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Abstract 

Föreliggande uppsats har i syfte att lista de argument som presenterats av partipolitiker i 

debattartiklar där de debatterat för eller emot religiösa friskolor efter Socialdemokraternas 

uttalande om att förbjuda religiösa friskolor den 13 mars 2018. Undersökningen avgränsas till 

debattartiklar skrivna av partipolitiker under perioden 13 mars 2018 fram till den 24 april 

2018 och med hjälp av sannolikhetsurval avgränsas analysen till totalt fyra debattartiklar, två 

för- respektive emot religiösa friskolor. Tesen och argumenten i varje artikel identifieras och 

argumenten kategoriseras sedan med hjälp av argumentationsanalys och verktyget pro et 

contra som pro(för)-argument med uppgift att stärka den identifierade tesen, eller 

contra(mot)-argument med uppgift att undergräva tesen. Argumenten analyseras sedan för att 

avgöra hur hög beviskraft de har baserat på graden av tilltro till argumenten (hållbarhet) och 

hur väl argumenten relaterar till bestämda ståndpunkter/teser i debatten (relevans). Detta för 

att på ett objektivt sätt analysera en del av debatten som pågått efter Socialdemokraternas 

uttalande för att avgöra vilka argument som har högst beviskraft samt om dessa argument 

används för att debattera för- eller emot religiösa friskolor.  

 

Med intertextualitet som teoretisk utgångspunkt har argumenten i artiklarna ställts mot 

varandra och resultatet av analysen visar att samtliga argument i alla fyra debattartiklar brister 

i sin beviskraft då de för olika anledningar inte är hållbara eller relevanta. Analysen visar på 

att det finns flera argument både för och emot religiösa friskolor som går ihop, för att sen gå 

isär. Analysen visar också att debatten om religiösa friskolors plats i det svenska samhället har 

olika åsikter och är en debatt som är värd att debatteras, dock görs bedömningen att det i den 

fortsatta debatten behövs argument med högre beviskraft för att argumenten ska vara hållbara 

och relevanta och kunna påverka debatten. 

 

Nyckelord: religion, religiösa friskolor, debatt, argumentationsanalys, intertextualitet 
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1. Inledning 
I kapitel 1 presenteras en introduktion till uppsatsen samt dess syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

 

1.1 Introduktion 

Vilket utrymme religiösa friskolor ska ges i det svenska samhället är en ständigt aktuell och 

omdiskuterad fråga.1 Trots att Sverige är ett av världens mest sekulära länder och att religiösa 

friskolor endast utgör en procent av Sveriges ca 7000 grund- och gymnasieskolor skapar 

frågan om religiösa friskolors plats i det svenska samhället intensiva debatter.2 

 

Den 13 mars 2018 uttalade Sveriges regerande parti, Socialdemokraterna, att de går till val på 

att förbjuda religiösa friskolor i Sverige. Gymnasieministern Anna Ekström menade då att de 

hade sett fall med systematisk uppdelning på grund av kön under lektioner och i skolbussar 

(där uppdelningen i skolbussar refererar till Kalla Faktas reportage om hur en religiös friskola 

i Vällingby delar upp skoleleverna efter kön i skolbussen3), samt att de hade sett åsikter som 

inte hör hemma i en svensk skola som uttryckts av företrädare från fristående skolor med 

konfessionell inriktning.4 Frågan har engagerat många, däribland politiker, journalister och 

religiösa samfund, och har därför väckt mitt intresse att undersöka vilka argument som 

presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för eller emot religiösa friskolor 

efter Socialdemokraternas uttalande samt hur hög beviskraft argumenten har. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Kalla Faktas reportage om skolelevernas könsuppdelning i skolbussen gjorde sig påmint efter 

Socialdemokraternas ovan nämnda uttalande och väckte återigen den pågående debatten om 

religiösa friskolors plats i det svenska samhället. Denna uppsats ämnar lista de argument som 

                                                 
1 Berglund, Jenny & Larsson, Göran. Religiösa friskolor i Sverige. (Lund: Studentlitteratur AB, 2007). Sid 16  
2 Skolvärlden, Lista: Sveriges religiösa friskolor. Se: http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-

friskolor 

Hämtad: 2018-05-15. Publicerad: 2017-05-31  
3 SVT, Skolelever delas upp efter kön i skolbuss. Se: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skolelever-

delas-upp-efter-kon-i-skolbuss 

Hämtad: 2018-05-15. Publicerad: 2017-04-04 (uppdaterad: 2017-08-19) 
4 SVT, Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor. Se: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialdemokraterna-haller-presskonferens-1 

Hämtad: 2018-04-05. Publicerad: 2018-03-13 

http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skolelever-delas-upp-efter-kon-i-skolbuss
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skolelever-delas-upp-efter-kon-i-skolbuss
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/socialdemokraterna-haller-presskonferens-1
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presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för eller emot religiösa friskolor 

efter uttalandet den 13 mars 2018. Tesen och argumenten i debattartiklarna identifieras och 

argumenten kategoriseras med hjälp av argumentationsanalys och verktyget pro et contra som 

pro(för)-argument med uppgift att stärka den identifierade tesen, eller contra(mot)-argument 

med uppgift att undergräva tesen. Argumenten analyseras sedan för att avgöra hur hög 

beviskraft de har baserat på deras hållbarhet (definieras genom graden av tilltro 

till argumentet) och relevans (definieras av hur väl argumentet relaterar till bestämda 

ståndpunkter/teser i debatten). Detta för att på ett objektivt sätt analysera en del av debatten 

som pågått efter Socialdemokraternas uttalande för att avgöra vilka argument som har högst 

beviskraft samt om dessa argument används för att debattera för- eller emot religiösa 

friskolor.  

 

Frågeställningen lyder därför:  

 Vilka argument har presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för 

eller emot religiösa friskolor i det svenska samhället efter Socialdemokraternas 

uttalande om att förbjuda religiösa friskolor i mars 2018?   

 Hur stark är beviskraften för argumenten baserat på i vilken mån de bedöms hållbara 

och relevanta? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion och följs av ett metodkapitel som beskriver metodvalet, 

avgränsning och urval, materialet, analysverktyget samt den teoretiska utgångspunkten. Detta 

följs sedan av ett bakgrundskapitel där religionsämnet och friskolereformen beskrivs samt 

tidigare diskussion och forskning kring religiösa friskolor presenteras. Sedan beskrivs 

analysen där artiklarna presenteras och analyseras var för sig och avslutningsvis görs en 

slutdiskussion.  
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2. Metod 
I kapitel 2 presenteras de metodval som gjorts följt av uppsatsens avgränsning och urval, 

avslutningsvis beskrivs det analysverktyg som använts.  

 

2.1 Metodval 

Ansatsen i denna uppsats är hermeneutisk (läran om rätt tolkning av en text5) och metoden 

därmed kvalitativ då den kvalitativa metoden innebär att forskaren försöker tolka 

handlingars/texters innebörd med hjälp av en analys.6 Inom det hermeneutiska perspektivet 

söker forskaren inte efter en absolut sanning, utan riktar sig främst mot att tolka och förstå, 

vilket i detta fall innebar att tolka och förstå partipolitikers debattartiklar om religiösa 

friskolor. Hermeneutiken ansågs därför vara en lämplig forskningsmetod att använda eftersom 

syftet med uppsatsen är att presentera och tolka partipolitikernas argument för- eller emot 

religiösa friskolor.7 För urvalet av artiklar användes metoden sannolikhetsurval, vilket innebär 

att jag använder ett slumpmässigt urval från undersökningsområdet för att få ett representativt 

urval, utan att ha något som helst inflytande i urvalet.8 För att analysera det insamlade 

materialet användes metoden argumentationsanalys, vilken används när forskaren vill 

analysera argument på ett strukturerat sätt.9 Samtliga kvalitativa metoder bedömdes av mig 

som relevanta och nödvändiga för att möta uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.2 Avgränsning och urval 

Utgångspunkten var debattartiklar i svenska tidningar efter Socialdemokraternas uttalande den 

13 mars 2018, detta för att debatten om religiösa friskolor återuppväcktes efter uttalandet samt 

för att det i år är valår och frågan därför bedömdes av mig som aktuell. Undersökningen 

avgränsades till debattartiklar skrivna under perioden 13 mars 2018 fram till den 24 april 2018 

(ca 1,5 månad), detta för att begränsa analysen till en kortare period för att det skulle vara 

relevant till Socialdemokraternas uttalande. Debattartiklarna avgränsades till artiklar skrivna 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, Hermeneutik. Se: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik 

Hämtad: 2018-05-12 
6 Alvehus, Johan. Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. (Stockholm: Liber AB, 2013). Sid 20 
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Texters mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys. (Lund: Studenlitteratur AB. Upplaga 2:1, 2005.) Sid 351 
8 Denscombe, Martyn. Forsknignshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

(Lund: Studenlitteratur AB, 2016). Sid 64 
9 Bergström & Boréus, 2005, Sid 89  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hermeneutik
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av partipolitiker för att de har ett stort förtroende av sina väljare att förmedla viktiga åsikter i 

frågor relaterade till bl.a. Sveriges skolsystem och bedömdes av mig som relevanta. 

 

Urvalet gjordes med hjälp av Googles sökfunktion där sökningen begränsades till 

nyhetsartiklar under perioden 13 mars – 24 april 2018 innehållandes orden ”religiösa 

friskolor”. Av samtliga 156 artiklar som identifierades sållades de som inte argumenterade för 

eller emot beslutet om att förbjuda religiösa friskolor bort, även de som inte var debattartiklar 

skrivna av partipolitiker sållades bort. Då syftet var att studera argument som förts i debatten 

där partipolitikerna debatterat för eller emot religiösa friskolor delades resterande artiklar in i 

en för- och motgrupp, därefter gjordes ett slumpmässigt urval av två artiklar ur varje grupp. 

Anledningen till att totalt fyra artiklar valdes ut var för att möjliggöra en utförligare analys 

med avseende på tiden jag hade till förfogande. De slutgiltiga debattartiklarna är skrivna i 

tidningarna Dagen och Göteborgs-Posten.  

