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Abstract 

Title: Ban on the veil in relation to the human rights of children: An argumentation analysis 

of the debate on the introduction of a ban on veil in the swedish preschool and primary school 

from a child rights perspective  

 

In Sweden, the debate on the bill to introduce a veil ban in both preschool and primary school 

has been a relevant debate in recent years. The purpose of the thesis is to analyze the 

arguments that have been presented in the interpellation debate surrounding the veil ban in 

the swedish preschool and primary school during the 3rd June of 2019, the debate in council 

of Malmö City during the 19th of March 2020 as well as discuss the swedish democrats and 

moderates’ bills surrounding the veil bans. In order to fulfill the purpose of this essay an 

argumentation analysis was made. To further discuss the topic of the Human Rights of 

children, articles from the Convention on the Rights of Children and the form of government 

were presented.  

 

To clarify the situation of veil-wearing girls and women in society, relevant studies have been 

used in the thesis previous research. Various aspects of this debate were brought up 

surrounding the oppression of honor, sexualisation, freedom and equality, democracy and 

secularisation. Furthermore, both the pros and cons that have been analyzed in this essay 

stand for children’s human rights despite the differing views on the introduction of a veil ban. 

This essay consists of four issues that are discussed and linked to the debates and children’s 

rights which are also protected by the Convention on the Rights of Children and the form of 

government. The discussion in this essay shows that the veil ban is contrary to human rights 

and that the debaters do not relate to a child’s rights perspective. 
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Abstract 

I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit 

aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har 

framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 

2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av 

Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. 

Argumentationsanalys har använts som metod för att uppfylla syftet med denna uppsats. För 

att diskutera barns mänskliga rättigheter har artiklar både från barnkonventionen och 

regeringsformen redogjorts.  

 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är barnrättsperspektiv som oftast blandas ihop med barns 

perspektiv och barnperspektiv. För att tydliggöra slöjbärande flickors och kvinnors situation i 

samhället har relevanta studier använts på uppsatsens tidigare forskning. Slöjförbudet har 

diskuteras utifrån olika aspekter av debattörerna, som hedersförtryck, sexualisering, frihet 

och jämställdhet, demokrati och sekularisering. Både för och motargumenten som har 

analyserats i denna uppsats står för barnens mänskliga rättigheter, även om det finns skilda 

åsikter kring ett införande av slöjförbud. Denna uppsats består av fyra frågeställningar som 

diskuteras och kopplas till debatterna och barnens rättigheter som skyddas av 

barnkonventionen och regeringsformen. Diskussionen i denna uppsats påvisar att slöjförbudet 

strider mot mänskliga rättigheterna och att debattörerna inte förhåller sig till ett 

barnrättsperspektiv. 

 

Nyckelord: Slöjförbud, barn, mänskliga rättigheter, svensk debatt, argumentationsanalys 
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1. Inledning 

“Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.1 

 

Detta citat är taget från den svenska skollagen som understryker hur en svensk skola ska 

utformas. Under de senaste åren har det skett händelser i vår närhet som har lett till att åsikter 

och regleringar har lyfts fram om att revidera skollagen samt förbjuda en religiös klädesplagg 

i svenska skolor. Det religiösa klädesplagget är den muslimska slöjan som under det senaste 

året har blivit aktuellt och diskuterats bland olika politiker i Sverige. Det var först 

Staffanstorps kommun som kom ut med att införa ett slöjförbud i kommunens skolor, vilket 

anses vara en del av deras integrationsplan.2 Därefter har kommunpolitikerna i Skurups 

kommun röstat igenom ett liknande beslut, som innebär att ett förbud införs i kommunens 

för- och grundskolor mot att bära slöja, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte 

att “dölja” elever och personal.3  
 

Enligt förvaltningsrätten strider ett slöjförbud som de två skånska kommunerna vill införa 

mot grundlagens bestämmelser gällande religionsfrihet och Europakonventionen. I enlighet 

med domstolen ska besluten därför upphävas. Dessutom hävdar Christian Sonesson (M) som 

är kommunstyrelseordförande i Staffanstorp att kommunen kommer att överklaga beslutet till 

kammarrätten.4 De två svenska kommunernas val att införa ett slöjförbud i för- och 

grundskolorna har bidragit till intresse att undersöka slöjdebatten som pågår i Sverige. Denna 

uppsats har som syfte att analysera hur debatten kring slöjförbudet strider mot grundlagarna 

vad gäller rättigheter med utgångspunkt i riksdagsarbete.  

 

 

1  Skollagen, 1 kap, 2 § (1985:1100) 
2 Förbud mot huvudduk röstades igenom i Staffanstorp Hämtad: 2020-12-15 
3 Slöjförbud i skolan - juridik eller politik? Hämtad: 2020-12-15 
4 Beslut om slöjförbud i skolan upphävs Hämtad: 2021-01-10 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Flickor som bär slöja i grundskolan möts av svåra värderingar eftersom barns rätt att yttra sin 

religion står gentemot andra elever som är icke-troende, men även på grund av människors 

allmänna engagemang att skydda barn från religiösa påtryckningar. Slöjförbuden är 

utformade för alla, men i praktiken berör de endast den muslimska huvudduken, vilket leder 

till att flickors frihet att välja klädsel och uttrycka sig försummas samtidigt som förbudet 

begränsar flickors religionsutövande. När religiösa plagg som i detta fallet huvudduk 

begränsas i för- och grundskolan återkallas medvetandet om de grundläggande fri- och 

rättigheter, som yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten till utbildning. 

 

Uppsatsen har som syfte att ge läsaren ökade kunskaper om vilka olika argument som 

framgår kring slöjförbudet, samt vilken påverkan ett slöjförbud har på barns mänskliga 

rättigheter. Denna uppsats kommer alltså att ta sin utgångspunkt i att undersöka argumenten 

som förs både för och emot ett införande av slöjförbud i svenska för- och grundskolor. I 

uppsatsen kommer artiklar från barnkonventionen och regeringsformen att tas upp för att 

diskutera barns rätt till religionsfrihet. Detta med avsikt att stärka eller undergräva 

argumenten som finns kring införandet av slöjförbudet.  

 

Frågeställningen för analysen är följande:  

1. Hur förhåller sig debatten om slöjförbudet till mänskliga rättigheter som skyddas av 

regeringsformen samt barnkonventionen? 

 

2. Hur förhåller sig argumenten om ett införande av slöjförbud till barnrättsperspektiv, 

barns perspektiv samt barnperspektiv? 

 

3. Vad spelar skolplikten för roll i relation till förslaget om slöjförbud och hur påverkas 

flickors känsla av inkludering i skolans verksamhet?  

 

4. Hur framställs flickorna som bär slöja i slöjdebatten och hur påverkas de av ett 

eventuellt slöjförbud?  
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1.2 Material 
I denna uppsatsen har Göran Bergström och Kristina Boréos bok Textens mening och makt 

använts för att redogöra argumentationsanalysen som är den valda metoden för detta arbete. 

Författarna förklarar tydligt hur en argumentationsanalys av Naes pro et contra modell 

används och hur argument ställs upp. Med hjälp av denna modell har för och motargument 

från de utvalda debatterna ställts upp. Materialet som har använts för att redogöra uppsatsens 

teori är skriften Barnrättsperspektiv från Sveriges Kommuner och Regioner. Även boken 

Child Perspectives and Children’s Perspectives in Theory and Practice av författarna 

Summer, Pramling Samuelsson och Hundeide har använts för att beskriva 

barnrättsperspektiv. I båda publikationerna förklaras barnrättsperspektiv tydligt och hur det 

skiljer sig från ett barns perspektiv och barnperspektiv, vars definitioner redogörs i 

uppsatsens teoridel. Teorin om barnrättsperspektiv kommer att användas i uppsatsens analys 

och diskussionsdel för att synliggöra hur argumenten som debattörerna framställt förhåller sig 

till ett barnrättsperspektiv.  

 

I tidigare forskning har det använts material som är publicerade av forskare som är 

sakkunniga inom området, vilket stärker källornas pålitlighet. Dessa ger underlag till bland 

annat synen på slöjförbudet i olika länder, hur kvinnor som bär slöja blir bemötta i det 

offentliga rummet och hur ungdomarnas syn på religion och identitet är. Eftersom uppsatsens 

syfte är att analysera argumenten som tas upp kring slöjförbudet i den svenska för- och 

grundskolan har materialet valts ut genom ett urval där fokuset ligger på den svenska 

debatten kring slöjan samt studier som använts i tidigare forskning som är peer reviewed. 

Slutligen har lagar av bland annat statens offentliga utredningar (SOU) och propositioner 

hämtade från regeringens hemsida använts i uppsatsens för att undersöka på vilka sätt ett 

slöjförbud strider mot barns mänskliga rättigheter. Artiklarna är bland annat från FN:s 

konvention om barnens rättigheter och regeringsformen. Därmed har skollagen och 

läroplanen används vid beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag som förklarar hur 

den svenska för- och grundskolan ska verka.  
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1.2.1 Primärmaterial 

I denna studie är mitt första primärmaterial interpellationsdebatten om slöjförbud i den 

svenska för- och grundskolan som genomfördes 3 juni 20195. I debatten finns det totalt sju 

anföranden och debattörerna är Richard Jomshof, tjänstgörande riksdagsledamot från 

Sverigedemokraterna och Anna Ekström Socialdemokraternas utbildningsminister. Jomshof 

är för ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan medan Ekström är emot 

förslaget. Debatten har valts i syfte att undersöka vilka argument som tas upp i en 

interpellationsdebatt som genomförs i riksdagen. Där Jomshof ställer följande interpellation 

till Anna Ekström;  

“ Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös 

underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor. Den är framtagen av män 

för att förtrycka kvinnor och torde därmed strida mot allt som vårt öppna, demokratiska, 

jämställda och sekulära samhälle står för. 

 

Den 5 juni 2018 rapporterade Göteborgs-Posten att 27 av 40 kommunala förskolor i så 

kallade utsatta områden i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tänka sig att kontrollera och 

tvinga barn att bära slöja. Det rapporterades dessutom att barn har filmats av skolpersonal i 

syfte att försäkra föräldrarna om att barnet inte tar av sig slöjan i skolan.  

 

Det är illa nog att vuxna kvinnor utsätts för detta förtryck. Det är dock än värre när barn 

utsätts för detsamma. Barn som utsätts för muslimskt förtryck i hemmet måste få chansen att i 

varje fall slippa detta under skoltid. Det är vår skyldighet att se till att dessa barn tillåts att 

vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och kritiskt tänkande individer. 

Förtrycket strider dessutom mot barnkonventionen, i vilken det talas om barns integritet, fria 

uttryck och självbestämmande.  

 

I Österrike har man nyligen beslutat om en lag som förbjuder bärandet av slöja i landets 

grundskolor. Beslutet är riktat mot det man kallar politisk islam och syftar inte minst till att 

förbättra integrationen och motverka islams förtryck av flickor. 

 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström: 

Kan ministern tänka sig att verka för ett liknande förbud här i Sverige?” 

5 Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan Interpellationsdebatt 3 juni 2019 Hämtad: 2020-12-17 
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Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 

Studiens andra primärmaterial är debatten som genomfördes i Malmö kommunfullmäktige 19 

mars 2020.6 Debatten inleddes med en motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali 

Pour (SD) om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan. I de framförda motionen står 

det bland annat att slöjan ger tecken på ojämställdhet mellan flickor och pojkar, eftersom den 

religiösa kraven endast gäller flickor. Vidare hävdas det i motionen att “ Slöjan är en 

islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning 

mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Sverigedemokraterna 

anser att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i den svenska skolan. 

Därför bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas i Malmös förskolor och grundskolor.”7  

 

I motionen citeras även skolans uppdrag från läroplanen för förskoleklassen och grundskolan 

för att framföra argumenten att det inte är möjligt för skolan att verka för jämställdhet ifall 

flickor sexualiseras då den islamiska slöjan används i skolan. Slutligen föreslås Malmö 

kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna i motionen att uppdra åt grundskolenämnden 

och förskolenämnden att införa ett slöjförbud. Det var totalt 44 anföranden i Malmö 

kommunfullmäktiges debatt angående slöjförbud i den svenska för och grundskolan. I 

debatten fanns det debattörer från Liberaler, Socialdemokrater och Miljöpartiet som 

argumenterade emot förslaget om att införa ett slöjförbud.  

