uden undertrykkelse. (Jerlang & Jerlang 

1996:113, Stormhøj 2004:502) Den historiske kvindekamp for politisk stemmeret og for at 

blive anerkendt som lige medborgere i samfundet har været en dobbeltkamp, der både 

handlede om autonomi i hverdagslivet og kvinders mulighed for indflydelse på 

samfundsudviklingen. (Christensen & Siim 2001:28) Kampen imod mandens magtmisbrug 

over kvinden kan måske give en forklaring på, hvilke symboler der er knyttet an til billedet af 

den frigjorte kvinde i det danske samfund.  
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Kvindebevægelsens kamp har været med til at skabe en overordnet diskurs om, at kvinden i 

dag er selvstændig og frigjort fra manden. Denne diskurs indeholder et ideal om, hvordan den 

moderne danske kvinde bør være, nemlig uafhængig og ansvarlig for sit eget liv. Kvinden har 

frihed til selv at bestemme over sin egen krop, seksualitet, påklædning, reproduktion og over 

valg af samlivspartner og samlivsform. (Mørck 2002:11) 

 

I Danmark har kvindernes kamp imod eksklusionen af det demokratiske medborgerskab 

betydet, at kvinderne i dag anses som aktive medborgere i det danske samfund på lige vilkår 

med mændene. De anses ikke længere som passive kvinder uden selvstændighed. De handler 

ud fra deres egne behov, og kvinden har løsrevet sig fra billedet om at være undertrykt, idet 

hun nu er aktiv deltager i sig eget liv. (Giese 2001:32, Christensen & Siim 2001:9) 

 

5.2 Den undertrykte kvinde i Danmark   

Nyhedsmedierne har siden 1970’erne behandlet kvindefrigørelseskampene som en integreret 

del af den danske kultur. Den muslimske tørklædebærende kvinde er i den forbindelse blevet 

fremstillet som modsætningen til den danske kultur, idet hun ofte bliver beskrevet som 

værende undertrykt på flere niveauer. 

  

I slutningen af 1990’erne blev emnet om at bære tørklæde sat på nyhedsmediernes dagsorden. 

Det handlede i første omgang om, at kvinder med tørklæde ikke blev ansat af arbejdsgiverne 

og dermed ikke kunne få arbejde. Kvinderne blev i medierne fremstillet som irrationelle og 

ufleksible, fordi de begrænsede deres beskæftigelsesmuligheder markant, når de valgte at 

bære tørklæde. De kvinder, der på baggrund af deres tørklæde ikke havde noget arbejde, blev 

derfor anset som dobbeltundertrykte, fordi de både var kvinder og var tilslørede. Medierne 

betragter tilsløring som et billede på undertrykkelse. I Danmark spiller kvindens beskæftigelse 

en central rolle for kvindefrigørelse og kvinders selvstændighed. Mediernes fremstilling af 

den muslimske kvinde med tørklæde som udelukkende undertrykt giver ringe mulighed for at 

tolke kvinden som andet end undertrykt. (Andreassen 2007:92-93)   

 

Nyhedsmedierne har forstærket billedet af den undertrykte muslimske kvinde ved at anvende 

bestemte spørgsmål, billedmateriale og måder at fortælle den ’gode’ historie på, hvor kvinden 

oftest fremstilles som offer for f.eks. hustruvold, tvangsægteskaber eller æresdrab. Kvinden 

med tørklædet bliver, på bekostning af den værdi nyhedshistorien har, fremstillet som 
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undertrykt, hvilket bliver den dominerende forestilling om kvinder med tørklæde. Den 

manglende nuancering i betragtningen og beskrivelsen af kvinden med tørklæde er med til at 

skabe en sandhed hos mange mennesker om, at muslimske kvinder er undertrykte. 

(Andreassen 2007:28-29) 

 

I medierne bliver der ofte talt om tørklædebærende kvinder, hvor det er eksperter, der udtaler 

sig på vegne af kvinderne. Det er sjældent, at kvinderne bliver hørt eller spurgt om deres egne 

holdninger og meninger i forhold til den situation, de er havnet i. Kvinderne fremstår på den 

måde som passive objekter frem for handlende subjekter. (Andreassen 2007:40-41) 

Kvindernes passive rolle i medierne er en medvirkende årsag til at styrke billedet af 

uselvstændige og svage tørklædebærende kvinder. Hvis kvinderne blev hørt og fik mulighed 

for at udtale sig i nyhedsindslagene, ville de måske kunne ændre dette billede ved f.eks. at 

fremstå som en ’overlever’ eller ’udbryder’ fra et voldeligt ægteskab - og dermed ikke blive 

anset som et passivt ’offer’ for volden. (Andreassen 2007:41)    

 

Muslimske kvinder med tørklæde, som både har uddannelse og arbejde, er begyndt at markere 

sig i de danske medier, f.eks. er Asmaa Abdol-Hamid blevet kendt gennem sin ansættelse på 

DR2 og senere sin opstilling til folketinget i 2007. Denne nye fremstilling af kvinden med 

tørklæde har haft stor opmærksomhed i medierne og skabt debat på forskellige niveauer i 

samfundet. Bl.a. er tørklædet kommet på den politiske dagsorden gennem diskussion om dets 

plads i folketinget, mens tørklædet i feministiske kredse har spillet en rolle i forhold til om det 

kunne forenes med dansk frisind og ligestilling mellem kønnene. (Andreassen 2007:26-27) 

 

Den muslimske kvinde, som vælger at dække sit hår og krop til, er ikke frigjort ifølge 

diskursen om, hvordan en frigjort kvinde i det danske samfund bør se ud. Kvindelig nøgenhed 

er et tegn på, at kvinden er frigjort og ligestillet med mændene. (Andreassen 2007:120) Det er 

gennem medierne og reklamerne, at diskursen om den afklædte kvinde fastholdes som symbol 

på kvindernes frigørelse, hvilket er modsætningen til de kvinder, som vælger at dække sig til. 

(Andreassen 2007:164) 

 

”Seksuel frihed er i de offentlige diskurser ofte udlagt som retten til at være topløs på 

stranden og i reklamer, medvirke i pornoindustrien og deltage i diverse aktiviteter, der 

offentligt udstiller nøgen kvindehud”. (Andreassen 2007:119)     
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Kvindefrigørelsen er forbundet med en seksuel frigørelse, hvor kvinden selv bestemmer over 

sin egen krop. Det strider imod den muslimske tørklædebærende kvinde, som vælger at 

dække sin krop til. Det bliver i det danske samfund opfattet som negativt, og kvinden bliver 

dermed et symbol på en fastholdelse af undertrykkelsen af kvinden i det tidligere 

mandsdominerede samfund. (Andreassen 2007:106) 

 

5.3 Tørklædet er frivilligt 

Synliggørelsen af den muslimske kvinde med tørklæde som en veluddannet, arbejdende og 

politisk aktiv kvinde støder imod den gældende diskurs i medierne om den undertrykte 

muslimske kvinde med tørklæde. Det kan have en betydning for, at alle deltagerne i 

undersøgelsen understreger, at de selv har valgt at bære tørklæde med udgangspunkt i hver 

deres begrundelse. De ønsker ikke at blive forbundet med billedet af den muslimske kvinde 

som undertrykt. En af informanterne forbinder tørklædet direkte med frihed: 

 

”Altså, tørklædet. Hvis jeg selv skal se på, hvad jeg forbinder det med, så er det faktisk frihed, 

fordi jeg har selv valgt at gå med tørklæde. Det er friheden til at få lov til at bære det og gå 

ud og vise alle, at det er her, det er mig. Det er min religion, som jeg kan symbolisere på 

denne her måde, men for andre kan det gå den anden vej. For andre symboliserer det bl.a. 

undertrykkelse og sådan. Men for mig virker det mere som et politisk våben til at vise, at jeg 

står for at forsvare min religion, og jeg viser, at jeg er muslim. Så det symboliserer helt klart 

Islam for mig.” (B)  

 

Deltagernes modstand imod mediernes billeder og holdninger til kvinderne med tørklæde 

fornemmes i interviewene. Det kommer tydeligt frem hos én af informanterne, som direkte 

afslutter interviewet med at takke for at blive hørt og blive interviewet. (F) Det kan være et 

udtryk for deltagernes bevidsthed om, hvordan de gerne selv vil fremstilles og opfattes. 

Hvilket måske gør det væsentligt for alle deltagerne uafhængigt af hinanden at give utryk for, 

at tørklædet er noget, de selv har tilvalgt. Enkelte deltagere fortæller endvidere, at de måtte 

overbevise deres forældre om, at de var klar til at gå med tørklæde, imens enkelte forældre 

helst ikke ønskede, at deres børn skulle begrænse hverken deres uddannelse eller 

arbejdsmæssige fremtidsmuligheder.  
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”Min far var imod – min mor hun syntes, det var okay. Min far tænkte ikke kun på mig men 

også at min søster, hun tog det på – 3 år før mig. Han blev sådan lidt… jamen I kan da godt 

vente. Det haster ikke… jamen vent på uddannelsen… men så sagde min mor, at det er op til 

os. Det nytter ikke noget at forbyde noget. Han var sådan lidt imod det – han tænkte 

uddannelse først. Men min mor sagde, det er op til jer...”(A)   

 

I interviewene kommer det frem, at nogle af forældrene er imod, at pigerne tager tørklæde på. 

Denne modstand bunder i en frygt for, at døtrene kan risikere at blive diskrimineret 

udannelses- og arbejdsmæssigt. Det er særligt fædrene, der tænker på pigernes 

fremtidsmuligheder. Mens mødrene er mere imødekommende og forstående over for pigernes 

beslutning. B’s forældre var direkte imod datterens beslutning om at bære tørklæde. Hun 

fortæller i interviewet, at hun ”talte med min lærer og bad hende om at få min mor til at sige 

ja.”. Først efter en overbevisning af forældrene om, at hun forstår konsekvenserne af 

tørklædet, giver de hende lov til at gå med tørklæde.  

 

Pigerne udfordrer symbolet med kvinden på arbejdsmarkedet som er en del af 

kvindefrigørelsen, hvor kvinden er uafhængig af manden. Pigerne vil hellere vælge religionen 

frem for økonomisk uafhængighed.  

 

”Tørklæde er noget, jeg selv har valgt altså… min far har fortalt mig, hvad Guds ord er, og 

hvad jeg skal gøre, og så har jeg valgt at gøre det, Gud har sagt, for når jeg ikke gør det, så 

jeg ved ikke, om der måske sker noget, efter vi dør” (F) 

 

I interviewene blev deltagerne spurgt, om de ville vælge tørklædet frem for et arbejde, som 

forbød, at de måtte gå med tørklæde. Alle pigerne valgte tørklædet som en del af deres liv og 

ville under ingen omstændigheder tage tørklædet af igen. Pigerne udtrykker, at selvom deres 

forældre bad dem om at tage tørklædet af, så ville de ikke gøre.  

 

”Altså, som jeg sagde, så vælger jeg tørklædet. Det ændrer ikke ved noget. Det er jo en del af 

mig, så må jeg finde på noget andet.” (A)  

 

Ovenstående citater fra informanterne viser en tydelig markering af, at de vil fremstille sig 

selv som selvstændige individer, der selv har bestemt at tage hovedtørklæde på. De vil på 

ingen måder vedkende sig nogen former for tvang. De mener, at de har deres fulde ret til at 
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bære tørklæde. De påpeger gennem deres udtalelser, at det står i Koranen, at kvinden skal 

dække sit hår til. Pigerne ønsker under ingen omstændigheder at blive knyttet til diskursen om 

den undertrykte kvinde, der ikke selv bestemmer over sin krop og handlinger, og de mener, at 

de sagtens kan kombinere det at være muslim med det at være moderne og frigjort på samme 

tid.  