 

2.3 Material 

Tidningen Dagen är en politiskt obunden dagstidning vars vision är att det svenska samhället 

genomsyras av kristna värderingar. Dagen besöks av 75 000 besökare i veckan.10 Göteborgs-

Posten, GP, är en liberal dagstidning som framför allt är inriktad mot Göteborg. Tidningen 

betraktas som Västsveriges största morgontidning med cirka 426 000 läsare varje dag 

(2012).11  

 

Debattartiklarna som var för religiösa friskolor:  

1. S har gått vilse i debatten om religiösa friskolor (KD) 

- Debattartikeln är skriven av Lars Adaktusson, Europaparlamentariker och 

riksdagskandidat för Kristdemokraterna och lyfter Adaktussons argument för 

varför Socialdemokraterna gått vilse i debatten om religiösa friskolor.12 

2. Gunnar Asserhed: Ett liberalt JA till kristna friskolor (L) 

                                                 
10 Dagen: Om Dagen. Se: http://www.dagen.se/om-dagen 

Hämtad: 2018-05-04 
11 Annonsbanken: Göteborgs-Posten räckvidd.Se: http://annonsbanken.gp.se/rackvidd.aspx 

Hämtad: 2018-05-15 
12 Göteborgs-Posten: S har gått vilse i debatten om religiösa friskolor. Se: http://www.gp.se/debatt/s-har-

g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad 2018-03-19 

http://www.dagen.se/om-dagen
http://annonsbanken.gp.se/rackvidd.aspx
http://www.gp.se/debatt/s-har-g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426
http://www.gp.se/debatt/s-har-g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426
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- Debattartikeln är skriven av Gunnar Asserhed, kommunfullmäktigeledamot och 

f.d. landstingsråd och landstingsordförande i Östergötland för Liberalerna och 

beskriver varför ett förbud mot alla religiösa friskolor är ett angrepp på Sveriges 

öppna samhällsmodell.13  

Debattartiklarna som var mot religiösa friskolor: 

1. Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor (S) 

- Debattartikeln är skriven av Anna Johansson, ordförande i Göteborg och 

riksdagsledamot för Socialdemokraterna, som svar till Adaktussons artikel ovan 

och beskriver varför ett förbud mot religiösa friskolor behövs.14 

2. 2. SD: Pausa nya religiösa friskolor (SD) 

- Debattartikeln är skriven av Stefan Jakobsson, Aron Emilsson och Julia Kronlid, 

samtliga riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna och beskriver varför 

nyetablering av religiösa friskolor bör pausas.15 

 

2.4 Analysverktyg - argumentationsanalys 

När urvalet var gjort påbörjades argumentationsanalysen där det första steget var att läsa 

igenom och hitta tesen i varje artikel. Tesen presenteras oftast tidigt i texten och är 

debattörens åsikt/bestämda ståndpunkt inom ämnet.16 När tesen hade identifierats 

klassificerades den som antingen normativ (tesen är värderande och speglar författarens egna 

åsikter), prespektiv (tesen uppmanar till en handling) eller faktuell (tesen är icke värderande). 

 

Därefter strukturerades argumenten upp efter argumentationsanalysens pro et contra-modell 

där argument som stärker/undergräver tesen struktureras i olika kategorier. Argumenten 

strukturerades i en lista baserat på deras ordning: 1) argument av första ordningen (argument 

som relateras till tesen), 2) argument av andra ordningen (argument som relaterar till 

                                                 
13 Dagen: Ett liberalt JA till kristna friskolor! Se: http://www.dagen.se/debatt/gunnar-asserhed-ett-liberalt-ja-till-

kristna-friskolor-1.1131459 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad: 2018-03-21 
14 Göteborgs-Posten: Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor. Se: 

http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-

friskolor-1.5424744 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad: 2018-03-21 
15 Dagen: SD: Pausa nya religiösa friskolor. Se: http://www.dagen.se/debatt/sd-pausa-nya-religiosa-friskolor-

1.1114929 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad: 2018-03-14 
16 Bergström & Boréus, 2005, sid 89 

http://www.dagen.se/debatt/gunnar-asserhed-ett-liberalt-ja-till-kristna-friskolor-1.1131459
http://www.dagen.se/debatt/gunnar-asserhed-ett-liberalt-ja-till-kristna-friskolor-1.1131459
http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5424744
http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5424744
http://www.dagen.se/debatt/sd-pausa-nya-religiosa-friskolor-1.1114929
http://www.dagen.se/debatt/sd-pausa-nya-religiosa-friskolor-1.1114929
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argument av första ordningen) och så vidare.17 Sedan kategoriserades argumenten som 

pro(för)-argument med uppgift att stärka tesen, eller contra(mot)-argument med uppgift att 

undergräva tesen, det vill säga vilka argument som är direkt för eller emot tesen och vilka 

argument som är för eller emot något annat argument i sammanhanget. Argument av första 

ordningen betecknas P1, P2, P3 osv. om det är pro-argument respektive C1, C2, C3 osv. om 

det är contra-argument. Argument av andra ordningen, för eller emot något argument av första 

ordningen, betecknas med en bokstav och ett nummer före beteckningen på det argument som 

gäller – detta innebär att P1P2 är beteckningen på det första pro-argumentet för andra pro-

argumentet för tesen. C1P2 är första contra-argumentet mot det andra pro-argumentet för 

tesen osv. I Naess beteckningssystem är siffrorna bara till för att särskilja olika argument, 

därför är inte P1 viktigare än till exempel P4.18 

 

När argumenten hade strukturerats upp och kategoriserats som pro- eller contraargument så 

klassificerades de. De olika klassificeringarna handlar om olika sätt att övertyga mottagaren 

genom användningen av: 

 Symptomargument – när debattören vill övertyga läsaren om att det finns symptom 

eller tecken som tyder på att något skulle vara på ett visst sätt.  

 Orsaksargument –  argument som pekar på orsaksrelationer. 

 Generaliseringsargument – när debattören drar slutsatser från få till många fall. 

 Auktoritetsargument – argument med tyngd via en auktoritet. 

 Motivationsargument – vädjar till mottagarens känslor eller motivation, vanligt att 

argumentera för ett normativt påstående eller en uppmaning.19 

För att sedan kritiskt granska argumenten och avgöra om tesen är hållbar analyserades 

argumentens relevans och hållbarhet för att avgöra beviskraften. Hållbarheten hos argumenten 

definierades genom den grad av tilltro som jag hade skäl att fästa till påståendet. Detta innebär 

att ju större tilltro jag har skäl att fästa till ett påstående, ju hållbarare är det. Beviskraften hos 

argumenten mättes av att de var hållbara och relevanta, då ett argument utan relevans 

försvagar beviskraften även om det är hållbart. Relevansen i argumenten mättes av hur väl 

argumenten relaterade till tesen eller till varandra.20  

                                                 
17 Bergström & Boréus, 2005, sid 95  
18 Bergström & Boréus, 2005, sid 101-102 
19 Bergström & Boréus, 2005, sid 125-126 
20 Bergström & Boréus, 2005, sid 134 
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2.5 Intertextualitet 

Intertextualitet användes som den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen och begreppet avser 

att förstå att ingen text står för sig själv, utan att texter ingår i en relation med andra texter. 

Genom att texter påverkar varandra ger det möjligheten att framförallt söka efter relationer 

mellan texter. Då skapas en intertextuell kontext, vilken innebär att det sker en dialog mellan 

olika texter som återskapar, omformar och knyter sig an varandra. 21 Detta användes för att 

förstå vilka samband som fanns mellan debattartiklarna samt om det fanns några 

likheter/skillnader i argumenten mellan dessa för att ytterligare analysera hur argumentationen 

presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Denscombe, 2016, sid 216 
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3. Bakgrund 
I kapitel 3 presenteras religionsämnet och friskolereformen, följt av en beskrivning av de 

olika typerna av skolor för vidare förståelse av uppsatsen. 

 

3.1 Religionsämnet och friskolereformen 
I den svenska skolan var det under lång tid självklart med skolämnet kristendomskunskap. 

Arbetet med att ta fram en läroplan som var mer allsidig i religionsundervisningen och som 

gav läraren utrymme att ge andra religioner plats i undervisningen påbörjades 1962 och 

färdigställdes 1969. I dagens läroplan framgår att all religionsundervisning ska vara icke-

konfessionell. Berglund och Larsson presenterar att detta innebär att religionsämnet inte ska 

ha i syfte att fostra in eleverna i en specifik religiös tradition, utan istället bör lärare och elever 

tillsammans arbeta med- och undervisa om religion på ett distanserat sätt.22  

 

Under 90-talets början genomfördes friskolereformen av regeringen Bildt, som bestod av 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Regeringens syfte med 

friskolereformen var bland annat att antalet antalet skolor med konfessionell inriktning eller 

särskild pedagogik skulle bli fler. Det skulle i sin tur leda till att skolorna erbjöd eleverna 

flexibilitet och bredare undervisningsformer och därigenom skulle nya pedagogiska metoder 

växa fram. Dessutom ville regeringen skapa en konkurrenssituation mellan olika skolor som 

”tävlade” mot varandra för att erbjuda eleverna bästa möjliga kunskap.23 

 

Under 90-talet hade det till en början blivit möjligt för elever och föräldrar att byta från en 

kommunal skola till en annan kommunal skola om det önskades – det enda kravet var att 

skolorna skulle ha annan pedagogisk inriktning eller ämnesprofil. Ett exempel på detta var 

waldorfpedagogik, som styrdes av sin egna läroplan med sina egen målbeskrivning, men detta 

krav försvann i och med friskolereformens framväxt. För att fristående skolor skulle 

godkännas räckte det därefter med att skolorna styrdes av en verksamhet som var utformad på 

samma sätt som kommunala skolor. I samma veva fick även föräldrar och elever rätten att 

byta till både kommunala skolor i andra kommuner och friskolor. Detta gäller än idag, och 

2011 års skollag betonar att samma rättigheter gäller i både kommunala- och fristående 

                                                 
22 Berglund & Larsson, 2007, sid. 14-15 
23 Nationalencyklopedin. Friskolereformen. Se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen 

Hämtad 2018-05-25 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen
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skolor. Genom Skolinspektionen är det staten som avgör om fristående skolor ska få starta24. I 

skollagen står det: 

 

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.25 

 

Efter att regeringen Bildt genomfört friskolereformen hade tillökningen av friskolor ökat 

drastiskt. Strax efter att friskolereformen infördes 1992 ingick 1 % av eleverna i Sveriges alla 

grundskolor i en fristående skola i någon form. 2005 hade denna siffra ökat med 14 %.  