 

I uppsatsen har enbart de viktigaste argumenten som framförts av de olika partirepresentanter 

valts ut, detta eftersom Malmö kommunfullmäktige inte har en transkribering av debatten. 

Därför kommer en artikel i sydsvenskan att ligga till grund för att analysera debatten8 som 

sammanfattar de olika partiernas ställningstagande i frågan om ett införande av slöjförbud. 

Hela debatten finns att titta på i Malmö kommunfullmäktiges hemsida.9 Denna debatt har 

valts i syfte att undersöka vilka argument som tas upp av olika partirepresentanter för- och 

emot ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan.  

 

6http://video.malmo.se/?bctid=6142490762001&fbclid=IwAR088H5uP9AIYeJAdyPkJRtIXyTK3smECq
16FqqW_gPdSj49l6eBoq2MKdY Hämtad: 2020-12-20 
7 Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/mote-202
0-03-19/agenda/motion-av-magnus-olsson-sd-och-nima-gholam-ali-pour-sd-om-slojforbud-i-forskolan-
och-grundskola-pdf?downloadMode=open Hämtad: 2020-12-20 
8https://www.sydsvenskan.se/2020-03-20/sd-s-motion-om-slojforbud-i-skolan-motte-ilska-i-fullmaktige
?redirected=1 Hämtad: 2020-12-20 
9 http://video.malmo.se/?bctid=6142490762001  Hämtad: 2020-12-20 
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http://video.malmo.se/?bctid=6142490762001&fbclid=IwAR26KlftQjpD064hDq6W76sT9-zux2VQBK9duyPiqWijjkFbsKhK6QbuD5M


Argument från motioner av Sverigedemokrater och Moderater 

I denna uppsats analyseras en del argument som tas upp för slöjförbud i motioner av 

Sverigedemokrater och Moderater. Detta främst för att dessa partier är de enda partierna som 

är för ett slöjförbud och uppmanar andra politiker att hålla med argumenten som de 

framlägger. Motionerna som har valts är följande:  

- Motion 2019/20:52610 

- Motion 2017/18:2353.11 

- Moderaterna: Motioner bok ett - utskott ett till fem, partistämma 201912 

- Sverigedemokraterna malmö: ”SD kräver slöjförbud”13 

- Sverigedemokraterna Hässleholm: ”Slöjförbud i förskolan och grundskolan”14 

- Sverigedemokraterna Lidingö: ”Avsexualisering av flickor i förskola och 

grundskola”15 

- Sverigedemokraterna Lidingö: ”Barns rätt att få vara barn”16 

-  Olofströms Kommun: ”Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids”17 

Dessa motioner har valts i syfte att undersöka vilka argument som ligger till grund för ett 

införande av slöjförbud och hur muslimska flickor samt kvinnor framställs av förespråkare. 

Argumenten som har valts ut av motionerna handlar om sexualisering, hedersförtryck, frihet 

och jämställdhet, samt demokrati och sekularisering.  

1.2.2 Avgränsning 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i att undersöka argumenten som förs både för- och emot 

ett införande av slöjförbud i svenska för- grundskolor. På grund av begränsad tid har 

avgränsning skett. Undersökningen kommer därför behandla argument som tas upp från 

utvalda debatter och motioner från år 2019- 2020. Detta då argumenten och debatterna var 

aktuella under dessa år. Dessutom kommer enbart den svenska debatten kring införandet av 

slöjförbudet att undersökas och riksdags arbeten kommer att användas. Detta innebär att en 

jämförelse med andra länders argument gällande frågan om ett införande av slöjförbud i 

10 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702526 Hämtad: 2020-12-28 
11https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/slojforbud-i-den-svenska-skolan_H50
22353 Hämtad: 2020-12-28 
12 Motioner Partistämma 2019 Hämtad: 2020-12-28 
13 SD kräver slöjförbud Hämtad: 2020-12-28  
14 Motion angående ”Slöjförbud i förskolan och grundskolan” 190925 Hämtad: 2020-12-28 
15 Motion angående avsexualisering av flickor i förskola och grundskola(2) Hämtad: 2002-12-28 
16 Motion angående barns rätt att få vara barn I Sverige råder religionsfrihet. Denna rättighet måste vi 
bevara. Det är där Hämtad: 2020-12-28 
17 Motion - Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids. Hämtad: 2020-12-28 
 

9 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H702526
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/slojforbud-i-den-svenska-skolan_H5022353
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/slojforbud-i-den-svenska-skolan_H5022353
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-09/Motionsbok_1_190924_0.pdf
https://malmo.sd.se/sd-kraver-slojforbud/
https://hassleholm.sd.se/motion-angaende-slojforbud-i-forskolan-och-grundskolan-190925/
https://lidingo.sd.se/wp-content/uploads/sites/306/2018/03/Motion-ang%C3%A5ende-avsexualisering-av-flickor-i-f%C3%B6rskola-och-grundskola2.pdf
https://lidingo.sd.se/wp-content/uploads/sites/306/2017/11/Motion-ang%C3%82ende-barns-r%E2%80%B0tt-att-f%C3%82-vara-barn.pdf
https://lidingo.sd.se/wp-content/uploads/sites/306/2017/11/Motion-ang%C3%82ende-barns-r%E2%80%B0tt-att-f%C3%82-vara-barn.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/202/media/405254_motion-om-policy-gallande-huvudduk-i-skola-forskola-och-fritids.pdf?1583852922


skolor inte kommer att framföras. Valet att undersöka vilken inställning riksdagspartierna har 

gällande frågan har gjorts och därför kommer andra perspektiv såsom lärares, rektorers eller 

skolverkets syn i detta arbete inte att presenteras.Vidare kommer litteratur eller 

undersökningar om islam och vad religionen säger om slöjan inte att tas upp, eftersom risken 

blir att uppsatsen blir för bred.  

1.3 Begreppsdefinition 

I denna uppsats genomsyras barn och slöja. Därför kommer dessa begrepp presenteras i detta 

avsnitt och hur de används i uppsatsen. Nedan definieras även barnrättsperspektiv, barns 

perspektiv och barnperspektiv för att uppmärksamma läsaren på viktiga definitioner tidigt i 

uppsatsen. 

1.3.1 Barn  

Det finns flera olika begrepp i svensk rätt för att beskriva en människas myndighetsålder, 

samt mognad. Enligt artikel 1 i barnkonventionen räknas alla människor under 18 år som 

barn.18 Denna definition av barn återfinns även i socialtjänstlagen där framställningen har 

som utgångspunkt att alla personer under 18 år är åskådare som barn.19 I Brottsbalken 

föreskrivs det att straffmyndighet inträder vid 15 år, medan regeringsformen (RF) stadgar att 

individer över 18 år har rätt till att rösta i allmänna val.20 Uppsatsen fokuserar särskilt på 

elever som går i för- och grundskolan, vilket avser barn från 6 - 15 år. 

1.3.2 Slöja 

En slöja är ett plagg som används och definieras på flera olika sätt. Termen har på senare tid 

börjat användas för att karakterisera huvudbonaden som bärs av muslimska kvinnor. 

Muslimska kvinnors huvudbonad påminner ganska ofta om nunnors slöjor. Slöjan täcker 

oftast ansiktet men inte alltid. Det finns olika typer av muslimska huvudbonader, slöja som 

också kallas för hijab och khimár som används för att täcka huvudet. Slöjan fästs fast runt 

huvudet för att täcka hår, hals och bröstkorg. Det finns även mer heltäckande klädesplagg 

såsom burqa eller niqab som även slöjförbudet avser.21  

18 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter , UNICEF Sverige, Stockholm, 2009, 
artikel 1 
19 Socialtjänstlag (2001:453) 1 kap. 2 § 
20 Brottsbalken (1962:700) 1 kap. 6 § och 3 kap. 4 § i RF 
21 https://islam.se/kvinnosyn/slojan Hämtad: 2020-12-09 
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I denna uppsats används begreppet slöja som synonym till hijab och den muslimska 

huvudduken i texten används synonymt med alla typer av slöjor. Detta görs i stort sett för att 

beskriva den klädsel som en del muslimska kvinnor och flickor bär. 

1.3.3 Barnrättsperspektiv, barns perspektiv och barnperspektiv  

Barnrättsperspektiv:  “Ett barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är 

barnrättsbaserade, det vill säga att barnkonsekvensanalyser och eller prövningar av barnets 

bästa har gjorts.”22 

 

Barns perspektiv: Barns perspektiv innebär att själva barnet får delta i processen där hens 

individuella uppfattningar, upplevelser och insikt beaktas.23 

  

Barnperspektiv: Ett barnperspektiv handlar om vuxnas egna tolkningar av barns förståelser, 

upplevelser och handlingar.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 För ett resonemang om prövning av barnets bästa, se SKL:s skrift Prövning av barnets bästa 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/provning-av-barnets-basta.html Hämtad: 2021- 01-07 
23 Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2018) redogör i skriften Barnrättsperspektiv - vad innebär 
det? s.8 
24 ibid. s. 7  
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2. Litteraturöversikt och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer litteraturöversikt och tidigare forskning presenteras, men jag vill börja 

med att nämna att det finns väldigt lite forskning som behandlar barn som bär slöja i den 

svenska för- och grundskolan. Det har därför varit svårt att hitta tidigare forskningar som rör 

sig nära uppsatsens frågeställningar. Nedan kommer två böcker och vetenskapliga studier att 

presenteras. Dessa kommer senare i uppsatsens diskussionsdel anknytas på olika sätt till 

studien i relation till frågeställningarna.  

 

Diskriminering mot muslimska kvinnor som bär slöja 

I rapporten Hemma och främmande i staden- kvinnor med slöja berättar beskriver författaren 

Johanna Sixtensson hur 19 muslimska kvinnor från Malmö blir utsatta för diskriminering för 

att de bär slöja. Resultaten i Sixtenssons studie visar bärandet av den muslimska huvudduken 

som en faktor som ledde till att kvinnor med slöja blev uteslutna från arbetsmarknaden och 

från andra samhällsområden. I studien berättade intervjupersonerna om sina upplevelser och 

erfarenheter kring arbetsintervjuer. Enligt intervjupersonerna förändrades rekryterarens 

attityder när de kom till intervjun med huvudduk. I Sixtenssons undersökning fanns det även 

svenska konvertiter som var beslöjade och även de betonade under intervjun att de upplevde 

svårigheter när det gällde att få ett jobb, trots att dem hade ett svenskt namn och utbildning. 

Bärandet av huvudbonad anses vara något främmande för majoriteten av folket.25 I denna 

undersökningen kan vi med hjälp av de intervjuade kvinnornas erfarenheter se att det finns 

märkbara skillnader när det gäller bemötanden på offentliga platser där fördomar och 

negativa attityder framkommer. 