 

Informant B fortæller, hvorledes hun selv vil bekæmpe forestillingen om den undertrykte 

muslimske kvinde med tørklæde: 

 

”De tænker nok som der jo, okay nu er der kommet flere muslimske kvinder på 

arbejdsmarkedet, men hvis man nu går fem eller 10 år tilbage, så var der næsten ingen med 

tørklæde på arbejdsmarkedet, så er det måske meget det med, at de har den holdning, at de 

ikke bare tror, at muslimske kvinder er hjemme ved gryderne og passer på børn eller, også er 

det bare det, de glemmer at se de gode ting, der er jo også mange muslimer på gymnasiet, og 

skal på universitet bagefter. Det er min plan, ikke? Og der kan man godt se, at nej, det er ikke 

alle kvinder, der er undertrykte. Så ved at indføre tørklædeforbud i Danmark, så undertrykker 

man selv de kvinder, der selv vælger at gå med tørklæde.” (B) 

 

Kvinden på arbejdsmarkedet bliver i Danmark betragtet som det centrale for kvindefrigørelse 

og kvinders selvstændighed (Andreassen 2007:92). Informant B beskriver, hvorledes billedet 

af den frigjorte kvinde i Danmark sagtens kan forbindes med en tørklædebærende kvinde. Det 

er informantens intentioner at kæmpe for at ændre samfundets opfattelse af tørklædebærende 

kvinder, som værende lig med arbejdsløshed pga. tørklædet. Informanten vil ved at tage en 

uddannelse vise, at man godt kan gå med tørklæde og samtidig have en karriere på samme 

vilkår som danske kvinder.  

 

Nyhedsmediernes fastholdelse og objektliggørelse af de tørklædebærende kvinder bliver 

gennem interviewene udfordret ved, at pigerne bliver positioneret som subjekter, der fortæller 

”sandheden” om kvinden med tørklædet. Den tørklædebærende kvinde er ikke længere et 

tavst objekt, hvor andre fortæller sandheden om hende. Det er pigerne, der fortæller 

”sandheden” om deres billede af den frigjorte kvinde. Det er en kvinde, der selv bestemmer, 

hvordan hun vil gå klædt. Hun kan vælge, om hun vil bære tørklæde eller ej. 
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6 Tørklædet som beskytter 
Kvinder og mænd har seksuelle behov, som skal tilfredsstilles, men ifølge Koranen skal dette 

kun ske inden for ægteskabets rammer. Derfor er det nødvendigt med ”foranstaltninger”, som 

kan adskille kvinder og mænd. Det er hovedsageligt kvindernes seksualitet, der opfattes som 

farlig og kaosskabende, hvilket ifølge Koranen kan have en destruktiv indflydelse på den 

sociale orden. (Mørck 1998:114) 

 

På arabisk betyder ordet ’beskyttede’ gifte folk, fordi ægteskabet anses som beskyttelse imod 

seksuelle fristelser, da manden og kvinden i ægteskabet tilfredsstiller hinanden. Ægteskabet 

har en beskyttende funktion for kvinden, idet ægteskabet beskytter kvinden mod andres 

mænds begær. Endvidere sikrer ægteskabet beskyttelse mod de fristelser, som kunne få en 

kvinde til at overskride de begrænsninger, som Allah foreskriver. Ægteskabet beskytter 

samtidig mod individualisme, som ifølge Koranen er kernen til alle problemer. (Mørck 

1998:114) 

 

Koranen indeholder kun ganske få vers, som beskæftiger sig med kvinders påklædning og 

opførsel over for mændene. Et af versene viser retningslinjerne for relationen mellem 

Profeten og hans hustruer og henvender sig til både profetens hustruer og troende muslimer. 

(Echammari 1998:48) 

 

”Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troende kvinder, at de skal trække noget 

af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt og ikke blive 

forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig” (Koranen vers 33:59)  

 

De følgende udvalgte vers i Koranen henvender sig til troende muslimer, hvor 

”foranstaltninger” om påklædning og adfærd for mænd og kvinder kommer til udtryk. Det er 

begrænsninger, som det troende og religiøse menneske nemt kan tilpasse sig efter. 

(Echammari 1998:48-49)   

 

”Sig til de troende mænd, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. Det er 

mere renfærdigt for dem. Gud er fuldt vidende om, hvad de laver. Sig til de troende kvinder, 

at de skal holde øjnene for sig selv og vogt over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, 

bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres 
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halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres 

svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og 

søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der 

intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om 

den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Gud, I troende! Måske vil det gå jer godt!” 

(Koranen vers 24:30-31) 

 

Det er både mænd og kvinder, som skal sænke deres blikke og passe på deres dyd. Kvinderne 

opfordres til ikke at vise deres skønhed over for alle og enhver. De skal undgå at tiltrække sig 

mændenes opmærksomhed ved at klæde og opføre sig værdigt og anstændigt. (Echammari 

1998:49) 

 

Tørklædet er et symbol på kontrolleret seksualitet, da det binder pigens seksualitet. (Mørck 

1998:170) Dermed bliver tørklædet en ’foranstaltning’, som er med til at beskytte og 

begrænse begæret efter seksuelle fristelser. Det adskiller mænd og kvinder og gemmer 

individualismen og begæret væk, idet kvinden er dækket til. (Mørck 1998:114) Pigerne i 

interviewene har alle stiftet bekendtskab med Koranen, enten ved at de har gået på 

koranskole, eller ved at de har fået privatundervisning af en lærer eller af deres egne forældre. 

De er alle meget bevidste om, at der i Koranen står, at kvinden skal være dækket til for at 

beskytte sig selv og undgå opmærksomhed, som er forbundet med det seksuelle. 

 

”…jeg kan ikke huske de to Koran-vers i hovedet udenad, men det er et eller andet med  

profet Mohammed, hvor han siger til sine hustruer, at de skal dække sig, så de ikke bliver 

tiltrækkende – og så er der et andet Koran-vers, som jeg ikke kan huske.” (B)    

  

En pige fortæller, at ”…man skal dække det, der tiltrækker mænd...” (G), fordi Koranen siger, 

at man ikke skal vise sin skønhed til mænd. Det er kun deres kommende mand, onkler og far 

samt kvinderne i familien, som må se dem uden tørklæde på.  

 

”Jeg tænker altså på Islam på en måde – altså når man siger; skønheden er … altså kun for 

den, der er gift med dig. Så er tørklædet også en del af det - så hvis jeg bliver gift, er det kun 

min mand, der kommer til at se mig uden tørklæde – og så min nærmeste familie” (A) 
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Tørklædet skjuler ifølge informant A ens skønhed, som dermed bliver forbeholdt for ens 

kommende mand og nærmeste familie. Dermed følger hun Koranens forskrifter om at dække 

sig til, når hun går udenfor. Tørklædet beskytter informanten ved at skjule hendes skønhed og 

krop, som dermed har en særlig værdi, som kun udvalgte personer må se.   

 

Ifølge antropologen Carol Delaneys feltundersøgelser i en tyrkisk landsby kan kvindens værdi 

ses som et symbol på en mark, som skal indhegnes. Det er gennem indhegningen, at manden 

kan sikre, at de børn, der produceres, er hans egne. Kvindens værdi afhænger af, hvorvidt hun 

kan garantere denne sikkerhed for mandens sæd. Det er garantien, som gør kvinden værdifuld. 

Denne forståelse af kvindens værdi kan overføres til pigernes iagttagelser, hvor de ser 

tørklædet som en beskyttelse, der passer på deres skønhed til den særligt udvalgte. Tørklædet 

er deres ’indhegning’ og sikkerhed for at kunne bevare deres værdi. (Mørck 1998:168)  

 

6.1 ’Miss Tørklæde’ – en kulturel betinget seksualitet    

Seksualiteten er en kulturel konstruktion, som er knyttet til en bestemt historisk diskurs. I 

Danmark er vi meget åbne omkring vores seksualitet, som bl.a. anvendes i reklamer, og unge 

mennesker får seksualundervisning i skolen. Kvinderne har kæmpet for at blive frigjort fra 

manden gennem nøgenhed samt ved at have et naturligt og afslappet forhold til kroppen, 

hvilket er den dominerende diskurs i Danmark. Det er f.eks. afklædte mennesker på stranden i 

godt vejr, der er kodeordet for, hvad der er ’normal’ dansk ferie. (Andreassen 2007:120, Elg 

2002:189)  

 

Ifølge den cubansk-amerikanske psykolog Oliva Espin er kønsroller og kvinders seksualitet 

de sidste kulturelle adfærdsnormer, der tilpasser sig i forbindelse med at indrette sit liv efter et 

nyt lands normer. (Mørck 1998:100) Dette kan være med til at forklare, hvorfor pigerne har et 

blandet forhold til Danmarks Radios ’Miss Tørklæde’ konkurrence6. Det eneste krav for at 

deltage i konkurrencen var at indsende et billede af sig selv med tørklæde på7. I interviewene 

valgte jeg at spørge pigerne om deres holdning til denne form for anvendelse af tørklædet, 

hvor kvinder valgte at deltage i en form for skønhedskonkurrence med tørklædet i fokus. 

Enkelte piger er positive over for konkurrencen. Det er skaber en ”opmærksomhed på en 

anden måde. Nu bliver det forbundet med skønhed!” (A)  

 

                                                 
6 Vinderen af ’Miss Tørklæde’ konkurrencen blev fundet den 10. juni 2008 
7 Nyhed: http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2008/06/06/06104816.htm 
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De fleste piger tager dog afstand fra konkurrencen og giver udtryk for, at det er ’forkert’ at 

stille op i en konkurrence, hvor formålet er at finde den ”smukkeste pige med tørklæde”. (F) 

Tørklædet handler ikke om at vise sig frem og få opmærksomhed, men det har en beskyttende 

funktion mod at blive anset som et sexobjekt. Baggrunden for at tage tørklæde på er ”ikke at 

tiltrække drengene, men det er det, de gør, fordi det hedder verdens (red. Danmarks) flotteste 

tørklædepige, de tiltrækker drengene ved at sige se, hvor smuk jeg er.”  (F) 

 

Det er ifølge pigerne forkert at tiltrække drengenes opmærksomhed. I Koranen står der, at 

kvinden skal bruge tørklædet til at dække sin krop for at undgå at blive forulempet.  Informant 

B fortæller, at hun fik kendskab til konkurrencen gennem en sms-kæde, hvor der blev taget 

afstand fra konkurrencen. Hun giver udtryk for, at konkurrencen er useriøs og ikke tager 

højde for, hvad tørklædets oprindelige funktion er. Tørklædet skal beskytte kvinderne imod 

forkert opmærksomhed fra mændene. B uddyber begrundelsen med, at”…hvis man skal lave 

sådan en konkurrence, så burde man også gå ind og undersøge, hvad tørklædet indebærer, 

det er jo ikke bare et stykke stof på hovedet (...) der er jo forskellige hovedårsager til, at man 

skal have tørklæde på, blandt andet at man ikke skal tiltrække så meget opmærksomhed, og 

det gør man ved at stille sig op som en slags en model. Når man viser sig frem, så får man 

meget mere opmærksomhed. Det er forkert, synes jeg, at en kvinde med tørklæde går op og 

udstiller sig selv på den måde. Så ved hun ikke, hvad tørklædet indebærer.” (B)  

 

Informant B er generelt imod konkurrencen, men samtidig udtrykker hun, at hvis 

konkurrencen kan vise, at muslimske kvinder med tørklæde ikke er undertrykte, men er frie 

kvinder, er det en fordel. Konkurrencen kan ifølge informanten være med til at ændre 

opfattelsen af muslimske kvinder, men den glemmer at inddrage det religiøse aspekt, hvor 

tørklædet har en beskyttende effekt og ikke skal henlede til nogen form for opmærksomhed.     

 

”Det kan jo vise, at mange kvinder ikke er undertrykte, ved at en muslimsk pige stiller sig op 

og er med i denne her konkurrence. Det er kæmpestort, fordi hun viser, at hun ikke er 

undertrykt, men jeg er stadig imod, fordi så ved hun bare ikke, hvad tørklædet indebærer. 

Men der er også den fordel ved det, at hun viser, at hun er fri.” (B) 
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Tørklædet beskytter mod indtrængende maskuline blikke. (Staunæs 2004:166) Dermed er det 

forkert at opsøge opmærksomhed ved at stille op i en konkurrence, hvor ens skønhed kommer 

i fokus. Tørklædets funktion, som beskytter imod seksualiseringen af kvinden, bliver 

udfordret af konkurrencen.   