 

Sammanfattningsvis ledde effekterna av friskolereformen till att samma förutsättningar skulle 

gälla i både friskolor och kommunala skolor. Ett exempel på detta var att friskolor skulle få 

skolpeng från svenska staten för varje enskild elev. Detta ledde till att variationen av skolor 

med konfessionell inriktning ökade, vilket i sin tur skapade en konkurrenssituation mellan 

skolor. Friskolereformen möttes av kritik, bland annat från politiker och lärare, som ansåg att 

det fria skolvalet bidrog till försämrad likvärdighet i skolverksamheten och ökad 

segregation.26 

 

3.2 Varför religiösa friskolor? 

Thomas Englund, professor i pedagogik, menar att uppkomsten av religiösa friskolor är ett 

uttryck för att utbildning i mer omfattande utsträckning betraktas som en privat angelägenhet, 

och inte en offentlig angelägenhet. För skeptikerna är detta resonemang ett exempel på att 

föräldrar vill förvägra sina barn rätten till en pluralistisk utbildning.27 Pedagogen Louis 

Ajágan-Lester menar att religiösa friskolor uppkommer eftersom elever och föräldrar känner 

utanförskap i den kommunala skolan till följd av sin egen religiösa etnicitet.28 Ajágan-Lester 

menar att minoritetselever i den kommunala skolan, genom sin religiösa tro, ofta blir klassade 

som elever i behov av särskilt stöd – något som leder till att dessa elever avviker från det 

                                                 
24 Nationalencyklopedin, friskolereformen. Se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen 

Hämtad 2018-05-25 
25 Skollag (2014:903). Se: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

Hämtad 2018-05-13 
26 Nationalencyklopedin, friskolereformen. Se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen 

Hämtad 2018-04-03  
27 Englund, Tomas. Utbildningspolitiskt system. (Stockholms Universitetets förlag. 2000). Sid 107 
28 Ajágan-Lester, Louis. Etniska friskolor och mångkulturell utbildning i Utbildning i det mångkulturella 

samhället. (Göteborgs Universitet: institutionen för pedagogik och didaktik. 2001). Sid 12  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sverige/utbildning/fridskolereformen
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”normala”.29 Istället för att ständigt betraktas som annorlunda får eleverna möjlighet att 

besöka religiösa friskolor, som ökar möjligheterna för eleverna att känna sig delaktiga i 

undervisningen.30 Detta bekräftas i studien Valfrihet, integration och segregation i 

Stockholms grundskolor där författarna Nihad Bunar och Jenny Kallstenius beskriver att 

missnöje med förhållandena i den kommunala skolan kan göra att vissa föräldrar väljer att ha 

sina barn i en religiös friskola. Detta gäller även föräldrar som väljer friskolor som inte 

präglas av en specifik religion.31 Jenny Berglund och Göran Larsson skriver i Religiösa 

friskolor i Sverige att skapandet av kulturella, religiösa och språkliga frizoner är något som är 

med och påverkar många religiösa minoritetsgruppers situationer i Sverige. För att skapa 

trygghet är det många med utländsk bakgrund som försöker skapa miniatyrkopior av sina 

ursprungliga hemländer, och att leva i ett område där människor delar samma religiösa 

bakgrund uppfattas som tryggt. Utifrån detta kan religiösa friskolor uppkomma, som kan ses 

som ett skapande av etniska, religiösa och språkliga frizoner.32 

 

3.3 Olika former av skolor 

3.3.1 Den kommunala skolan 

Den kommunala skolan är öppen för alla och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Det 

är riksdagen och regeringen som beslutar om ramar i lagar och förordningar, men det är i sin 

tur kommunen eller skolans rektor som har det huvudsakliga ansvaret för verksamheten. 

Skollagen och läroplanen måste följas. Kommunaliseringen av svenska skolor genomfördes 

1991 och innebar bland annat att det i undervisningen i religionskunskap inte får förekomma 

bön, trosbekännelse eller annan form av predikan i undervisningen. Skolverket menar att den 

kommunala skolan har till syfte att bedriva undervisning om flera religioner som ett redskap 

för att öka elevernas förståelse för olika religioner. Förutsättningen för en skola att fördjupa 

undervisningen i en religion är att undervisningen ska baseras på vetenskapliga fakta som är 

allsidig och saklig.33 För att konkretisera detta står det i nuvarande gymnasieplan att: 

                                                 
29 Ajágan-Lester, 2001, sid 13 
30 Ajágan-Lester, 2001, sid 16 
31 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny. Valfrihet, integration och segregation i Stockholms grundskolor. 2007, sid 

44 
32 Berglund & Larsson, 2007, sid 12 
33 Lr, ”Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – egentligen?”. Se: 

http://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/kommunaliseringenavskolan.4.18c04b6d12e72ec74018000624.htm

l Hämtad 2018-04-01 

http://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/kommunaliseringenavskolan.4.18c04b6d12e72ec74018000624.html
http://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/kommunaliseringenavskolan.4.18c04b6d12e72ec74018000624.html
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Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
34 

 

3.3.2 Den fristående skolan 

Fristående skolor har en annan huvudman än kommunen/landstinget och ska liksom 

kommunala skolor vara öppna för alla. I den kommunala skolan är vanligtvis kommunen eller 

landstinget huvudman, men i en friskola är det öppet för vem som helst att vara huvudman – 

allt från företag till privatpersoner.35 Oavsett vilken profil friskolan har ska läroplanen följas 

och skollagen tillämpas. Friskolor finns som förskolor som bedrivs i anslutning till fristående 

grundskolor samt fristående gymnasieskolor. Friskolan finansieras av offentliga medel via 

skolpengen och får inte ta ut elevavgifter. Skolpengen är något som alla elever i Sverige har 

och utgörs av ett grundbelopp för varje elev där beloppet varierar mellan olika kommuner. 

Alla skolor finansierar sin verksamhet genom skolpengen, kommunala som fristående. 

Skolpengen täcker undervisningskostnader tillsammans med utgifter för mat och elevhälsa. 

Friskolor måste ha tillstånd från Skolinspektionen för att få bedrivas och verksamheten 

regleras av skollagen.36 

 

3.3.3 Den religiösa (konfessionella) friskolan 

I Skolvärlden beskrivs att det finns ca 7 000 grund- och gymnasieskolor i Sverige, ungefär 70 

av dessa skolor präglas av religiös inriktning och klassas därför som religiösa friskolor. 58 

stycken med kristen inriktning, 11 stycken med muslimsk och 1 med judisk. Det är främst 

dessa skolor som debatten kring religiösa friskolors vara eller icke-vara behandlar.37 Det är 

öppet för vem/vilka som helst att starta en religiös friskola – däremot finns det tydliga krav 

som skolan ska uppnå. Den tilltänkta religiösa friskolan ska uppfylla samma värdegrund och 

ge samma kunskaper som den kommunala grund- och gymnasieskolan.38 

                                                 
34 Gymnasieplanen 2011, sid. 5 
35 Friskola, fakta om friskolor. Se: http://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/statistik/skolor-och-elever 

Hämtad 2018-04-22 
36 Friskola, ”Fakta om friskolor”. Se: http://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/fragar-o-

svar?expanded_accordions=vacc-fdbb8af 

Hämtad: 2018-04-01 
37 Skolvärlden, Lista: Sveriges religiösa friskolor. Se: http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-

friskolor 

Hämtad 2018-04-22 
38 Skolvärlden, Lista: Sveriges religiösa friskolor. Se: http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-

friskolor 

Hämtad 2018-05-08 

http://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/statistik/skolor-och-elever
http://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/fragar-o-svar?expanded_accordions=vacc-fdbb8af
http://www.friskola.se/fakta-om-friskolor/fragar-o-svar?expanded_accordions=vacc-fdbb8af
http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sveriges-religiosa-friskolor
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Den religiösa friskolan klassas som friskola med religiös infallsvinkel. Berglund och Larsson 

beskriver att en religiös friskola har extra timmar med konfessionell religionsundervisning 

som fostrar in eleverna i en religion, alltså bedrivs undervisning om hur elever utövar en 

specifik religion. Detta kan jämföras med den kommunala skolan där religionsämnets främsta 

syfte är att undervisa om religion, samtidigt som undervisningen ska vara icke-konfessionell.39 

Skollagen menar att det i skolor med konfessionell inriktning får förekomma konfessionella 

inslag under ”lediga” tider i skolan, som till exempel raster och morgnar – men inte under 

lärarens undervisning. Deltagandet måste också vara frivilligt. Om religiösa friskolor 

tillhandahåller undervisning i den egna religionen får det inte ersätta 

religionskunskapsundervisningen. Bestämmelserna i skollagen visar också att de övergripande 

nationella styrdokumenten (dvs. läroplaner, kursplaner, ämnesplaner, timplaner och 

poängplaner) samt skol- och gymnasieförordningen gäller även för friskolor.40 I läroplanerna 

presenteras bland annat vilka mål eleverna ska sträva efter och vilken värdegrund skolan vilar 

på. Enligt skollagen ska skolans verksamhet präglas av grundläggande demokratiska 

värderingar, som till exempel alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och 

män.41 

 

3.4 Tidigare forskning 

Kristina Gustafsson och Elisabeth Gerle har tidigare undersökt vilka de vanligast 

förekommande argumenten är i debatten om religiösa friskolor. Dessutom har de skrivit 

varsitt kapitel i boken Religiösa friskolor i Sverige och dessa undersökningar kommer 

presenteras nedan. 

 

3.4.1 Muslimsk skola, svenska villkor 

I sin avhandling Muslimsk skola, svenska villkor har författarinnan Kristina Gustafsson 

jämfört den muslimska friskolan Al Zehraskolan med den kommunala skolan Byängsskolan. 

Genom detta har syftet med avhandlingen varit att analysera skillnaderna skolorna emellan 

utifrån politisk vision, livsmål, och värderingar. I sitt arbete har Gustafsson bland annat 

analyserat hur lokala tidningar framställt den muslimska friskolan, för att därefter genomföra 

                                                 
39 Berglund & Larsson, 2007, sid 9 
40 Skollag (2014:903). Se: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  

Hämtad 2018-05-27 
41 Berglund & Larsson, 2007, sid 29-30 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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intervjuer med skribenterna till artiklarna, rektorer på skolor och andra aktiva inom den 

muslimska friskolan.42 

 

Gustafsson inleder sin avhandling med att presentera hur olika riksdagspartier förhållit sig till 

religiösa friskolor. De som tydligast varit emot har varit Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet, som konsekvent sagt nej till religiösa friskolor eftersom dessa innefattas av en 

utveckling som partierna inte tror på. Andra partier har varit splittrade i frågan huruvida 

religiösa friskolor bör existera och vad dessa kan leda till – bland annat har Folkpartiet ställt 

sig positiva till religiösa friskolor, medan moderaterna inte varit lika intresserade av att 

religiösa friskolor ska ha tillstånd att bedrivas. Gustafsson avslutar riksdagspartierna syn på 

religiösa friskolor genom att hänvisa till en miljöpartist som satt med i Skol- och 

barnomsorgsnämnden som menade att Miljöpartiet i hög grad är för fristående skolor, men att 

muslimska friskolor är segregerande. Det är framför allt segregations-argumentet som är 

vanligt förekommande och detta argument förekommer även av partier som är för religiösa 

friskolor.43 

 

Därefter har Gustafsson undersökt hur människor som varit aktiva i den muslimska friskolan 

Al Zehraskolan i Jönköping har valt att uttala sig om religiösa friskolor. I detta fall har 

Hassan, som var en av grundarna till Al Zehraskolan, ansett att varje barn ska få tillgång till 

kunskap om sin kulturella bakgrund och genom detta få chansen att stärka sin identitet som 

muslim. Däremot var det Hassans uttalande i tidningen Jönköpings-Posten 13 augusti 1997 

som skapade en intensiv debatt om religiösa friskolor. Hassan menade bland annat att den 

svenska skolan saknar muslimsk moral, och att det är en anledning till varför muslimer söker 

sig till muslimska friskolor: 

 

De flesta muslimska föräldrar känner sig otrygga när deras barn går i svensk skola. En svensk skola 

saknar muslimsk moral och föräldrarna har inte så mycket att säga till om.
44

 

 

Hassans uttalande ledde till att flera insändare skickades till Jönköpings-Posten, där flera 

kritiker valde att uttala sig om religiösa friskolor. Exempel på detta var att insändarna i hög 

grad handlade om att medborgarnas skattepengar inte borde gå till religiösa friskolor eftersom 

dessa bryter mot den traditionella svenska skolans värdegrund. Gustafsson menade att i 

                                                 
42 Gustafsson, Kristina. Muslimsk skola, svenska villkor (Boréa Bokförlag, 2004). Sid, 13 
43 Gustafsson, 2004, sid 14 
44 Gustafsson, 2004, sid 15 
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insändarna framställdes muslimer ofta som styrda med järnhand, förtryckta och förtryckande 

av kvinnor.45 Ett exempel på vilket motargument som presenterades mot religiösa friskolor i 

Jönköpings-Posten efter Hassans uttalande var: 

 

Vad begär muslimerna nästa gång? Egna bussar att åka med, egna badhus, egna affärer, egna postkontor. 