 

Dessutom lyfter författaren Listerborn upp muslimska kvinnors upplevelser av bland annat 

diskriminering, trakasserier och hot om våld inom det offentliga rummet i sin studie Den 

våldsamma integreringen: muslimska kvinnor i offentliga rum. Kvinnorna som var med i 

studien berättade att resultatet av utsattheten som de var med om i det offentliga rummet på 

grund av deras bärande av huvudbonaden blev en del av deras vardag. Det var alltså som en 

sorts vardagsrasism. Uteslutandet av särskilda grupper i stadens offentliga rum blir i 

synnerhet tydligt märkbar på grund av att den hindrar den demokrati, jämställdhet och 

öppenhet som platserna åskådligt ska stå för. Fastän att det offentliga rummet bör vara öppen 

25 Sixtensson, Johanna, Hemma och främmande i staden: kvinnor med slöja berättar, Institutionen för 
urbana studier, Malmö högskola, Malmö, 2009 s. 23, 26, 39-40 
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för alla grupper i samhället kan det också innebära en sorts exkludering. Detta då det bör 

finnas en möjlighet för varje individ att få bestämma om de vill befinna sig i det offentliga 

rummet eller inte.26  

 

Den svenska skolan och muslimska elever  

Muslimska elever och religiös identitet är en undersökning som har genomförts av Jonas 

Otterbeck som är professor inom religionshistoria och religionsbeteendevetenskap med 

inriktning i islamologi i Lunds universitet. I boken Den mångkulturella skolan presenteras 

Otterbecks undersökning som lyfter fram att begreppet muslim inte kan sammanfatta en hel 

grupp eftersom varje muslim har speciella personliga egenskaper. Otterbeck har länge 

studerat kopplingen mellan den svenska skolan och muslimska elever. Han förklarar att lärare 

och elever i svenska skolor använder ordet muslim på två olika sätt. Det finns en 

normgivande förklaring kring hur begreppet muslim bör vara samtidigt som det finns en 

social definition av hur de är. De normativa och sociala definitionerna av begreppet i Sverige 

ändras på grund av flera olika omständigheter i alla fall för de muslimska elevernas 

situation.27 

 

Det viktigaste normaliteten som ska bevaras i Sverige är skolan. Därför menar Otterbeck att 

det förekommer många gånger att muslimska föräldrar är bekymrade över att deras barn ska 

bli som svenska barn och gå miste om sin kultur. Föräldrarna vill alltså inte att deras barn ska 

ta över majoritetssamhällets synsätt. I de svenska skolorna är det viktigt att lärare skiljer på 

två kategorier av kunskapsförmedlingen, det vill säga ämnes kunskapen och värderingarna 

från majoritetskulturen.28 Otterbeck anser därför att det är mycket normalt att muslimer 

bygger särområde för att hålla sig isolerade i samhället. Enligt Otterbeck är det inte 

föräldrarna som uppmuntrar sina barn att söka efter sina egna identiteter då de inte förstår sig 

på samhället som utvecklas ständigt och den nya generationen.29 

 

 

 

 

26 Listerborn, Carina, 'Den våldsamma integreringen: muslimska kvinnor i offentliga rum', Våldets 
topografier : betraktelser över makt och motstånd., S. 261-285, 2011 s. 92-93 
27 Hultinger, Eva-Stina & Wallentin, Christer (red.), Den mångkulturella skolan, Studentlitteratur, Lund, 
1996 s. 206  
28 ibid. s. 211  
29 ibid. s. 213 
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Ungdomarnas syn på religion samt identitet 

I boken Talande- tro- ungdomar, religion och identitet presenterar Göran Larson en 

illustration av ungdomarnas religion och identitet. I boken presenterar författaren att 

ungdomarnas syn på religion och identitet är utbrett. Ur ett historiskt perspektiv är det vuxna 

som har stått för identitetsmallar och tolkningar. I dagens samhälle finns det ett flertal olika 

ungdoms identiteter och Göran Larson presenterar två av dessa. Enligt Larsson kan 

ungdomskulturer och ungdomars identiteter ses som en kontrakultur till samhället, men också 

som en fas att bygga upp sin egen identitet.30 Det finns en biologisk ungdomsidentitet samt en 

annan ungdomsidentitet som innefattar individen innan man fyllt arton år och fått rösträtt. 

Genom populärkultur som mode och musik har det även blivit allt vanligare att 

ungdomskulturen kan sträcka sig till 30 årsåldern. Olika ungdomsgrupper har på senare tid 

fått ett ökat intresse för religion detta i form av privat religiositet då ungdomar är öppna för 

tolkningar och förklaringar till skillnad från äldre människor. Ungdomar kan till exempel 

skapa en egen identitet inom musik och film där nya tolkningar finns och ungdomarna får på 

så sätt en ökad valfrihet i skapandet av en egen identitet.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 Larsson, Göran (red.), Talande tro: ungdomar, religion och identitet, Studentlitteratur, Lund, 2003 s. 
13-14 
31 ibid. s. 19 
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3. Barn är självständiga individer med lika rättigheter  

Ett övergripande slöjförbud i den svenska för- och grundskolan gör flera grundläggande fri- 

och rättigheter aktuellt som säkerställs i internationella konventioner och den svenska 

grundlagen. Med tanke på att denna uppsatsens analys fokuserar på barns mänskliga 

rättigheter och utövandet av sin religion aktualiseras både religionsfriheten och 

yttrandefriheten i Regeringsformen och FN:s konvention om barns rättigheter. Nedanstående 

avsnitt har som avsikt att ge en bakgrund till barns rättigheter och tydliggöra i vilken grad 

barn omfattas av skydd som finns i de olika rättssystemen.  

3.1 Barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen  

FN:s konvention om barns rättigheter eller barnkonvention som den också kallas är ett 

folkrättsligt dokument som är juridiskt obligatorisk för stater som har ratificerat den. 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Till skillnad 

från Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter har barnkonventionen ett tydligt 

barnrättsperspektiv som betyder att barn skyddas, erkänns och respekteras som självständiga 

rättighetsbärare.32 Mänskliga rättigheter har sedan länge fastställts i olika internationella 

överenskommelser och barns rättigheter är en del av de. Det som kallas för det 

grundläggande ramverket för mänskliga rättigheter består främst av FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna från 1948 och konventionerna om medborgerliga och politiska 

rättigheter, men också av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna från 1966.33  

 

Rättigheter som finns i barnkonventionen är universella, vilket betyder att de gäller för alla 

barn oavsett nationella förhållanden som religion eller kultur. Barnkonventionen som är en 

omfattande konvention består av 54 artiklar och den är uppdelad i tre avsnitt. Första avsnittet 

klargör och stadgar barnets rättigheter i artiklarna 1-41. Likaså omfattar konventionen både 

politiska och medborgerliga rättigheter som kulturella, ekonomiska och sociala rättigheter.34 

Rättigheterna i barnkonventionen skapar en helhet och utgår från varandra fastän att 

artiklarna har olika karaktärer. De mänskliga rättigheterna är alltså till sin karaktär 

samverkande och odelbara.35  

32 SOU 2016:19 s.89 ff. Barnkonventionen blir svensk lag 
33 ibid s. 88 
34 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten Hämtad: 2020-12-28 
35 SOU 2016:19 s. 89 
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3.2 Den svenska rättens ståndpunkt till barnkonventionen 

Alla länder som är EU medlemmar och anslutna i Europarådet förhåller sig till 

barnkonventionen eftersom konventionen har en väsentlig ståndpunkt på europeisk nivå. Det 

har på så sätt införts gemensamma rättsliga skyldigheter som europeiska länder ska ta 

ställning till, vilket påverkar respektive lands tillämpning av barns rättigheter.36 

Barnkonventionen började gälla år 2020 som svensk lag då riksdagen beslutade år 2018 att 

barnkonventionens första 42 artiklar ska gälla som svensk lag.37 Detta innebär att alla inom 

det offentliga har skyldighet enligt lagen att följa konventionens artiklar i alla frågor som rör 

barn, vilket kommer bidra till en förstärkning av barnets rättigheter i det svenska samhället.38  

 

Från början var tanken med barnkonventionen att anpassas till nationella rättsordningen och 

syftet var inte att den skulle tillämpas direkt.39 Rättstillämpare har fått i uppgift att tydliggöra 

tolkning av konventionen genom sammansmältning. Dock avfärdades sammansmältningen 

av konventionen i SOU 1997:116 för att det blev ett stort tolknings ansvar som lades på 

domstolar. Istället förespråkar Barnkommitté en övergång i svensk rätt för att kunna uppfylla 

konventionens rättigheter.40 

 

Detta innebär att FN:s barnkommité istället har uppgiften att kontrollera barnkonventionens 

tillämpning i varje land. I artikel 43 framgår barnkommiténs uppdrag. Till skillnad från 

domstols kontroll är allmänna kommentarer och kommiténs uttalande inte bindande ur ett 

rättsligt perspektiv.41 Avsaknaden av domstols praxisen och rättigheternas oklarhet resulterar 

i att barnets rättigheter inte skyddas och stärks. Detta leder i sin tur till att syftet med 

sammansmältningen i svensk rätt inte uppfylls till fullo. 

 

36 Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter, 2016, s. 27. 
37 Prop. 2017/18:186. 
38 SOU 2016:19 s.22 f.  
39 SOU 1997:116 avsnitt 5.7 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i 
Sverige 
40 SOU 1997:116 avsnitt 1.2 
41 Grahn-Farley, Maria, Barnkonventionen: en kommentar, Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2019 s. 
16 
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3.3 Regeringsformen och de grundläggande fri- och rättigheterna  

Demokrati innebär en grund för ett öppet och fritt samhälle där det visas respekt för 

mänskliga rättigheter. I regeringsformen tas främst skyddet för de grundläggande fri- och 

rättigheterna upp. Där det betonas att de grundläggande fri- och rättigheterna gäller alla 

människor oavsett ålder. Detta betyder att både barn och vuxna förklaras likvärdiga när det 

handlar om skyddet i regeringsformen.42 Barn anses vara självständiga rättighetsbärare, det 

vill säga att de kan åberopa sina fri- och rättigheter som religions- och yttrandefrihet i 

förhållande till det allmänna på samma sätt som vuxnas möjlighet till det. För att bevara 

demokratin i ett samhälle är förekomsten av ett grundlagsskydd för medborgerliga fri- och 

rättigheter mycket viktigt.43  

 

I de förberedande arbetena till regeringsformen tydliggörs att grundlagsskyddet har den mest 

betydande ställningen i ett samhälle, exempelvis vid en situation där samhällsordningen i ett 

demokratisk land hotas av olika rörelser i territoriet som är emot demokratin. Det är därför 

viktigt att de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna har finns för att kunna 

begränsa de offentliga organens handlingsfrihet gentemot medborgarna. Detta för att skydda 

de demokratiska värdena i ett samhälle.44  

 
I 1 kap 2 § i regeringsformen fastställs det att “ det allmänna ska verka för att alla människor 

ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det 

allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 

eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, 

ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.45 Förbudet mot 

diskriminering inkluderar ålder och det betyder att barn ska behandlas som likvärdiga 

individer och ha lika rätt till medverkan när det gäller frågor som berör dem själva i enligt 

med sin utvecklingsnivå. Regeringen vill dessutom understryka att Sverige är skyldig att 

säkra att de fri- och rättigheter som framkommer i barnkonventionen tillgodoses.  

 

42 Svensk författningssamling Hämtad: 2020-12-30 
43 SOU 1972:15 s. 155 ff. Ny regeringsform, ny riksdagsordning, SOU 1975:75 s.121 och 
Medborgerliga fri- och rättigheter regeringsformen och SOU 2008:125 s. 385 En reformerad grundlag 
44 SOU 1975:75 s. 13 
45 Svensk författningssamling Hämtad: 202-12-30 
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4. Den svenska skolans värdegrund och uppdrag 

Första avsnittet i läroplanen redovisar den svenska skolans värdegrund och uppdrag. Där 

tydliggörs det bland annat att skolans uppgift är att föra vidare de grundläggande 

demokratiska värderingarna som råder i Sverige, såsom skydd för mänskliga rättigheter och 

människors egenvärde. Vidare klargör läroplanen att skollagen fastslår att utbildningen inom 

det svenska skolväsendet syftar till att elever ska utveckla och arbeta in kunskaper och 

värden. Dessutom fastställs det att skolan ska förmedla och gestalta värden som jämställdhet, 

alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, solidaritet mellan människor, 

individens frihet och integritet. Läroplanen klargör att varje individ som verkar inom skolan 

ska respektera de mänskliga rättigheterna, varje människas egenvärde, den gemensamma 

miljön och arbeta emot all form av diskriminering.46 

 

4.1 Rätten till utbildning  

En grundläggande rättighet som tillkommer både i svensk rätt och en del olika internationella 

dokument är rätten till utbildning. I svensk lag skyddas rätten till utbildning av 2 kap. 18 § 

RF som går ut på att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten som förekommer i 7 

kap. i skollagen har rätt att gå till en allmän skola kostnadsfritt. Rätten till utbildning 

föreskrivs bland annat i artikel 26 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 

1948, samt artikel 28 i barnkonventionen. Dock är inte artikel 28 i barnkonventionen 

folkrättsligt bindande eftersom rättigheten kan och ska gradvis uppnås genom artikel 4 som 

fastställer att staterna är skyldiga att genomföra alla rättigheter som finns i barnkonventionen. 