 

”Fordi tørklædet ikke viser, at man skal være sexy, og man skal være smuk, og her kommer 

jeg – se min krop. Men det skal vise, at man beskytter sig selv, og så viser man jo ikke alle de 

der dele og ting. Så derfor synes jeg, at det er meget krænkende. Det er ham eller hende, der 

havde planlagt det her, som sagde: hør her nu skal alle se, at tørklædebærende piger ikke 

bare er nogen, som gemmer sig, men nogen som kommer frem. Det, synes jeg bare, ikke er 

rigtigt, fordi vi gør jo ikke sådan nogle ting. Vi er jo meget beskyttede. Og når man er 

beskyttet, så viser man jo ikke alt, hvad man har. Vi gemmer os lidt med tøj. Så jeg synes, det 

er forkert at tage alt det der og gøre sig smuk.” (H) 

 

Informant H fortæller, at arrangørerne bag konkurrencen ikke har forståelse eller indsigt i 

tørklædets formål. Det er et redskab til at undgå en seksuel objektliggørelse. Dermed er det 

ikke hensigten med tørklædet at skulle vise sig frem, hvilket også kommer til udtryk i hendes 

valg med at bære tørklæde. Hun nævner, at hendes valg med at gå med tørklæde ikke er at 

skabe opmærksomhed omkring sig selv.  

 

”Jeg har valgt det her, fordi jeg har valgt det. Ikke fordi jeg gør det for at vise, at nu kommer 

jeg – se mit tørklæde.” (H) 

 

Tørklædet er en beskyttelse imod omverdenens ondskab og et symbol på den gode muslimske 

pige. Informant H fortæller, at tørklædet beskytter hende. Det fungerer ”beskyttelsesartigt. 

Altså, det er sådan som (...) jeg er – det er mit kendetegn. Det er det, man kender mig for - mit 

tørklæde. Men det beskytter mig også meget (…) f.eks. hvis de siger; Åh hende der. Så ved jeg 

bare, at mit tørklæde, det beskytter mig for, det siger ikke noget ondt om mig. Det siger bare, 

at her er en muslimsk pige, og hun har tørklæde på” (H) Tørklædet giver H en form for 

tryghed, bl.a. kan det ikke forbindes med noget negativt. Et tørklæde er for hende et symbol 

på godhed.    
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Tørklædet giver pigerne beskyttelse og befrier dem fra at blive opfattet som sexobjekter i et 

samfund, hvor kvinder ofte udstilles som sexsymboler i reklamer, tv mv. Når pigerne dækker 

sig til, sender de et signal om, at de ikke er tilgængelige som sexobjekter. (Andreassen 

2007:113) Pigerne fortæller, at de vil vurderes på andre ting end deres udseende. De har ikke 

valgt tørklædet for at skabe opmærksomhed men for at undgå den.  
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7 Disciplinering af pigerne 
Styringsteknologier er en form for strategisk handling, hvor ens handlinger er styret af andres 

eller egne handlinger. En styringsteknologi sætter bestemte handlemuligheder til rådighed, 

idet styringen sætter standarden for, hvad der er rigtigt og forkert. Det er gennem teknologiens 

retningslinjer og normer, at individet bliver styrbart. Styringsteknologien gør individet i stand 

til at handle på baggrund af en bestemt handling, hvilket er med til at forme og styre individet 

mod et bestemt ideal f.eks. den pæne og ærbare datter. (Staunæs 2007:252)      

 

Disciplinering er en styringsteknologi, der koncentrerer sig om at styre kroppen i forhold til 

bestemte definerede adfærdsnormer. I interviewene kommer en defineret adfærdsnorm frem 

ved, at pigerne har en bestemt holdning til, hvad det indebærer at være en ’rigtig’ muslim. For 

at kunne opfylde dette skal man bl.a. ”tro på gud, læse Koranen og bede.” (D) 

 

Informanternes definition af en ’rigtig’ muslim indebærer bestemte regler og normer for 

opførsel, spisevaner, religiøs ritualer mv. Det er bl.a. vigtigt for pigerne, at man beder bøn 

hver dag. De definerede retningslinjer for at være en ’rigtig’ muslim er med til at styre 

pigernes adfærd f.eks. ved at stå op hver dag kl. 5 om morgenen og bede morgenbøn. 

Muslimske kvinder skal under bøn bære tørklæde, hvilket fik informanten A til at begynde 

med at tage tørklæde på. A fortæller, at hun fulgte normen om, at en muslim skal bede 5 

gange om dagen, hvilket var baggrund for hendes valg med at bære tørklæde. Hun nævner, at 

i stedet for kun at bære tørklæde under bøn så kunne hun ligeså godt gå med tørklæde til 

hverdag. Det kommer frem i interviewet, at ” jeg bare begyndte at tage det på, og så tage det 

af igen. Så jeg tænkte, at jeg ligeså godt kunne tage det på.” (A) 

 

Disciplinering er en produktion af det ordentlige, lydige og nyttige, som styrer kroppens 

handlinger i forhold til bestemte regler og normer. Disciplinering er en individualiserende 

magtudøvelse, der samtidig fremkalder en mulighed for at reducere det individuelle gennem 

kategoriseringer. (Jensen 2005:232) Tørklædet er en form for kategorisering, idet den 

karakteriserer pigerne som ’rigtige’ muslimer. Informanterne vil ikke direkte bekende det, 

men antyder, at muslimske piger uden tørklæde ikke er helt ’rigtige’ muslimer. Informant A 

nævner, at hun blev diskrimineret, før hun tog tørklæde på, fordi hun ikke blev anset for at 

være en ’rigtig’ rettroende muslim. A fortæller om en debat, hun havde på skolen, som 

 48



omhandlede, hvad det indebar at være muslim. Der fik hun følelsen af, at hun ikke var ’rigtig’ 

muslim i de andres øjne. 

 

”... hvem er muslim, og hvem er ikke. Er det dem med tørklæde eller dem uden tørklæde, kan 

man godt være en rettroende muslim på begge sider. Jeg tænkte, at det kan man sgu godt, 

selvom man har tørklæde på, eller man ikke har. Jeg havde ikke tørklæde på selv, så jeg følte 

lidt, hvorfor bliver jeg diskrimineret…” (A) 

 

Tørklædet er bestemmende for, hvordan pigerne ønsker at blive opfattet af andre. Det 

kommer tydeligt frem, da H beskriver, hvordan tørklædet er med til, at man bliver betragtet 

som en ’rigtig’ religiøs muslimsk pige: 

   

”Altså, dem som ikke går med tørklæde, de kan være ligeså religiøse som mig…, selvom de 

ikke har tørklæde på. Men f.eks. hvis vi tog en pige, som ikke havde tørklæde på, og hun så 

var religiøs. Hun var virkelig religiøs. Jeg havde tørklæde på og var religiøs, så ville alle 

sige, at jeg var religiøs, og hun var ikke, bare fordi jeg havde tørklæde på. Så det er 

tørklædet, der siger, at jeg er religiøs.” (H) 

 

Ifølge H signalerer tørklædet, at man er religiøs. Dermed giver tørklædet hende mulighed for 

at vise omverdenen, at hun er en rettroende muslim, som gør det rigtige i forhold til de normer 

og regler, der er defineret for at kunne være en ’rigtig’ muslim. Tørklædet bliver et symbol 

på, at man er en ’rigtig’ muslimsk pige. Informant B fortæller, at hun direkte er bevidst om, at 

hun benytter tørklædet som et middel til at vise sin religion.  

 

”Det er friheden til at få lov til at bære det og gå ud og vise alle, at det her, det er mig. Det er 

min religion, som jeg kan symbolisere på denne her måde, men for andre kan det gå den 

anden vej. For andre symboliserer det bl.a. undertrykkelse og sådan. Men for mig virker det 

mere som et politisk våben til at vise, at jeg står for at forsvare min religion, og jeg viser, at 

jeg er muslim. Så det symboliserer helt klart islam for mig.” (B)  

 

Tørklædet kan udsende forskellige signaler, afhængigt af hvilken diskurs tørklædet tilknyttes. 

I medierne bliver tørklædet bl.a. behandlet som et symbol på undertrykte kvinder. Imens 

pigerne fortæller om, hvordan tørklædet knytter dem til diskursen om, at de er ’rigtige’ 

muslimer.  
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7.1 Det rigtige tidspunkt at tage tørklæde på  

Pigerne har selv valgt at bære tørklæde, men hvornår er det rigtige tidspunkt i livet at tage 

tørklæde på. I interviewene spurgte jeg informanterne, om der var regler for, hvornår man bør 

tage valget med at bære tørklæde.  

 

En af pigerne valgte bevidst at tage tørklæde på i forbindelse med ramadanen, hvilket er den 

måned, muslimerne faster og afslutter med en stor fest:  

 

”Det var første dag i ramadanen, så kom jeg med det på (...) Det var nok måske det religiøse i 

det bare det, at det er ramadanen. Det er virkelig muslimernes måned. Der er rigtig mange, 

der beder ekstra meget ud over de fem gange, man skal bede. Ramadanen er virkelig bare den 

måned, jeg godt kunne tænke mig at tage tørklædet på.” (B)  

 

Det kan være særlige begivenheder i en piges liv, som er bestemmende for, hvornår man 

ifølge informanterne bør træffe valget med at gå med tørklæde. Det kan f.eks. være, ”Når man 

får menstruation, så er det der, man bliver en kvinde.” (H) Menstruationen er her afgørende 

for, hvornår man skal tage tørklæde på. Dvs. når man går fra at være en pige til at blive en 

kvinde.   

 

Hvis en pige ikke vælger at bære tørklæde, efter hun har fået sin menstruation, så kan det ske, 

”efter at man er blevet gift, at man skal have tørklæde på.” (E)  

 

Der er forskellige regler for, hvornår en pige bør vælge at tage tørklæde på. F tog allerede 

tørklæde på i en alder af 9 år. Baggrunden for hendes tidlige valg skyldes, at hun havde ”fået 

at vide, at pigen er klogere end drengen, så skal pigen have tørklæde på, ligesom pigen skal 

bede, når hun bliver 9 år. Når en pige bliver 9 år, så derfor skal hun bede, og hvis hun ikke 

beder, så skal hun gøre det bagefter. Drengen ved det jo ikke og forstår det ikke helt, før han 

bliver 15 år. Når han fylder 15, så skal han tage tingene alvorligt og bede.” (F) 

 

Det er enten en særlig religiøs begivenhed, den første menstruation, bryllup, en indsigt i 

forskellen på drenge og piger eller viden om Gud, der er afgørende for tidspunktet for, 

hvornår pigerne træffer beslutningen om at bære tørklæde. Der er ikke en bestemt norm for, 

hvornår en pige bør træffe valget. Det kan gøres hele livet, f.eks. valgte informant H’s mor 
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først at bære tørklæde, efter hun blev gift, og informant B’s mor gik først med tørklæde, efter 

hun var gift og havde fået sit andet barn.  

 

7.2 Tørklæde og påklædning 

Tørklædet er et symbol på den pæne, religiøse og ærbare pige. Når pigerne vælger at bære 

tørklæde, har det betydning for deres påklædning. Tørklædet får pigerne til at ændre eller 

tilpasse deres tøjstil, så den er mere respektabel. Tørklædet styrer, hvordan pigerne går klædt. 

En ’rigtig’ muslim må ikke ”gå i åbent tøj ”(E). Kroppen skal være dækket til. Det er ikke 

kun væsentligt, at kroppen er dækket til, men tøjet skal samtidig ikke fremhæve de kvindelige 

former. Informant E forbinder tørklædet med ”løst tøj, ikke stramt tøj, ikke for meget sminke 

og sådan noget.” (E)   

 

Tørklædet indebærer bestemte normer og regler for, hvordan en muslimsk pige bør gå klædt. 

Det fungerer styrende for pigernes handlinger, ved de enten tilpasser eller direkte ændrer 

deres tøjstil, efter at de har taget tørklædet på. Informant B fortæller, at hun før tørklædet ”gik 

jeg med bukser, som sad lidt langt nede, og gik med korte, stramme trøjer”. Det er tydeligt, at 

tøjstilen afspejler omverdenens forventninger til piger med tørklæde. Pigerne beretter, at der 

er en grænse for, hvad et tørklæde kan sammensættes med. De er bevidste om, at der 

eksisterer normer for, hvad de kan tillade sig at gå klædt i.     