Jo allt detta för att leva åtskilda från den demokratiska staten. De har verkligen missbrukat och utnyttjat 

vår demokrati. Det var så det började i Iran men alla vet hur det slutade. Vakna innan det är för sent. Vi 

måste säga nej till detta vansinne.
46

 

 

Därefter har Gustafsson undersökt hur rektorn på Byängsskolan presenterat sina åsikter 

gentemot religiösa friskolor. Rektorn menade på att problematiken som tidigare funnits – att 

”invandrarelever” inte respekterade ”svenska” elever inte längre existerar. Därför har 

Byängsskolan samarbetat med muslimska föreningar för att uppfylla de önskemål som 

muslimska föräldrar fört fram. Rektorn presenterar varför religiösa friskolor bör existera:  

 

Eleverna i en muslimsk skola får en bättre identitet, starkare självförtroende och en bättre 

språkutveckling. De blir tryggare. En anledning är säkert att eleverna slipper en massa konflikter mellan 

skolan och hemmet.47 

 

Däremot är rektorn rädd för att muslimska friskolor skapar ett samhälle som segregerar det 

svenska samhället och skapar ett ”vi och ”dem”-tänk. I detta fall blir det en tjock mur mellan 

religiösa friskolor och det svenska samhället. Bakom muren mår eleverna säkert bra, men det 

klimatet blir samtidigt en mycket bra jordmån för fördomar att växa i.48 

 

Gustafssons resultat påvisar tydliga för- och motargument till varför religiösa friskolor bör 

existera. Motargumenten handlar till hög grad om att elever segregeras och genom det 

exkluderas från det svenska samhället när de går i religiösa friskolor. Detta grundar sig i att 

barnen endast får lära sig om sin religion, sin historia och sina värderingar – istället för 

värderingar som präglar det svenska samhället. Genom sina intervjuer med kommunpolitiker 

har politikerna ansett att det är vanligt förekommande att familjer som har/haft svårt att bli del 

av det svenska samhället gärna sökt sig till religiösa friskolor, och det leder i sin tur till att 

dessa familjer hamnar i utanförskap.49 Samtidigt påvisar Gustafsson förargument till religiösa 

friskolor och dessa argument handlar om att religiösa individer får chansen att lära sig mer om 

                                                 
45 Gustafsson, 2004, sid 14-15 
46 Gustafsson, 2004, sid 15 
47 Gustafsson, 2004, sid 16 
48 Gustafsson, 2004, sid 16 
49 Gustafsson, 2004, sid 232-234 
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sin tro och historia, samtidigt som de stärker sin identitet som muslim – eller annan religiös 

åskådning. Däremot menar Gustafsson, som följt debatten om religiösa friskolor på nära håll, 

att det har uppstått en förändring i debatten. Istället för att diskutera huruvida religiösa 

friskolor bör existera, har frågan gått över till att handla om att muslimska friskolor bör 

existera eller inte.50 

 

3.4.2 Muslimska friskolor i Expressen och Dagens Nyheter 

Elisabeth Gerle, etikforskare vid Lunds universitet, har i Mångkulturalism – för vem 

undersökt hur debatten om religiösa friskolor har gestaltats i olika sammanhang. Gerle menar 

att möjligheten att starta friskolor, främst riktade mot muslimska barn, avlöst en intensiv 

debatt i Sverige. Debatten berör framför allt synen på om religiösa friskolor leder till 

integration kontra segregation, men uppvisar även partipolitikers inställning till vad som 

menas med tradition och religion. I det stora hela riktar sig Gerles undersökning till att 

undersöka på vilka sätt debatten om muslimska och kristna friskolor hamnat i brytpunkten 

mellan ”gamla” svenska värdetraditioner och krav på nyordning. I flera kapitel väljer Gerle att 

rikta sig mot muslimska friskolor eftersom hon menar att denna religiösa grupp tenderar att 

betraktas som ”de andra” av många svenskar.51 

 

I sin undersökning har Gerle bland annat analyserat hur religiösa friskolor framställts i 

tidningarna Dagens Nyheter och Expressen. Gerle presenterar artikeln ”rädsla för nya 

muslimskolor” som publicerades i Expressen i mars 1996. I artikeln konstaterades det faktum 

att det i skrivande stund existerade fem muslimska friskolor men att skolverket valt att 

godkänna ytterligare åtta, trots att kommunpolitikerna arbetade emot detta införande. Gerle 

förklarar att kommunpolitikerna – utan att specificera vilka partier – inte var intresserade av 

att muslimska friskolor bör existera eftersom politikerna ansåg att muslimska friskolor 

förstärkte en bestående uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Gerle förhåller sig 

kritiskt gentemot kommunpolitikernas åsikter och ställer frågan om religiösa friskolor 

nödvändigtvis leder till segregation till samhället – kan det istället inte vara tvärtom? Detta 

grundar sig i att det finns olika former av friskolor, som till exempel Sverigefinska- och 

franska friskolor som inte leder till segregation. Istället menar Gerle, som tidigare nämnt, att 

det finns en form av rädsla gentemot muslimer och att denna religiösa grupp utmanar den 

                                                 
50 Gustafsson, 2004, sid 16 
51 Gerle, Elisabeth. Mångkulturalism – för vem? (Bokförlaget Nya Doxa Box, Landskrona. 1999). Sid 12 
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svenska homogeniteten.52 

 

Gerle hänvisar till Birgitta Nilsson, som ingick i det dåvarande socialdemokratiska 

kommunalrådet, som presenterat sin syn på religiösa friskolor. Nilsson menar att hon har haft 

svårt att säga nej till muslimska friskolor eftersom den svenska skolan har misslyckats med 

sitt integrationsarbete i den kommunala skolan. Detta trots att Socialdemokraterna är emot 

religiösa friskolor, men när den kommunala skolan har misslyckats med att integrera elever i 

undervisningen har Socialdemokraterna inte rätten att stoppa andra typer av skolor53: 

 

Vi har inte bra recept på integration, men den svenska skolan har i ett historiskt perspektiv alltid varit 

segregerad.
54

 

 

Därefter har Expressen skrivit tidningsartikeln En fri skola som publicerades 1996 som 

presenterats av Gerle. I denna artikel argumenteras partipolitikernas syn på religiösa friskolor 

utifrån liberala utgångspunkter och fastställer två ståndpunkter. Det första är att friskolor är en 

garanti för kvalité i den svenska skolan. Det andra är att det svenska samhället präglas av ett 

obehagligt fördömande av allt som är annorlunda – och det gäller framför allt motståndet mot 

religiösa friskolor: 

 

Stora opinionsgrupper, politiker och byråkrater litar inte på att till exempel araber kan sköta en så viktig 

sak som skolan, eller att föräldrar har omdöme nog att välja skola.55 

 

Vidare presenterar Gerle att artikeln antyder att många fortfarande tror att den svenska 

kommunala skolan är perfekt och att den står över kulturell, politisk och religiös påverkan. 

Detta problematiseras i artikeln när riksdagspolitikerna skriver: 

 

Den svenska skolan är självklart präglad av lutheransk människosyn och av ett långt socialdemokratiskt 

maktinnehav. Därtill har den alltför många decennier av misslyckande bakom sig, inte minst vad gäller 

invandrarbarnen. Till detta enhetliga elände behövs alternativ och konkurrens. Det gagnar barnen, lärarna 

och landet.56 

 

När den kommunala skolan misslyckats med sitt arbete att integrera ”invandrarbarn” i 

undervisningen är svaren på frågorna enligt Expressens artikel alternativ och konkurrens. 

                                                 
52 Gerle, 1999, sid 40  
53 Gerle, 1999, sid 42-43 
54 Gerle, 1999, sid 42 
55 Gerle, 1999, sid 43 
56 Gerle, 1999, sid 43 
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Detta är något som har bekräftats av ansvariga politiker, muslimska invandrare och liberala 

språkrör. Genom detta kan muslimska friskolor ses som en väg mot fördjupad integration, 

men frågan blir i detta fall huruvida muslimska friskolor ses som ett kortsiktigt svar på en kris 

eller om dessa skolor betraktas som ett långsiktigt alternativ på att integrera alla barn i 

undervisningen.57 

 

Utifrån debatten om religiösa friskolor presenterar Gerle att det svenska samhället är i 

förändring. Framställningen av religiösa friskolor är ofta generaliserande, och i vissa fall 

spekulativ och inbjuder därmed till många invändningar av debattörer. Argumentationen kan 

således beröra både frihet och jämlikhet – men även segregation och ojämlikhet beroende på 

om barn hamnar ”utanför”.58 

 

3.4.3 Mellan två kulturer 

Tidigare nämnda Kristina Gustafsson har i Religiösa friskolor i Sverige skrivit kapitlet Den 

gäckande kulturen. I detta berör Gustafsson argumentationen för religiösa friskolor och menar 

att ett argument är att barnen blir hela individer när de får möjligheten att skapa en relation till 

sitt/föräldrarnas ursprung och därigenom inte delas mellan två kulturer. I detta sammanhang 

innebär kultur människors sätt att leva och förstå världen och beskrivs som referensramar som 

människor lärt in och som ser olika ut beroende på var man vuxit upp. Gustafsson menar att 

möjligheten för barn att gå i religiösa friskolor handlar om att ge minoriteter rätt att fostra 

barn i enlighet med familjens övertygelser.59 

Gustafson använder sig av idéer från den politiske filosofen Charles Taylor, som har kallat 

sådana önskemål från minoriteter för överlevnadsstrategier. Viljan att överleva handlar om att 

bevara den kultur som personer finner mening i just nu och se till att den består i framtiden för 

kommande generationer. Gustafsson menar att när det handlar om att ge barnen förankring i 

den egna kulturen och en trygg identitet, då är det ingen kommunpolitiker som ifrågasätter 

argument för friskolan.60  

Även Elisabeth Gerle skriver om begreppet kultur i kapitlet Kristna friskolor – en front mot 

vad? och menar att kritiken kommer från humanistiskt och samhällsvetenskapligt håll och 

                                                 
57 Gerle, 1999, sid 43-44 
58 Gerle, 1999, sid 46 
59 Gustafsson, Kristina. Den gäckande kulturen, i Religiösa friskolor i Sverige i Religiösa friskolor i Sverige, sid 

195 
60 Gustafsson, 2007, sid 207 
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handlar om den glidning begreppet har genomgått. Det har gått från att vara ett redskap för att 

förstå och bedriva skillnader till att innebära särdrag som människor har. Gerle menar att 

definitionen av begreppet kultur leder till att mycket av det som är problematiskt i dagens 

samhälle (segregerat boende, diskriminering på arbetsmarknaden osv) ges kulturella 

förklaringar istället för strukturella, sociala och ekonomiska.61 Ojämlikhet och orättvisor beror 

alltså på människors kulturella bakgrund istället för samhällets struktur. Här görs personer 

med invandrarbakgrund till bärare av kulturer och deras handlingar förklaras med kulturen, 

medan etniska svenskar inte anses styras av kultur utan individuella egenskaper som ges 

psykologiska förklaringar.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Gustafsson, 2007, sid 207 
62 Gustafsson, 2007, sid 208 
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4. Analys 
I kapitel 4 presenteras resultatet av argumentationsanalysen. För varje artikel presenteras den 

identifierade tesen, pro et contra-argumenten, argumentens klassificering och slutligen 

analysen av argumentens hållbarhet och relevans. För varje artikel presenteras även en 

sammanfattning av analysen. 