I skollagen föreskrivs det att lika tillgång till utbildning ska förekomma, vilket tydliggörs i 1 

kap. 8 § skollagen som stadgar att “alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av 

särskilda bestämmelser i denna lag”.47  

 

Lagen hänvisar även till diskrimineringsförbudet som förekommer i diskrimineringslagen 

eftersom skolan ska arbeta mot diskriminering och främja lika rättigheter samt möjligheter 

46Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Hämtad: 2020-12-15 
47 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 tom SFS 2020:605 Hämtad: 
2020-12-15 
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inom utbildningsområdet oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt 1 kap. 9 § skollagen dessutom 

vara likformig oberoende av var i landet den anordnas. Det vill säga att det ska ges samma 

möjlighet till barnen att gå i skolan, oavsett hemvist eller grupptillhörighet.48  

4.2 Skolplikten en skyldighet för elever  

Rätten till utbildning som framgår av 2 kap 18 § RF49 inkluderar även en skolplikt. Enligt 7 

kap 3 § skollagen är alla barn som har den grundläggande rättigheten till utbildning skyldiga 

att delta i undervisningen. 7 kap i skollagen behandlar rätten till utbildning och skolplikten. 

Kapitlet innehåller bestämmelser om hur skolplikten fullgörs, inträder och vilka som omfattas 

av den. I 7 kap 2 § skollagen framgår det att skolplikten omfattar alla barn som är bosatta i 

Sverige. Bestämmelser om deltagande i utbildning framkommer i 7 kap 17 § och 19 § 

skollagen som fastställer att eleverna är skyldiga att närvara i undervisningen även om den är 

förlagd utanför skolområdet.50 Detta innebär att skolplikten fullgörs genom närvaron och att 

eleverna inte har en skyldighet att inhämta kunskaper.  

 

Utifrån ovan nämnda lagar har inte elever i den svenska grundskolan möjlighet att välja att 

inte gå på skolan, eftersom elever har skyldighet att delta i undervisningen på grund av 

skolplikten. Närvarokravet och skolplikten är relevant i fråga om regler som begränsar 

elevernas klädsel som slöjförbud i skolan. Detta leder till att flickor blir i praktiken tvingade 

att inte ha på sig slöja eftersom de är tvungna att delta i skolans verksamhet. För att fullfölja 

skolplikten måste elever följa de regler som finns i skolan. Slöjförbudet i skolan och andra 

begränsningar av elevernas kläder försvåras av skolplikten då reglerna i praktiken blir 

obligatoriska.  

 

 

48 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 tom SFS 2020:605 Hämtad: 
2020-12- 24 
49https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974
152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 Hämtad: 2020-12-24 
50 Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 tom SFS 2020:605 Hämtad: 
2020-12-24 
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4.3 Barnets bästa i grundskolans verksamhet 

Artikel 3 i barnkonventionen fastställer att det ska tas hänsyn till barnets bästa vid alla beslut 

som har en inverkan på barn.51 I Barnrättskommittén framkommer det att barnets bästa har 

som avsikt att säkra att barnet till fullo kan vara i åtnjutande av alla rättigheter som erkänns i 

konventionen.52 Grundskolan ska i enlighet med 1 kap. 10 § skollagen ta hänsyn till denna 

grundregel därmed all utbildning och verksamhet som handlar om barn ska ha barnets bästa 

som utgångspunkt. I alla frågor som berör barn ska således barnet ha möjlighet att obehindrat 

yttra sina åsikter och barnets inställning ska klarläggas.53 I relation till barnets mognad samt 

ålder ska barnets åsikter uppmärksammas. Barnets bästa bedöms utifrån två synsätt, en 

subjektiv bedömning med utgångspunkt i barnets åsikter och en objektiv bedömning baserat 

på forskning och erfarenhet. Bedömningarna är olika beroende på omständigheterna i varje 

enskilt fall och därför är det svårt att ange en entydig definition av vad som anses vara 

barnets bästa.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter , UNICEF Sverige, Stockholm, 2009, 
artikel 3 
52 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 s. 3. 
53 Principen om barnets bästa infördes i den nya skollagen 2010, se prop. 2009/10:165 s. 229 f 
54 SOU 1997:116 avsnitt 6.2.1. 
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5. Metod 
Metoden som kommer att användas i denna uppsats presenteras i detta kapitlet.  För att 

analysera uppsatsens primärmaterial är argumentationsanalys en lämplig metodval, eftersom 

syftet med uppsatsen är att analysera hur argumenten kring slöjförbud i den svenska för- och 

grundskolan presenteras. 

5.1 Argumentationsanalys  

Enligt Bergström och Boréus kan en argumentationsanalys ha tre olika syften. Det första är 

ett deskriptivt syfte där argumentationsanalysen har som avsikt att rekonstruera 

argumentationen för att det ska passa in. Det andra är ett preskriptiv syfte som ägnar sig åt att 

göra en bedömning av hur mycket argumentationen lever upp till vissa normer. Här ställs 

normer för argumentationen upp, där somliga normer avhandlar saklighet och rationalitet. 

Det tredje syftet som en argumentationsanalys kan innefatta är att avgöra argumentationens 

beviskraft, vilket innebär om det framförda argumenten försvagar eller stärker den bestämda 

ståndpunkten.55  

 

Bergström och Boréus beskriver två olika metoder som kan användas för att ge struktur åt en 

analys. I denna uppsats kommer det som kallas för pro et contra metod att användas och 

genom att använda detta sätt att strukturera upp argumentationer tas det ställning till 

argumentationens beviskraft, vilket är det tredje syftet som en argumentationsanalys kan ha. 

En förståelse för hela argumentationen skapas när argumenten som framställs i en debatt 

struktureras upp eftersom det blir tydligare att se hur de relateras till varandra. Den 

deskriptiva delen som analysen har tenderar på att söka tesen och argumenten som förs fram 

för eller mot tesen och följande fas blir att ställa de framförda argumenten i relation till 

varandra. När relationen mellan argument samt mellan tes och argument bedöms uttryckta 

påståenden. Påståenden anses innefatta uttryck av tankeinnehåll och ideer av en språklig sats, 

vilket är en språklig form som ges till påståendet.56  

 

Textens tes är det första som undersöks i en argumentationsanalys. Tesen innefattar det som 

textens författare lyfter som för och emot argument. Normativ, preskriptiv och faktuell är tre 

55 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s. 92-93 
56 Bergström, Boréus, (2012) s. 95 
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olika typer av tes. Den normativa tesen lyfter värderingar, medan perspektiva tesen uttrycker 

handling och den aktuella tesen visar att tesen saknar värderingar. 57 En argumentation består 

av flera argument utöver tesen där ett argument innebär ett påstående som har till avsikt att 

förstärka eller försvaga ett annat påstående i en argumentation.58 

5.1.1 Pro et contra och uppstrukturering av debatter  

I en argumentationsanalys görs en uppställning av argumenten med hjälp av pro- argument 

och contra- argument. Pro används som (för) och contra som (mot) argument. Med andra ord 

ställs argument som för och mot en tes. Pro- argument benämns som ‘P’ samtidigt som 

contra- argument benämns med ‘C’. Pro- argument har som syfte att stärka en tes medan 

contra- argument har som syfte att försvaga en tes. Dessa argument är direkt relaterade till 

tesen och kallas för argument av första ordning. Alla argument som förekommer i en 

argumentation behöver inte vara avsedda för att försvaga eller förstärka tesen. Det kan 

förekomma argument som istället har avsikten att stärka eller försvaga andra argument, 

sådana argument kallas för argument av andra ordning. För att skilja på argument av första 

ordning och argument av andra ordning betecknas de på olika sätt vid uppställning. Argument 

av första ordning betecknas som: P1, P2, P3, C1, C2, C3 etcetera för att få en enklare 

strukturering medan till exempel ett contra argument av andra ordning som undergräver ett 

pro- argument av första ordning betecknas som C1P1. Det finns även argument av tredje 

ordning som betecknas som P1C1P1, vilket innebär att ett pro- argument av tredje ordningen 

stödjer ett contra argument av andra ordning. Dock behöver inte numreringen av argumenten 

betyda att det ena argumentet är viktigare än det andra, utan det används för att särskilja på 

argumenten i en text.59 

 

Den uppställning som skapas med hjälp av pro et contra- listan kallas för sakfrågemodell på 

grund av att sakfrågan lyfts fram i argumentationen. I alla debatter kan man använda sig av 

sakfrågemodellen eftersom tesen och de framförda argumenten urskiljs och argumenten förs 

fram med hjälp av denna modell. I denna modell är det viktigt med argumenten som har 

framförts och inte vem som har framfört de. Detta till skillnad från en gruppmodell där det är 

viktigt att veta vem som har framfört argumenten då argumenten ställs upp efter aktörer som 

framfört argumenten. Det finns även en modell som heter konfrontation modellen och den 

57 Bergström, Boréus, (2012) s. 95 
58 Bergström, Boréus, (2012) s. 99 
59 Bergström, Boréus, (2012) s. 100 
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sätter fokus både på vem som har framfört argumentet och vilka argument det är som har 

framförts. Dock är det viktigaste i denna modell hur argumenten konfronterar varandra.60  

 

Argument kan sorteras olika efter form eller innehåll. Uppdelningen som görs utifrån en 

arguments form bygger på vilken typ av premiss som underförstås eller utsägs. Det finns 

generaliseringsargument, auktoritetsargument och orsaksargument. Det kallas för 

generaliseringsargument när premissen i argumentet innefattar att dra slutsatser från enstaka 

till många fall. Auktoritetsargument är när sändaren appellerar till en auktoritet för att 

understödja budskapet. Orsakssamband bygger på att sändaren använder sig av argument som 

utvisar orsaksrelationer.61 

 

När argumenten som förs fram i interpellationsdebatten och debatten i Malmö 

kommunfullmäktige kring slöjförbudet i den svenska för- och grundskolan ska ställas upp 

som pro- och contra argument innan de analyseras. Fokus i analysen kommer ligga på vilka 

argument som har framförts samt vem som har fört fram dem. Detta eftersom debattörerna 

har olika syn på slöjförbudet i den svenska för- och grundskolan och representerar olika 

partier i debatten. När debatten kring slöjförbudet sedan ska analyseras kommer argumenten 

som framförs i interpellationsdebatten från riksdagens hemsida att citeras, eftersom där finns 

en transkribering av debatten som underlättare för den som lyssnar på debatten och använder 

sig av den. I fotnötterna anges vem som har framfört argumenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 Bergström, Boréus, (2012) s. 119-120 
61 Bergström, Boréus, (2012) s. 122 
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6. Teori 

I denna del presenteras barnrättsperspektivet som teori för att undersöka hur argumenten som 

debattörerna framför förhåller sig till barnrättsperspektivet som främjar barnets bästa. Nedan 

presenteras vad ett barnrättsperspektiv är och hur det skiljer sig ifrån barnperspektiv och 

barns perspektiv.  

6.1 Barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barns perspektiv  

För att införliva barnkonventionen vid ett införande av slöjförbud för elever i för- och 

grundskolan krävs det att förbudet granskas utifrån ett barnrättsperspektiv, eftersom barn 

påverkas direkt av det. I alla beslut som berör barn ska barnets självbestämmande och 

deltagande vara centralt, vilket innebär att barn har rätt att få sina åsikter uppmärksammade. 

Det finns en hel del värdefulla fördelar med att implementera ett barnrättsperspektiv, dels för 

att det har sin grund i mänskliga rättigheter men även för de positiva perspektiv som det 

medför. Barnrättsperspektivet uppmärksammas i största grad av det internationella avtalet 

barnkonventionen. Barnrättsperspektivet verkställs när barns mänskliga rättigheter beaktas 

och garanteras. Därför är det av stor vikt att tillämpningen av barnrättsperspektivet blir en 

naturlig part av både åtgärds- och beslutsprocesser.62 

 

Ett barnrättsperspektiv skiljer sig från andra perspektiv som sätts i förbindelse med barn, då 

det finns två ytterligare begrepp som är kopplade till barns mänskliga rättigheter. Dessa är 

barnperspektiv och barns perspektiv. För att begripa skillnaden mellan dessa två begrepp är 

det väsentligt att särskilja vem det är som gör en handling inom respektive perspektiv. 