 

Der er en række forskellige måder at binde tørklædet på. I nyhedsmedierne er tørklædets 

forskellighed reduceret til kun at blive omtalt som ’tørklædet’. Når der tales om tørklædet i de 

danske medier, refereres der til tørklædet, som om der kun findes en slags tørklæder. 

Informanterne fortæller, at måden, tørklædet er bundet på, kan fortælle, hvor man kommer 

fra. Dermed er nyhedsmedierne med til at reducere mangfoldigheden blandt de 

tørklædebærende kvinder ved kun at vælge betegnelse ’tørklæde’ eller ’det muslimske 

tørklæde’ for de mange forskellige måder at anvende tørklæde på. (Andreassen 2007:97-98) 

Pigerne binder deres tørklæder på bestemte måder. Når pigerne binder deres tørklæde, er det 

vigtigt, at halsen og nakken er dækket til. Endvidere skal man ”heller ikke vise for meget hud 

(…) Man skal jo vise, at man har tørklædet på ordentligt. Ikke hvor man kan se halvdelen af 

ryggen” (H). Det er væsentligt, at tørklædet dækker de rigtige steder af kroppen, så det skjuler 

ens skønhed. Tørklædet skal sikre pigerne imod at virke fristende på det modsatte køn.     
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Tørklædet kan bindes på rigtig mange forskellige måder, men den måde, et tørklæde er bundet 

på, kan bl.a. fortælle, hvor personen oprindeligt kommer fra. Informanterne fortæller, at de 

kan skelne mellem forskellige nationaliteter på den måde, tørklædet er bundet på. 

 

”…kurder damer, der har det meget løst. Mens f.eks. pakistanere har det meget nedad og med 

langt slør, hvor man kan se deres hår. Der er også nogle, som har det meget stramt f.eks. 

afghanere. Pakistanere har det til at hænge løst. Irakere har det ligesom det her (ref. et 

tørklæde med flere lag)… Tyrkere har det også meget sådan her. Men selvfølgelig har gamle 

damer det meget løst, hvor det er hurtigt bundet.” (H)   

 

Den måde, tørklædet er bundet på, er med til, at personen kan vise, hvor hun oprindelig 

kommer fra. Denne differentieringsmulighed betyder, at pigerne kan skille sig ud fra 

mængden af muslimske tørklædebærende piger. De kan på den måde, de binder deres 

tørklæde på, vise, at de f.eks. er en ’pakistansk’, muslimsk pige.  

 

7.3 Man skal ikke gentage sine fejl  

Tørklædet er tegnet for en ’rigtig’ muslimsk pige, hvilket virker styrende for pigernes 

handlinger. Pigerne forsøger gennem deres handlinger at korrigere og tilpasse deres adfærd 

for normen om, hvad en ’rigtig muslim’ er. (Foucault 2002:195, 199) Tørklædet producerer 

dermed disciplinerede individer, der selv kan styre hen imod målet om at blive et bedre 

menneske - som grundlaget for at være en ’rigtig’ muslim. (Jensen 2005:234-235) Pigerne 

beskriver, hvordan tørklædet er med til at ændre deres adfærd i en positiv retning, hvor de 

tænker over deres handlinger.    

 

”… begyndte at blive mere rolig, blev ikke hurtig sur og sådan noget, fordi nu skulle jeg 

respektere, hvad Gud havde sagt (…) altså være mere sød (…) f.eks. når nogen drillede mig, 

og vi sloges og sådan noget, så huskede jeg, at jeg havde tørklæde på, og så stoppede jeg det. 

Så gik jeg over til læreren og sagde det (…) ligesom jeg dækker mit hår, så skal jeg også 

dække mig selv, kan man godt kalde det. Jeg dækker mig selv imod at lave ballade.” (F) 

 

Tørklædet er et styringsredskab, der hos pigerne installerer en konstant påmindelse om at 

respektere Gud i deres handlinger. Tørklædet giver pigerne mulighed for at ændre sig. Det 

fjerner alt det negative, som før var en del af deres liv.  
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”Det var en måde at få de dumme ting væk på (…) Jeg gik meget med de forkerte mennesker, 

altså de forkerte veninder, der gør nogle dumme ting. Dem der går med drenge og røg og alle 

de der ting. Det påvirkede mig meget, og jeg blev også meget dum pige-agtig. Jeg var bare 

ligeglad med skolen og det hele. (H) 

 

Det moderne individ er ifølge Foucault et væsen, som objektiverer sig selv med reference til 

forestillingen om, hvad der er normalt eller afviger fra normen. (Villadsen forthcomming:14) 

Når piger vælger tørklædet, følger en disciplinering af deres kroppe med. Disciplineringen 

virker ved, at pigerne henvises til en bestemt plads i forhold til deres forældre, drengene og 

samfundet, hvor ”man hvert øjeblik kan overvåge enhvers opførsel, vurdere den, sanktionere 

den, måle dens kvaliteter eller fortjeneste. Det er da en procedure til at erkende, beherske og 

anvende” (Foucault 2002:159) Pigerne regulerer deres adfærd gennem deres egen 

selvdisciplinering, som er bestemt af den plads i samfundet, de har fået tildelt af samfundets 

forventninger til muslimske piger med tørklæde. Disciplineringen udøves over og gennem 

individet (Dean 2006:56), og den skaber ”føjelige” kroppe ved at styre ens handlinger efter 

normer. Bl.a. at pigerne ”ikke må tage hjem til drenge og ikke have kærester” (E). ”Der er 

mange, der siger, at man ikke må lege med danske venner og drenge (...), der er mange, der 

siger NEJ til danske drenge”. (F)  

 

En muslimsk tørklædebærende pige må ikke være alene i selskab med en dreng, fordi det 

signalerer et forkert billede, som vil ødelægge hendes værdi. Hun vil ikke længere blive 

forbundet med billedet af den ’pæne’ og ’ærbare’ muslimske pige, fordi sikkerheden for 

hendes værdi er forsvundet, idet hendes ærbarhed ikke længere kan garanteres. Informant H 

fortæller, at da hun boede i Jylland, var folk mere imødekommende og forstående over for 

muslimske piger. Her var de ikke vant til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, 

hvilket kan være baggrunden for, at hun i Jylland sagtens kunne være venner med drenge. Det 

blev ikke anset for nedværdigende eller at udgøre en risiko for at ødelægge hendes ærbarhed. 

Dette ændrede sig, da hun flyttede til Sjælland.     

 

”Derovre kan du sagtens tale åbent. Der kunne du også gå med drenge, altså venner, ikke 

kærester eller sådan noget. Hvis du her går med en dreng, så bliver du hurtigt hende den 

klamme, billige og alt muligt. Sådan bliver du talt om.” (H)  
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7.4 Respekterer piger med tørklæde 

Tørklædet konstruerer handlerummet for pigerne, hvilket kommer til udtryk gennem deres 

påklædning og adfærd, men samtidig er det konstruerende for omverdenens handlinger. Med 

tørklædet fremstiller pigerne sig selv som pæne og ærbare. Denne fremstilling skaber et 

handlerum, som er bestemmende for, hvad pigernes forældre, venner mv. har af mulige 

handlinger. (Dahlager 2001:92) Informant B fortæller, at tørklædet har ændret forældrenes 

opfattelse af hende. Hun er ikke længere et barn, men bliver behandlet som en voksen.  

 

”Jeg følte mig faktisk ældre på en eller anden måde (…) før der var jeg jo bare sådan en lille 

pige. Jeg følte bare, at lige straks, da jeg tog tørklædet på, der blev jeg behandlet som en 

ældre. Og det var det, jeg også godt kunne lide ved det. Jeg følte mig sådan ældre nu og 

virkelig som storesøster i familien. Det var ret fedt.” (B) 

 

Tørklædet påvirker pigernes forhold til deres venner, idet vennerne ikke længere diskuterer 

bestemte emner med dem. Tørklædet signalerer, at der er emner, man ikke bringer på banen. 

Det udelukker pigerne fra samtaler, når de begynder at handle om kvindekroppens mere 

intime område og bekymringer.  

 

”Man snakker ikke om noget intimt, man snakker ikke om menstruation, man snakker ikke om 

noget, hvor jeg syntes, at det var helt fint. Jeg syntes, det var helt okay. Det var sådan, at de 

tænkte, at du bliver nok sådan, som du er” (A) 

 

Når pigerne går med tørklædet, eksponeres de som ærbare og pæne piger, hvilket får 

omverdenen, herunder særligt drengene til at udvise respekt over for pigerne. Drengene 

holder afstand fra pigerne. Tørklædet fungerer som en form for afskærmning i forhold til at 

holde drengene på en behørig afstand. De tørklædebærende piger er ikke tilgængelige for 

mandlige tilnærmelser og berøring. Tørklædet er et tydeligt signal til drengene om, at de skal 

behandle pigerne med respekt og værdighed. (Staunæs 2004:174-175) Bl.a. bliver kvinder 

med tørklæde ”respekteret på en helt anden måde, end hvis det var en kvinde uden tørklæde 

på.” (A) 
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Det er pigernes erfaring, at drengene viser mest respekt for de piger, som bærer tørklæde. 

Med tørklædet signalerer pigerne, at de i højere grad lever op til normer for en god pige. 

Endvidere er der en generel opfattelse blandt pigerne af, at ” drenge skal have respekt for 

piger med tørklæde. Så jeg tror måske, at jeg fik lidt respekt for dem. Men jeg tror ikke, at 

bare fordi jeg havde tørklæde på, at så er jeg en god engel. (…) Jeg tror måske mest på, at 

folk tænker, at nu skal vi tale ordentligt til hinanden, for nu har hun tørklæde på.” (H)  

 

7.5 Den stolte far 

I interviewene identificeres, hvordan pigernes valg med at gå med tørklæde ændrer deres 

subjekt-position i relationen til deres forældre. Tørklædets positionering af den gode, pæne og 

ærbare datter styrker forholdet mellem forældrene og pigerne. Pigerne opnår en anden form 

for respekt fra deres familie, efter at de tager tørklæde på. A fortæller, hvordan hendes 

”forældre stoler lidt mere på mig”, efter hun har taget tørklædet på. Tørklædet har betydet, at 

hendes forældre har større tillid til hende.  

 

Tørklædet styrer pigernes adfærd og handlinger, så de både føler sig og bliver anset som 

voksne piger. Efter B tog tørklædet på, blev hun behandlet som en voksen, hvilket har 

betydet, at hun virkelig følte sig ”som storesøsteren i familien”. Med forældrenes opfattelse af 

pigerne som voksne følger et ansvar. Pigerne handler på baggrund af det handlerum, som 

forældrene sætter. De skal opføre sig som voksne, hvilket tydeligt kommer til udtryk i 

interviewet med F. Hun beretter om en episode, hvor hun blev drillet, og førhen havde hun 

villet fortsætte med at kæmpe for sin sag, men fordi hun har tørklæde på, vælger hun at 

henvende sig til læreren for at stoppe en eventuel slåskamp.   

 

I begyndelsen legede C med tørklædet, hvor hun ”tog det på den ene dag og tog det af den 

næste dag”, indtil hun en dag besluttede at tage tørklædet på permanent. C var 10 år, da hun 

valgte at tage tørklæde på. C fortæller, at faren direkte ”blev glad” for, at hun tog den 

beslutning. Farens reaktion på C’s beslutning har ifølge Foucault indflydelse på C’s 

handlingsrum. Hun handler på baggrund af det handlingsrum, som stilles til rådighed af den 

diskursive effekt af at blive anset som en ordentlig datter, hvilket styrer hendes handling med 

at tage tørklædet på. Det er med til, at hun kan gøre sine forældre mere glade og stolte af 

deres datter. (Heede 2004:81)  
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Tørklædet ændrer relationen mellem forældrene og deres døtre. H oplever, hvordan hendes far 

blev stolt og glad, efter hun valgte at tage tørklæde på. Hun havde før et meget anspændt 

forhold til forældrene pga. hendes adfærd, hvor hun tidligere var meget ude med vennerne og 

ikke tog hensyn til sine forældre. Det var med til at ødelægge forholdet mellem hende og 

forældrene, som til sidst afviste hende og ikke ville tale med hende. H forsøgte først at ændre 

sin adfærd, så hun ikke længere gjorde ”dumme ting”, f.eks. ved at hun opholdte sig mere og 

mere hjemme. Endvidere begyndte H at læse i Koranen, hvilket hjalp hende med at beslutte 

sig til at tage tørklædet på. H ønskede at ændre forældrenes opfattelse af hende, hvilket skete, 

efter hun havde taget tørklædet på. H fortæller, hvordan en datter med tørklæde på er ”lige 

det, en far ønsker”. Tørklædet har styrket og ændret hendes forhold til forældrene, så de er 

blevet stolte af hende. Dermed har H ved at tage tørklæde på genoprettet sin status som den 

gode datter. Forældrenes subejktposition som ordentlige forældre afhænger af døtrenes 

opførsel. Derfor betyder tørklædet og H’s ændrede adfærd, at forældrene nu gerne vil vise 

hende frem og fortælle andre om hende. De har gennem datterens handlinger fået reetableret 

deres egen subjektposition som gode forældre.    