 

4.1 S har gått vilse i debatten om religiösa friskolor 

Artikeln är skriven av Lars Adaktusson, Europaparlamentariker och riksdagskandidat för 

Kristdemokraterna.63 

 

Tes: Landets kristna friskolor utgör inte ett samhällsproblem, trots att regeringen påstår det. 

 

Klassificering av tes: Tesen är normativ då den är värderande och speglar debattörens egna 

åsikter.  

 

4.1.1 Argument 1 

P1. ”Faktum är att en majoritet av de kristna friskolorna har eller har haft muslimska elever. 

Faktum är också att kristna friskolor uppvisar bättre kunskapsresultat och är effektivare när 

det gäller att motverka segregation än kommunala skolor.” 

- P1P1. ”I kristna friskolor har 24,6 procent av eleverna utländsk bakgrund, i de 

kommunala skolorna är motsvarande siffra 23,8 procent.” 

- P2P1. ”Av utrikes födda elever i de kristna friskolorna når nästan dubbelt så många 

kunskapskraven i alla ämnen som i de kommunala skolorna – 83 procent jämfört med 

43,2 procent.” 

 

Klassificering av argument 

Det första pro-argumentet klassificeras som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det finns symptom eller tecken på att något skulle vara på ett visst sätt, i detta 

fall att kristna friskolor uppvisar bättre kunskapsresultat och är effektivare när det gäller att 

                                                 
63 Göteborgs-Posten: S har gått vilse i debatten om religiösa friskolor. Se: http://www.gp.se/debatt/s-har-

g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad 2018-03-19 

http://www.gp.se/debatt/s-har-g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426
http://www.gp.se/debatt/s-har-g%C3%A5tt-vilse-i-debatten-om-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5409426
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motverka segregation än kommunala skolor. Argumentet är också ett orsaksargument då 

debattören vill visa att orsaken till de bättre kunskapsresultaten beror på att det är kristna 

friskolor i jämförelse med kommunala skolor.  

 

De två argumenten av andra ordningen, P1P1 och P2P1, är bägge symptomargument då 

debattören använder statistik för att övertyga läsaren om fördelarna med kristna friskolor i 

jämförelse med kommunala skolor. 

 

Hållbarhet 

Hållbarheten i första pro-argumentet som sådant är inte hög då det inleds med ”faktum är..” 

utan något som stärker detta faktum. Men genom att inkludera argumenten av andra 

ordningen (P1P1 samt P2P1) så ökar hållbarheten då dessa innehåller faktisk statistik som 

stödjer och stärker argumentet av första ordningen. Detta skapar en större trovärdighet och 

ökad hållbarhet i argumentet av första ordningen.   

 

Relevans 

Argumentets relevans är i detta fall hög då argumentet om att kristna friskolor effektivare 

motverkar segregation relaterar väl till tesen om att kristna friskolor inte utgör ett 

samhällsproblem. Genom att de inte utgör ett samhällsproblem så tolkas det som att det 

istället är fördelaktigt för samhället med religiösa friskolor för att de motverkar segregation. 

Detta gäller dock med förutsättningen att det är underförstått att segregation annars utgör ett 

samhällsproblem, då detta inte står skrivet i texten. Även argumenten av andra ordningen 

stärker argumentet av första ordningen genom statistik relaterat till argumentet och har 

därmed hög relevans.  

 

4.1.2 Argument 2 

P2. ”I en tid av växande religiös intolerans är det anmärkningsvärt, men också ansvarslöst att 

som Socialdemokraterna jämställa islamism med kristen tro. I praktiken är det just detta som 

sker när partiet utfärdar förbud mot landets kristna friskolor därför att extrema krafter tagit 

över i vissa muslimska skolor.” 

- P1P2. ”Det är ingen hemlighet att organisationer som Muslimska Brödraskapet och 

närstående intressen i dag aktivt motverkar integration av unga muslimer i 

västvärldens majoritetssamhällen.” 



24 
 

- P1P1P2. ”Att ha inflytande över skola och utbildning är av den anledningen 

mycket viktigt för dessa grupper.” 

- P2P1P2. ”Att detta är ett samhällsproblem som måste konfronteras är 

uppenbart. Lika uppenbart är det att väl fungerande kristna friskolor måste 

finnas kvar.” 

 

Klassificering av argument 

Det andra pro-argumentet klassificeras som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det finns symptom eller tecken på att något skulle vara på ett visst sätt, i detta 

fall att Socialdemokraterna jämställer islamism med kristen tro genom att de utfärdar förbud 

mot kristna friskolor. Argumentet klassificeras också som ett orsaksargument då debattören 

vill visa att orsaken till att Socialdemokraterna utfärdar förbud mot kristna friskolor beror på 

att extrema krafter tagit över i vissa muslimska skolor beror på att de jämställer islamism med 

kristen tro. Till sist klassificeras argumentet också som ett generaliseringsargument då 

debattören vill övertyga läsaren genom att dra slutsatser från få fall till många fall – i detta fall 

genom att mena att Socialdemokraterna jämställer islamism med kristen tro på grund av att de 

utfärdar förbud mot religiösa friskolor.  

 

Underargumentet av andra ordningen tillsammans med de tre underargumenten av tredje och 

fjärde ordningen klassificeras också som symptomargument, i detta fall genom att debattören 

vill övertyga läsaren om att det finns tecken på att Muslimska Brödraskapet aktivt motverkar 

integrationen av unga muslimer i västvärldens majoritetssamhällen, att det därför är viktigt för 

gruppen att ha inflytande över skola och utbildning, att det är uppenbart att detta är ett 

samhällsproblem som måste konfronteras samt att det är lika uppenbart att väl fungerande 

kristna friskolor måste finnas kvar. 

 

Hållbarhet 

Debattören påstår att Socialdemokraterna jämställer islamism med kristen tro genom att de 

utfärdar ett förbud mot alla religiösa friskolor därför att extrema krafter tagit över i vissa 

muslimska skolor. Tilltron till detta argument är inte så hög då argumentet blir otydligt med 

användandet av orden ”extrema krafter tagit över” och ”vissa muslimska skolor”. Vad innebär 

det att extrema krafter tagit över en skola, vad är extrema krafter och hur många skolor är 

vissa? Relationen mellan att Socialdemokraterna utfärdar ett förbud mot alla religiösa 
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friskolor och att de jämställer islamism med kristen tro är inte självklar och därför bedöms 

argumentets hållbarhet som låg.  

 

Detta resonemang gäller även för argumentet av andra ordningen (P1P2) där debattören 

menar att det inte är någon hemlighet att organisationer som Muslimska Brödraskapet aktivt 

motverkar integrationen av unga muslimer i västvärldens majoritetssamhällen, samt för 

argumentet av tredje ordningen (P1P1P2) där debattören menar att det för den ovan nämnda 

anledningen är mycket viktigt för Muslimska Brödraskapet att ha inflytande över skola och 

utbildning. Dessa argument stärker det andra pro-argumentet i viss mån genom att det blir 

tydligare vad som menas med extrema krafter men argumenten är överlag ändå inte hållbara. 

Detta för att påståendena inte hänvisar till några källor eller är tydliga i sin formulering. Att 

det ”inte är någon hemlighet” att Muslimska Brödraskapet aktivt motverkar integrationen av 

unga muslimer i västvärlden behöver stärkas med källor eller konkreta exempel för att det ska 

vara ett hållbart argument, samma sak gäller för påståendet att ”det är mycket viktigt för 

Muslimska Brödraskapet att ha inflytande över skola och utbildning”. 

  

I det andra argumentet av tredje ordningen samt det första argumentet av fjärde ordningen 

menar debattören att det är uppenbart att detta är ett samhällsproblem som måste 

konfronteras, samt att det är lika uppenbart att väl fungerande kristna friskolor måste finnas 

kvar. Att hänvisa till tidigare icke hållbara argument för att påstå att det är ”uppenbart” att det 

är ett samhällsproblem som måste konfronteras stärker inte hållbarheten i argumenten. På 

samma sätt stärker det inte hållbarheten att skriva att det är ”lika uppenbart” att väl 

fungerande kristna friskolor måste finnas kvar, då det inte var uppenbart till att börja med. På 

grund av detta bedöms hållbarheten i även dessa argument som låg. 

 

Relevans 

Med hjälp av ovan nämnda resonemang bedöms det inte som relevant att påstå att 

Socialdemokraterna jämställer islamism med kristen tro när tesen handlar om att landets 

kristna friskolor inte utgör ett samhällsproblem. Argumentets relevans hade varit högre om 

det fokuserade på att argumentera för varför kristna friskolor inte utgör ett samhällsproblem. 

Underargumenten är relevanta till huvudargumentet då dessa stärker argumentet att ”extrema 

krafter tagit över i vissa muslimska skolor”, men som ovan nämnt är det inte relevant att 

hänvisa till tidigare icke hållbara argument för att påstå att något är ”uppenbart” och därför 

bedöms relevansen som låg. 
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4.1.3 Sammanfattning 

Tolkningen av argumenten är att Adaktusson egentligen försöker ställa religioner mot 

varandra genom att säga att regeringen bör skilja på hur muslimska och kristna friskolor 

hanteras och att den kristna friskolan inte ska bestraffas för något som hänt i den muslimska 

friskolan. Det första argumentet stärker tesen om att landets kristna friskolor inte utgör ett 

samhällsproblem genom att det konkret visar på fördelarna med kristna friskolor i jämförelse 

med kommunala skolor, här bedöms den totala beviskraften som hög. Det andra argumentet 

bedöms mer som ett sätt att visa på hur ”den andra sidan är mycket värre” och att ”bara de” 

borde straffas istället för ”oss”, både hållbarheten och relevansen är låg och därför bedöms 

beviskraften som låg. Tesen hade stärkts om Adaktusson fortsatt fokuserade på de faktiska 

fördelarna med kristna friskolor samt om debattören generellt hade diskuterat fördelarna med 

religiösa friskolor för att motverka förbudet, istället för att endast diskutera fördelarna med 

kristna friskolor och problemen med muslimska friskolor. 