Författarna Summer, Pramling Samuelsson och Hundeide redogör i boken Child Perspectives 

and Children’s Perspectives in Theory and Practice vad begreppen barnperspektivet och 

barns perspektiv innebär. Enligt Summer et. al går barnperspektiv ut på vuxnas egna 

uppfattningar av barns upplevelser, förståelser och handlingar. Vidare tydliggör de att det är 

vuxna som skapar barnperspektivet eftersom de söker medvetenhet för att framställa barns 

perspektiv. Författarna menar att barnperspektiv är “en viss syn på barn” eller “ett sätt att se 

på barn”. Dock ska barnens bästa uppmärksammas i ett barnperspektivet.63 

62 Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2018) redogör i skriften Barnrättsperspektiv - vad innebär 
det? s. 9-10 
63 Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten, Child perspectives and 
children's perspectives in theory and practice, Springer, Dordrecht, 2009, s. 19-23 
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Till skillnad från ett barnperspektiv representeras barns individuella uppfattningar, 

upplevelser och insikt av deras egna värld i barns perspektiv. Detta sker genom att självaste 

barnet får vara med i processen där barns egna åsikter och uttryck beaktas. Det är alltså 

barnen som står i centrum i detta perspektiv till skillnad från barnperspektiv där vuxna 

försöker sig på tolkningar. Vuxna ska således inte införa sina tolkningar kring vad som är 

bäst för barnen i detta perspektiv.64 

 

Enligt Sveriges kommuner och regioner syftar ett barnrättsperspektiv till att alla beslut och 

arbetsprocesser ska vara baserade på barnrätt. Innan ett beslut tas ska det göras en prövning 

av barnets bästa eller en så kallad barnkonsekvensanalys. Artiklar från barnkonventionen som 

berör den pågående frågan ska uppmärksammas.65 Hur man gör detta är olika men Västra 

Götalandsregion förklarar att ett barnrättsperspektiv betyder att varje enskild personal arbetar 

tillsammans med hela verksamheten strategisk för att fullfölja barnkonventionen. Vidare 

tydliggörs det att strategierna finns för att garantera barns rättigheter i de beslut som gäller 

barn. Det är viktigt att barnets fulla människovärde erkänns för att ett barnrättsperspektiv ska 

genomsyra en verksamhet. Västra Götalandsregionen framlägger även sex steg som har sin 

utgångspunkt i barnkonventionens artiklar och för att nå ett barnrättsperspektiv behöver dessa 

steg förverkligas i praktiken.66 Det är följande artiklar som de sex stegen utgår från:  

 

“Artikel 2- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 

Artikel 3- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa. 

Artikel 4- Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns 

rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt. 

Artikel 6- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. 

Artikel 42- Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och 

barn.”67 

64 Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2018) redogör i skriften Barnrättsperspektiv - vad innebär 
det? s. 7 & 9 
65 Sveriges kommuner och regioner (SKR, 2018) redogör i skriften Barnrättsperspektiv - vad innebär 
det? s. 8-10 
66 Barnrättsperspektiv Hämtad: 2020-12-27 
67 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten Hämtad: 2020-12-27 
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7. Argument som tas upp i slöjdebatten  
I detta avsnitt ställs för- och mot argumenten kring ett införande av slöjförbudet i den svenska 

för- och grundskolan upp som debattörerna har framfört i interpellationsdebatten 3 juni 2019 

och debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020. Detta görs med hjälp av Pro et 

Contra modellen från argumentationsanalysen som förklarats i uppsatsens metoddel. Där pro 

används som (för) och contra som (mot) argument. Med andra ord ställs argument som för- 

och mot en tes. 

7.1 Pro et Contra argument interpellationsdebatt  
Tes: Små flickor ska inte tvingas att bära slöja mot sin egen vilja i förskolan eller 

skolan. 

 

P1: “Barn och elever ska ges förutsättningar att själva forma sina egna uppfattningar gällande 

religion eller annan trosuppfattning. Att bära religiös klädsel kan vara ett uttryck för 

religionsfriheten, som skyddas i regeringsformen och i Europakonventionen.”68 

 

C1: “I en demokrati som Sverige har man naturligtvis rätt att tro på vilken gud eller vilka 

gudar man vill. Det innebär däremot inte att man har rätt att tvinga på någon annan denna tro, 

framför allt inte ett barn. Jag vill påpeka att religionsfrihet inte bara handlar om frihet till 

någonting utan också frihet från någonting, frihet från religion. Det ministern kallar 

religionsfrihet är i själva verket många gånger ett tvång. Att tvinga barn, eller rättare sagt 

flickor, att bära slöja strider därmed mot religionsfriheten, för ministern ska nämligen inte 

inbilla mig att flickorna gör detta frivilligt. Det har jag mycket svårt att tänka mig.”69 

 

P1P1: “Diskriminering på grund av religion är enligt diskrimineringslagen förbjuden på bland 

annat skolområdet. Den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019 

understryker vikten av respekt för barnets rätt till kroppslig och personlig integritet.”70 

68 Interpellation 2018/19:255, Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan, Anna Ekström 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/slojforbud-i-den-svenska-
for--och-grundskolan-_H610255 
Hämtad: 2021-01-01 
69 Interpellation 2018/19:255, Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan, Richard Jomshof 
70 Anna Ekström 
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Tes: slöjan är direkt kopplad till hedersförtryck  

C1: “Att kontrollera och/eller begränsa barns och elevers val av kläder kan i vissa fall vara 

uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck och ska inte få förekomma i förskolan eller 

skolan. Hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som kränker 

individens frihet är allvarliga samhällsproblem. Skolans och förskolans personal är skyldig att 

anmäla misstankar om att barn far illa till socialnämnden. I januariavtalet, som slutits mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, står det att arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck ska öka i skolan.”71 

 

P1: “Det är inte trovärdigt när regeringen säger sig vilja bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck i skolan samtidigt som man tillåter att flickor med muslimska föräldrar utsätts för 

just detta. Jag tycker att svaret är anmärkningsvärt, och det är anmärkningsvärt att en minister 

i en svensk regering försvarar, enligt min bestämda uppfattning, förlegade och förtryckande 

seder och bruk. Det handlar om ett islamistiskt förtryck av flickor som sakta men säkert håller 

på att normaliseras inte bara här i Sverige utan också i stora delar av västvärlden.”72 

 

Tes: Slöjan strider mot den demokrati och jämställdhet som Sveriges står för 

P1: “Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös 

underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor eller pojkar och flickor. 

Den är framtagen av män för att förtrycka kvinnor och flickor och torde därmed strida mot 

allt det som vårt öppna, demokratiska, jämställda och sekulära samhälle står för.”73 

 

P1P1: “Vi har under flera års tid kunnat se hur islamisterna flyttat fram sina positioner i 

Sverige med regeringens goda vilja. Det har inte minst framgått i den svenska skolan. Det har 

till exempel rapporterats om att beslöjade småflickor tvingats sitta bakom pojkarna längst bak 

i klassrummet på Växjö islamiska skola, att flickor med menstruation varit ovälkomna till 

delar av undervisningen på muslimska Römosseskolan i Göteborg{…..}”74 

C1 “Richard Jomshof anför ett antal exempel som jag antar är plockade från massmedier. För 

diskussionens skull utgår jag från att de stämmer. Såvitt jag kan bedöma gäller det i samtliga 

71 Anna Ekström 
72 Richard Jomshof 
73 Richard Jomshof 
74 Richard Jomshof 
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dessa fall sådant som strider mot den svenska skolans läroplan och den svenska skolans 

lagstiftning och som ska anmälas till Barn- och elevombudet, huvudmannen och 

Skolinspektionen. Skolinspektionen har också i ett flertal fall agerat. Sådant ska inte 

förekomma i svensk skola. I den svenska skolan råder läroplanen, som inte är 

förhandlingsbar.”75 

 

C1P1: “Richard Jomshof utgår återigen från att varje fall där en person i Sverige bär slöja är 

ett fall av tvång. Jag vill vara tydlig. Så fort någon tvingar en kvinna eller ett barn att sätta på 

sig en slöja mot denna kvinnas eller detta barns vilja är det den som tvingar flickan eller 

kvinnan som begår ett fel. Felet begås inte av flickan eller kvinnan som i det fallet blir 

tvingad. Jag vill rikta in samhällets åtgärder mot den som tvingar, inte den som i så fall blir 

tvingad.”76 

Tes: Det finns unga flickor och kvinnor som bär slöja med egen vilja, vilket de har rätt 

till.  

P1: “Vi tänker oss en vuxen kvinna som är 18 år, går på gymnasiet och av egen fri vilja har 

en slöja på sig. Det förekommer inte någon form av tvång. I det fallet antar jag att Richard 

Jomshof håller med mig om att den kvinnan åtminstone bör ha en rätt att få sin åsikt bedömd. 

Åtminstone jag hamnar i slutsatsen att den kvinnan bör ha rätt att klä sig på det sätt hon vill 

så länge hon inte hindrar eller stör av de skäl som jag nyss angav.”77 

C1: “Jag tycker precis tvärtom. Ett förbud är precis den väg vi ska gå. Det är enda sättet att 

bekämpa islamisterna. Ingen ska inbilla mig att det är kvinnor själva som har hittat på tramset 

att bära slöja i vilken form det än må vara. Det är muslimska män, islamister, som har hittat 

på det för att förtrycka kvinnor och dela upp dem. De anser att de orena, och så vidare. Det är 

inget kvinnligt påfund.”78 

P2: “Det handlar om den grundlagsskyddade och av Europakonventionen skyddade rätten till 

religionsfrihet. Jag vill att den svenska religionsfriheten ska användas för att låta alla flickor 

och alla kvinnor uttrycka sin egen tro på det sätt de själva vill, inte på det sätt någon annan 

75 Anna Ekström 
76 Anna Ekström 
77 Anna Ekstrom 
78 Richard Jomshof 
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vill. Jag utgår från att Richard Jomshof håller med mig. Av det kan jag inte dra slutsatsen att 

ett förbud skulle vara rätt väg att gå.”79 

Tes: Att införa ett slöjförbud är det enda sättet att bekämpa islamisterna 

P1: “Jag anser att man kryper för islamister. Det sker inte bara i Sverige. Det sker också i 

andra delar av västvärlden. Det är allvarligt. Det är inte minst allvarligt för barnen som 

förtjänar mycket mer än så. Det räcker inte att säga att det är problematiskt eller att man ska 

bekämpa hedersförtryck. Det är inget annat än tomma ord när man låter det islamistiska 

förtrycket pågå år efter år. I det här fallet blir unga flickor drabbade. Det handlar alltså inte 

om pojkar utan om flickor.”80 

P1P1: “Jag anser att det mångkulturella Sverige man har skapat med sin massinvandring och 

islamisering inte är någonting annat än Frankensteins monster. Vi ser hur det håller på att 

slita sönder Sverige. Vi ser hur i det här fallet flickor berövas sin möjlighet att vara egna 

individer, självtänkande, kritiskt tänkande individer. Vi tar det ifrån dem, eller rättare sagt: Ni 

gör detta.”81 

C1: “Jag är fullkomligt övertygad om att den svenska rättsstaten, vår svenska skola och vårt 

svenska samhälle bäst tjänas av att vi alla ställer upp på det som är de svenska lagarna. Den 

svenska läroplanen är inte förhandlingsbar. Pojkar och flickor ska behandlas på samma sätt 

och ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Det kommer jag att kämpa för hårt i den 

svenska skolan oavsett religionstillhörigheter.”82 

7.1.2 Delanalys 

Utifrån för- och motargumenten som framförts i interpellationsdebatten kan vi klart och 

tydligt se att Richard Jomshof och Anna Ekström har olika synsätt på ett införande av 

slöjförbud. Detta främst för att de ser på slöjan från två olika perspektiv. Det som dock är 

gemensamt för både Jomshof och Ekström är att de inte anser att bärande av slöjan ska vara 

påtvingat för små flickor även om deras argument i frågan skiljer sig åt.  

 

Ekström anser att alla barn ska få samma möjlighet att forma sina egna uppfattningar 

angående religion och trosuppfattning. Vidare menar hon att slöja kan vara ett uttryck för 

79 Anna Ekström 
80 Richard Jomshof 
81 Richard Jomshof 
82 Anna Ekström 
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religionsfrihet, detta argument förstärker hon med att religionsfriheten skyddas i 

Europakonventionen och regeringsformen. Jomshof menar att flickor inte bär slöja frivilligt 

utan blir tvingade att bära det och utöva religionen av sina föräldrar. Dock saknas 

beviskraften i Jomshofs argument om att flickor blir tvingade att bära slöja då varken 

kvantitativa eller kvalitativa undersökningar kring detta presenteras i debatten.  