 

7.6 Tørklædet kan ikke tages af igen  

Tørklædet er blevet en del af pigernes identitet, og de vil aldrig kunne se sig selv uden 

tørklæde. De vil altid gå med tørklæde, uanset om en eventuel kommende mand vil bede dem 

om at tage tørklædet af, eller hvis forældrene ikke ønskede, at de skulle gå med det. Pigerne 

vil endda ofre en fremtidig karrieremulighed, hvis de skulle vælge mellem tørklædet og 

arbejdet. Informant C fortæller, at hun uden tørklædet vil få en fornemmelse af at være nøgen. 

C vil føle sig forlegen over at få ændret sit udseende i forhold til det, hun er vant til.  

 

Tørklædet er medkonstruerende for pigernes subjekt-positionen som pæne og ordentlige. 

Uden tørklædet vil pigerne ikke kunne fastholde den position, som de har opnået ved at tage 

tørklæde på. (Staunæs 2004:166-167) Hele deres identitet etableres ved, at de bærer tørklæde 

hver dag. Relationen mellem pigerne og tørklædet gør dem genkendelige af andre. Med C’s 

udtalelse, ”der vil blive kigget underligt på mig”, kommer refleksion om de andres vurdering 

af hende frem, hvis hun en dag ikke har tørklædet på. Pigerne kender allerede de andres 

reaktion, hvis de ikke længere har tørklæde på.  
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Tørklædet understøtter og stabiliserer pigernes identitet, hvilket gør pigerne afhængige af 

tørklædets tilstedeværelse. B skildrer i interviewet et billede af, hvordan tørklædet er en 

tradition, som hun ønsker at fastholde hele livet. Hun sammenligner tørklædet med et 

uvurderligt smykke, som man virkelig elsker og gerne vil have på hver dag. Hvis man en dag 

mister smykket, vil man mangle det og mærke en tomhed indeni. B giver udtryk for, at uden 

tørklædet vil hun være fortabt, fordi det er en så stor del af hende, at hun opfatter det som sit 

eksistensgrundlag. B bygger sin selvopfattelse og identitet op omkring tørklædet.  

 

Når en muslimsk pige vælger at bære tørklæde, indgår hun et løfte med Gud. Derfor er 

beslutningen om at bære tørklæde meget vigtig og har en særlig betydning for pigerne. I 

interviewene kommer det frem, at forældrene gerne vil være sikre på, at deres døtre forstår 

Guds ord omkring tørklædet. Det ses i interviewet med F, som siger: ” min far har fortalt mig, 

hvad Guds ord er (…) jeg valgte at gøre det, Gud har sagt, for når jeg ikke gør det, så ved jeg 

ikke, om der måske sker noget, efter vi dør.” Det er gennem kendskabet til Guds ord om 

tørklædet, at F træffer sit valg, men hun er samtidig bevidst om konsekvenserne ved valget. 

Hun uddyber med, at hun ikke kan tage tørklædet af, fordi så går hun imod ”Guds ord, og 

man må ikke lege med Guds ord”. I interviewene med A og B er det tydeligt, at deres forældre 

gerne vil have, at de er klar til at kunne forstå baggrunden for at bære tørklæde. Forældrene 

opfordrer derfor pigerne til at vente og i stedet fokusere på at få en uddannelse. B får denne 

besked af sin far, da hun vil tage tørklædet på, ”Hvis du vil tage det på, så tag det på, men så 

skal du sørge for, at du beholder det på.”  

 

Ifølge pigernes beretninger er der ingen fortrydelsesret, når man først har iført sig tørklædet. 

Det er en handling, som fikserer pigerne i en bestemt diskurs. Hvor tørklædet forbindes med 

ens relation til Gud. Hvis man tager tørklædet af, udfordres denne relation til Gud, og det kan 

senere have indflydelse på, om det er paradiset eller helvedet, der er ende destinationen efter 

livet på jorden. I Sharia-loven opstilles fem kategorier for at blive en god muslim: 

obligatoriske, anbefalelsesværdige, neutrale, forkastelige og forbudte (haram) handlinger. 

(Staunæs 2004:169) Tørklædebæringen er inden for de fem kategorier, og det er en 

”haram”8, hvis man tager det af (E). A forklarer det samme med at sige, at det er ”dumt at 

fortryde”, hvis man har taget tørklædet på. I interviewene udtrykker alle pigerne denne 

                                                 
8 Haram betyder forbudt eller synd på arabisk. 
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holdning. Det betyder, at valget med at bære tørklæde ikke er helt uafhængigt og individuelt, 

men afhænger af Gud og den straf, man kan risikere at få, hvis man fortryder.      

 

Tørklædets fiksering af pigerne i en bestemt diskurs, hvor normen er, at tørklædet ikke kan 

tages af, fungerer styrende for pigernes handlinger. Pigerne fortæller, hvordan man risikerer at 

blive mundtlig afstraffet, hvis man afviger fra normer. Informant E fortæller f.eks. om en 

pige, der tog tørklædet på igen, fordi hun blev udsat for mobning, da hun tog det af. Imens G 

beretter om, hvordan folk vil sige ”åh din billige halløjsa”, hvis hun tog tørklædet af. Dermed 

styres pigernes handlinger af en frygt for at blive straffet i forhold til normen. Normen er med 

til at kontrollere pigernes adfærd, så de aldrig tager tørklædet af. Pigernes handlinger er 

dermed styret af den identitet, tørklædet giver dem, hvor det er religionen og på forhånd 

definerede normer, der er bestemmende for deres handlerum. 

 
7.7 Magt, viden og tørklædet 

Relationen mellem magt og viden relaterer sig til subjektet og diskursens positionering af 

denne. Ifølge Foucault skabes subjektet i diskursen. Det er diskursen, som stiller 

subjektpositioner til rådighed, og det er positionen, som sætter rammerne for individets 

handlerum. Idet hver subjektposition er tilknyttet bestemte forventninger om, hvordan man 

skal opføre sig, dvs. hvad der er rigtigt og forkert. Det er positionen i diskursen, som er 

afgørende for, hvad subjektet kan tale og handle på.    

 

Når pigerne tager tørklædet på, skifter de subjektposition i diskursen om, hvad en ’rigtig 

muslim’ er. Tørklædet tydeliggør og styrker deres position i diskursen, men samtidig 

underkaster pigerne sig den viden, som diskursen indeholder. Der er bestemte forventninger 

til, hvilken adfærd tørklædebærende piger skal udvise. Pigerne indtræder dermed i et 

handlerum, der på forhånd er konstitueret, men som samtidig er konstruerende for deres 

handlinger. Tørklædet kan betragtes som en handling, der påvirker subjekternes handlerum. 

Det betyder, at tørklædet skaber det handlerum, som bestemmer, hvad pigerne har af mulige 

handlinger.   
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Tørklædet underkaster pigerne bestemte regler og normer, men samtidig adskiller tørklædet 

dem fra andre. Pigerne bliver med tørklædet anset, som pæne, ærbare og ordentlige. H 

fortæller, hvordan andre selv ønskede, at de havde tørklæde på. Det er for hende ”bedre” at 

have tørklæde på og blive udsat for misundelighed fra andre end at fravælge tørklædet. 

Tørklædet hjælper pigerne med at differentiere sig fra de øvrige piger på en måde, hvor de 

opnår respekt både af forældrene, drengene og vennerne. Det styrker samtidig deres forhold 

til forældrene.    

 

Med tørklædet indgår pigerne i nye fællesskaber, som de førhen var udelukket fra. I 

interviewene kommer det frem, at pigerne får et nyt og bedre forhold til deres mødre. De får 

en fælles referenceramme omkring tørklædet, f.eks. nu kan de sammen tage ud og købe 

tørklæder. Tørklædet skaber en ny relation mellem pigerne og deres mødre, som ikke 

eksisterede for pigerne før tørklædet. Dermed er tørklædet styrende for, hvilke fællesskaber 

piger er inkluderet eller ekskluderet fra.  
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8 Diskussion af tørklædet - et frivilligt valg  
Med udgangspunkt i en Foucault inspireret magtforståelse har jeg forsøgt at vise, hvordan 

tørklædet kan virke styrende for pigernes adfærd. Tørklædet er med til at forme pigernes 

måde at være på og deres forhold til andre. De handler efter en bestemt sandhed om, hvem de 

grundlæggende er og bør være for at blive en ’rigtig’ muslimsk pige. Det er en styring, der 

gennem normer og regler søger at konstruere pigerne som pæne, ærbare og ordentlige. Det er 

reglerne og normerne for adfærden, der former pigernes grundlæggende måde at se sig selv 

og andre på.  

 

Analysen har vist, hvorledes disciplinering finder sted ved at gøre pigerne til genstand for en 

vidensproduktion om, hvad en ’rigtig’ muslim er. Denne viden bliver et element til at afrette 

pigernes adfærd i en bestemt retning. Den disciplinære magt anvender teknikkerne: Hierarkisk 

overvågning, normaliserende sanktion og undersøgelsen, der er en kombination af de to 

foregående. Styringsteknikkerne er centrale elementer, som pigerne styrer deres handlinger 

efter.  

 

Forældrene, drengene og samfundet fungerer som et samlet overvågningsapparat, der 

effektiviserer overvågning og observation af pigernes adfærd. Denne overvågning skaber 

samtidig et pres på pigerne om, at de skal handle efter, hvad det indebærer at gå med 

tørklæde. Tørklædet bliver en rettesnor for pigernes handlinger. Det kommer bl.a. til udtryk 

gennem deres påklædning, som bliver tilpasset normen for, hvordan en muslimsk pige bør gå 

klædt. Den disciplinære magt er en afretningsteknik, der ’straffer’ pigernes adfærd, hvis den 

afviger fra normen.          

 

Undersøgelsen er et samspil mellem magt og viden, der disciplinerer piger ved at kombinere 

overvågning med normaliserende sanktioner. Når pigerne først har taget tørklæde på, så kan 

de ikke tage det af igen. Det bunder i en viden om, at der vil ske dem noget ondt, når de dør, 

hvis de tager tørklædet af. Handlingen at tage tørklædet af igen ville dermed vise, at de ikke 

har respekteret deres Gud, som vil straffe dem. Endvidere vil de blive udsat for mundtlig 

afstraffelse ved at blive fremstillet som ’billige’ piger, hvis de tager tørklædet af.  
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Frihed er ifølge Foucault evnen til ikke at have fastlagt sine handlinger efter regler, hvilket 

ikke er tilfældet med pigerne. Tørklædet er forbundet med bestemte regler og normer for ens 

adfærd. Det fører frem til overvejelsen, hvordan kan pigerne frivilligt vælge at bære tørklæde, 

når det er styrende for deres handlinger?   

 

8.1 Frigjort med tørklædet  

Kvinderne i Danmark har kæmpet for deres rettigheder, selvstændighed og frihed. En kamp 

imod undertrykkelse, hvor kvinden var fastlåst i en rolle som hjemmegående husmor uden 

indflydelse på samfundsudviklingen. Denne frigørelse fra det mandsdominerede samfund har 

dannet grundlaget for den overordnede diskurs om ’den frigjorte kvinde’ i Danmark. En 

diskurs med et ideal om, hvordan en moderne frigjorte kvinde børe være - nemlig uafhængig 

og ansvarlig for sit eget liv.  

