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Sammanfattning 

Mot bakgrund av den högaktuella mediala och politiska debatten om religiösa friskolor 

undersöker denna studie hur debatten kring dessa gick vid införandet av friskolereformen. 

Genom argumentationsanalys av två lärarfackliga medlemstidningar samt proposition och 

efterföljande motioner undersöks hur debatten om religiösa friskolor gick perioden strax före 

friskolereformen, hos såväl politiker som lärare och övriga aktörer inom skolans värld. 

Argumentationsanalys har även utförts på artiklar som publicerats i samma tidskrifter under 

perioden 2016-2018, för att avläsa en eventuell skillnad i debatten. Resultatet av studien visar 

att debatten var livlig under perioden 1990-1992 i de två valda tidskrifterna samt även att 

politikernas åsikter var långt ifrån enade i frågan om friskolereform och statligt finansierade 

religiösa friskolor. Trots att det i Sveriges media idag råder en aktuell debatt om religiösa 

friskolors varande eller icke-varandra, visar mitt resultat att detta inte har lika starkt 

engagemang i de medlemstidningar jag undersökt under den senare undersökningsperioden. 

För att analysera de argument jag utläst från de lästa texterna används Maria Klasson Sundins 

avhandling om barnkonventionen och religionsfrihet samt Wesley Hohfelds begreppsschema i 

förhållande till mänskliga rättigheter. 
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1. Inledning 

Våren 2017 avslöjade TV4:s program Kalla Fakta könssegregering i samband med skolskjuts 

till den muslimska friskolan Al Azhar i Vällingby, strax utanför Stockholm. Efter flertaliga 

observationer stod det klart för produktionen att flickorna systematiskt placerades längst bak i 

skolbussen, där de även klev på, medan pojkarna klev på bussen längst fram, där de sedan satt 

under färden till och från skolan. (TV4 2017) Avslöjandet resulterade i reaktioner från högt 

uppsatta och ansvariga i samhället, däribland Sveriges statsminister Stefan Löfven som i en 

intervju med Dagens Nyheter (2017) sade att segregationen kön emellan är ”avskyvärt” och 

att sådana företeelser inte hör hemma i Sverige. Vidare i avsnittet från Kalla Fakta 

intervjuades Devin Rexvid, fil dr. i socialt arbete vid Umeå Universitet, som efter nyheten om 

könsuppdelning på skolbussen jämförde detta med bussarna i Alabama, USA, på 1950-talet, 

där svarta placerades längst bak i bussen medan vita satt längst fram (TV4 2017). En fråga att 

ställa sig efter våren 2017 skulle således kunna vara huruvida Kalla Faktas avslöjande skulle 

resultera i något större? Efter en presskonferens med Sveriges civilminister Ardalan 

Shekarabi i mars 2018, alltså nästan ett år efter avslöjandet i programmet Kalla Fakta, kunde 

vi läsa rubriker som ”Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor”. Det framgick även 

av presskonferensen att regeringen, inför årets val i september, framställer en proposition om 

ägar- och ledningsprövning av skolan och från presskonferensen var Socialdemokraternas 

åsikter tydliga – svensk skola skall styras av utbildade lärare och pedagoger. Det var tydliga 

direktiv som gavs: inga fler religiösa friskolor skall godkännas av Skolverket och de som 

redan finns och är etablerade skall omvandlas till skolor utan religiös inriktning. Elever och 

lärare som under skoltid vill utöva sin tro skall bistås med logistik och möjlighet för detta, 

men att ideologiskt bygga en skola på en viss religiös tro skall inte längre vara en möjlighet. 

Skolan skall garantera svensk grundlags värderingar, något som regeringen hävdar inte kan 

göras i konfessionella skolor. (Sommerstein & Sundberg 2018) 

 

Mot denna bakgrund ämnar jag att i min uppsats undersöka två lärarfackliga 

medlemstidningar för att analysera attityden gentemot religiösa friskolor vid tidpunkten för 

friskolereformen. Detta skall sedan jämföras med nutida nummer av samma tidningar, för att 

se hur lärarnas perspektiv på frågan förändrats (eller inte förändrats).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares (och övriga skribenter i lärarfacklig press) 

attityder gentemot konfessionella friskolor vid tidpunkten för friskolereformen, samt hur 

dåvarande riksdagspolitiker i propositioner och motioner argumenterade för eller emot statligt 

finansierade konfessionella grundskolor. Dåtidens skribenters attityder skall sedan jämföras 

med rådande attityd bland skribenter gentemot religiösa friskolor. Har det skett en förändring 

i attityden hos skribenterna mot de statligt finansierade konfessionella friskolorna och vad kan 

i sådana fall tänkas ligga till grund för denna förändring? Med hjälp av nedanstående 

frågeställningar skall detta undersökas. 

 

1. Vad uttrycktes (i proposition och motioner) av 1990-1992 års riksdagspolitiker i 

frågan om statligt finansierade konfessionella friskolor? 

2. Vilka är de som år 1990-1992 diskuterade och idag (år 2016-2018) diskuterar religiösa 

friskolor i de två valda fackliga medlemstidningarna? 

3. Vad ansåg de diskuterande om konfessionella friskolor vid friskolereformens tidpunkt 

och vad anser motsvarande diskuterande idag om konfessionella friskolor? 

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats kommer efter de inledande delarna – som utgörs av inledning, syfte och 

frågeställning – bestå av två delar. Följande del omnämns ”2. Material och metod” och 

innehåller beskrivning av det material som ligger till grund för uppsatsen samt 

tillvägagångsätt vid skapandet av uppsatsen. Val av metod förklaras med hjälp av 

kurslitteratur avseende metodik i uppsatsskrivande. Vidare följs del två av en beskrivning av 

forskningsläget inom uppsatsens berörda ämne, för att avslutas med ett bakgrundskapitel 

innehållande informativa uppgifter om friskolereformen, religiösa friskolor och skollagen. 

Därefter påbörjas del tre av uppsatsen som består av undersökningen och avslutas med en 

sammanfattande analys. 
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2. Material och metod 

Nedan presenteras det material som ligger till grund för framställandet av denna uppsats samt 

val av tillvägagångsätt. 

 

2.1 Material 

Det primära litteraturmaterial som använts vid framställandet av denna uppsats är tidskrifter 

från de två fackliga lärarförbunden: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Tidskrifterna, 

Lärarnas tidning och Skolvärlden, är från åren 1990-1992 och 2016-2018. Lärarnas tidning 

gavs under år 1990 ut 15 gånger, för att sedan år 1991-1992 ges ut 33 gånger per år. Under år 

2016 gavs samma tidning ut vid 18 tillfällen, under 2017 vid 15 tillfällen och under 2018 

publicerades fyra nummer inom tidsramen för denna studie. Skolvärlden publicerades 30 

gånger per år, åren 1990 och 1991. År 1992 utgavs 22 nummer av tidskriften. Tio nummer av 

tidskriften publicerades både år 2016 och 2017. Inom tidsramen för denna studie gavs tre 

nummer av tidningen ut år 2018. Författarna i dessa skrifter är varierande, från anställda på 

respektive tidning till skolpersonal som skriver insändare. Tidskrifternas respektive tidsperiod 

valdes med anledning av den debatt som föregick friskolereformens genomförande år 1992 

samt religiösa friskolors aktualitet i mediala debatter under de senaste åren. Vidare har 

proposition angående friskolereformen från Riksdagen år 1991 använts samt efterföljande 

motioner till denna. Även sekundär litteratur har använts i syfte att förklara historiska 

skeenden som ligger till grund för konfessionella friskolors existens, skrivna av professorer i 

pedagogik och utbildningsvetenskap.   

 

2.1.1 Genomförande 

Då syftet med min uppsats är att utefter både dåtida och nutida artiklar från de två redan 

nämnda tidskrifterna, samt dåtida offentliga dokument från Riksdagen, avläsa attityder 

gentemot konfessionella friskolor, anser jag att en argumentationsanalys av dessa offentliga 

dokument är en fördelaktig metod att bruka. De artiklar och dokument som valts att analysera 

är texter som behandlat just konfessionella friskolor. Texter som behandlat friskolor generellt 

har jag medvetet valt att inte ta med i studien, då dessa inte innehåller något konkret om 

religiösa friskolor. För att finna de texter som varit av intresse har besök till Kungliga 

Biblioteket i Stockholm varit nödvändiga där jag läst samtliga utgivna tidningsnummer av 

tidningarna Lärarnas tidning och Skolvärlden, perioden 1990-1992, samt nummer från 
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Lärarnas tidning åren 2016 och 2018. Då de nummer som gavs ut under år 2017 inte var 

tillgängliga under perioden för detta uppsatsskrivande fick dessa nummer läsas via databasen 

Mediearkivet på Internet. Skolvärldens nummer för år 2016 och 2018 fanns även de 

tillgängliga på Kungliga Biblioteket, vilket även nummer 1-5 av 2017 års nummer gjorde. 

Nummer 6-10 av 2017 års tidningsnummer var på Kungliga Biblioteket inte tillgängliga, 

varför dessa nummer lästes på Stadsbibliotekets avdelning Tidnings- och tidskriftsbiblioteket 

i Stockholm.    