 

Vidare hävdar Jomshof att slöjan är direkt kopplad till hedersförtryck och att ett införande av 

slöjförbud bekämpar hedersrelaterad våld. Jomshof menar att om det inte införs ett slöjförbud 

kommer slöjan som är en islamistisk förtryck normaliseras i Sverige och i stora delar av 

västvärlden. Ekström anser att förtryck eller hedersrelaterad våld inte ska förekomma i för- 

och grundskolan och genom att kontrollera samt begränsa elevers val av kläder kan i vissa 

fall vara ett uttryck för hedersförtryck. De olika former som hedersrelaterat våld och förtryck 

har är allvarliga samhällsproblem som kränker individens frihet. Därefter betonar Ekström att 

all personal i för- och grundskolan är anmälningsskyldiga vid kännedom eller misstanke om 

att ett barn far illa.  

 

Jomshof hävdar att den muslimska slöjan är framtagen av män för att förtrycka flickor och 

kvinnor vilket han menar strider mot demokratin, jämställdheten och det sekulära samhället 

som Sverige står för.  Han anser även att slöjan symboliserar en påtvingad fördelning mellan 

kvinnor och män samtidigt som det är en islamistisk symbol. Han ger några exempel från 

rapporter där det påstås att flickor med slöja tvingas sitta bakom pojkarna i klassrummet på 

en islamisk skola i Växjö och att flickor med menstruation inte får delta i delar av 

undervisningen på Römosseskolan som är en muslimsk skola i Göteborg. Dock anger inte 

Jomshof vilka rapporter det är, varifrån de är tagna eller om det endast gäller flickor som bär 

slöja eller alla flickor som går på skolan.  

 

Ekström svarar på Jomshofs argument genom att tydliggöra att sådant inte ska förekomma i 

den svenska för- och grundskolan, eftersom det strider mot läroplanen och lagstiftningen som 

finns i den svenska skolan. Vidare hävdar hon att det i sådana falla ska anmälas till 

skolinspektionen och Barn- och elevombudet som flera gånger agerat i liknande fall. 

Slutligen understryker Ekström att det är läroplanen som råder i den svenska skolan och att 

den inte är förhandlingsbar.  

 

30 



Ekström försvarar att det finns flickor och kvinnor som bär slöja med sin egen vilja i Sverige 

och att varje fall är inte ett tvång såsom Jomshof menar. Den som tvingar en flicka eller 

kvinna att bära slöja mot dennes vilja begår ett fel, säger Ekström. Därför menar hon att 

samhällets åtgärder ska riktas mot den som tvingar, inte den som i så fall blir tvingad. Flickor 

och kvinnor som bär slöja med egen vilja bör ha rätten att vara delaktiga i denna fråga och klä 

sig som de vill, säger Ekström. Vidare stärker hon denna argument genom att betona att 

religionsfriheten skyddas i både Europakonventionen och grundlagen. Vilket bidrar till att 

flickor och kvinnor har rätt att utöva sin tro på det sätt som de själva vill. 

 

Jomshof tycker tvärtemot, att ingen flicka eller kvinna bär slöja med egen vilja och att ett 

slöjförbud är den rätta vägen för att bekämpa muslimska män, islamister som tvingar flickor 

och kvinnor att bära slöja för att förtrycka dem. Han anser att Sverige har skapat misslyckad 

företeelse med massinvandring och islamisering. Jomshof understryker i sin argumentation 

att det är unga flickor som drabbas och inte pojkar. Ekström påpekar att både pojkar och 

flickor är jämlika, de ska behandlas på samma sätt och ha samma rättigheter och samma 

skyldigheter.  

7.2 Pro et Contra argument Malmö kommunfullmäktige  
Tes: Slöjan är direkt kopplad till hedersförtryck. 

P1: ”Slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som 

påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka 

kvinnor.”83 

 

C1: “Det kan finnas ett samband mellan hedersnormer och slöja. Men det finns också många 

flickor som lever under hedersnormer som inte bär slöja.”84 

 

C1C1: “Det enda som händer om vi förbjuder slöja är att vi stigmatiserar, eller i värsta fall får 

en hajp kring slöjan.”85  

 

83 Argument som hävdas av SD i motionen om slöjförbud i den svenska för- och grundsskolan 
https://www.sydsvenskan.se/2020-03-20/sd-s-motion-om-slojforbud-i-skolan-motte-ilska-i-fullmaktige?
redirected=1 Hämtad: 2021-01-02 
84 Skolkommunalråd Sara Wettergren (Liberalerna) 
85 Skolkommunalråd Sara Wettergren (Liberalerna) 
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C2: “Det problem SD beskriver finns inte i förskolan: – Jag har varit ute väldigt mycket i 

förskolorna, och jag har aldrig sett att där finns barn som bär slöja.”86 

 

C3: “Var inte en man som kommer och säger till unga flickor vad de ska göra!”87 

 

P3: “Det är inte de unga flickorna som bestämmer. Det är deras familjer. Man bär slöja på 

grund av sitt kön. Det kan inte bli mer ojämställt än så!”88 

 

C4: “När jag var ung bar jag slöja för att bli lik min mamma. Det var ingen i mitt hushåll som 

tvingade mig att bära slöja! Sedan tog jag av mig den – helt självmant. SD har ett annat syfte 

än att värna kvinnor. Ni vill åt den muslimska befolkningen i staden!”89  

 

C5: “Ett rasistiskt skitförslag. Ert förslag bygger på antagandet att alla muslimer som bär 

slöjor lever i förtryck och på antagandet att muslimska föräldrar är sämre än andra! Vägen till 

kvinnors frigörelse går genom utbildning, jobb och ekonomisk självständighet.”90 

7.2.1 Delanalys 
Utifrån argumenten som framförts i Malmö kommunfullmäktige kan vi se att det inte fanns 

något parti som stöttade Sverigedemokraternas förslag om slöjförbud. Förslaget fick stark 

kritik av partierna. Motargumenten som har framförts i debatten av de olika 

partirepresentanterna påvisar att de är ense om att slöjförbud inte är den rätta vägen för att 

motarbeta hedersrelaterad våld och förtryck.  

 

Sara Wettergren som är skolkommunalråd representerar Liberalerna i debatten och anser att 

det finns många flickor utan slöja som lever med hedersnormer, även om det finns en 

koppling mellan hedersnormer och slöja som Sverigedemokraterna framför. Vidare hävdar 

hon att ett slöjförbud kommer leda till stigmatisering och hajp kring slöjan. Rose- Marie 

Carlsson hävdar utifrån sina egna erfarenheter att det inte finns flickor med slöja i förskolor, 

problemet som SD beskriver finns alltså inte i förskolan.  

 

86 Rose- Marie Carlsson (Socialdemokraterna) 
87 Vänsterpartisten Boel Pettersson argumenterade för kvinnors självbestämmande 
88 Nima Gholam Ali Pour (Sverigedemokraterna) 
89 Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (Socialdemokraterna). 
90 Måns Berger (Miljöpartiet) 
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Boel Pettersson uttrycker att kvinnor själva ska kunna bestämma över sina klädval och att 

Nima Gholam Ali Pour som man inte ska säga till unga flickor vad de ska göra. Ali Pour 

besvarar Pettersson genom att hävda att det inte är flickorna som själva väljer att bära slöja 

utan att det är familjerna som bestämmer det åt de. Dessutom kopplar han slöjan till 

könstillhörighet, alltså att slöja bärs av flickor på grund av deras kön. Mot detta invände 

socialdemokraten Mediha Ahmadi Pir Hosseinian att hon själv bar slöja när hon var ung, 

vilket hon gjorde för att likna sin mamma. Hon understryker i sitt argument att det inte var 

någon i hushållet som tvingade henne att bära slöja och hon bestämde det själv med egen 

vilja. Efter en tid tog hon av sig slöjan självmant.  

 

Mediha framhäver att syftet med ett införande av slöjförbud som Sverigedemokraterna 

föreslår är att komma åt den muslimska befolkningen i staden snarare än att värna kvinnornas 

rättigheter. Miljöpartiets representant Måns Berger uttrycker att Sverigedemokraternas 

förslag om slöjförbud är ett “skitförslag” eftersom det antas att alla muslimska flickor som 

bär slöja lever i förtryck och att deras föräldrar är sämre än andra. Slutligen understryker 

Berger att vägen till kvinnors frigörelse inte är ett slöjförbud utan att det går genom 

utbildning, jobb och ekonomisk självständighet.  
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8. Argumenten som tas upp för slöjförbud i motionerna 
I detta avsnitt kommer bakomliggande syften som finns när det gäller att införa ett slöjförbud 

inom den svenska för- och grundskolan att redogöras. De motiveringar som yttras i de 

utvalda motionerna till varför ett slöjförbud ska införas i den svenska för- och grundskolan 

kommer att presenteras. Motiveringarna som finns i de utvalda motionerna framlägger olika 

argument om varför slöjförbud ska införas i den svenska för och grundskolan.  

 

Demokrati och sekularisering 

”Den torde därmed strida mot allt som vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle 

står för.”91 

Utbildningen som finns i skolor ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter 

och de fundamentala demokratiska värderingarna som det svenska samhället står för. 

Argumenten som förekommer i motionerna tar upp de demokratiska värderingarna för att 

stärka och synliggöra vikten av slöjförbudet. Förespråkare menar alltså att ett införande av 

slöjförbud i den svenska för och grundskolan klargör dessa värderingar och rättigheter som 

gäller alla människor. En av de fundamentala rättigheterna som finns är rätten till frihet som 

bidrar till jämställdhet i ett samhälle men som även demokratin vilar på.92 

 

Frihet och jämställdhet 

”Att förbjuda beslöjning i skolan skulle skydda kvinnor och flickor vars frihet inskränks av 

patriarkala kulturer.”93 

En dominant argument som tas upp i moderaternas motion är att slöjan begränsar frihet och 

är inte överensstämmande med jämställdhet. Förespråkarna anser att kvinnor med slöja 

förnekas deras mänskliga rättigheter och att slöjan inte är i harmoni med Sveriges 

värderingar. Eftersom i Sverige ska både kvinnor och män ha lika förutsättningar för att ha 

möjlighet att styra över sina liv.94 Enligt förespråkare överensstämmer inte slöjan med de 

91 Motion 2019/20:526.  
92 Motion 2017/18:2353. 
93 Moderaterna: Motioner bok ett - utskott ett till fem, partistämma 2019 s.183 
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-09/Motionsbok_1_190924_0.pdf 
Hämtad: 2020-12-28 
94 Sverigedemokraterna Lidingö: ”Avsexualisering av flickor i förskola och grundskola” 

34 

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-09/Motionsbok_1_190924_0.pdf


grundläggande värderingarna som Sverige har angående jämlikhet och människors lika 

värde.95 Enligt politiker som förespråkar denna argument har slöjan i dess olika former 

avsikten att dölja och även minska attraktiviteten hos kvinnor. Vidare anses slöjan styra 

relationen som finns mellan män och kvinnor, där kvinnor ska underställa sig männen när det 

gäller blickar och möten.96  

 

Vidare menar vissa förespråkare att både pojkar och flickor kommer att bemötas med likhet 

om slöjförbudet införs inom den svenska för och grundskolan. Därför menar förespråkare att 

kläder som barn tar på sig och som påpekar ett förtryck med utgångspunkt i mäns heder är 

inte möjligt att försvara och bör inte heller tillåtas i skolan. Enligt politikerna har flera länder 

försvarat kvinnors frihet vid införandet av slöjförbud i skolor eftersom den symboliserar ett 

kvinnoförtryck.97 Förespråkare hävdar att ett slöjförbud bör införas för att skolan ska utöva 

inflytelse för och informera eleverna att jämställdhet innebär lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter för alla människor oavsett könstillhörighet. De menar även att skolan ska bidra 

till att eleverna utvecklar sina kunskaper kring kritisk granskning när det gäller könsmönster 

och på vilket sätt dessa mönster som uppkommer kan begränsa människors livsval samt 

levnadsvillkor.98 

 

Hedersförtryck 

”Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med 

hedersförtryck och religiöst tvång.”99 

Ett av de mest dominerande argumenten som finns för att införa ett slöjförbud är 

hedersförtrycket. Somliga politiker påstår, baserat på utsatta flickor och kvinnors 

beskrivningar, att slöjan är en del av hedersförtrycket då det finns ett krav på att använda den. 