 

4.2 Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor (S)  

Artikeln är skriven av Anna Johansson, ordförande i Göteborg och riksdagsledamot för 

Socialdemokraterna.64 

 

Tes: Skolan ska vara en jämlik plats där man varken har ekonomiska, religiösa eller sociala 

profiler.  

 

Klassificering av tes: Tesen är normativ då den är värderande och speglar debattörens egna 

åsikter.  

4.2.1 Argument 1 

P1. ”Frågan handlar inte om rätten till tro eller inte, det handlar om att skolan ska vara en 

plats fri från religiösa inslag.” 

- P1P1. ”För mig är religion och tro något positivt. Men den ska bäras av individer och 

samfund, inte av skolan. Oavsett vilken religion vi pratar om.” 

 

Klassificering av argument 

                                                 
64 Göteborgs-Posten: Därför behövs ett förbud mot religiösa friskolor. Se: 

http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-

friskolor-1.5424744 

Hämtad: 2018-05-12. Publicerad: 2018-03-21 

http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5424744
http://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-beh%C3%B6vs-ett-f%C3%B6rbud-mot-religi%C3%B6sa-friskolor-1.5424744
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Det första pro-argumentet klassificeras som ett motivationsargument, vilket vädjar till 

mottagarens motivation/känslor och används ofta när det argumenteras för ett normativt 

påstående, i detta fall att det inte handlar om rätten till tro eller inte, utan att skolan ska vara 

en plats fri från religiösa inslag.  

 

Det första argumentet av andra ordningen klassificeras också som ett motivationsargument då 

debattören inleder med ett personligt ”för mig”, följt av ”är religion och tro något positivt, 

men den ska bäras av individer och samfund, inte av skolan. Oavsett vilken religion vi pratar 

om”. 

 

Hållbarhet 

Då det första pro-argumentet påstår att frågan inte handlar om rätten till tro eller inte, utan om 

att skolan ska vara en plats fri från religiösa inslag så fästes inte så hög tilltro till påståendet. 

Men genom att inkludera underargumentet om att religion och tro är positivt, men att det ska 

bäras av individer och samfund och inte av skolan, så stärker detta huvudargumentet och 

tilltron ökar. Dock förklarar inte debattören varför religion inte ska bäras av skolan, vilket i 

sin tur minskar hållbarheten i argumentet.  

 

Relevans 

Relevansen i argumentet bedöms som hög då argumentet om att skolan ska vara en plats fri 

från religiösa inslag både stärker och relaterar väl till tesen om att skolan ska vara en jämlik 

plats där man varken har ekonomiska, religiösa eller sociala profiler. Även underargumentet 

bedöms som relevant för huvudargumentet då bägge betonar att skolan ska vara en plats fri 

från religiösa inslag samt att religion ska bäras av individen och inte av skolan.  

 

4.2.2 Argument 2 

P2. ”Redan i dag är det förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen och i alla skolor 

utom de konfessionella är det dessutom förbjudet med religiösa inslag under andra delar av 

skoldagen.” 

- P1P2. ”Grundproblemet är att elever utsätts för religiös påverkan i skolan. Religiösa 

friskolor spär på segregationen, och det kan vi aldrig acceptera.” 
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Klassificering av argument 

Det andra pro-argumentet klassificeras som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det är förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen och under andra delar 

av skoldagen i alla skolor utom de konfessionella. Det andra argumentet av andra ordningen 

klassificeras också som ett symptomargument då debattören vill övertyga läsaren om att 

religiösa friskolor spär på segregationen, det klassificeras också som ett orsaksargument då 

debattören till visa på orsaksrelationen mellan att elever utsätts för religiös påverkan i skolan 

och att religiösa friskolor spär på segregationen. 

 

Hållbarhet 

I det andra pro-argumentet beskriver debattören att det redan idag är förbjudet att ha religiösa 

inslag i undervisningen och att det i alla skolor utom de konfessionella är förbjudet med 

religiösa inslag under andra delar av skoldagen. Dock underbyggs inte argumentet av några 

källor och därför blir inte tilltron till argumentet hög. Detta gäller även för underargumentet 

där debattören menar att grundproblemet är att elever utsätts för religiös påverkan i skolan 

och att religiösa friskolor spär på segregationen, här hade en förklaring till hur religiösa 

friskolor spär på segregationen ökat tilltron till argumentet. Underargumentets hållbarhet 

bedöms därför som låg.  

 

Relevans 

Argumentets relevans bedöms som hög då argumentet om att det är förbjudet att ha religiösa 

inslag i undervisningen relaterar väl till tesen om att skolan ska vara en jämlik plats där man 

varken har ekonomiska, religiösa eller sociala profiler. Underargumentets första halva, att 

grundproblemet är att elever utsätts för religiös påverkan i skolan, bedöms ha hög relevans då 

det relaterar väl till att man inte ska ha religiösa profiler i skolan. Dock relaterar inte 

underargumentets andra halva, att religiösa friskolor spär på segregationen, till tesen och 

bedöms därför som låg. 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Denna artikel är skriven som ett svar till artikeln ovan om att Socialdemokraterna har gått 

vilse i debatten om religiösa friskolor och skiljer sig i hur den är utformad. Till skillnad från 

Adaktussons angreppssätt med att ställa religioner mot varandra och på så sätt gå ifrån 

diskussionen om fördelarna med religiösa friskolor så håller Johansson sig till ämnet och är 
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saklig i sina argument. Johansson är tydlig med att frågan inte handlar om rätten till tro utan 

att skolan ska vara en plats fri från religiösa inslag. Det första pro-argumentet av första 

ordningen stärker tesen om att skolan ska vara en jämlik plats där man varken har 

ekonomiska, religiösa eller sociala profiler och bedöms relevant men inte hållbart, därför 

bedöms den totala beviskraften som låg. Det andra pro-argumentet av första ordningen 

bedöms som relevant till tesen men inte heller hållbart, så beviskraften bedöms som låg också 

i detta fall. Johansson hade kunnat stärka tesen ytterligare om hon hade underbyggt sina 

argument med källor. 

 

4.3 SD: Pausa nya religiösa friskolor 

Artikeln är skriven av Stefan Jakobsson, Aron Emilsson och Julia Kronlid, samtliga 

riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna.65 

 

Tes. I väntan på nya regler ska nyetablering av religiösa friskolor pausas, men att straffa 

välfungerande kristna friskolor är fel. 

 

Klassificering av tes: Tesen är normativ då den är värderande och speglar debattörernas egna 

åsikter - att det är fel att straffa välfungerande kristna friskolor, tesen är också prespektiv då 

den uppmanar till en handling – pausa nyetablering av religiösa friskolor i väntan på nya 

regler. 

 

4.3.1 Argument 1 

P1. ”En gemensam nämnare för kristna friskolor runt om i landet är en generellt hög nivå på 

utbildningen och hög popularitet.” 

- P1P1. ”Skolorna är populära både hos människor som är troende kristna, men också 

icke-troende, men som söker sig till de kristna friskolorna för utbildningskvalitén och 

den goda studiemiljön.” 

 

Klassificering av argument 

Det första pro-argumentet klassificeras som ett symptomargument då debattörerna vill 
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övertyga läsaren om att en gemensam nämnare för kristna friskolor runt om i landet är en 

generellt hög nivå på utbildningen och hög popularitet. Även underargumenten klassificeras 

som symptomargument då debattörerna vill visa på att skolorna är populära både hos 

människor som är troende kristna, men också icke-troende. 

 

Hållbarhet 

I det första pro-argumentet framgår det inte vad som menas med en hög nivå på utbildningen 

eller med hög popularitet, detta stärks inte med någon hänvisning eller jämförelse och för den 

anledningen är graden av tilltro som vi har skäl att fästa till påståendet låg och därmed också 

hållbarheten. Det första argumentet av andra ordningen beskriver att skolorna är populära 

både hos människor som är troende kristna, men också icke-troende, men som söker sig till de 

kristna friskolorna för utbildningskvalitén och den goda studiemiljön. Detta stärker det första 

pro-argumentet om skolornas popularitet genom att det tydliggör vilka som söker sig till de 

kristna friskolorna, även påståendet om en hög nivå på utbildningen stärks då det tydliggörs 

att det innebär utbildningskvalitén och den goda studiemiljön. Dock underbyggs inte detta 

argument heller av någon hänvisning eller jämförelse och därför bedöms hållbarheten i detta 

argument också som låg. 

 

Relevans 

Det första pro-argumentets relevans bedöms som hög då det relaterar väl till tesen om att inte 

straffa välfungerande kristna friskolor, där välfungerande stärks av pro-argumentet att en 

gemensam nämnare för kristna friskolor runt om i landet är en generellt hög nivå på 

utbildningen och hög popularitet. Även underargumentet relaterar väl till första pro-

argumentet då det stärker på vilket sätt utbildningen har en hög nivå samt hög popularitet, 

med samma argument som för hållbarheten; att det tydliggör vilka som söker sig till de kristna 

friskolorna samt förtydligar att en hög nivå på utbildningen hänvisar till utbildningskvalitén 

och den goda studiemiljön. 

 

4.3.2 Argument 2 

P2. ”Under den senaste tiden har det riktats mycket kritik mot religiösa friskolor och i vissa 

fall har kritiken varit rättfärdigad.” 

- P1P2. ”När man märker att skolor bryter mot det regelverk som man har satt upp, så 

måste man med tydliga riktlinjer begränsa skolor som upprepade gånger bryter mot 
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regelverket som är satt, så att eleverna inte går miste om den utbildning som är 

utlovad.” 

 

Klassificering av argument 

Det andra pro-argumentet klassificeras som ett orsaksargument då debattörerna vill visa att 

orsaken till att det den senaste tiden har riktats mycket kritik mot religiösa friskolor är för att 

det i vissa fall har varit rättfärdigat. Det andra argumentet av andra ordningen klassificeras 

som ett symptomargument då debattörerna vill övertyga läsaren om att när man märker att det 

finns symptom på att skolor bryter mot det regelverk som man har satt upp, så måste man med 

tydliga riktlinjer begränsa skolor som upprepade gånger bryter mot regelverket som är satt, så 

att eleverna inte går miste om den utbildning som är utlovad.  

 

Hållbarhet 

I det andra pro-argumentet framgår det inte vilken kritik det är som riktats mot religiösa 

friskolor och i vilka fall som debattörerna anser att kritiken varit rättfärdigad, vilket minskar 

graden av tilltro vi har skäl att fästa till påståendet. Dock stärks den påstådda kritiken mot 

religiösa friskolor med underargumentet att skolor bryter mot det regelverk som man har satt 

upp. Därför finns skäl att fästa en högre grad av tilltro till underargumentet då det påstår att 

man med tydliga riktlinjer måste begränsa skolor när man märker att de upprepade gånger 

bryter mot regelverket som är satt, vilket är ett påstående av mer generell och logisk karaktär 

och därför bedöms som hållbart.  

 

Relevans 

Att det den senaste tiden riktats mycket kritik mot religiösa friskolor för att de brutit mot 

regelverken som man har satt upp förklarar varför debattörerna föreslår att nyetablering av 

religiösa friskolor ska pausas i väntan på nya regler. Därför stärker både huvud- och 

underargumentet tesen och relevansen bedöms som hög.   