 

Proposition och motioner har eftersökts via Riksdagens hemsida där samtliga offentliga 

dokument är publicerade. Vid sökande efter proposition som förespråkade friskolereform 

samt statligt finansierade konfessionella skolor angavs sökorden ”konfessionella” och 

”friskolor” och tidsperioden valdes till 1990-1992. När en proposition som ansågs användbar 

väl hittats eftersöktes motioner tillhörande aktuell proposition. 

 

2.1.2 Källkritik 

Båda tidskrifterna är till för sina medlemmar då de är medlemstidningar. Medlemmarna i 

respektive fackförbund är lärare, alternativt övrig skolpersonal, vilket märks av tidningens 

innehåll. Varje nummer av tidningarna består av en ledare, reportage, nyheter, debattartiklar 

och insändare. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare och övrig 

skolpersonals attityd mot konfessionella friskolor varit över tid, samt undersöka hur 

riksdagspolitiker debatterade för/mot konfessionella friskolor anser jag att valt 

undersökningsmaterial är av relevans för denna uppsats. Både tidskrifterna och propositionen 

samt motionerna betraktas som tendentiösa källor då de två sistnämnda källorna framhäver 

respektive skribenters åsikter. Många artiklar från tidskrifterna som används som 

undersökningsmaterial är av debatterande art varför även de klassas som subjektiva källor. 

Utöver debattartiklar och insändare består undersökningsmaterialet av reportage och nyheter 

som är framtaget av respektive tidnings redaktion, vilket även det är en indikerande faktor till 

att materialet är av tendentiös genre, eftersom det är redaktionen som väljer respektive 

tidnings innehåll. Bör poängteras att dåtidens tidningar bestod av fler antal insändare och 

debattartiklar än nutida tidningar, vilket kan betraktas ur två perspektiv: antingen är 

respektive fackförbunds medlemmar inte lika engagerade i dagens frågor om skolan som de 

tidigare var, eller så är nutida redaktioner mer restriktiva med vad som publiceras i 

tidningarna. Ytterligare aspekt att ta hänsyn till är det faktum att antalet artiklar är fler från 
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årtalen 1990-1992 än åren 2016-2018, vilket kan indikera att frågan om konfessionella 

friskolors varande eller icke-varande inte längre är särskild aktuell i skolans värld, trots dess 

aktualitet i övrig media.  

 

2.2 Metod 

Nedan presenteras metoden som använts för att verkställa denna uppsats samt viktiga aspekter 

att ta hänsyn till vid vald metod.  

 

2.2.1 Val av metod 

Vid framställandet av denna uppsats har jag använt mig av boken Textens mening och makt: 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys skriven av Kristina Boréus och 

Göran Bergström (2012), vilken beskriver forskningsmetodik och vetenskapsteori. I boken 

framgår att gemensamt för samtliga former av diskursanalys är att begreppet innebär att den 

som analyserar texten tittar till skribentens språkanvändning, på ett eller annat sätt. Diskurs 

kan med andra ord omfatta textens ord – vad är det som skrivs och hur skrivs det? Använder 

skribenten tecken för att förstärka ordens betydelse eller bifogas bilder av olika slag som även 

de har en påverkansbetydelse? Texten är en social interaktion mellan skribenten och läsaren. 

Då denna studie syftar till att undersöka vad de aktiva skribenterna som figurerade i de två 

största lärarfackstidningarna skrev om, ämnar jag att via en argumentationsanalys undersöka 

detta. Med en argumentationsanalys arbetar jag primärt med textens innebörd och den 

faktiska argumentationen i texten. (Bergström & Boréus 2012, s. 23 f.) Med hjälp av Arne 

Næss pro- och contraanalys (pro som i för och contra som i mot) kommer jag strukturera 

mina valda texters argumentation genom att först finna respektive texts grundtes, även kallad 

spetsformulering, för att därefter finna de argument som är för eller mot tesen och slutligen 

koppla dessa argument samman. Texters teser kan vara skrivna på olika sätt vilket är av vikt 

att ta hänsyn till vid sökandet av tesen, då den kan vara både normativ, preskriptiv och 

faktuell. Den normativa tesen hävdar en värdering, medan den preskriptiva tesen mer är 

formulerad som en uppmaning till ett agerande. Slutligen är den faktuella tesen just det, icke-

värderande fakta. (Boréus & Bergström 2012, s. 94 f.) När textens tes väl är identifierad 

påbörjas arbetet med argumenten för eller mot tesen, även så kallade argument av första 

ordningen, vilket utförs enklast med hjälp av ett pro- och contraschema. De argument som 

talar för tesen betecknas med ett P och de argument som talar mot tesen betecknas med ett C. 
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Argument av första ordningen som är för tesen betecknas P1, P2, P3 och så vidare, där siffran 

representerar varje enskilt argument av första ordningen, och samma sak gäller argument av 

första ordningen som är mot tesen, men skrivs då C1, C2, C3 och så vidare. Vidare går arbetet 

till att identifiera de argument som är i relation till argument av första ordningen. Dessa kallas 

argument av andra ordningen och betecknas med antingen ett P eller ett C (beroende av sorten 

av argument) samt en siffra som talar om vilket argument av andra ordningen detta är. 

Därefter skrivs argument av första ordningen in, efter argument av andra ordningen, som det 

nuvarande argumentet relaterar till. Det kan till exempel se ut såhär: P1C1, vilket anger att 

argumentet av den andra ordningen är ett argument för argumentet av den första ordningen, 

som i sin tur var ett argument mot tesen. Næss för vidare in begreppet premiss i sitt pro- och 

contraschema, vilket innebär att det mellan en tes eller ett argument och det argument som 

antingen stärker eller försvagar det, finns ett underförstått eller uttalat påstående som fungerar 

som en bro mellan dessa två variabler. (Ibid, s. 100 ff.) Något att ha i åtanke är att vald metod 

syftar till att analysera argument och inte åsikter. Dock anser jag att denna metod är 

användbar i syftet att analysera argument som ligger till grund för åsikter och vad som 

ansetts/anses om konfessionella friskolor.  

 

Innan jag påbörjar min argumentationsanalys måste jag läsa texten och därmed kommer jag 

även tolka den. Vid tolkning av texter är det viktigt att jag är införstådd med betydelsen av 

min personliga förförståelse av ämnet. Filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer 

hävdar att det för en läsare är omöjligt att tolka en text, om denne inte har någon förförståelse, 

varför detta, omedvetet, ständigt är med oss när vi läser och tolkar. Vår förförståelse grundas i 

det sociala sammanhang vi befinner oss i, vår socioekonomiska bakgrund, utbildning, 

språkkunskaper samt våra upplevelser och uppfattningar av samhället och världen, vilka 

samtliga är påverkansfaktorer för att vi skall kunna ta in och begrunda vad vi läser. Med detta 

som bakgrund till vår förmåga att tolka texter står det även klart att alla texters betydelse är av 

föränderlig karaktär, beroende av vem som är läsaren. (Bergström & Boréus 2012, s. 31) 

Utöver de kriterier som är påverkande för mig som läsare att kunna tolka en text, finns det 

ytterligare två strategier som är behjälpliga vid texttolkning: skribentens syfte med texten och 

hur hen använder språket samt hur diskursen är omskriven i andra texter (hur innefattande här 

även språkbruket vid beskrivningen av diskursen). För att förstå textens innebörd ytterligare 

och möjligtvis kunna tolka texten med andra påverkansfaktorer än de som jag ständigt bär 

med mig, är det viktigt att kunna placera texten i en genre. I denna studie blir genren 

branschtidning. (Ibid, s. 38 f.)  
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Ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid texttolkning och därmed även 

argumentationsanalysen är frågan om validitet och reliabilitet, där validitet i detta fall 

beskrivs vara läsarens förmåga att via text besvara en tydligt förankrad frågeställning. Det 

skall via texten vara möjligt att besvara den ställda frågan. Reliabilitet innebär i en textanalys 

att jag som läsare måste vara medveten om vilken tolkningsstrategi (se ovan) som är 

framträdande vid tolkningen av texten. Kvittens på att studiens reliabilitet är hög är att 

intrasubjektiviteten är god, vilket innebär att jag som läsare får samma resultat av text- och 

argumentationsanalysen av samma text, utförd vid olika tillfällen. (Bergström & Boréus 2012, 

s. 40 ff.) För att förtydliga detta i relation till den genomförda argumentationsanalys jag 

ämnar göra, innebär detta att ”relevansen hos ett pro-argument P för ett påstående T är ett 

mått på hur goda skäl P skulle ge oss att acceptera T om vi antog att P vore riktigt” och 

samma princip gäller med motargument (Boréus & Bergström 2012, s. 130).  

 

2.3 Teori 

Vid analysering av mitt undersökta material ämnar jag använda mig av Maria Klasson 

Sundins (2016) avhandling Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk 

undersökning utifrån FN:s barnkonvention i relation till barnkonventionens nionde artikel, 

om religionsfrihet: 

”1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och 

skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar 

sin rätt. 

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag 

och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och 

rättigheter.”  