https://lidingo.sd.se/wp-content/uploads/sites/306/2018/03/Motion-ang%C3%A5ende-avsexualisering-
av-flickor-i-f%C3%B6rskola-och-grundskola2.pdf 
Hämtad: 2002-12-28 
95 Sverigedemokraterna Lidingö: ”Barns rätt att få vara barn” 
https://lidingo.sd.se/wp-content/uploads/sites/306/2017/11/Motion-ang%C3%82ende-barns-r%E2%80
%B0tt-att-f%C3%82-vara-barn.pdf 
Hämtad: 2020-12-28 
96 Sverigedemokraterna Hässleholm: ”Slöjförbud i förskolan och grundskolan” 
https://hassleholm.sd.se/motion-angaende-slojforbud-i-forskolan-och-grundskolan-190925/ 
Hämtad: 2020-12-28 
97 Moderaterna: Motioner bok ett - utskott ett till fem, partistämma 2019 s. 185 
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-09/Motionsbok_1_190924_0.pdf 
Hämtad: 2020-12-28 
98 ibid. s.182  
99 Sverigedemokraterna malmö: ”SD kräver slöjförbud”  
https://malmo.sd.se/sd-kraver-slojforbud/ Hämtad: 2020-12-28 
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Förespråkarna anser att det är nödvändigt med ett slöjförbud för att sätta stopp på det farliga 

hedersförtrycket som jämställdheten hotas av. Symbolerna som hedersförtrycket har 

överensstämmer inte med den svenska synen på vad ett demokratisk och fritt samhälle är 

därför måste det motarbetas. Ett införande av slöjförbudet i för- och grundskolan anses vara 

en början på det enligt förespråkare.100  Förespråkare menar att ett slöjförbud är väsentlig för 

att dessa flickor ska skyddas från hederskultur, förtryck och traditioner som den 

underliggande religionen rättfärdigar. Ett införande av förbudet kommer hjälpa de unga 

flickorna att ta avstånd från de tolkade religiösa lagarna som finns, samt kulturer och 

traditioner. Enligt vissa förespråkare socialiseras dessa flickor in i att bära slöja, de menar att 

flickor som bär slöja får belöningar samtidigt som flickor utan slöja utsätts för exempelvis hot 

och våld.101 

 

Sexualisering 

“”Förbjud slöja för barn. Låt barn vara fria från religiösa dogmer som cementerar osunda 

könsroller. Den lilla flickan ser sig som en sexuell vara och de uppfostras till att män är 

farliga”102 

Ett annat argument som tas upp för införandet av slöjförbud är att slöjan sexualiserar kvinnor. 

Politiker som talar för detta argument hävdar att slöjan inte är överensstämmande med den 

uppenbara utgångspunkten att varje enskild person bestämmer över sin egen kropp och 

sexualitet. Dessutom påpekar förespråkarna att Svensk lag inte stödjer sexualisering och 

speciellt där minderåriga flickor förknippas med det. Vidare förklaras att unga flickor inte ska 

behöva uppfylla de krav eller begär som män har på de, som att vara dygdiga flickor.103 

Kontrollen som kvinnor och flickor har över sina egna kroppar anses förnekas av slöjan som 

sexualiserar deras kroppar.104 Politikerna tycker att slöjan har som syfte att dölja kvinnor och 

100 Moderaterna: Motioner bok ett - utskott ett till fem, partistämma 2019, s.182 -183 
https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-09/Motionsbok_1_190924_0.pdf 
Hämtad: 2020-12-28 
101 Sverigedemokraterna Hässleholm: ”Slöjförbud i förskolan och grundskolan”  
https://hassleholm.sd.se/motion-angaende-slojforbud-i-forskolan-och-grundskolan-190925/ 
Hämtad: 2020-12-28 
102 Sverigedemokraterna malmö: ”SD kräver slöjförbud” 
https://malmo.sd.se/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/sl%C3%B6jf%C3%B6rbud-i-f%C3%B6rskol
an-och-grundskola-1.pdf 
Hämtad: 2020-12-28 
103 Olofströms Kommun: ”Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids” 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/202/media/405254_motion-om-policy-gallan
de-huvudduk-i-skola-forskola-och-fritids.pdf?1583852922 
Hämtad: 2020-12-28 
104 Sverigedemokraterna malmö: ”SD kräver slöjförbud” 
https://malmo.sd.se/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/sl%C3%B6jf%C3%B6rbud-i-f%C3%B6rskol
an-och-grundskola-1.pdf 
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flickor så att de inte ska väcka mäns lustar, vilket de även kopplar samman med släktens 

heder som åvilar på flickors och kvinnors oskuld när de gifter sig.105  

8.1 Delanalys  

Synen på flickor och kvinnor som bär slöja, i motionerna 

Slöjan och den muslimska flickan så väl som kvinnan diskuteras utifrån fyra olika huvud 

diskurser inom den svenska slöjdebatten som förekommer i motionerna. Dessa diskurser är 

hederskultur, sexualisering av kvinnor, mansdominerade förtryck och ojämställdhet samt 

demokrati och sekularisering. Uppfattningen som uppstår av subjektet som i detta fall är den 

muslimska flickan är att hennes identitet framställs som icke självständig i samband med de 

begrepp som hon diskuteras utifrån. Det är andra människor som bestämmer hennes frihet 

och öde vilket leder till att hon blir en icke- autonom person, det vill säga att hon inte tar eget 

beslut.  

 

I motionerna framställs den muslimska flickan och kvinnan även som ett offer för männen, 

närstående och samhället som hon befinner sig i. Då hon blir direkt eller indirekt tvingad till 

att bära slöja på grund av de krav som finns för att bevara familjens heder. Därför anses dessa 

flickor och kvinnor som bär slöja vara ett offer. Diskursen som uppkommer i motionerna 

påpekar bland annat att den muslimska kvinnan som är praktiserande aldrig kan bära slöjan 

med sin egen vilja. Då religionen och kulturen talar för den att göra det samtidigt som den 

domineras av ett mansdominerad förtryck. Utöver det anses den muslimska kvinnan vara ett 

sexuellt objekt vid bärande av slöja då den ska täcka henne.  

 

I motionerna anses den muslimska kvinnan vara ett offer, då hennes mänskliga rättigheter 

förnekas eftersom hon bär slöja. Då slöjan diskuteras utifrån de ovannämnda diskurserna 

framställs hon att vara begränsad i sin frihet, underordnad männen och icke- jämställd. 

Förespråkarna menar att när slöjan försvinner kommer den icke- autonoma kvinnan uppnå 

jämställdhet i samhället. Diskursen som uppstår i motionerna framställer kvinnan redan i ung 

ålder som en sexualiserad individ för att hon anses leva utifrån en oskuldsnorm som präglar 

hennes liv och beslut. Utifrån ett sexuellt perspektiv anses slöjbärande kvinnor inte kunna ha 

Hämtad: 2020-12-28 
105 Sverigedemokraterna Hässleholm: ”Slöjförbud i förskolan och grundskolan” 
https://hassleholm.sd.se/motion-angaende-slojforbud-i-forskolan-och-grundskolan-190925/ Hämtad: 
2020-12-28  
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kontroll över sin egen kropp och levnadssätt. Flickor som bär slöja anses ha en kränkt 

personlighet utifrån de argumenten som tas upp i motionerna. Ett införande av slöjförbud 

bidrar till att elevernas möjlighet att fostras till demokratiska medborgare förstärks, vilket 

leder till att kvinnor som bär slöja framställs som icke- demokratiska samhällsmedborgare. 

9. Diskussion och slutsats 

Sverige är ett demokratiskt land, vilket innebär att det råder religionsfrihet och yttrandefrihet 

för alla människor. Detta innebär att det inte är upp till någon annan att bestämma vad en 

individ ska tro eller inte tro på. Barn har på samma sätt som vuxna människor rätt till 

självbestämmande och har rätt att klä sig hur de själva vill. Vid ett införande av slöjförbud i 

den svenska för- och grundskolan begränsas flickornas fri- och rättigheter. Detta då slöjan är 

en symbol för islam och en trygghet för många muslimska kvinnor som bär slöja med egen 

vilja. På detta sätt blir slöjan också en del av deras identitet. I denna fråga om slöjförbud 

råder det dock olika synsätt. Bidrar slöjan till en autonom frihet för alla flickor eller blir vissa 

faktiskt tvingade att bära slöjan mot sin vilja?  

 

Enligt Ekström ska alla barn ha möjlighet att forma egna uppfattningar om religion och 

trosuppfattningar för att frivilligt kunna välja om de ska bära slöja istället för att tvingas till 

det. På detta sätt blir synen på slöjan som en symbol för uttryck av religionsfrihet, vilket 

skyddas av barnkonvention och regeringsformen. I sin studie beskriver Larsson vilken syn 

ungdomar har på sin identitet samt lyfter upp ungdomskulturer och identitet som en 

kontrakultur till samhället. Det är också en fas att bygga upp sin identitet. Barn ska själva få 

forma sin identitet utifrån deras synsätt och därför är det viktigt att frågan om ett slöjförbud 

utgår ifrån ett barnrättsperspektiv. Det framgår dock inte av partiepresentanterna som står 

bakom argumenten i debatterna som analyseras i denna uppsats huruvida barns rätt att 

utforska deras identitet och kultur påverkas av ett slöjförbud. Detta innebär att de inte tar 

hänsyn till barns perspektiv samt försummar flickornas rätt att bygga upp sin identitet, 

trosuppfattningar och religion, vilket strider mot diskrimineringslagen och går emot Larssons 

argument som beskrivits ovan. 

 

Otterbeck beskriver att muslimska föräldrar är bekymrade över att barnen ska bli som 

svenska barn och gå miste om deras kultur. Därför menar Otterbeck att föräldrarna inte 

uppmuntrar sina barn till att söka efter deras egna identitet då de inte förstår sig på samhället 
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och den nya generationen som ständigt utvecklas. Jomshof argument om att flickor inte bär 

slöja frivilligt utan blir tvingade att bära slöja och utöva religionen av sina föräldrar samt att 

slöjan direkt kopplas till hedersförtryck, kan styrkas av Otterbecks beskrivning som benämns 

ovan, vilket även i sådana fall strider mot barnets fri- och rättigheter.  

 

I dagens samhälle finns det precis som en del debattörer uttrycker sig i frågan om ett 

införande av ett slöjförbud en del flickor som bär slöja med tvång av sina föräldrar, vilket 

leder till hedersförtryck. Därför anser förespråkare i Moderaterna och Sverigedemokraterna 

att flickor är i behov av skydd eftersom tvånget leder till brist på frihet. Dock fråntas flickor 

sin frihet när politiker ska fatta beslut om att de inte får bära slöja i skolan. Argumenten som 

tas upp för ett införande av slöjförbud ger en bild av en ensidig synvinkel på barns rättigheter 

som enbart förutsätter ett behov av skydd. Ett slöjförbud innebär ett problematisk ingrepp i 

flickors frihet. Utifrån barnkonventionens syn på barn som autonoma individer med fri- och 

rättigheter blir ett slöjförbud problematisk då flickor inte ges möjligheten att välja att inte 

bära slöja själva på samma sätt som de blir påtvingade att bära den.  

 

Vid ett införande av ett slöjförbud i den svenska för- och grundskolan framställer 

debattörerna den muslimska flickan som ett offer för familjen, samhället och männen. Detta 

eftersom flickan inte bär slöja med egen vilja. Slöjan bärs i syfte att täcka sig vilket leder till 

att hon framställs som ett sexuellt objekt. På detta sätt blir flickan underordnad mannen då 

hon behandlas annorlunda och behöver täcka sig, vilket leder till ojämställdhet. Dock menar 

Wettergren att slöjan inte direkt kan kopplas till hedersnormer då det även finns flickor som 

inte bär slöja och ändå lever under hedersnormer.  

 

Vidare understryker Jomshofs att slöjan är framtagen av män för att förtrycka flickor, vilket 

strider mot demokratin, det sekulära samhället och jämställdheten. Förespråkarna saknar dock 

belägg för argumenten om mäns förtryck mot kvinnor och frågan är om det enbart är 

personliga åsikter som ligger till grund för argumenten? Uttrycken om att slöjan är ett 

förtryck av män stigmatiserar slöjan och diskriminerar flickor som väljer att bära den. Detta 

lyfts även upp i Sixtensson rapport, men även i Listerborn och Otterbecks arbeten då flickor 

som väljer att bära slöja diskrimineras och trakasseras av allmänheten i det offentliga. 