 

4.3.3 Argument 3 

P3. ”När Socialdemokraterna å ena sidan talar sig varma för tolerans och religiösa uttryck 

främmande det svenska samhället såsom böneutrop, är det anmärkningsvärt att man drar alla 

religiösa friskolor över en kam och straffar de skolor som har en välfungerande verksamhet 

och en god undervisning.” 
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- P1P3. ”I en tid när studieresultaten sjunker alltmer så är det märkligt att 

socialdemokraterna vill förbjuda flera av de skolor som presterar bra och lockar 

många elever, inte sällan kristna friskolor.”  

- P2P3. ”Att införa ett generellt förbud mot alla religiösa friskolor är helt fel sätt att 

handskas med problemen. En läkare botar inte en förkylning genom att amputera ett 

ben.”  

 

Klassificering av argument 

Det tredje pro-argumentet klassificeras som ett symptomargument då debattörerna vill 

övertyga läsaren om att det finns symptom i form av att Socialdemokraterna å ena sidan talar 

sig varma för tolerans och religiösa uttryck främmande det svenska samhället och å andra 

sidan drar alla religiösa friskolor över en kam och straffar de skolor som har en välfungerande 

verksamhet och en god undervisning. Det första underargumentet klassificeras också som ett 

symptomargument då debattörerna vill övertyga läsaren om att det är ett märkligt symptom att 

förbjuda flera av de skolor som presterar bra och lockar många elever, inte sällan kristna 

friskolor, i en tid när studieresultaten sjunker alltmer. Det andra underargumentet klassificeras 

som ett auktoritetsargument, i detta fall menar debattörerna att det är helt fel sätt att handskas 

med problemen i vissa religiösa friskolor genom att införa ett generellt förbud mot alla 

religiösa friskolor och vill ha tyngd i sitt argument via auktoritetstypen läkare genom 

metaforen ”en läkare botar inte en förkylning genom att amputera ett ben.”.  

 

Hållbarhet 

I det tredje pro-argumentet utgår debattörerna ifrån sina egna åsikter; att de tycker det är 

anmärkningsvärt att Socialdemokraterna drar alla religiösa friskolor över en kam och straffar 

de skolor som har en välfungerande verksamhet och en god undervisning när de annars talar 

sig varma för tolerans och religiösa uttryck främmande det svenska samhället. Hållbarheten i 

detta argument bedöms som låg då det är otydligt hur Socialdemokraterna talat sig varma för 

tolerans och religiösa uttryck främmande det svenska samhället. Vad innebär det att det är 

främmande det svenska samhället idag? Även relationen mellan att Socialdemokraterna talat 

sig varma för religiösa uttryck främmande det svenska samhället och att de kollektivt 

bestraffar alla religiösa friskolor hänger inte ihop. Det första underargumentet stärker dock det 

tredje pro-argumentet genom att det exemplifierar att det är märkligt att Socialdemokraterna 

vill förbjuda flera av de skolor som presterar bra och lockar många elever i en tid när 
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studieresultaten sjunker alltmer. Hållbarheten i det andra underargumentet bedöms som låg då 

metaforen att ”en läkare inte botar en förkylning genom att amputera ett ben” inte tydligt 

kopplar till påståendet att ett generellt förbud mot alla religiösa friskolor är fel sätt att 

handskas med problemen.  

 

Relevans 

Det tredje pro-argumentet tillsammans med de två underargumenten relaterar väl till varandra 

och till tesen om att inte straffa välfungerande kristna friskolor genom att de argumenterar för 

varför man inte ska dra alla religiösa friskolor över en kam. Relevansen bedöms därför som 

hög.  

 

4.3.4 Sammanfattning 

Tolkningen av artikeln är att debattörerna försöker visa på fördelarna med just kristna 

friskolor samtidigt som de skriver att kritik mot religiösa friskolor i vissa fall har varit 

rättfärdigad. Tolkningen är att orden i artikeln är väl valda – i alla sammanhang där 

debattörerna skriver om den kritik som riktats mot skolan eller att skolan brutit mot 

regelverken så läggs betoningen på just religiösa friskolor, dvs. i alla negativa sammanhang 

så är det religiösa friskolor eller bara skolor och inte kristna friskolor det handlar om: 

 

- ”Under den senaste tiden har det riktats mycket kritik mot religiösa friskolor och i vissa fall 

har kritiken varit rättfärdigad.” 

- ”När man märker att skolor bryter mot det regelverk som man har satt upp, så måste man 

med tydliga riktlinjer begränsa skolor som upprepade gånger bryter mot regelverket som är 

satt, så att eleverna inte går miste om den utbildning som är utlovad.” 

Medan det i alla positiva sammanhang är den kristna friskolan det handlar om: 

- ”En gemensam nämnare för kristna friskolor runt om i landet är en generellt hög nivå på 

utbildningen och hög popularitet.” 

- ”I en tid när studieresultaten sjunker alltmer så är det märkligt att socialdemokraterna vill 

förbjuda flera av de skolor som presterar bra och lockar många elever, inte sällan kristna 

friskolor.”  

 

Tolkningen är att detta görs för att vilseleda läsaren, på samma sätt som tolkningen av 

Adaktussons artikel, och det debattörerna egentligen vill säga är att det inte finns några 
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problem med kristna friskolor så de borde få vara kvar, men att ”andra religiösa friskolor” har 

alla problemen och bör bestraffas. Vad debattörerna syftar till när de använder det generella 

begreppet ”religiösa friskolor” eller bara ”skolor” framgår inte, men argumentet att det är 

anmärkningsvärt att man drar alla religiösa friskolor över en kam och bestraffar de skolor som 

har en välfungerande verksamhet och en god undervisning medan Socialdemokraterna talar 

sig varma för tolerans och religiösa uttryck främmande det svenska samhället såsom 

böneutrop, talar för att det är muslimska friskolor det handlar om.  

 

Samtliga argument bedöms som relevanta till tesen om att nyetablering av religiösa friskolor 

ska pausas i väntan på nya regler och att bestraffning av välfungerande kristna friskolor är fel, 

men första och tredje argumentet bedöms inte som hållbart och därför bedöms beviskraften i 

dessa argument som låg. Hållbarheten i det andra argumentet bedöms som hög då det säger att 

man bör begränsa skolor som upprepade gånger bryter mot regelverket och beviskraften 

bedöms därför som hög.   

 

4.4 Gunnar Asserhed: Ett liberalt JA till kristna friskolor 

Artikeln är skriven av Gunnar Asserhed, kommunfullmäktigeledamot och f.d. landstingsråd 

och landstingsordförande i Östergötland för Liberalerna.  

Tes. Att vilja förbjuda alla religiösa friskolor är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell, vi 

måste försvara de kristna friskolorna.  

Klassificering av tes: Tesen är normativ då den är värderande och speglar debattörens egna 

åsikter – att det är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell att vilja förbjuda alla religiösa 

friskolor. Tesen är också prespektiv då den uppmanar till en handling – att försvara de kristna 

friskolorna. 

4.4.1 Argument 1 

P1. ”Några få av de skolor som har muslimsk huvudman har haft svårigheter att tillämpa 

skollagen. Ett par av skolorna är under särskild utredning. De som inte klarar att följa 

skollagen ska naturligtvis stängas. Men varför ska alla kristna skolor också stängas?” 

- P1P1. ”De försämrar integrationen säger socialdemokraterna. Men där har de fel. 

Samtliga skolor med kristen huvudman följer skollagen och är öppna för alla. De har 
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dessutom bättre resultat än de flesta skolor med kommunal huvudman. De kristna 

friskolorna är också bevisligen bra på integrationsarbete.”  

 

Klassificering av argument 

Det första proargumentet klassificeras som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det finns symptom eller tecken på att några skolor med muslimsk huvudman 

har haft svårt att tillämpa skollagen och att de som inte klarar att följa skollagen ska stängas. 

Debattören vädjar också till mottagarens känslor genom ordval som ”de som inte klarar att 

följa skollagen ska naturligtvis stängas” och ”men varför ska alla kristna skolor också 

stängas?”, känslan som förmedlas är att det är synd om de kristna skolorna som straffas för 

något de inte gjort och därför klassificeras argumentet också som ett motivationsargument. 

Underargumentet klassificeras också som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det finns symptom som visar på att Socialdemokraterna har fel i deras 

påstående att religiösa friskolor försämrar integrationen genom att debattören lyfter fördelarna 

med kristna friskolor, bland annat att de följer skollagen, har bättre resultat än de flesta 

kommunala skolor samt är bättre på integrationsarbete. 

 

Hållbarhet 

Det första proargumentet bedöms ha relativt hög hållbarhet då debattören är tydlig med att det 

endast är några få av de skolor med muslimsk huvudman som har haft svårigheter med att 

tillämpa skollagen samt ett par som är under särskild utredning och att fokus därför inte läggs 

på dessa utan mer på att det är orimligt att alla kristna skolor också ska stängas. I 

proargumentet tillsammans med underargumentet läggs också mer fokus på att lyfta 

fördelarna med kristna friskolor istället för problemen med muslimska friskolor, vilket också 

stärker graden av tilltro till argumentet då det inte blir en ”beskyllningslek” på samma sätt 

som i Adaktussons artikel. Dock underbyggs inte påståenden om kristna friskolor som ”de har 

dessutom bättre resultat än de flesta skolor med kommunal huvudman” och ”de är också 

bevisligen bra på integrationsarbete” med konkreta exempel eller källhänvisningar vilket 

minskar graden av tilltro till argumenten och hållbarheten bedöms totalt sett som låg.  

 

Relevans 

Det första proargumentet fokuserar på att de skolor som inte klarar av att följa skollagen ska 

stängas och ifrågasätter varför alla kristna skolor också ska behöva stängas, vilket inte 
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relaterar till tesen om att det är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell att vilja förbjuda alla 

religiösa friskolor och att vi måste försvara de kristna friskolorna. Relevansen i första 

proargumentet bedöms därför som låg. Underargumentet fokuserar istället på fördelarna med 

de kristna friskolorna vilket har en större relevans till frågan om varför alla kristna skolor 

också ska behöva stängas, därför bedöms relevansen i underargumentet som hög.  

 

4.4.2 Argument 2 

P2. ”Att vilja förbjuda alla religiösa friskolor är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell. 

Som liberal blir jag också mycket provocerad av att ett av S-statsråden hänvisade till 

grundlagens principer för ett förbud. Grundlagen bygger på liberala värden om religionsfrihet, 

öppenhet, pluralism, rättssäkerhet och kristen etik. I grundlagen skyddas den enskildes rätt till 

religion. Man går därmed emot FN:s deklaration om mänskliga fri och rättigheter, 

Europakonventionen och Barnkonventionen.” 

- P1P2. ”Alla dessa konventioner, som man tidigare hyllat, uttrycker den enskildes rätt 

och även barns rätt till religion. Vill verkligen socialdemokraterna inskränka de 

mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen?” 