(Regeringen 2014) 

Klasson Sundin (2016, s. 70) anger att det i barnkonventionen inte preciseras vad som anses 

vara religionsfrihet, men att det inom FN innebär att en person har rätten att ha eller byta 

religion samt rätten att utöva sin religionsfrihet, genom till exempel utbildning. Paragraf två 

ålägger ansvaret för barnets religionsfrihet på föräldrarna och/eller vårdnadshavarna och 

därmed minimeras statens möjlighet att fostra barn i religion. Detta är, enligt fil dr. i 
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religionsfilosofi Maria Klasson Sundin, i enlighet med barnkonventionens grundtanke där 

familjen är en central enhet i samhället som av staten skall ges stöd för att i sin tur kunna ge 

barn både kärlek och förståelse. Vidare omskrivs i barnkonventionens 30: ende artikel barns 

rätt att tillhöra religiösa minoritetsgrupper och tillsammans med andra medlemmar av denna 

minoritetsgrupp ges friheten och rätten att utöva sin religion. (Klasson Sundin 2016, s. 56 ff.) 

Klasson Sundin poängterar dock att trots artikel 30 så bör religionsfriheten betraktas som en 

individuell rättighet som barn måste ges från sina föräldrar i form av stöd och vägledning. 

Ansvaret för den enskildas religionsfrihet åläggs, som tidigare nämnt, föräldrarna, men det 

åläggs även föräldrarna ansvaret att låta barnet överta ansvaret för dennes religionsfrihet 

under uppväxtens tid. (Ibid, s. 70) 

För att förstå vad en rättighet är och innebär i relation till människor och personella relationer 

formulerade dåtida juristen Wesley Hohfeld i början av 1900-talet ett begreppsschema. 

Schemat används än idag och består av: rättighetsanspråk, frihetsrättighet, makträttighet och 

immunitetsrättighet. Hohfeld ansåg att samtliga begrepp kan vara närvarande i frågan om en 

mänsklig rättighet, men att rättighetsanspråket ges en centraliserad roll i mänskliga 

rättigheter. (Roth 2007, s. 150) Rättighetsanspråk innebär att en annan, motsvarande part har 

en skyldighet till personen som har en rättighet (Klasson Sundin 2016, s. 76). 

Klasson Sundins perspektiv på barns rätt till religionsfrihet samt Hohfelds begreppsschema 

anses tillföra ytterligare aspekt till denna studie där attityden gentemot religiösa friskolor från 

vuxenvärlden möts med barns rätt till religionsfrihet.  

 

2.4 Forskningsläge 

Forskning inom det specifika området min uppsats ämnar undersöka – attityd mot 

konfessionella friskolor hos lärare och övriga skribenter i de två valda 

fackförbundstidningarna – tycks inte tidigare varit vidare aktuellt som forskningsområde. En 

text av många olika texter jag läst behandlar dock en rektors attityd mot religiösa friskolor, 

med ett inifrånperspektiv, då hans arbetsplats för tidpunkten av textens publicering var en 

konfessionell friskola. Utöver denna text används litteratur i antologiformat som diskuterar 

konfessionella friskolors legitimitet samt även en studie som presenterar vad som skrivits om 

konfessionella friskolor i mediala nyheter, vilket är den studie som är mest lik denna uppsats. 
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En fjärde studie som används vid framställandet av detta arbete analyserar och diskuterar 

begreppen assimilation och mångkulturalism i förhållande till religiösa friskolor.   

 

Teologen och tillika etikprofessorn Elisabeth Gerle publicerade år 1999 boken 

Mångkulturalism – för vem? där hon i kapitel II – ”Muslimska friskolor i Sverige” – 

behandlar konfessionella friskolor ur ett integrationsperspektiv. Många röster under 1990-talet 

hävdade att muslimska friskolor inte skulle kunna vara förenliga med dåvarande läroplans 

värdegrund. I kapitlet intervjuades bland andra rektorn för den äldsta muslimska friskolan i 

Malmö. Rektorn, Mohamed Younes, angav i sin intervju att anledningen till muslimska 

friskolors existens var att även muslimska barn skulle lyckas i skolan, något han hävdade inte 

var möjligt i den allmänna skolan. Nyckeln till muslimska barns framsteg i skolan skulle vara 

att låta dem ha islam och arabiska på schemat, kombinerat med extra svenskundervisning. Ett 

koncept som skulle leda till starkt identitetsskapande hos eleverna. Rektorn hävdade dock, 

något förvåndande, att den bästa skolmiljön för samtliga elever skulle vara en allmän skola, 

där alla elever fick lyckas. (Gerle 1999) Även pedagogikprofessorn Guadalupe Francia har 

skrivit om minoritetsgruppers rätt till lika utbildning. I antologin Religiösa Friskolor i Sverige 

(2007) skriver Francia kapitlet ”Religiösa friskolor – en fråga om rättvisa”, där barns rätt till 

lika utbildning analyseras ur två perspektiv – Nancy Frasers analytiska perspektiv och Seyla 

Benhabibs analytiska perspektiv. Fraser, likt rektor Younes, legitimerar religiösa friskolors 

existens med argumentet att sådana skolor möjliggör likvärdig utbildning för alla barn, då alla 

blir bemötta med samma villkor. Minoritetsgruppens barn blir ingen minoritetsgrupp, som de 

kan bli i den allmänna skolan. Dagens skolsystem, med olika huvudmän som tillgodoser olika 

barns olika behov, anses enligt denna analys vara integrationsfrämjande då det leder till ökad 

tolerans för andras kulturer. (Francia 2007, s. 26 ff.) Benhabibs analytiska perspektiv är att 

likvärdig och jämställd utbildning för kulturella och religiösa minoriteter enbart kan ges inom 

ramarna för de demokratiska värderingar som det svenska skolsystemet grundas på. I 

praktiken innebär detta att minoritetsgruppens barn skall garanteras undervisning i ämnen 

som är obligatoriska, till exempel simning eller undervisning i sex- och samlevnad. Att som 

huvudman för skola utforma vissa undantagsbestämmelser för elever i dessa moment är att 

inte erbjuda dessa barn från minoritetsgrupper en jämlik skolgång. (Ibid. s. 31 ff.) 

 

En tredje studie som anses vara av värde för denna uppsats är Karin Sporres ”Value conflicts 

and faith based schools – in contemporary Sweden”, publicerad i tidskriften Nordic Journal of 

Religion and Society (2013). Sporre, professor i pedagogik med inriktning mot värdegrund, 
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genus och kulturell mångfald vid Umeå Universitet, undersökte hur konfessionella friskolor 

blev omskrivna i mediala nyheter perioden 2010-2012. Resultatet var av varierande sort där 

en skribent, Bo Rothstein (professor i politisk vetenskap), hävdade att alla elever i religiösa 

friskolor skall behandlas lika utefter den kommunala skolans värdegrund, eftersom skolorna 

finansieras av statliga medel. En annan skribent, utbildningsprofessorn Tomas Englund, 

hävdade dock att religiösa friskolor borde avskaffas då den allmänna skolan med dess 

heterogena elev- och lärarsammansättning är bäst lämpad för att fostra barn. Föräldrars 

tradition, kultur och religion torde således inte vara avgörande vid val av barnens skolgång. 

Ytterligare en text som hävdade att religion inte hörde hemma i skolväsendet var signerad 

Lars Ohly, som menade att föräldrars rätt att fostra deras barn i religion bör betraktas som en 

privatsak. (Sporre 2013, s. 183 ff.) Med dessa tre artiklar som utgångspunkt 

problematiserades barns rätt till religionsfrihet i förhållande till föräldrars rätt att ges ansvar 

för sina barns religionsfrihet. Detta är en fråga som även Bo Dahlin (2007) diskuterar i sin 

studie Fristående skolor och segregation: ”give a dog a bad name and hang him?” där han 

hävdar att föräldrars rätt att avgöra vilken skola som anses bäst lämpad för sina barn bör 

betraktas som tillförlit och inte som en möjlighet för föräldrar att indoktrinera sina barn 

(Dahlin 2007, s. 42). Vidare diskuterar och analyserar Dahlin begreppen assimilation och 

mångkulturalism, där det första innebär att människor med en viss kulturell tillhörighet dras 

till liknande folkgrupper, samt att konsekvent socialt umgänge bidrar till likheter mellan olika 

folkgrupper. Begreppet mångkulturalism innebär istället att människan ges utrymme att i sin 

egen kulturella/religiösa/etniska tillhörighet utvecklas och finna trygghet, för att därefter finna 

modet att undersöka andra kulturella/religiösa/etniska grupper. Med mångkulturalism 

utvecklas, enligt Dahlin, integration. (Dahlin 2007, s. 34 ff.) Artikelns diskussion kring de två 

begreppen medför intressant aspekt för undersökningen där integration och segregation ofta 

använts som argument för och mot religiösa friskolor. 