 

Et centralt punkt i kvindekampen var retten til at bestemme over sin egen krop. Det betød, at 

kvindens påklædning blev symbolet på frigørelsen fra manden ved, at kvinderne klædte sig 

kønsneutralt. Det var et signal til omverdenen om, at kvinden kunne det samme som manden 

og ikke skulle vurderes på sit køn eller ydre.  Kampen imod de regler og normer, som var 

forbundet med kvindens rolle i det mandsdominerede samfund, har dannet et billede af den 

’frigjorte’ kvinde som en, der bestemmer over sin egen krop, seksualitet, påklædning, 

reproduktion og valg af partner.  

 

Kampen imod de fastlagte normer og regler betegnes ifølge Foucault som ’frihed’. Kvindens 

frigørelse fra familiemønstrenes normer har givet mulighed for, at kvinden kan tage aktivt del 

i sit eget liv og handlinger. Kvindekampen har medført en økonomisk løsrivelse fra manden, 

og den har betydet, at kvinden ikke længere er undertrykt pga. af sit køn og samtidig er 

frigjort fra samfundets forventninger til kvinderollen.  

 

Nyhedsmediernes fremstilling af tørklædebærende kvinder, der lever under patriarkalske 

forhold, er modstridende med samfundets forestillinger om, hvad en ’frigjort’ kvinde er. 

Mediernes manglende nuancering af tørklædebærende kvinder har medvirket til, at 

forestillingen om, at kvinderne er undertrykte, er blevet dominerende. (Andreassen 2007:28-

29) I nyhedsmedierne er kvindens nøgenhed blevet et udtryk for seksuel frigørelse. Dermed 

bliver kvindens påklædning et redskab, medierne anvender til at måle graden af frigørelse på.  
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Det betyder, at jo mere kvindekroppen er tildækket, jo mere undertrykt er kvinden. 

(Andreassen 2007:241)  

 

De tørklædebærende piger bliver objektiveret som undertrykte i en diskurs skabt af medierne. 

Det er en ufrivillig positionering, som pigerne ikke har fået nogen mulighed for at øve 

indflydelse på. De fastholdes i mediernes fremstilling som ’undertrykte’ tørklædebærende 

kvinder ved, at de ikke bliver inddraget i tørklædedebatten. De forbliver i en identitet som 

stiltiende objekter, hvor andre fortæller sandheden om dem. (Andreasen 2007:113)     

 

I interviewene får pigerne mulighed for at fortælle deres ’sandhed’ om tørklædet. Det er et 

frivilligt valg, som ikke er underlagt nogen form for undertrykkelse. Et udsagn som divergerer 

med mediernes dominerende fremstilling af tørklædet, hvor det er symbolet på 

kvindeundertrykkelse. Pigernes udsagn om tørklædet udfordrer mediernes positionering af de 

tørklædebærende kvinder. Ifølge Foucault er synlighed en væsentlig del af magten. Dermed 

skal pigernes udsagn frem i lyset, hvis de vil skabe deres egen subjektposition i samfundet 

som frie kvinder med tørklæde. Det kræver, at medierne lytter og ser pigerne, idet deres 

offentlige identitet konstrueres gennem mediernes fremstilling af tørklædet. (Andreasen 

2007:115) 

 

Med Foucaults magtforståelse indtager vi forskellige positioner i samfundet, som tildeler os 

bestemte handlemuligheder. Magten fungerer ved, at de tørklædebærende kvinder 

positioneres som objekter, der tillægges bestemte forventninger og handlerum, imens f.eks. 

hvide, etniske danske eksperter og politikere i medierne positioneres som subjekter, som der 

lyttes til, og som har magt til at fastslå ’sandheder’. Det er i mediernes identitetsfastholdelse 

af de tørklædebærende kvinder, at magten ligger ifølge Foucault. (Andreassen 2007:112-113) 

 

For Foucault indebærer magten altid et potentiale for modmagt. Når en kvinde vælger at bære 

tørklæde kan det ifølge professor Meyda Yegenoglu være et udtryk for modmagt ved, at 

tørklædet kan give kvinden beskyttelse imod en seksuel objektliggørelse. En tildækning af 

kroppen betyder, at kvinden kan undgå at være et sexobjekt. Tørklædet giver kvinden 

mulighed for at udvise modstand ved at benytte tørklædet som et signal om, at hun ikke vil 

være et sexobjekt. Det bliver et redskab til at forhandle sin identitet som kvinde. (Andreasen 

2007:113)  
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Tørklædet befrier pigerne fra at være sexobjekter i et samfund, hvor kvinder ofte bliver 

fremstillet som sexsymboler i reklamer mv. En tildækning af kroppen er med til at afvise 

kvindens seksualiseringspositionering i samfundet og er et udtryk for, at kvinden kan og vil 

vurderes på andet end sit udseende. Dette var også grundlaget for kvindekampen i 1970’erne, 

hvor kvinderne ønskede at blive vurderet på lige vilkår med mændene. De klædte sig 

kønsneutrale i deres kamp for at blive taget alvorligt, og dermed tog de afstand fra at blive 

opfattet som sexobjekter. (Andreasen 2007:113) 

 

En nuancering af den positive udlægning af tørklædet, som beskrevet ovenfor, er at man 

kunne hævde, at tørklædet rent faktisk er et udtryk for seksualisering af kvinden. I Koranen 

står der, at kvinden skal dække sig til for ikke at friste manden seksuelt. (Andreassen 2007: 

116) Det kommer frem i interviewene, at tørklædets funktion er at beskytte pigerne imod 

’forkert’ opmærksomhed. Tørklædet skal dække kroppen til, så pigerne ikke tiltrækker 

mændenes opmærksomhed. De skal skjule deres skønhed, som kun er forbeholdt ens 

kommende mand og nærmeste familie.  

 

Når pigerne tager tørklædet på, er de med til at reproducere forestillingen om, at kvinden kan 

vække mandens begær. Tørklædet er en ’foranstaltning’, som skal begrænse begæret efter 

seksuelle fristelser. Det viser, at forholdet mellem mænd og kvinder er et seksuelt forhold, og 

tørklædet er en konstant påmindelse om denne seksuelle reference mellem kønnene. 

Tørklædet bliver en markering af, at man er en kvinde, som frister manden. (Andreassen 

2007:116-117) 

 

Diskussionen om tørklædet illustrerer, hvorledes tørklædet må betragtes som en kompleks 

størrelse, idet der eksisterer mange forskellige fortolkninger af tørklædets betydning og 

funktion. Der er en lang række forskellige forklaringer på, hvad tørklædet signalerer, men her 

er det samtidig væsentligt at se på årsagerne til, hvorfor pigerne vælger at bære tørklæde.  

 

8.2 Tørklædet – en strategi  

I analysen præsenteredes informanternes erfaringer om, hvordan tørklædet har ændret deres 

relation til drengene, forældrene og omgangskredsen, samt de forventninger der stilles til dem 

i den position, hvor de anser sig selv som ’rigtige’ muslimske tørklædebærende piger. 

Tørklædet kan i den forbindelse ses som et styringsværktøj til at opnå en bestemt position. 

Med tørklædet kan pigerne positionere sig som ordentlige og pæne piger, hvilket samtidig gør 
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det muligt for dem at tage afstand fra en positionering af dem som ’billige’ piger. Den adfærd 

pigerne udviser og deres handlinger i det offentlige rum kan skabe referencer til ’luder’-

positionen, f.eks. hvis de ses sammen med drenge i det offentlige rum.  

 

Denne fokusering på pigernes seksuelle uskyld, hvor omdrejningspunktet konstant er på 

pigens ærbarhed, er styrende for informanternes handlinger. Pigernes beretninger om 

uskyldighed er afgørende for deres selvforståelse som ordentlige og pæne piger. Beretningen 

afspejler samme forståelse som pigerne og deres omgivelser.  

Pigerne skelner mellem ’rigtig’ og ’forkert’ opmærksom, som kan have betydning for en 

muslimsk piges renhed og uskyld. I interviewene kommer det frem, at en muslimsk pige 

sætter sin uskyld på spil ved at opstille i konkurrencen ’Miss Tørklæde’. Den opmærksomhed, 

hun vil få gennem konkurrencen, er ifølge informanterne ’forkert’. Tørklædets funktion er at 

skjule ens skønhed for det modsatte køn. Det er en ’foranstaltning’, som skal beskytte og 

begrænse begæret efter seksuelle fristelser. Derfor er en skønhedskonkurrence med tørklædet 

i centrum modstridende med tørklædets oprindelige funktion ifølge pigerne.  

 

Tørklædet disciplinerer pigernes påklædning, således at de enten ændrer eller tilpasser deres 

tøjstil i forhold til den nye position, tørklædet giver dem. Det er tørklædets symbolske 

betydning om religiøsitet og ærbarhed, påklædningen skal leve op til. Dermed er det 

samfundets forventning om tørklædebærende kvinders påklædning, der er styrende for 

pigernes handlinger. Der eksisterer altså en norm om, hvad der er tilladt at gå klædt i som 

muslimsk tørklædebærende kvinde, hvilket sætter grænserne for, hvad der er acceptabel og 

’rigtig’ påklædning.    

 

Tørklædet er konstruerende for pigernes handlerum - både deres adfærd og påklædning, men 

samtidig er det konstruerende for omverdenens handlinger. Tørklædet er bestemmende for 

omverdenens måde at behandle og betragte pigerne på. F.eks. bliver pigerne positioneret af 

forældrene som ’voksne’, der selv kan tage ansvar for deres handlinger. Med tørklædet bliver 

pigerne forvandlet til kvinder, der skal behandles med respekt. Det betyder, at pigerne 

risikerer at blive udelukket fra bestemte fællesskaber, bl.a. undgår vennerne at diskutere 

bestemte emner om seksualitet med de tørklædebærende piger.    

 

Tørklædet er et strategisk værktøj, som giver mulighed for offentligt at vise sin religion. 

Pigerne signalerer med tørklædet, at de er religiøse, hvilket placerer dem i en position, hvor 
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de anses som rettroende muslimer. Tørklædet positionerer pigerne som ’rigtige’ muslimer, 

hvor det forventes, at de følger de regler og normer, der eksisterer for rettroende muslimer - 

f.eks. bøn 5 gange om dagen. Med tørklædet kan pigerne signalere en position, som 

fremstiller dem som den ’gode’ datter, den pæne og uskyldige pige, hvor der intet negativt 

eller ondt er forbundet. Tørklædet skaber en distinktion mellem den ordentlige pige og pigen, 

der er ’løs’ på tråden og ’billig’. Dermed kan tørklædet være et strategisk valg, hvor man 

ønsker at skabe endnu mere afstand til ’luder’-positionen og i stedet knytte an til en diskurs 

om at være en ’rigtig’ muslimsk pige, der er ærbar og pæn.  

 

8.3 Tørklædet - et valg for livet 

Foucaults magtforståelse fokuserer ikke på magt som besiddelse, suverænitet og kontrol, men 

på hvorledes magten konkret udøves, samt hvilke effekter denne magtudøvelse har på 

individernes bevidsthed og identitet. (Flyvbjerg 1993:105-106) Den diskursive kontekst har 

afgørende betydning for vores måde at tænke, tale og handle på. Det betyder, at en forandring 

i diskursen kan medføre en forandring i vores måde at tænke, tale og handle på, samt den 

måde vi forholder os til os selv og andre på. Derfor er det ikke uden betydning, hvilken 

diskurs eller diskurser der dominerer i en given kontekst på et givent tidspunkt, fordi vores 

viden og forestillinger om verden, herunder hvad vi mener, tæller som værende sand eller 

falsk, er uløseligt forbundet med diskurs. Diskursen får sin politiske dimension, når bestemte 

’sandheder’ af verden fastlægges på bekostning af andre, f.eks. at kvinder med tørklæde er 

undertrykt. (Dyrberg, Hansen & Torfing 2000:9)  

 

Specialet har analyseret diskursen om adfærden for en ’rigtig’ troende muslimsk pige med 

udgangspunkt i de tørklædebærende pigernes udsagn, der opstiller og beskriver 

retningslinjerne for den ideelle adfærd. (Heede 2004:127) En handling på handling er en 

adfærdsform, som ifølge Foucault bygger på magten. Det er en adfærd, hvor det forudsættes, 

at den anden har frihed til at handle anderledes end forventet. Det er tvang, hvis der i 

magtrelationen kun eksisterer en handlemulighed. Det er friheden hos subjektet, som magt 

udøves over, der er grundlaget for magten. (Heede 2004:43)  

 

Ifølge Foucault er mennesket styret i dets handlinger, selvom det refererer til sin frihed om 

selv at vælge. I interviewene kommer det frem, at pigerne forbinder tørklædet med ’frihed’. 