 

Klassificering av argument 

Det andra proargumentet klassificeras som ett symptomargument då debattören vill övertyga 

läsaren om att det finns symptom på att man går emot FN:s deklaration om mänskliga fri- och 

rättigheter, Europakonventionen och Barnkonventionen när man hänvisar till grundlagens 

principer för ett förbud mot religiösa friskolor. Det klassificeras också som ett 

auktoritetsargument då debattören via en viss auktoritet vill få tyngd i sitt argument, i detta 

fall genom att nämna grundlagen, FN:s deklaration, Europakonventionen och 

Barnkonventionen. Underargumentet klassificeras som ett generaliseringsargument då 

debattören vill övertyga läsaren genom att dra slutsatser från få till flera fall, i detta fall att 

Socialdemokraterna vill inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen 

för att de vill förbjuda religiösa friskolor. Både proargumentet och underargumentet 

klassificeras också som motivationsargument då debattören vädjar till mottagarens känslor 

genom att påstå att Socialdemokraterna går emot flera lagar, vilket är olagligt och kan väcka 

mycket känslor hos läsaren. 
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Hållbarhet 

Det första proargumentet handlar om att ett förbud mot religiösa friskolor går emot 

grundlagens principer då grundlagen bygger på liberala värden om religionsfrihet, öppenhet, 

pluralism, rättssäkerhet och kristen etik samt att den enskildes rätt till religion skyddas. 

Argumentet bedöms ha låg grad av tilltro till det då det inte tydliggörs på vilket sätt ett förbud 

mot religiösa friskolor skulle gå emot grundlagens principer. Enligt debattören så utesluter det 

ena det andra, vilket inte behöver vara fallet. Argumentet stärks inte heller av att debattören 

påstår att man går emot FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter, 

Europakonventionen och Barnkonventionen då det inte framgår hur man genom förbudet mot 

religiösa friskolor går emot detta. Samma resonemang gäller för underargumentet då det inte 

framgår på vilket sätt Socialdemokraterna inskränker de mänskliga fri- och rättigheterna och 

omtolkar grundlagen genom förbudet mot religiösa friskolor. Hållbarheten i underargumentet 

bedöms därför också som låg.  

 

Relevans 

Det första proargumentet om att det är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell och går emot 

våra grundlagar, FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter, Europakonventionen och 

Barnkonventionen att vilja förbjuda religiösa friskolor relaterar väl till tesen om att det är ett 

angrepp på vår öppna samhällsmodell att vilja förbjuda alla religiösa friskolor samt varför vi 

måste försvara de kristna friskolorna. Även underargumentet om att konventionerna uttrycker 

den enskildes och barns rätt till religion relaterar väl till huvudargumentet där konventionerna 

nämns.  

 

4.4.3 Sammanfattning 

Tolkningen av artikeln är att debattören försöker visa på fördelarna med kristna friskolor samt 

visa på vilket sätt ett förbud mot religiösa friskolor kan tolkas som att Socialdemokraterna vill 

inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen. Att tydliggöra 

fördelarna med kristna friskolor stärker tesen om att vi måste försvara de kristna friskolorna 

och bedöms som en bra början för att förklara varför vi måste försvara de kristna friskolorna. 

Men för argumentet som diskuterar på vilket sätt ett förbud mot religiösa friskolor kan tolkas 

som att Socialdemokraterna vill inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka 

grundlagen är tolkningen att debattören använder sig av auktoritetsargument för att få tyngd i 

sina argument. Att i detta fall påstå att ett förbud mot religiösa friskolor skulle gå emot 
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grundlagens principer, FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter, 

Europakonventionen och Barnkonventionen utan att tydliggöra på vilket sätt ett förbud mot 

religiösa friskolor skulle gå emot alla dessa konventioner gör att argumentet faller och 

hållbarheten bedöms som låg. Behöver ett förbud mot religiösa friskolor innebära att vi inte 

längre har någon grundlag som bygger på religionsfrihet, öppenhet, pluralism, rättssäkerhet 

och kristen etik? Att i detta fall också ifrågasätta om Socialdemokraterna verkligen vill 

inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen tolkas som ett djärvt 

påstående utan en tillräckligt stark och tydlig grund som rättfärdigar påståendet.  

I samtliga argument bedöms relevansen till tesen om att ett förbud mot alla religiösa friskolor 

är ett angrepp på vår öppna samhällsmodell och att vi måste försvara de kristna friskolorna 

som hög, men argumenten bedöms inte som hållbara och därför bedöms beviskraften i 

samtliga argument som låg.  
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5. Slutdiskussion 

Med hjälp av argumentationsanalys kunde de argument som presenterats av partipolitiker i 

debatten om religiösa friskolor listas, kategoriseras och klassificeras och därmed besvara den 

första frågeställningen som löd:  

 Vilka argument har presenterats av partipolitiker i debattartiklar där de debatterat för 

eller emot religiösa friskolor i det svenska samhället efter Socialdemokraternas 

uttalande om att förbjuda religiösa friskolor i mars 2018?   

Därefter kunde argumenten kritiskt granskas och beviskraften avgöras baserat på hur hållbara 

och relevanta argumenten bedömdes vara och därmed besvara den andra frågeställningen som 

löd:  

 Hur stark är beviskraften för argumenten baserat på i vilken mån de bedöms hållbara 

och relevanta? 

I den första artikeln skriven av Lars Adaktusson debatterade Adaktusson för religiösa 

friskolor och pekade på fördelarna med kristna friskolor i jämförelse med kommunala skolor, 

här bedömdes den totala beviskraften som hög. Adaktusson menade också att 

Socialdemokraterna jämställde islamism med kristen tro genom att kollektivt bestraffa alla 

religiösa friskolor på grund av, vad Adaktusson menade, att extrema krafter tagit över i vissa 

muslimska skolor. Här bedömdes den totala beviskraften istället som låg pga. otydliga 

formuleringar utan källhänvisningar. Tolkningen av argumenten var att Adaktusson 

egentligen försökte ställa religioner mot varandra genom att säga att regeringen bör skilja på 

hur muslimska och kristna friskolor hanteras. 

 

Till skillnad från den andra för-artikeln skriven av Gunnar Asserhed som också 

argumenterade för fördelarna med kristna friskolor och ifrågasatte varför kristna friskolor 

behöver stängas när det är några få av skolorna med muslimsk huvudman som haft 

svårigheter att tillämpa skollagen. Asserhed fokuserade mer på att lyfta fördelarna med kristna 

friskolor men påståendena underbyggdes inte av konkreta exempel eller källhänvisningar och 

därför bedömdes den totala beviskraften som låg. Asserhed menade också i sitt andra 

argument att ett förbud mot religiösa friskolor tolkas som att Socialdemokraterna vill 

inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna och omtolka grundlagen utan att tydliggöra på 

vilket sätt ett förbud mot religiösa friskolor skulle innebära detta, därför bedömes den totala 

beviskraften även här som låg. Tolkningen var att Asserhed använde sig av 
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auktoritetsargument för att få tyngd i sina argument i brist på andra konkreta exempel som 

stärkte hans argument för religiösa friskolor.   

 

Anna Johansson debatterade emot religiösa friskolor med argumenten att skolan ska vara en 

jämlik plats fri från ekonomiska, religiösa eller sociala inslag och att religion ska bäras av 

individer och samfund, inte av skolan, oavsett vilken religion det är tal om. Johansson lyfte 

också argumentet att det redan idag är förbjudet att ha religiösa inslag i undervisningen i alla 

skolor utom de konfessionella, vilket hon använde för att stärka varför religiösa friskolor ska 

förbjudas. Totalt sett så bedömdes beviskraften i Johanssons argument som låg, men 

tolkningen av argumenten var att Johansson ändå höll sig till ämnet om att förbjuda religiösa 

friskolor samt var saklig i sina formuleringar.  

 

Även Stefan Jakobsson, Aron Emilsson och Julia Kronlid argumenterade emot nyetablering 

av religiösa friskolor innan ett nytt regelverk är på plats. Argumenten i artikeln bedömdes som 

ambivalenta då debattörerna menade att det finns fördelar med kristna friskolor, vilket kan 

tolkas som att de är för religiösa friskolor, men att den kritik som riktats mot religiösa 

friskolor har varit rättfärdigad och att nyetablering av religiösa friskolor därför bör pausas, 

vilket kan tolkas som att de är emot religiösa friskolor. Tolkningen var också att debattörerna 

med sina argument försökte vilseleda läsaren, på samma sätt som tolkningen av Adaktussons 

artikel, och det debattörerna egentligen vill säga är att det inte finns några problem med 

kristna friskolor så de borde få vara kvar, men att ”andra religiösa friskolor” har alla problem 

och bör bestraffas. Den totala beviskraften i samtliga argument förutom ett bedömdes som 

låg. Till skillnad från resterande artiklar hade Sverigedemokraterna ett argument med hög 

beviskraft, detta var argumentet om att man bör begränsa skolor som upprepade gånger bryter 

mot regelverket som är satt. Dock bedömdes detta som ett påstående av mer generell karaktär 

som anses vara en självklarhet oavsett om man är för- eller emot religiösa friskolor, vilket 

resulterar i att argumentet inte förändrar den totala beviskraften som fortfarande bedöms som 

låg.  

 

I samtliga artiklar kategoriserades inga av de identifierade argumenten som contra(mot)-

argument, vilket innebär att tolkningen är att samtliga argument stärker och inte undergräver 

den identifierade tesen. Identifieringen av tesen och argumenten hade möjligen sett 

annorlunda ut om analysen gjordes av någon annan och i det fallet hade möjligen contra-

argument identifierats. Med intertextualitet som teoretisk utgångspunkt har argumenten i 
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artiklarna ställts mot varandra och resultatet av analysen visar att samtliga argument i alla fyra 

debattartiklar brister i sin beviskraft då de för olika anledningar inte är hållbara eller relevanta. 

Att den totala beviskraften är låg i samtliga argument svarar på den andra frågeställningen om 

hur stark beviskraften är för argumenten.  

 

Då samtliga argument bedöms ha låg beviskraft blir det svårt att i detta fall relatera 

argumentens beviskraft till någon av sidorna i debatten för- eller emot religiösa friskolor. 

Detta innebär att det inte är möjligt att säga att argumenten som används i debattartiklar 

skrivna för- eller emot religiösa friskolor har högre beviskraft. Analysen visar att debatten om 

religiösa friskolors plats i det svenska samhället har väldigt olika åsikter och är en debatt som 

är värd att debatteras, dock görs bedömningen att det i den fortsatta debatten behövs fler 

debattartiklar som är utformade som Anna Johanssons. Detta för att debattartikeln bedöms 

vara den enda med argument som inte går ifrån det berörda ämnet, skyller på ”den andra 

sidan”, är otydliga och osakliga, försöker ställa religioner mot varandra för att framställa sig 

själv som bättre, eller döljer sin sanna mening genom att ”förklä” orden och vilseleda läsaren, 

vilket bedöms som positivt om debatten ska bli tydligare och med hjälp av källhänvisningar 

och konkreta exempel även beviskraften bli högre.  
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