  

2.5 Bakgrund 

Detta avsnitt kommer bestå av en kort redogörelse för vilka partier som under åren 1990-1992 

hade mandat i Riksdagen, samt historik om och innebörd av friskolereformen, bearbetningar 

av lagtexter som möjliggör konfessionella friskolor och litteraturgenomgång av skrifter om 

religiösa friskolor i Sverige.  
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2.5.1 Riksdagen år 1990-1992 

Perioden 1990-1992 i Sverige innebar riksdagsval år 1991, vilket blev ett val med maktskifte 

samt även två nya riksdagspartier som klarade fyraprocentsspärren. Valet dessförinnan, år 

1988, slutade med en ledning av det socialistiska blocket, med Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet, samt en utökning av Riksdagen med ytterligare ett parti, nämligen 

Miljöpartiet. Utöver det socialistiska blocket fanns i Riksdagen även det borgerliga blocket, 

bestående av Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna. Miljöpartiet tillhörde under perioden 

1988-1991 ingetdera av blocken. Efter valåret 1991 regerade det borgerliga blocket bestående 

av tidigare nämnda Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna, men även ett av de två nya 

riksdagspartier – Kristdemokraterna. Utöver Kristdemokraterna som i och med deras 

välkomnande i Riksdagen klarade fyraprocentspärren, klarade även det nybildade partiet Ny 

Demokrati spärren men var under mandatperioden 1991-1994 inte tillhörande något av 

blocken, utan erhöll en så kallad vågmästarroll. (Statistiska Centralbyrån) 

 

2.5.2 Friskolereformen 

Skolväsendet hade sedan den socialdemokratiska regeringen Ingvar Carlsson, 1988-1991, 

varit en central del av det omdebatterade välfärdsområdet. Skolminister Göran Persson 

verkade för att decentralisera skolan, innebärande att skolan inte längre skulle åligga statens 

ansvarsområde, utan enskilda kommunen. Staten skulle ansvara för utveckling av skolan samt 

uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolans nya huvudman, det vill säga kommunen. 

(Persson 1990, s. 108) Riksdagen och regeringen skulle på nationell nivå styra 

skolverksamheten via skollagar och förordningar som var grundade på resultat från de tre 

ovan nämnda kontrollerande arbetsmetoder, vilka även utvecklingen för skolväsendet skulle 

grundas av. Kommunerna, tillika skolornas huvudman, skulle ansvara för att 

skolverksamheten erhöll de resurser som krävdes för att utbildningen skulle bedrivas med 

kvalitet och i enlighet med rådande föreskrifter och skollag. Detta innebar, att det även skulle 

finnas en lokal tillsyn av skolan. Den socialdemokratiska regeringen kom även att möjliggöra 

en viss valfrihet för elever och föräldrar att själva välja skola, något som den efterföljande 

borgerliga regeringen Carl Bildt utvecklade. (Lundgren 2014, s. 113 ff.) 

 

Friskolereformen år 1992 sjösattes av den borgliga regeringen som sedan valet år 1991 varit i 

styrande position med Carl Bildt som statsminister. Enligt proposition 1991/92:95 Om 

valfrihet och fristående skolor var syftet med friskolereformen att barn och föräldrar skulle 
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ges frihet att själva välja skola, oavsett om denne kom att vara offentlig eller fristående. 

Föräldrar (för de elever under 18 år) skulle även ges möjlighet att välja skola utanför den egna 

hemkommunen. Ett heterogent skolsystem ansågs vara av värde då individens valmöjlighet, i 

detta fall föräldrarnas valmöjlighet, skulle öka engagemanget från föräldragruppen. Likaså 

skulle kommuner och skolor kunna anpassa utbudet efter gruppens efterfrågan. Utbud och 

efterfrågan skulle således komma att utveckla skolväsendet med en mångfald av pedagogiska 

strömningar och olika utbildningsvägar. För att möjliggöra föräldrar och barns valfrihet 

mellan kommunala och fristående skolor, krävdes att dessa barn försäkrades samma rätt till 

ekonomiska förutsättningar som de som valde en kommunal skola. Inför reformen skulle 

varje elev erhålla ett statsbidrag som, oavsett vald skola, följde med eleven och därmed blev 

skolgången finansierad. Eleven i friskolan skulle även säkerställas utbildning av god kvalitét, 

på samma sätt som i den offentliga skolan, med en godkänd läroplan och lärare av god 

kompetens. (Ask 1991, s. 8) 

 

2.5.3 Friskolor och modernitet 

Elisabeth Gerle skriver i sin bok Mångkulturalism – för vem? (1999) om värdekonflikter i 

samband med kulturmöten under det sena 1990-talets Sverige, med visst fokus kring kristna 

och muslimska friskolor, med hjälp av religionsvetare, forskare och doktorer i islamologi 

samt religionshistoriker och teologer. I kapitlet ”Friskolor och modernitet” klargör hon för 

den religionsfrihet som kommit att prägla landet, hämtat ur ett alltmer sekulariserat Sverige, 

med påtryckningar från frikyrkorörelsen och liberala vindar, där frikyrkorörelsen önskade av 

staten en intensifiering av det religiösa livet, men utan statens vakande blick. De liberala 

åsikterna i samhället ville istället se en frihet från religion. På vardera håll men ändock 

gemensamt blev de två grupperna rösten för självbestämmanderätt och individualism – en 

tydlig motståndare till socialdemokratins etablerade kollektiva tanke. (Gerle 1999, s. 96 f.) 

Konfessionella friskolor kom så småningom att etableras i landet och kom att ses som en 

kritik mot den sekulariserade skolan, med sitt fokus på industrialiserad materialism, där 

ansvaret för frågor av etisk karaktär och meningen med livet kom att åläggas det privata. 

Detta blev en springande punkt i debatten om religiösa och etniska friskolor, där elever och 

föräldrars självbestämmanderätt sattes i första hand och möjligheten att själva välja vilka 

normer elevernas skolgång skulle präglas av, ansågs av viktigare karaktär än det 

resultatinriktade förnuftet som speglade den allmänna skolan. (Ibid, s. 100 ff.) 

Friskolereformen år 1992, där skolorna separerades från staten i frågan om ideologi och 
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religion, något som ansågs mer positivt hos liberalerna än hos socialdemokraterna, går att 

likna med separationen mellan kyrka och stat, som även det ansågs mer väsentligt ur ett 

liberalistiskt perspektiv än socialdemokratiskt. (Ibid, s. 98.) 

 

2.5.4 Religiösa friskolor 

Att definiera innebörden av en religiös friskola har visat sig vara komplext, då det skulle 

kunna definieras som en skola med extra timmar för konfessionell religionsundervisning. 

Däremot finns det skolor som enligt Skolverket klassas som konfessionella skolor men som 

själva menar att deras undervisning inte har till syfte att fostra elever i en specifik tro, utan att 

det religiösa inslaget i skolan istället går att finna vid aktiviteter utöver kunskapsundervisning, 

t.ex. vid bönetillfällen under skoldagen. Dessa inslag av åsikter komplicerar därmed 

definitionen av konfessionell friskola. Likt övriga friskolor ägs konfessionella skolor av annan 

huvudman än kommun eller landsting, men det är enligt skollag förbjudet för samtliga 

friskolor, oavsett inriktning, att erhålla ekonomisk ersättning från elever/föräldrar, utan 

skolorna skall finansieras via bidrag från respektive elevs hemkommun. Det finns enligt 

Skolverket ungefär 70 konfessionella friskolor i Sverige, varav drygt 90 procent av dessa är 

grundskolor. Utöver dessa 70 konfessionella skolor finns även friskolor vars pedagogiska 

inriktning grundas i en specifik livsåskådning, exempelvis Waldorfpedagogik som grundas i 

antroposofi, som av många religionsforskare är en livsåskådning placerad i facket ”ny 

religion”. Då rörelsen utformat egen pedagogik, anses de av Skolverket inte vara en 

konfessionell skola, vilket indikerar ytterligare, att avgörandet för vad en konfessionell skola 

faktiskt är, är något svårbestämt. (Berglund & Larsson 2007, s. 9 f.) Trots dessa svårigheter 

med definition av religiösa friskolor, menar vissa forskare att dessa skolor uppkommit då det 

funnits en efterfrågan av dem, främst hos föräldrar och elever tillhörande såväl etniska som 

religiösa minoriteter. Dessa minoritetsgrupper anses existera i ett utanförskap i den 

kommunala skolan då de, på olika sätt, är normbrytande och därmed klassificeras som 

”främmande”. I en religiös friskola anses inte dessa grupper vara främmande, varför det kan 

anses vara en motivering till konfessionella skolans existens, då eleverna däri får utrymme att 

existera på lika villkor – de får äta, klä sig, föra sig på det sätt som åligger dem i deras 

specifika religion. (Ibid, s. 11 ff.) 