Det er en ’frihed’ til selv at tage beslutningen om at tage tørklæde på. En ’frihed’ der giver 

pigerne mulighed for at give udtryk for deres religion. Pigerne understreger, at de ’frivilligt’ 
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selv har valgt at tage tørklæde på, hvilket ifølge Foucault ikke er muligt. Ens handlinger vil 

altid være styret, selvom det betegnes som ’frivilligt’. Det vil være en handling på baggrund 

af andres handlinger. Pigernes tydeliggørelse af tørklædet, som et ’frivilligt valg’ kan hænge 

sammen med mediernes fremstilling af de tørklædebærende kvinder som undertrykte. 

Pigernes udtalelser er direkte modstridende med nyhedsmediernes billede af de 

tørklædebærende kvinder. Hvis medierne ikke havde fremhævet og kun have fokuseret på 

temaet om undertrykte tørklædebærende kvinder, så er spørgsmålet, om pigerne ser tørklædet, 

som et ’frivilligt’ valg.  

 

Magten skaber undertrykkende subjekter ved at underkaste dem en bestemt viden. Det 

muliggør magtens dannelse af disciplinerede individer. (Heede 2004:97) Dermed styres 

subjekterne af de diskurser, magten skaber. Diskurserne får på den måde magt over 

subjekterne. Det betyder, at diskursen, om hvad det indebærer at være ’rigtig’ rettroende 

muslim, er med til at skabe en disciplinering af pigerne. Det kommer til udtryk ved, at pigerne 

følger de normer og regler, diskursen har fastsat. Pigerne lader sig underkaste magten ved at 

lade deres handlinger være styret af deres egne og andres forventninger til en ’rigtig’ 

rettroende muslimske kvindes adfærd.    

 

Frihed er ikke evnen til at have fastlagt sine handlinger efter regler og normer, men til ikke at 

tilpasse sig og acceptere de regler, som vi forstår og styrer os selv gennem. Friheden 

eksisterer i udfordringen og ændringen af de eksisterende styringsteknikker. (Heede 

2004:142) Pigernes handlinger er bestemt af de definerede normer, der ligger i diskursen. 

Pigernes ’frihed’ afhænger dermed ifølge Foucault af, om de formår at ændre de eksisterende 

forventninger til deres handlinger, når de har valgt at tage tørklæde på. Pigerne kan kun opnå 

’frihed’ ved at ændre på andres forventningsbillede af dem. Det gælder både den diskurs, de 

selv beskriver, om ’rigtig’ rettroende muslimer, men også nyhedsmediernes billede af 

muslimske tørklædebærende kvinder som værende undertrykte. Dermed står pigerne over for 

at skulle udfordre forskellige diskurser om tørklædebærende kvinder for at kunne få deres 

’frihed’ over deres egen krop. 
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Tørklædet er en ’frivilligt’ beslutning, som har konsekvenser for resten af pigernes liv. Med 

tørklædet indgår pigerne et løfte med Gud og kan risikere at blive straffet efter døden, hvis de 

fortryder. Det er ikke kun frygten for Guds afstraffelse, som forhindrer pigerne i at tage 

tørklædet af. Hvis en pige vælger at tage tørklædet af, risikerer hun at blive mundtligt 

afstraffet ved at blive udsat for mobning. Tørklædet underkaster pigernes handlinger gennem 

en styring af frygt for, hvad der kan ske, hvis man tager tørklædet af. Dermed kan man 

diskutere, om tørklædet er et ’frivilligt valg’, når man aldrig kan tage det af.        

 

I kvindekampen i 1970’erne var afbrænding af BH’er et symbol på kvindernes frigørelse fra 

det mandsdominerede samfund. Kvinderne gjorde modstand imod samfundets forventninger 

til kvindens rolle som hjemmegående husmor. Det var en kamp om at frigøre kvinden fra 

familiens faste roller, hvor kvinden blev undertrykt gennem kernefamiliens konstruktioner. 

Kvinderne accepterede ikke samfundets fastlagte regler og normer for kvindens rolle i 

hjemmet. Kvinderne kæmpede imod de eksisterende styringsteknikker, der var bestemmende 

for kvindernes handlinger og placering i det danske samfund. Det er i selve ændringen af de 

forudbestemte styringsteknikker, der ligger bag ens handlinger, at frihed over sine egne 

handlinger eksisterer ifølge Foucault. Hvis pigerne skal opnå ’frihed’ over deres egne kroppe 

og handlinger, skal de kæmpe imod de styringsteknikker, som tørklædet ’påtvinger’ dem. De 

skal ændre samfundets forventninger til kvinden med tørklædet f.eks. ved at vise, at man ikke 

altid behøver at tage tørklædet på. Pigerne har ifølge Foucault ikke ’frihed’ over deres egne 

handlinger, idet de er styret af deres egne og andres forventninger til den rolle, de har påtaget 

sig som ’rigtige’ rettroende muslimske piger.        
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9 Konklusion 
På baggrund af undersøgelser, analyser og diskussioner besvares specialets problemstilling: 

Hvordan kan pigerne frivilligt have valgt tørklædet, når det er underkastet bestemte 

regler og normer?    

 

Med udgangspunkt i Foucaults magtforståelse er der argumenteret for, hvordan tørklædet 

underkaster pigerne bestemte regler og normer, og samtidig er der problematiseret, hvordan 

tørklædet kan være et frivilligt valg i dette magtperspektiv.  

 

Magten er relationel og eksisterer overalt. Den skaber ifølge Foucault undertrykkende 

subjekter, dvs. at pigerne bliver styret af de diskurser, der er skabt af magten. Pigerne befinder 

sig altid i en form for magtrelation, hvor frigørelsen sker gennem skabelse af nye 

magtrelationer, som ændrer de eksisterende regler, som de forstår og styrer sig selv igennem.  

 

Analysen viser, hvordan magtudøvelsen ses i den forventning pigerne har til deres væremåde 

og opførsel over for andre, hvor de henviser til en sandhed om, hvem de grundlæggende er og 

bør være, når de går med tørklæde. Det er en magtudøvelse, der er med til at konstruere 

pigernes handlinger i en bestemt retning i forhold til deres forventningsbillede af en ’rigtig’ 

tørklædebærende muslimsk pige.  

 

Mediernes fremstilling af tørklædebærende kvinder som undertrykte, der bør frigøres fra 

manden bl.a. ved at smide tørklædet, er en frigørelsesproces. Medierne anser denne proces 

som nødvendig for, at pigerne kan blive frie, mens det i et Foucault-perspektiv er det et 

eksempel på, hvorledes magten producerer undertrykkende subjekter. Inden for denne 

magtforståelse er sandheden om den ’rigtig’ rettroende muslimske pige ikke fri af magten, 

men det er resultatet af magtens virkninger, hvor pigen underkaster sig den ved, at lade sine 

handlinger været styret efter bestemte normer og regler. 
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Analysen har identificeret de magtteknikker, der kommer frem, når pigerne vælger at tage 

tørklæde på. Der er vist, hvorledes tørklædet disciplinerer pigernes handlinger ved at gøre 

pigerne til genstand for en vidensproduktion, der bliver et element, som afretter pigernes 

handlinger i en bestemt retning. I analysen påpeges, hvordan tørklædet disciplinerer pigerne 

gennem magtteknikkerne hierarkisk overvågning, den normaliserende sanktion og 

kombinationen af dem i form af undersøgelsen.  

 

Når pigerne tager tørklæde på, optimeres det offentlige rums mulighed for hierarkisk 

overvågning og observering af pigernes adfærd. Det skaber et pres på pigernes adfærd, så de 

opfører sig efter de retningslinjer, der eksisterer for piger med tørklæde. Tørklædet 

disciplinerer pigerne til at gå klædt med løstsiddende tøj, hvor kroppen skal være helt 

afdækket. Den normaliserende sanktion fungerer samtidig som en rettesnor for, hvordan 

pigerne bør tale, tænke og handle i forhold til sig selv og andre. Den gør det muligt at 

identificere og afrette de piger, der afviger fra normen omkring ’rigtige’ tørklædebærende 

piger. F.eks. vil en pige blive afstraffet mundtlig ved at blive kaldt øgenavne som ’billig’, hvis 

hun tager tørklædet af igen. Undersøgelsen gør pigerne til genstand for en viden om 

overvågningen og sanktionsmulighedernes eksistens, hvor der samtidig installeres en sandhed 

om tørklædets religiøse betydning herunder opnåelse af Guds respekt, som kan ødelægges, 

hvis man tager tørklædet af.  

  

Denne magtproducerede sandhed er ikke ensbetydende med, at pigerne er ’undertrykte’, hvis 

den sandhedsproduktion, der foregår, udelukkende formuleres, fortolkes og fastsættes af 

pigerne selv. Dermed er spørgsmålet, om pigerne enten selv er medproducerende til en 

sandhed om, at tørklædet er et frivilligt valg, og om de medfølgende styringsteknikker 

defineres på baggrund af pigerne selv, eller om tørklædet er styrende for pigernes handlinger.    

 

Tørklædet giver pigerne mulighed for beskyttelse og befrier dem fra at blive opfattet som 

sexobjekter i et samfund, hvor kvinder ofte udstilles som sexsymboler. Når pigerne vælger 

tørklædet, sender de et signal om, at de ikke er tilgængelige som sexobjekter. Pigerne har selv 

fastsat, hvordan de ønsker at blive vurderet, hvilket ikke skal ske på baggrund af deres 

udseende. Med tørklædet har pigerne valgt at positionere sig selv som ’rigtig’ rettroende, 

pæne, ærbare og uskyldige muslimske piger. Det er en subjekt-position, som tørklædet stiller 

til rådighed. Spørgsmålet er, om denne position redefineres af pigerne selv, eller om det er en 

position, som er defineret af forventningen til tørklædebærende piger.      
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Pigernes identitet etableres ved, at de bærer tørklæde. Det stabiliserer og understøtter deres 

subejkt-position på en måde, som gør dem afhængige af tørklædets tilstedeværelse. Tørklædet 

fikserer pigerne i en bestemt diskurs, hvor deres relation og respekt for Gud kommer frem. 

Hvis en af pigerne valgte at tage tørklædet af, ville hun udfordre den relation, hun har til Gud. 

Det kan senere have indflydelse på, om hun ender i paradiset eller helvedet efter livet på 

jorden. Det betyder, at valget med at bære tørklæde ikke er helt uafhængigt og individuelt, 

men afhænger af Gud og den straf, man kan risikere at få, hvis man fortryder.  

 

Foucault vil med sit magtperspektiv se ovenstående problematik om fortrydelsesret og 

tørklædets frivillighed, som en del af de magtrelationerne som vi alle indgår i, hvor alt er 

styret af magten, hvilket samtidig betyder, at intet er frivilligt.  
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10 Perspektivering 
Mediernes beskrivelser af tørklædebærende kvinder har bidraget til at skabe en forestilling 

om, at disse kvinder er undertrykte. Den formidling medierne benytter er væsentlig, fordi den 

udgør den primære kilde til den information om kvinder med tørklæde, der er blandt den 

danske befolkning (Andreassen 2007:235-236). Med specialets undersøgelser er mediernes 

forestilling om tørklædebærende kvinder blevet udfordret ved, at vise der bag tørklædet ligger 

et overvejet valg, som bunder i tørklædets symbolværdi. Specialet har givet et bud på 

tørklædets betydning i et forsøg på at skabe en nuancering i tørklædedebatten, som medierne 

hovedsagligt har bidraget til. Det er specialets hensigt at skabe en forståelse for, hvordan unge 

kvinder og piger vælger frivilligt at gå med tørklæde, når det samtidig underkaster dem 

bestemte regler og normer. Specialet kan bruges til at nuancere mediernes billeder af 

tørklædebærende kvinder via formidling af de resultater, specialet er kommet frem til. Det 

kan gøres ved, at specialets undersøgelser og konklusioner bliver inddraget i tørklædedebatten 

gennem artikler i aviser eller ved, at eksperter anvender dem i deres udtalelser i medierne.   