Argumenten blir även vaga då flickor som väljer att bära slöja av egen vilja som Ekström 

poängterar inte lyfts upp i argumenten. Detta leder ännu en gång till en ensidig synvinkel. 

Dessutom är det väsentligt att lyfta fram diskrimineringen som uppstår mot muslimska män 
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som faktiskt ät emot tvång av slöjbärandet. Detta eftersom muslimska män framställs som 

förtryckare i debatten.  

 

 

I allmänheten råder det även en indirekt acceptans att förtrycka beslöjade kvinnor. Där 

slöjbärare oftast upplever att de blir utsatta för diskriminering av arbetsgivare på grund av sin 

slöja, men även i allmänheten råkar de ut för hot, våld och trakasserier enligt Sixtensson och 

Listerborn. Detta leder i sin tur enligt Otterbeck till att muslimska kvinnor bygger särområden 

för att hålla sig isolerade från samhället. Frågan är om det har blivit socialt accepterat att 

förtrycka kvinnor med slöja när det indirekt är accepterat i samhället av både män och 

kvinnor som har ett annat synsätt på slöjbärande kvinnor? Det är sällan någon som förtrycker 

ett barn för att hen bär ett kors på samma sätt som en slöjbärande barn. Diskriminering av 

människor på grund av religiös tillhörighet ska aktivt motverkas av allmänheten enligt 

diskrimineringslagen, vilket innefattar alla religioner, därför är det allmänhetens skyldighet 

att uppfylla detta.  

 

Ett annat perspektiv som lyfts fram i interpellationsdebatten är att slöjan förknippas med 

islamism. Då Jomshof argumenterar för att bekämpa islamisterna genom att införa ett 

slöjförbud, eftersom det inte är kvinnorna själva som valt att bära slöja och det är män som 

bestämt det. Detta argument är vagt då Jomshof använder slöjförbudet som ett verktyg för att 

bekämpa islamisterna snarare än att värna om flickors rättigheter. Ordvalet “islamister” som 

Jomshof använder sig av innefattar enbart radikala muslimer som anser att religionen ska 

tillämpas som samhällsordning. Detta argument visar att förespråkare inte tar hänsyn till att 

alla muslimer inte är islamister och att det finns flickor som bär slöja med egen vilja. Vidare 

kan inte begreppet muslim sammanfatta en hel grupp då varje enskild muslim har speciella 

personliga egenskaper som Otterbeck lyfter fram i sin undersökning. Baserat på detta bör det 

diskuteras huruvida ett generellt slöjförbud i den svenska för- och grundskolan går emot 

barns rättigheter som stadgas i barnkonventionen och regeringsformen.  

 

Förespråkare för ett slöjförbud menar att kvinnan uppnår jämställdhet först när slöjan 

försvinner och på detta sätt främjas flickans autonomi. De menar även att införandet av ett 

slöjförbud främjar flickornas möjlighet att fostras till demokratiska medborgare då flickorna 

som bär slöja egentligen inte framställs som demokratiska medborgare enligt förespråkarna, 

vilket framgår i motionerna. Dock menar Ekström att det inte är flickan som bär slöja som 
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begår ett misstag snarare är det den som tvingar en del flickor att bära slöja som gör fel. 

Frågan är varför alla flickor då ska straffas genom slöjförbud om en del flickor faktiskt bär 

slöja av egen vilja? Hur ska en flicka uppnå autonomi när det alltid är någon som ska 

bestämma vad hon ska eller inte ska göra med sin kropp? och på vilket sätt är det 

demokratiskt att förbjuda en religiös symbol? Därför framhäver Pettersson att manliga 

förespråkare för ett införande av slöjförbud inte ska säga till unga flickor vad de ska göra.  

 

I den svenska för- och grundskolans värdegrund och uppdrag framgår det att skolan ska verka 

för demokratiska värderingar samtidigt som skolan ska vara öppen för alla. Precis som 

Ekström framlägger i interpellationsdebatten kan ett slöjförbud i den svenska för- och 

grundskolan anses vara ett uttryck för hedersrelaterad förtryck och våld då det handlar om att 

kontrollera samt begränsa barns och elevers klädval, vilket inte ska få förekomma i för- och 

grundskolan. Frågan gällande slöjförbudet och de slöjbärande flickors rättigheter är 

komplicerad eftersom den åskådliggör såväl självbestämmanderätt och skyddsbehov. Detta 

eftersom det finns både barn som blir tvingade att bära slöja och barn som väljer att bära slöja 

med egen vilja.  

 

Förbud mot slöjbärandet i skollagen är ingen lösning för flickorna som tvingas att bära slöja. 

Då det ökar risken för att stänga ute dessa flickor från skolväsendet och är därför inte rätt väg 

att gå, för att hjälpa dessa flickor att uppnå jämlikhet. I Sverige råder det skolplikt som 

innebär att elever har skyldighet att delta i undervisning. Detta innebär att om ett slöjförbud 

blir lag kommer slöjbärande flickor inte känna sig inkludernde i skolan eftersom de blir 

tvungna att ta sig till skolan trots att de inte får klä sig som de själva vill.  

 

Skollagen förbjuder ingen annan typ av klädsel i skolan och det är även svårt att veta om en 

flicka eller kvinna bär slöja av fri vilja eller blir tvingad att bära det. Jomshof påpekar vidare 

att religionsfrihet inte bara handlar om frihet till någonting utan också frihet från någonting, 

frihet från religion. Då slöjförbudet främst berör religionen islam kan Jomshofs uttryck anses 

som diskriminering mot en religion. Om man som enligt Jomshofs ska ha rätt till frihet från 

religion borde detta förbud vara mot alla religiösa symbol och inte endast slöjan i skolan. Ett 

slöjförbud riskerar att förhindra för- och grundskolans generella mål ifall besluten går igenom 

och det resulterar även till främlingsfientlighet och inskränkthet gentemot oliktänkande. 

Frågan är därför om man ska förbjuda en viss klädsel bara för att man anser att den är 

olämplig och till vems fördel ska detta ske?  
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Ekström påpekar att elever som blir förtryckta och tvingas att ta på sig slöjan bör 

uppmärksammas av skolan. Det är viktigt att skolpersonal genom undervisning tydligt 

föreskriver vikten av ett självbestämmande vid bärande av slöja, vilket också innebär att 

skolpersonal ska stötta och stödja de elever som själva inte väljer att bära slöja för att de 

faktiskt inte vill det. Att förbjuda slöja leder inte till att understryka elevens rätt till 

självbestämmande. Måns Berger menar också att förslaget om ett slöjförbud enbart är 

rasistiskt då förslaget bygger på att man antar att alla muslimer som bär slöja lever i förtryck 

och att muslimska föräldrar är sämre än alla andra. Kvinnor och flickor frigörs genom 

utbildning, jobb och ekonomisk självständighet inte genom förbud att bära slöja. 

 

Fastän att förespråkare för ett slöjförbud menar att förbudet kommer omfatta alla elever är det 

därmed bara en viss grupp som behandlas orättvist, det vill säga de muslimska flickorna då 

reglerna berör endast deras klädsel. Ett slöjförbud har alltså en diskriminerande påverkan på 

muslimska flickor som tillhör en etnisk grupp, eftersom ett sådant förbud missgynnar dem. 

Argumenten som tas upp i debatterna och motionerna för ett införande av slöjförbud i den 

svenska för- och grundskolan saknar en detaljerad beskrivning av hur slöjbärande flickor 

kommer bli påverkade av detta förbud, samtidigt som deras rätt till självbestämmande och 

delaktighet saknas. Förespråkare för ett slöjförbud räknar inte med att barn och i detta fallet 

muslimska flickor är självständiga rättighetsbärare, vars yttrandefrihet och religionsfrihet 

skyddas i barnkonventionen och regeringsformen. 

 

I slöjdebatten finns det en del för- och motargument som framförs utan att stärkas med 

källkritik vilket leder till att argumentens beviskraft är svaga. Exempelvis när Jomshof lyfter 

upp olika händelser från massmedier där muslimska flickor behandlas dåligt och blir 

diskriminerade av skolpersonalen. På samma sätt har Carlssons argument om att det inte finns 

flickor med slöja i förskolor svag beviskraft, detta för att hon utgår ifrån sina egna 

erfarenheter och inte stärker sitt argument med forskning.  

 

Vid ett införande av slöjförbud för flickor som går i för- och grundskolan bör även artikel 2 i 

barnkonventionen som behandlar förbudet mot diskriminering uppmärksammas. Artikeln 

fastställer att inga barn får diskrimineras och att alla barn har lika rättigheter och är lika 

mycket värda. Diskrimineringsförbudet innebär att konventionsstaterna ska se till att 

tillförsäkra och respektera barns rättigheter som fastställs i konventionen. Det finns alltså en 
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skyldighet i Sverige att upprätthålla ett skydd mot diskriminering. Ett slöjförbud i för- och 

grundskolan, som Sverigedemokraterna och Moderaterna framträder som objektiv kan 

följaktligen innebära diskriminering mot barn i praktiken.  

Barns rättigheter skyddas både inom internationella konventioner och nationell rätt. De 

grundläggande fri- och rättigheterna som fastställs i regeringsformen omfattar varje individ, 

detta innebär att även barn omfattas av det svenska grundlagsskyddet. Ytterligare har 

Barnkonventionen börjat gälla som lag sedan 2020 vilket innebär att alla verksamheter inom 

det offentliga har som skyldighet i enlighet med lagen att följa barnkonventionens stadgade 

artiklar i alla frågor som rör barn. Barnkonventionen erkänner alltså barn som rättighetsbärare 

till fullo. Ett slöjförbud i den svenska för- och grundskolan skulle återkalla medvetenheten till 

barnets rättigheter både till yttrandefrihet och religionsfrihet.  

 

I interpellationen som ställs av Richard Jomshof står det att “Det är vår skyldighet att se till 

att dessa barn tillåts att vara just barn, med möjlighet att växa upp till självständiga och 

kritiskt tänkande individer. Förtrycket strider dessutom mot barnkonventionen, i vilken det 

talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande”106. Vilket är helt rätt, barn ska få 

möjligheten att växa upp till autonoma individer och ett förtryck strider mot 

barnkonventionen som skyddar fri- och rättigheter. Samtidigt som detta uttrycks av 

förespråkare som är för ett införande av slöjförbud som strider mot barns självbestämmande 

får barnen inte vara delaktiga i frågan. Ett barnrättsperspektiv verkställs när barns mänskliga 

rättigheter garanteras och uppmärksammas.  
 
Med utgångspunkt i debatterna som har diskuterats i denna uppsats samt argumenten ur 

motionerna kan det dras en slutsats om att förslaget om ett slöjförbud inte har diskuterats ur 

ett barnrättsperspektiv. Detta då argumenten som finns för ett slöjförbud inte presenterar att 

barnen har varit delaktiga i denna process. Det framgår varken i motionerna eller i debatterna 

att slöjbärande flickor varit med i en undersökning, såsom intervju eller enkät, som påvisar att 

de blir tvingade att ha på sig slöjan av sina föräldrar. Detta innebär att processen utgår ifrån 

ett barnperspektiv, där vuxna försöker sig på tolkningar om barns upplevelser och vad som är 

barnets bästa.  

 
Barnkonventionen har ett tydligt barnrättsperspektiv, där barn erkänns, respekteras och 

skyddas som rättighetsbärare. Argumenten som framförs för ett slöjförbud i debatterna och 

106 Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan Interpellationsdebatt 3 juni 2019 

43 

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/slojforbud-i-den-svenska-for--och-grundskolan-_H610255


motionerna utgår ifrån en barnperspektiv snarare än ett barnrättsperspektiv. Där förespråkare 

utgår från sina egna uppfattningar av barns upplevelser, förståelser och handlingar. I fråga om 

ett införande av ett slöjförbud för elever i för- och grundskolan behöver förbudet granskas 

utifrån ett barnrättsperspektiv både för att inkorporera barnkonventionen och för att barn 

påverkas direkt av ett sådant beslut. Det ska vara fokus på barnets självbestämmande och 

deltagande i alla beslut som rör barn. Utifrån argumenten som tagits upp i debatterna och 

motionerna framkommer det inte att slöjbärande flickor har varit delaktiga i frågan om ett 

införande av slöjförbud i för- och grundskolan trots att de har rätt att få sina åsikter 

uppmärksammade och respekterade enligt barnkonventionen och regeringsformen. 
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