 

Samtliga friskolor, oavsett huvudman eller skolinriktning, måste följa de nationella 

kursplanerna och även leva upp till värdgrundsmålen som är rådande i den nationella 
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läroplanen. Detta innebär att religionsundervisningen inte får ersättas av den specifika religion 

vars inriktning den konfessionella skolan erhåller, men att undervisning i den religionen får 

ske i skolan, dock utöver ordinarie kurs- och timplan. (Berglund & Larsson 2007, s. 11) 

 

2.5.5 Skollagen 

Enligt 6§ i första kapitlet i skollagen skall utbildningen i all skolverksamhet med en offentlig 

huvudman, d.v.s. kommunal sådan, vara icke-konfessionell. Vidare i 7§ i samma kapitel 

framgår det att undervisningen vid fristående skolor även den skall vara av icke-konfessionell 

karaktär, men att utbildningen i dessa skolor får ha en konfessionell inriktning. Det framgår 

även att allt deltagande i konfessionella aktiviteter skall vara frivilligt för den enskilda 

individen. (Utbildningsdepartementet 2010) Skolverket har i sin publikation Juridisk 

vägledning, mer om … Fristående skolor (2015) försökt konkretisera skollagen så att det skall 

bli enklare att förstå, och därmed även följa lagen. Fristående skolor får, som nämnts i 

skollagen, ha konfessionella inslag i utbildningen, vilket innebär att t.ex. måltider, raster, 

skolskjutsar och utflykter får vara av konfessionell karaktär. Detta inom ramen för den 

nationella värdegrundsplanen som råder, där demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter är utgångspunkten. Religiösa friskolor har enligt lag, möjlighet att undervisa i 

samhällsorienterade ämnen med fördjupning i den specifika religion som är aktuell, men även 

denna undervisning måste vara icke-konfessionell. Undervisningen måste vara saklig och 

vetenskapligt förankrad, precis som övrig undervisning i skolan. (Skolverket 2015, s. 3 f.) 

Enligt skollagen är Skolinspektionen ansvarig att via tillsyn försäkra staten och medborgarna 

om att religiösa friskolor följer de paragrafer som skollagen består av 

(Utbildningsdepartementet 2010). 
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3. Undersökning och analys 

I detta kapitel presenteras undersökningen som är utförd med en argumentationsanalytisk 

metod. Kapitlets rubriker utgår från de tre frågeställningar studien syftar att undersöka och 

besvara. Efter varje frågeställning följer en kortfattad sammanfattning med syfte att på ett 

konkret vis redogöra för svaren på respektive frågeställning.  

 

3.1 Vad ansågs av 1990-1992 års riksdagspolitiker i frågan om 

statligt finansierade konfessionella friskolor?  

I propositionen 1991/92:95 startar diskussionen om statligt finansierade konfessionella 

fristående skolor i Riksdagen. Propositionen är framtagen av dåvarande utbildningsminister 

Beatrice Ask, hemmahörande i partiet Moderaterna. Propositionens tes är av uppmanande 

karaktär, varför den klassificeras som en preskriptiv tes och lyder: ”Målet är att åstadkomma 

största möjliga frihet för barn och föräldrar att välja skola.” (Ask 1991, s. 8) Nedan 

presenteras ett av regeringens argument där frågan om konfessionella friskolor berörs, som är 

av underbyggande argument för propositionens preskriptiva tes. 

 

P4: ”Flertalet av de fristående skolor som finns idag har startats för att de arbetar med en viss 

pedagogik eller har en konfessionell inriktning. Den nu förestående reformen kommer med 

stor säkerhet att öka antalet skolor med sådana inriktningar.” (Ask 1991, s. 8) 

 

Argumentet som utbildningsminister Ask använder för att framhäva att det behövs en 

valfrihet för barn och föräldrar i frågan om skolval talar om för läsaren att det redan finns 

fristående skolor med konfessionell (och alternativ pedagogisk) inriktning som inte erhåller 

statliga ekonomiska medel för att möjliggöra sin utbildning. Eftersom det finns en efterfrågan, 

bör det således från staten finnas ett utbud. Utbildningsministerns preskriptiva tes går således 

att koppla till barnkonventionens nionde artikel där samtliga paragrafer bör ses som 

parametrar som talar för en friskolereform. Sverige som stat är därmed skyldiga att respektera 

föräldrars rättigheter att på ett tillförlitligt vis ge barnen den vägledning som behövs för 

barnens rätt att utöva sin religion. (Regeringen 2014) Staten bör således ses skyldiga att 

tillgodose enskilda individers rättigheter, i enlighet med Hohfelds begreppsschema. Enligt 

denna proposition ansåg regeringen Carl Bildt att barn och föräldrar hade rätt till eget val av 

skola, oavsett inriktning. (Roth 2007, s. 150) Detta styrks även av Elisabeth Gerles (1999, s. 

96 f.) kapitel om friskolor och konfessionella friskolor, där hon redogör för den 
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konfessionella skolans existens tack vare liberala vindar och starka frikyrkliga röster. Även 

Gerle omskriver föräldrar och elevers självbestämmanderätt som en grundläggande anledning 

till friskolereformen (Gerle 1999, s. 100 ff.). 

 

C1: ”En sådan hänvisning innebär bl.a. att det blir tydligt att en skola inte rimligen skall 

godkännas om den brister i öppenhet och insyn eller ägnar sig åt ensidig indoktrinering.” (Ask 

1991, s. 12) 

 

I propositionens slutskede diskuterar utbildningsminister Ask om tillsynen av framtida 

fristående skolor där hon poängterar att skolor, oavsett inriktning, inte skall godkännas om de 

till exempel ägnar sig åt indoktrinering, något som klassificeras som ett argument mot 

propositionens preskriptiva tes. Likt Guadalupe Francias kapitel om Benhabibs analys av 

religiös mångfald i skolväsendet, skall religion enbart ges utrymme om den är i enlighet med 

demokrati och jämlikhet (Francia 2007, s. 31 ff.). Barnkonventionens nionde artikel 3§ 

styrker Asks argument, då friheten att utöva sin religion inte får bryta mot andra 

grundläggande friheter, till exempel ett barns tankefrihet (Regeringen 2014). 

 

Propositionen möttes av motion 1991/92:Ub62, framtagen av dåvarande vice ordförande i 

utbildningstillskottet Lena Hjelm-Wallén (S) och flertalet andra socialdemokratiska 

riksdagsledamöter. Hjelm-Wallén bemöter propositionen med en värderande tes som råder: 

”Genom grundskolan erbjuds alla elever, oberoende av geografisk hemvist och sociala 

förhållanden, en likvärdig utbildning.”  Utbildningstillskottets vice ordförande understödjer 

sin tes med flertalet argument som talar för grundskolan som en spegelbild av det 

demokratiska Sverige, under det tidiga 1990-talet. (Hjelm-Wallén et. al. 1991) 

 

P1P4: ”Det ger skolan en viktig roll för att utveckla respekten för andra människor och för att 

träna förmågan till samarbete.” (Hjelm-Wallén et. al. 1991) 

 

Vidare understödjs ovanstående argument för en gemensam skola för alla, med argument som 

talar för skolan som en mötesplats, oavsett kulturell, social eller religiös bakgrund (Hjelm-

Wallén et. al. 1991). 
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P1P1P4: ”Detta sker bäst i en skola där elever med olika social bakgrund, skilda kulturella 

och religiösa traditioner arbetar tillsammans. Den gemensamma skolan skall vara en 

mötesplats för olika kulturer och värderingar.” (Hjelm-Wallén et. al. 1991) 

 

I samma följdmotion bemöter politikerna utbildningsministerns förhoppning om en ökning av 

antalet konfessionella friskolor, och ställer sig frågande till eventuella konsekvenser av en 

sådan ökning. De socialdemokratiska politikerna poängterar att regeringen, med 

utbildningsministern som högst ansvarig, inte resonerar kring eventuella för- eller nackdelar 

med konfessionella friskolor, ur ett demokratiskt och interagerande perspektiv. (Hjelm-

Wallén et. al. 1991) 

 

P6: ”Värdet av den goda skola som skolreformatorer i över hundra år kämpat för, den 

gemensamma grundskolan för alla barn, förefaller ha minskat för den nuvarande regeringen 

och underordnats idén om att privatisera offentlig verksamhet.” (Hjelm-Wallén et. al. 1991) 

 

I ovanstående argument för en gemensam skola för alla, tydliggörs socialdemokraternas 

politiska åsikt att en gemensam grundskola skall gälla samtliga barn i Sverige samt att 

regeringen inte tar detta i beaktande, när de väljer att sära på den ”goda skola” som skapats 

under det senaste seklet (Hjelm-Wallén et. al. 1991).  

 

Hjelm-Walléns m.fl. motion argumenterar mot Dahlins artikel om mångkulturalism vs. 

assimilation, där Dahlin anser att mångkulturalism, innebärande att individen ges möjlighet 

att utvecklas i den egna religiösa miljön, är nyckeln till ett integrerat samhälle. Detta eftersom 

individen då finner trygghet i sig själv vilket senare bidrar till nyfikenhet för andra. (Dahlin 

2007, s. 34 ff.) Motionens argument P1P1P4 går emot barnkonventionens artikel 30 som 

enligt Maria Klasson Sundin (2016, s. 58) ger varje barn rätt att tillhöra religiösa 

minoritetsgrupper och även rätt att tillsammans utöva sin religion. Detta då det inte finns 

något som talar för att religiösa minoritetsgrupper inte skulle kunna bidra till ökad förståelse 

för andra grupper. Motionen går mot barnens rätt till religionsfrihet, då det i vissa fall krävs 

ett aktivt agerande för att detta skall uppnås, t.ex. införande av konfessionella friskolor.  