 

I specialet er pigernes adfærd ikke blevet analyseret, men ligesom Foucaults arbejde har 

specialet analyseret diskursen om adfærden, dvs. analyseret udsagn, der foreskriver den 

ideelle adfærd for en ’rigtig’ troende muslimsk pige. Det er ikke nødvendigvis 

sammenfaldende med den faktiske adfærd. (Heede 2004:127) Det kunne være interessant at 

kombinere analysen med en empirisk analyse af den faktiske adfærd, men det vil være for 

omfattende i specialet, der afgrænser sig ved at tage udgangspunkt i de beskrivelser, som 

pigerne kommer med. Det kunne være en spændende observation, som kunne udbygge 

specialets konklusioner. 

 

Specialet beskriver, hvordan kvinderne i Danmark har kæmpet for ligestilling og frigørelse fra 

det mandsdominerede samfund. I den forbindelse kunne en mere uddybende analyse af 

mediernes måde at fremstille tørklædebærende kvinder på have bidraget til at undersøge 

hvilke strategiske muligheder, der er for at påvirke mediernes ensrettede fremstilling. Her 

kunne en fokusgruppe med pigerne være relevant til at debattere, om pigerne ønskede at 

ændre mediernes fremstilling, og hvordan de ville foreslå, at medierne fremover skulle berette 

om tørklædebærende kvinder på. Spørgsmålet er, hvad det kræves for, at skabe et billede af 

tørklædebærende kvinder som frie og uafhængige. Italesættelsen af en bredere forståelse af 
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tørklædet er en metode til, at gøre op med den nuværende opfattelse af tørklædebærende 

kvinder, som er dominerende i medierne. 

 

Seksualiseringen af kvinder, som behøver at beskytte sig fra mændene med tørklæde, og som 

risikerer at blive kaldt for ’billige’, hvis de tager det af igen, er en anden problematik, som 

kunne være interessant at undersøge baggrunden for. Er det religiøst, kulturelt eller styret af 

helt andre årsager. Den mundtlige afstraffelse og frygten for, hvilke konsekvenser der vil ske, 

hvis en pige tager tørklæde af, er styrende for pigernes handlinger, men hvad ligger bag denne 

adfærdsstyring. Tørklædet er et valg for livet, som ikke kan fortrydes, hvilket er en interessant 

tese at udfordre pigerne på. Hvornår er det tilladt at tage tørklædet af, og er det virkelig et 

frivilligt valg, når det aldrig kan gøre om igen?    

 

En international undersøgelse af sammenhængen mellem frihed og tørklædet kunne give et 

mere bredt billede af tørklædets betydning. Den måde, tørklædebærende kvinder fremstilles 

på i andre lande, kunne muligvis være med til at sætte spørgsmålstegn ved danske opfattelse 

af, hvad der defineres som kvindeundertrykkende. Tørklædet bliver ofte i de danske medier 

fremstillet som et middel til at undertrykke kvinder. En international undersøgelse af 

tørklædet, blandt andet i lande hvor kvinderne selv frivilligt har valgt at bære tørklæde, kan 

være et bidrag til at udvide de danske mediers forståelse af tørklædets betydning og 

definitionen af, hvad der er kvindeundertrykkende.  

 

En anden problemstilling, som kunne være en relevant undersøge, er, hvad et eventuelt 

tørklædeforbud i det offentlige rum vil have af konsekvenser i Danmark. I Frankrig er det 

forbudt at bære religiøse symboler f.eks. i skolen. Hvilke eftervirkninger vil et sådant forbud 

mod at bære tørklæde have på længere sigt. I specialet giver pigerne udtryk for, at de aldrig 

vil tage tørklædet af, selvom det eventuelt afgrænser dem fra at få en uddannelse og et 

arbejde. Hvis der i Danmark blev indført et forbud, ville det så betyde, at tørklædebærende 

piger ikke fik en uddannelse, eller ville pigerne vente med at tage det på, til de havde fået en 

uddannelse. Et tørklædeforbud kunne også medføre, at flere vil vælge at bære tørklæde, som 

et politisk budskab om, at ingen lovning skal bestemme ens påklædning. Tørklædet kunne 

blive et politisk symbol på, at det enkelte individ har ret til frit at udtrykke sin religion, eller et 

symbol på at sikre individets integritet.     
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En komparativ undersøgelse med piger både med og uden tørklæde vil kunne give en 

uddybende forståelse af, hvordan valget med at gå med tørklæde er frivilligt. Denne vinkel på 

’frivilligheden’ bag tørklædet kunne være spændende – særligt med fokus på, hvorfor en 

muslimske pige vælger ikke at bære tørklæde, eller om det er et valg, hun ønsker at træffe 

senere i sit liv. I denne undersøgelse vil relationen mellem piger med og uden tørklæde være 

relevant at belyse. Bl.a. hvordan opfatter pigerne uden tørklæde – de piger som vælger at bære 

tørklæde. I specialets undersøgelser gav pigerne udtryk for, at en pige med tørklæde bliver 

betragtet som mere religiøs end en pige uden tørklæde. Hvordan vil piger uden tørklæde 

reagere på en sådan udtalelse? Endvidere nævnte pigerne i specialet, at tørklædet gav dem 

mulighed for at positionere sig selv som ’rigtige’ rettroende muslimske piger, og dermed fik  

pigerne med tørklæde samtidig mulighed for at blive anset som pæne, ærbare og gode døtre. 

Hvordan opfatter piger uden tørklæde sig selv? Kan mediernes fremstilling af 

tørklædebærende kvinder have en indflydelse på, at de har valgt ikke at tage tørklæde på, og 

hvordan har familien det med, at de ikke bærer tørklæde? De har måske bevidst fravalgt 

tørklædet, fordi de ønsker at blive en del af den danske opfattelse af en ’frigjort’ kvinde.  

 

Tørklædet er i medierne blevet udgangspunkt for mange forskellige debatter f.eks. om 

kvindeundertrykkelse, ytringsfrihed og har endda været på den politiske dagsorden i forhold 

anvendelsen af religiøse symboler i folketinget og domstolene. Med specialets undersøgelser 

er der yderligere blevet bidraget til en udvidelse af forståelsen af tørklædets kompleksitet. Det 

er ikke blot et stykke stof, men et religiøst symbol som har en særlig betydning for rigtig 

mange mennesker – både i en negativ og positiv retning. I dag er der flere og flere, som har en 

holdning til det muslimske hovedtørklæde. (Andreassen 2007:9) Det kunne være interessant, 

at undersøge gennem fokusgruppeinterviews, hvor grænsen går for at udvise respekt overfor 

andres religion. I de Forenede Nationers (FN) menneskerettighedskonventioner har alle 

religionsfrihed, dvs. at enhver har ret til offentligt og privat at udøve sin religion bl.a. ved at 

overholde religiøse skikke, som tørklædet er. En nærmere undersøgelse af, hvordan man kan 

sikre, at den enkeltes religionsfrihed ikke bliver overtrådt, og hvordan grænsen fastsættes for 

religiøse hensyn i Danmark, ville kunne være med til at skabe en diskussion af den enkeltes 

ret til at udøve sin religion i det offentlige rum.  
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Tørklædets betydning er afhængig af den kontekst, det indgår i. Det er ikke muligt at give et 

entydigt svar på, hvad tørklædet indebærer. Tørklædet er komplekst, og specialet har kun 

givet svar på en del af tørklædets mange betydninger og funktioner. Der eksisterer stadig et 

behov for videnskabelige undersøgelser, der kan skabe yderligere debat og forståelse for 

tørklædet.  
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Bilag  
Bilag 1: Interviewguide  

 
Kort præsentation af undersøgelsen 
Jeg er studerende på CBS og er i gang med at skrive min afsluttende hovedopgave. Den 
handler om unge muslimske piger, som går med tørklæde. Interviewet er 100 % anonymt, 
dvs. jeg anvender ikke dit rigtige navn. Jeg er glad for, at du vil deltage. Du må endelig bare 
spørge, hvis du har nogle spørgsmål til selve undersøgelsen eller til de spørgsmål, jeg stiller.  
 
 
1. Demografisk data 
 

• Hvad hedder du? 
• Hvor gammel er du? 
• Hvor bor du henne? 
• Hvor langt tid har du boet der? 
• Hvilken klasse går du i? 
• Hvor mange år har du boet i Danmark? Er du født i Danmark? 
• Hvor kommer du oprindeligt fra? 
• Bor du sammen med dine forældre 
• Hvor mange søskende har du? 
• Hvor gamle er dine søskende – og hvor mange piger og drenge er I? 
• Hvad laver dine forældre? 
• Hvor meget familie har du i Danmark? 

 
2. Definitionen af en rigtig muslim 

 
• Hvad er en ’rigtig’ muslim for dig? 
• Hvordan er det at være muslimsk pige i Danmark? 
• Går du i Koranskole? 

 
3. Valget – at gå med tørklædet (familien) 

 
• Når jeg siger tørklæde, hvad er så det første, du tænker på? 
• Hvor længe har du gået med tørklæde? 
• Går du altid med det?  
• Hvad fik dig til at gå med det? – skete der noget specielt for dig eller andre, siden du 

er begyndt at gå med tørklæde? 
• Hvad siger dine forældre til, at du går med tørklæde? 
• Går din mor selv med tørklæde? 
• Går alle piger og kvinder i din familie med tørklæde? 
• Hvis dine forældre bad dig om at tage dit tørklæde af, ville du så gøre det? 
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4. Ændring efter valget 

 
• Blev der set anderledes på dig efter, at du tog tørklæde på? 
• Hvad ændrede sig efter det? 
• Hvordan tog dine venner det? – var der nogen, der var helt vilde med det eller 

omvendt? 
• Går dine veninder med tørklæde? 
• Hvordan tog dine skolekammerater det? 
• Dine lærere? 
• Hvad følte du personligt den dag, du valgte det? 
• Ændrede du dig personligt? Hvordan? 
• Er tørklædet en ’del’ af dig? 

 
5. Praktisk anvendelse af tørklædet 

 
• Føler du dig forhindret, eller har du flere muligheder for at lave ting, end før du gik 

med tørklæde? 
• Oplever du, at der rent praktisk er nogle fordele eller ulemper i din hverdag ved, at du 

bærer tørklæde? 
• Er der måder at binde tørklædet på, som du ikke kunne finde på - fx burka? Hvor går 

din grænse for at bære tørklæde? 
• Hvordan binder du dit tørklæde? Er der en speciel måde, du går med det på? (Binder-

metode, anvendelse af farver og dekorering) 
• Er der en bestemt farve på mode, bindemetode eller dekorering af tørklædet, (eller 

andet ud fra svar) som er in for tiden? Har det stor betydning for den måde, du 
anvender tørklædet på? 

• Hvordan binder dine veninder deres tørklæde? 
• Hvilke farver tørklæder anvender du mest, og hvilke anvender dine venner? 
• Er der en bestemt måde at binde tørklædet på, som du ikke bryder dig om eller aldrig 

kunne finde på at anvende (evt. tildække ansigtet)? 
 

6. Debatterne i medierne 

 
• Ser du nyheder, eller læser du avis? 
• Har du hørt om tørklædedebatten i medierne, i skolen eller omgangskreds? 
• Hvad synes du om det? 
• Føler du, at du bliver forstået rigtigt af din omverden (medierne, skolen mv.) i dit valg 

af tørklæde?(Forstår de dit valg?) 
• Hvad synes du om et evt. forbud mod at gå med tørklæde offentlige steder? 
• Vil det have nogen betydning for dig i fremtiden med hensyn til uddannelsesvalg mv. 
• Tørklædet bliver tit opfattet som kvindeundertrykkende – hvad synes du? Er tørklædet 

kvindeundertrykkende? 
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7. ’Miss Tørklæde’ konkurrencen 
 

• Kender du konkurrencen ’Miss Tørklæde’ 2008? 
• Hvor har du hørt om den? 
• Hvad synes du om den? 
• Ville du selv deltage? 

 
 
8. Evaluering af interviewet 
  

• Tak fordi du ville deltage 
• Hvordan har det været at blive interviewet? 
• Har du forslag til andre spørgsmål, eller er der andet, du vil sige om emnet? 
• Har du forslag til andre måder at spørge på? 
• Er der noget, du vil uddybe nu, hvor vi sammen har været igennem emnerne? 
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