 

Västerpartiets Björn Samuelsson skrev motion 1991/92:Ub68 med, av mig omformulerad, den 

normativa tesen ”Risken för segregation”. Samuelsson argumenterar för en gemensam skola 

för alla, då risken för segregation annars är överhängande stor. (Samuelsson 1991) 
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P3: ”Det finns också anledning att betona riskerna med en ökad etnisk och religiös 

segregering mellan enskilda skolor vilket på sikt kan komma att öka främlingsfientligheten 

och oförståelsen mellan olika ungdomsgrupper i samhället.” (Samuelsson 1991) 

 

Samuelsson befarar att den ökning av konfessionella friskolor som regeringen önskar se, kan 

leda till förödande konsekvenser i form av främlingsfientlighet, vilket härleds till en 

segregering av såväl religiös tillhörighet som etnisk tillhörighet. Även Samuelssons motion 

talar emot Dahlins artikel i frågan om integrering i relation till religiösa friskolor (se ovan). 

Däremot talar Elisabeth Gerles andra kapitel för Samuelsson motion, där rektorn för den 

muslimska friskolan i Malmö, Younes, hävdade att det absolut bästa för alla barn, skulle vara 

en gemensam grundskola för alla, utan specifika profileringar (1999, s. 42). I frågan om 

barnens rätt till religionsfrihet skulle argument P3 eventuellt utgöra grund för begränsning av 

denna frihet. Detta ifall barnkonventionen skulle anse främlingsfientlighet som godtagbar 

grund för begränsning, vilket dock är svårt att ta ställning till då det formulerades som en 

eventuell framtida konsekvens av friskolereformen.   

 

I motion 1991/92:Ub225 skriver samma Lena Hjelm-Wallén som tidigare refererats till, med 

andra socialdemokratiska riksdagsledamöter, om ”En skola för alla” där utbildningen är 

densamma för samtliga elever runtom i landet, oavsett geografiska, sociala eller ekonomiska 

påverkansfaktorer. Alla elever skall inför skolan ställas lika, vilket skall generera i hög 

kunskapsnivå för den enskilda, något som både samhället och individen gynnas av i 

framtiden. För att skapa framtida samhällsmedborgare med hög kunskapsnivå skall även 

skolan bemöta varje elev med respekt. (Hjelm-Wallén et. al. 1991) Det tas med andra ord 

ingen hänsyn till barns rätt till religionsfrihet enligt barnkonventionen eller statens skyldighet 

att tillgodose individers rättighetsanspråk. Däremot är motionen i samspråk med Benhabibs 

analys av skolväsendet när hon menar att skolan skall vara lika för samtliga elever, oavsett 

religiös tillhörighet, då religion inte skall vara en anledning till religiösa elevers uteblivande i 

obligatoriska moment, eftersom det då inte blir en likvärdig utbildning. (Francia 2007, s. 36)  

 

Premiss: ”Elever med olika bakgrund möts också i klassrummet och på skolgården.”  

P5: ”Detta är en tillgång för individen, men också för samhället. Skolan har bidragit till att 

minska de sociala spänningarna.” (Hjelm-Wallén et. al. 1991) 
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I ovanstående premiss och argument går att avläsa en distinktion i frågan om religiösa 

friskolor, där politikerna argumenterar för en gemensam skola för alla, då elever med olika 

bakgrunder bör interageras i skolan för att motverka sociala spänningar i samhället, något som 

talar emot Dahlins artikel om integrering (se ovan).  

 

3.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att religiösa friskolor, under perioden 1990-1992, 

diskuterades mellan riksdagspolitiker, men att dessas eventuella finansiering av statliga medel 

ej debatteras. Proposition 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor var en 

argumenterande text skriven och framställd av utbildningsministern med syfte att verka för 

den kommande friskolereformen. I propositionen nämns konfessionella friskolor och 

prognosen om en ökning av dessa, men det diskuteras inte om att dessa skolor skall 

finansieras med statliga bidrag. Inte heller diskuteras detta i någon av de motioner som 

omnämner religiösa friskolor, utan samtliga motioner diskuterar risken för ökad segregering 

som kan bli till följd av statligt finansierade konfessionella friskolor.  

 

3.2 Vilka är de som år 1990-1992 skrev och idag (år 2016-2018) 

skriver om religiösa friskolor i de två valda fackliga 

medlemstidningarna? 

Efter bearbetning av de två utvalda fackliga medlemstidningarna för lärare resulterade detta i 

22 texter under perioden 1990-1992, där 12 texter publicerades i Skolvärlden och resterande 

10 texter i Lärarnas tidning. Perioden 2016-2018 publicerades fem texter sammanlagt, där 

fyra är från Lärarnas tidning och en från Skolvärlden. Vid undersökningen av dessa 

sammanlagda 27 texter kan följande fem grupper omnämnas som skribenter:  

 

3.2.1 Redaktionen 

Redaktionen är de personer som under åren 1990-1992 och 2016-2018 varit anställda på 

tidningarna Lärarnas tidning eller Skolvärlden. Under åren 1990-1992 skrev redaktionen två 

respektive sju artiklar om konfessionella friskolor och under åren 2016-2018 skrev 

redaktionen fyra respektive en artikel om samma ämne. Under perioden 1990-1992 var två av 

sju reportage i Skolvärlden skrivna med en attityd mot konfessionella friskolor, vilket även 
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var antalet reportage med tydlig positiv inställning för konfessionella friskolor. En nyhet var 

av tydlig neutral genre medan resterande två artiklar var någorlunda svåra att kategorisera i 

facken positiv, negativ eller neutral. I Lärarnas tidning under den första undersökta 

tidsperioden hade båda nyheterna positiv attityd gentemot ämnet. I samma tidning under åren 

2016-2018 var samtliga nyheter mot konfessionella friskolor. Texterna som anges vara 

skrivna av redaktionen på respektive tidning är publicerade som reportage utförda av dem 

själva eller nyheter som ibland är refererade till större nyhetsbyråer, till exempel TT. Det 

reportage som publicerades av Skolvärlden (2017, s. 20-27) perioden 2016-2018 innehåller 

intervjuer med flertalet olika aktörer som är engagerade i frågan om konfessionella friskolor, 

däribland lärare, forskare och politiker. Detta medför att det i ett reportage finns både attityder 

för och mot konfessionella friskolor samt attityder av neutral karaktär.  

 

3.2.2 Skolpersonal 

Den andra gruppen skribenter som i tidningarna diskuterat religiösa friskolor är skolpersonal, 

där alla utom en anger sig för att vara lärare. Gruppen skolpersonal stod för sex texter i 

Lärarnas tidning under perioden 1990-1992, i form av insändare och debattartiklar. Sören 

Eklöf, Torbjörn Aronson och Inger Forssell var lärare som samtliga argumenterade för 

konfessionella friskolor, utifrån olika perspektiv, då både Torbjörn Aronson och Inger 

Forssell angav sig arbeta på konfessionella friskolor medan Sören Eklöf signerade sin text 

med speciallärare utan angiven arbetsplats. Rolf Malmberg, Christer Nilsson och Karin 

Wergius-Kristensen argumenterade mot konfessionella friskolor, där de två förstnämnda 

angav sig vara lärare medan den sistnämnda angav sig vara skolpersonal utan vidare 

definiering. Under samma period i den andra tidskriften, Skolvärlden, var gruppen 

skolpersonal upphovspersoner till två texter, även här i form av insändare och debattartikel. 

Gunnar Ståldal och Bernt Ove Stenmark författade dessa, där den förstnämnde ställde sig 

kritisk till konfessionella inslag i skolan medan Stenmark argumenterade för konfessionella 

friskolor. Dessa antal bör ställas i komparation med båda tidningarnas antal under perioden 

2016-2018, som är noll.  

 

3.2.3 Ordförande i respektive lärarförbund 

Varje nummer av vardera fackmedlemstidning inleds med en ledare, skriven av respektive 

ordförande för fackförbunden. Tidskriften Skolvärlden, som är Lärarnas Riksförbunds 

medlemstidning, inledde varje nummer med en ledare skriven av dåvarande ordförande Ove 
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Engman och Lärarförbundets ordförande Christer Romilson skrev Lärarnas tidnings ledare, 

under perioden 1990-1992. Under åren 1990-1992 skrev Ove Engman om konfessionella 

friskolor vid två tillfällen, medan Christer Romilson skrev om det en gång. Åren 2016-2018 

styrs Lärarnas Riksförbund av Åsa Fahlén, som under genomsökt period aldrig skrivit om 

ämnet, vilket inte heller Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gjort under 

samma period.  

 

3.2.4 Pastor 

I Lärarnas tidning nummer 20, år 1992, publicerades en insändare skriven av Rune 

Brännström, dåvarande pastor vid Ramlösakyrkan i Helsingborg. Brännström argumenterade 

för religiösa friskolors existens, med inriktning mot kristna friskolor. 

 

3.2.5 Teolog 

I det första numret av Skolvärlden år 1992 publicerades insändaren ”Europas bästa skola – 

även i religionskunskap?” av teologen Göte Olingdahl. Olingdahl använde sista delen av sin 

text till att argumentera mot konfessionella friskolor. 

 

3.2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det utifrån ovanstående undersökning konstateras att Skolvärlden 

publicerade flest antal nyheter eller reportage om konfessionella friskolor under åren 1990-

1992, med antalet sju. Därefter kom insändare eller debattartiklar undertecknade 

skolpersonal/lärare i Lärarnas tidning med sex artiklar, under samma tidsperiod. En tredjedel 

av dessa, alltså två, ledarartiklar signerades ordförande av Lärarnas Riksförbund under 

perioden 1990-1992. Det tydliggörs i resultatet att frågan om konfessionella friskolor var ett 

mer omskrivet ämne under den tidigare undersökta tidsperioden, än den senare undersökta 

tidsperioden, oberoende av vem som var skribent.  

 



  22 

 

3.3 Vad ansåg de diskuterande om konfessionella friskolor vid 

friskolereformens tidpunkt och vad anser de diskuterande idag om 

konfessionella friskolor? 

För att på ett tydligt sätt presentera vad som skrivits om konfessionella friskolor i de två valda 

tidskrifterna följer presentation av vardera grupp som ovan presenterats som skribenter. 

 

3.3.1 Redaktionen 

I Lärarnas tidning perioden 1990-1992 publicerades två reportage och nyheter som båda 

handlade om konfessionella friskolor. I nummer 24 från år 1991 publicerades ett reportage om 

scientologernas skola där skolans föreståndare blev intervjuad om skolans metoder i relation 

till allmänna skolors metoder, och vad som skilde dem åt. Föreståndaren poängterade ett visst 

studiesätt, framtaget inom scientologerna, med fokus på varje elev som individ. (Lärarnas 

tidning 1991, s. 6) Att se eleverna som individer styrks av Maria Klasson Sundin som skriver 

att barnkonventionens artikel nio om religionsfrihet handlar om individens rättigheter, som 

bör ges av såväl föräldrar som miljö.   

 

P1: ”Eleverna studerar i sin egen takt och uppmuntras att hjälpa varandra.” (Lärarnas tidning 

1991, s. 6)  

 

I det fjärde numret av tidningen år 1992 publicerades ett reportage om dåvarande 

utbildningsminister Beatrice Ask. Reportaget handlade delvis om hur regeringens politik 

förenklade för religiösa grupper att starta skolor, något som Ask menade grundades i en 

uppfattad avsaknad av moral och värderingar i den allmänna skolan. (Lärarnas tidning 1992, 

s. 14) Att som förälder, eller elev, anse att något saknas i den allmänna skolan är enligt 

utbildningsprofessorn Tomas Englund inte tillräckliga skäl för att välja religiös friskola, vilket 

Karin Sporre (2013) presenterar i sin studie. Ask problematiserade även i reportaget 

läroplanskommitténs formulering om en kristen etik och västerländsk humanism som skolan 

skall genomsyras av och hävdade att även denna aspekt kan ligga till grund för en 

efterfrågan/rättighetsanspråk av en egen religiösa skola (Lärarnas tidning 1992, s. 14). Asks 

argumenterande för att religiösa friskolor bör betraktas ur barnkonventionens nionde artikel 

2§ där huvudansvaret för barns religionsfrihet åläggs föräldrarna, varför de bör betraktas som 

beslutande parter för barnet, och inte staten. 
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P2P1: ”[…] Och misstänker den muslimska familjen att barnen utbildas till kristna 

trosbekännare, så har den fått felaktig information […].” (Lärarnas tidning 1992, s. 14)  

 

Under samma tidsperiod i Skolvärlden publicerades sju reportage och nyheter, samtliga under 

år 1992. Tidningens nummer 13 år 1992, utgiven strax efter det att den svenska 

friskolereformen ägt rum, publicerade ett reportage och en nyhet om religiösa fristående 

skolor i Sverige. Till följd av detta publicerades i samma nummer både reportage och nyheter 

om statligt finansierade muslimska friskolor i grannlandet Danmark, något som funnits sedan 

1970-talet. (Skolvärlden 1992) 

 

P1: ”Muslimska föräldrar upptäckte på 70-talet den danska friskolelagens möjlighet att 

skydda deras barn från dansk livsstil.” (Skolvärlden 1992, s. 9)  

 

Reportagen vittnade om att de danska religiösa friskolorna under en lång tidsperiod varit 

utanför samhället, ett agerande som eventuellt skulle kunna legitimeras med 

barnkonventionens 30: onde artikel som berättigar barn i minoritetsgrupper att tillsammans 

med andra medlemmar utöva sin egen religion. De danska religiösa friskolornas segregering 

från övriga samhället förändrades då en ny dansk friskolelag inträdde vintern 1992. 

 

PT: ”Barnen skulle fortsätta vara muslimer och hålla fast vid hemlandets livsstil.” 

P2: ”Tidigare har skolorna kunnat utse sina egna tillsynsmän. De har stått för inspektionen 

själva, om de velat.” (Skolvärlden 1992, s. 11) 

 

Reportaget som berörde religiösa friskolor i Sverige handlade om två kvinnor som senare 

skulle starta en muslimsk friskola i Lund. Kvinnorna hade båda konverterat till islam och 

hade kulturella rötter i ett svenskt samhälle, något som enligt erfarenhet från personal på 

dansk muslimsk friskola var av värde. 

 

FT: ”De skolor som har haft det svårast här är de som inte har danskar i ledningen.” 

P1: ”Danskar har lättare att hantera den danska lagstiftningen och de är insatta i hur saker och 

ting fungerar.” (Skolvärlden 1992, s. 12) 
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Upphovskvinnorna till den muslimska friskolan i Lund hävdade att det fanns ett behov av en 

sådan ur ett elevperspektiv, då de muslimska barnen i dåtida Sverige var splittrade mellan två 

kulturer (Skolvärlden 1992, s. 10). Även tidigare nämnd rektor Mohamad Younes ansåg att 

muslimska friskolor behövdes, då muslimska barns behov inte tillgodosågs av den allmänna 

skolan (Gerle 1999, s. 49). Detta är ett fenomen som sedan, åtta år efter Gerles publikation, 

diskuterades i Guadalupe Francias (2007, s. 26) kapitel om Frasers analys av den svenska 

skolan, vilken hävdade att religiösa friskolor måste finnas för att även religiösa 

minoritetsgruppers barn skall prioriteras och bli tillgodosedda sina behov. Publikationerna 

styrks av barnkonventionens nionde artikel 1§, samt den 30: onde artikeln om 

minoritetsgruppers rätt att utöva sin religion i gemenskap.  

 

P1: ”I den svenska skolan slås de muslimska barnen ut.” (Skolvärlden 1992, s. 10) 

 

Kvinnorna mottog frågor om hur muslimsk kultur med stereotypa könsroller skulle vara 

likvärdig en svensk allmän skola, som vilar på demokrati och jämlikhet (Skolvärlden 1992, s. 

10). En sådan attityd om muslimska friskolor verkar, enligt de artiklar som tagits del av vid 

denna studie, varit vanligt förekommande under 1990-talet då även Gerles artikel framhåller 

argument om att islam inte skulle varit förenlig med värdegrunden som enligt lpo 94 skulle 

genomsyra utbildningen (Gerle 1999). Enligt upphovskvinnorna till Lunds första muslimska 

skola skulle detta inte vara några problem, då jämlikhet mellan könen präglar religionen 

islam, trots att det av andra orsaker ser annorlunda ut i länder där islam är statsreligion. 

(Skolvärlden 1992, s. 10) 

 

P2: ”Vi skall för eleverna och deras föräldrar framhålla jämlikheten mellan män och kvinnor 

som finns fastslagen i islam men som på grund av ekonomiska, politiska och sociala 

förhållanden i de muslimska länderna ej i större utsträckning har praktiserats.” 

P1P2: ”Vi kommer att poängtera islams utbildningskrav som gäller pojkar och flickor i lika 

grad.” (Skolvärlden 1992, s. 10) 

  

I samma nummer av tidskriften gick det att läsa en nyhet om ”Flodvåg av friskolor” som 

presenterade att 50 ansökningar om att starta friskolor hittills godkänts, däribland många 

religiösa friskolor (Skolvärlden 1992, s. 8), något som indikerar att det fanns ett stort behov 

av religiösa friskolor från individer och grupper. Staten blev därför skyldig att efter 

granskning av ansökningar tillgodose minoritetsgruppers och enskilda individers behov och 
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ålägga ansvaret för barnens religionsfrihet på vårdnadshavare. Längre fram i samma nummer 

gick det att läsa ytterligare ett reportage om en dansk muslimsk friskola, vars normativa 

utgångspunkt var att det danska inte ansågs vara farligt. Det framgick från reportaget att 

skolan gav eleverna influenser av den danska kulturen via studiebesök, eftersom detta var 

något eleverna annars gick miste om. Trots, från skolledningen ansedda, behov av den danska 

kulturens influenser, legitimerades skolans existens med argument för elevernas 

identitetsskapande, som enligt Bo Dahlin (2007, s. 35) skapas när människan ges möjligheten 

att i egen kultur/religion finna trygghet, vilket är avgörande för ett skapande av identitet. 

Staten är enligt barnkonventionen skyldig att ge eleverna denna utvecklingsmöjlighet, om 

Dahlins påstående om sambandet mellan identitetsskapande och vistelse i egen religiös miljö 

är sanningsenlig, något som styrelsen av den danska muslimska friskolan tycktes anse, 

förmodligen baserat av erfarenhet.    

 

P1: ”Vi vill ge barnen en möjlighet att integreras om de vill, och det kan de bara göra om de 

är säkra i sin arabiska identitet.” (Skolvärlden 1992, s. 12) 

 

I ett tidigare utgivet nummer av tidningen samma år, det femte numret, publicerades ett 

reportage om Livets ords skola i Uppsala. Reportaget hänvisade mycket av sin text till 

tidigare publicerade artiklar i Expressen där skolan framställts som odemokratisk, eftersom 

relationen mellan skola och tro inte kunde bortses ifrån. Före friskolereformen sommaren år 

1992 hade Livets ords skola på grund av detta ständigt blivit nekat statsbidrag av 

Skolöverstyrelsen och länsskolnämnden, ett beslut som efter 1 juli 1992 skulle komma att 

hävas, eftersom skolan sedan tidigare varit godkänd som grundskola, men inte erhållit bidrag. 

(Skolvärlden 1992, s. 18) Huruvida ett nekande före år 1992 var i enlighet med 

barnkonventionen som Sverige ratificerade år 1990 är oklart, det kan dock tänkas att nionde 

artikelns tredje paragraf användes för att stödja beslutet, om nu barnens tanke- och 

samvetsfrihet åsidosatts i skolan. Efter friskolereformen år 1992 fick dock Livets ords skola 

statsbidrag vilket innebär att staten måste ansett att skolans utbildning och undervisning tog 

hänsyn till barnens tankefrihet, varför staten agerat utefter barnkonventionen. 

 

P1: ”I ett antal artiklar i Expressen i november 1991 beskrivs de strikta levnadsreglerna för 

församlingens medlemmar. De får inte ta del av filmer, böcker och musik, som ej blivit 

godkända av församlingen. Expressens reporter skriver också om tankekontroll och om 

uppmaningar att försöka förtränga tvivel och kritiska tankar.” (Skolvärlden 1992, s. 18) 
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Samma tidskrift har under perioden 2016-2018 publicerat ett sju sidor långt reportage år 2017 

om religiösa friskolor, där flertalet röster i Sverige blir hörda. De intervjuade är en lärare på 

en religiös friskola, Sveriges gymnasie- och kunskapsminister, ordförande i riksdagens 

utbildningsutskott, religionsvetare, forskare, Stockholms skolborgarråd samt professor i 

statsvetenskap. Reportagets normativa tes är ”För eller emot?”, som samtliga ovan nämnda 

intervjuobjekt resonerar kring. (Skolvärlden 2017, s. 20-27)  

 

Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström (S): 

C2: ”Vi vill att reglerna ska skärpas.” 

P1C2: ”Det blir en kommande utrednings uppdrag att se över hur en lagändring bör se ut.” 

P2C2: ”Skolan ska vara fri från konfessionella inslag.”  

Sven Järgenstedt, lärare på LM Engströms gymnasium: 

P3: ”En hel del av våra elever har mobbats på tidigare skolor för att de är troende.” 

P1P3: ”Här har de en oas. Här kan de vara troende utan att någon hugger på dem.” 

C1P1C1: ”Nu skjuter man istället in sig på de konfessionella friskolorna som är ytterst få. 

Segregationen är ett betydligt större problem.” (Skolvärlden 2017, s. 22) 

 

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott: 

P4: ”Bättre att förbjuda religiösa inslag i skolans utbildning och undervisning, än religiösa 

friskolor.” 

Religionsvetare och docent Jenny Berglund: 

P5: ”De måste följa exakt samma läroplan som alla andra skolor.”  

Per Kornhall, forskare och författare: 

C3: ”Lagstiftningen gör det möjligt för organisationer att isolera sina barn från det omgivande 

samhället. 

C3C1: ”Barnens rätt till religionsfrihet omöjliggörs.” 

C4: ”Det är möjligt att vi på grund av olika konventioner inte kan förbjuda människor ifrån att 

starta olika typer skolor, men vi har ingen skyldighet att från det sekulära samhället finansiera 

skolorna med skattemedel.” (Skolvärlden 2017, s. 24 f.) 

 

Olle Burell (S), Stockholms skolborgarråd: 

P1P1C1: ”Det är separeringen av barn som jag ser som något oroväckande.” 

P2P1C1: ”Med skolan har vi en chans att föra samman barn med olika bakgrund.” 

Ulf Bjereld (S), professor i statsvetenskap: 
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P1C1P1C1: ”Jag tror att man gör sig själv en stor otjänst om man tror att man löser 

segregationsproblemen i Sverige genom att förbjuda de religiösa friskolorna.” 

P5: ”Ska vi ha valfrihet, vilket vi ska ha, måste vi också ha valfrihet när det gäller religion.” 

(Skolvärlden 2017, s. 26 f.) 

 

Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekströms argument om att reglerna skall skärpas för 

att skolan i framtiden skall vara konfessionsfri är ett mer distinkt uttalande än hennes 

partikollega Lena Hallengren, som hävdade att religiösa inslag i undervisningen torde vara 

förbjudna, medan religiösa friskolor i stort, inte utgör några problem. Lena Hallengrens 

utlåtande är således mer i enlighet med första paragrafen i barnkonventionens nionde artikel: 

respekt för varje enskilt barns rätt till religionsfrihet. Per Kornhall argumenterar mot religiösa 

friskolor med argument att lagstiftningen möjliggör för organisationer att isolera barn, vilket 

indikerar att han vill se en lagförändring, samma som Anna Ekström talar om. Är Per 

Kornhalls argument av sanningsenlig art torde således Sverige som konventionsstat agera 

utefter barnkonventionens nionde artikel, tredje paragraf. Kornhall argumenterar även mot 

religiösa friskolor eftersom barnens rätt till religionsfrihet därmed omöjliggörs, något som 

diskuteras i Karin Sporres artikel: vems frihet talar religiösa friskolor för? Både Ulf Bjereld 

och Sven Järgenstedt hävdar att dagens segregationsproblem inte är beroende av de 

konfessionella skolorna som finns i landet, vilket är annorlunda från Olle Burells åsikter, då 

han anser att skolan skall fungera som en mötesplats för samtliga barn, vilket minskar 

segregeringen. Ökad segregering var en farhåga hos många, däribland även politiker, vid 

friskolereformens början, dock inget som ansågs värderas högre än barns rätt till 

religionsfrihet och att via förslagsvis utbildning få utöva sin valda religion. Sven Järgenstedt 

legitimerar även konfessionella friskolors existens då många religiösa elever i det sekulära 

samhällets allmänna skola blir utsatta för mobbning, på grund av sin religiositet, vilket talar 

för konventionsstaters ansvar att aktivt erbjuda barn möjlighet för religionsfrihet. Järgenstedts 

argument talar mot idén om assimilation, vilket diskuteras i Bo Dahlins (2007) studie 

Fristående skolor och segregation: ”give a dog a bad name and hang him?”. 

 

Under samma tidsperiod har Lärarnas tidning publicerat fyra nyheter om religiösa friskolor. 

Samtliga nyheter presenterar negativa attityder mot konfessionella friskolor, av olika politiska 

språkrör. 

 

NT: ”L emot nya friskolor”  
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P1: ”[…]de medverkar till att spä på en segregation i våra förorter.” (Lärarnas tidning 2016, s. 

9) 

 

Ovanstående nyhet är av granskande karaktär där Jan Björklunds (L) uttalande om att 

religiösa skolor växer i områden där många nyanlända bor, visats felaktigt. Granskning visar 

att av de sju ansökningar om att starta religiösa friskolor som inkom under 2016, fick fem 

stycken avslag (Lärarnas tidning 2016, s. 9). Huruvida avslagen indikerar att svenska staten 

brutit mot barnkonventionen är oklart, då orsaken till avslagen ej presenteras.  

 

Två nyheter, publicerade 2017, handlar om utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) 

uttalanden om konfessionella friskolor. Den ena nyheten handlar om att tillsynen av religiösa 

friskolor skall stärkas för att säkerställa att de elever som deltar i konfessionell undervisning 

gör det på frivillig basis (Lärarnas tidning 2017, s. 9).  

 

P1: ”Enligt skollagen är det inte tillåtet att ha religiösa inslag i undervisningen och det är 

detta kontrollen gäller.” (Lärarnas tidning 2017, s. 9) 

 

Den andra nyheten handlar om att kraven även skall skärpas på skolans huvudman, för att 

säkerställa demokratiska värderingar i skolan (Lärarnas tidning 2017, s. 8). 

 

P1: ”De måste stå för grundläggande värderingar som jämlikhet och mänskliga fri- och 

rättigheter, anser regeringen.” (Lärarnas tidning 2017, s. 8) 

 

Båda nyheterna talar till staten och dess ansvar för att säkerställa barnens rätt till 

religionsfrihet men även övriga rättigheter, som inte skall värderas lägre än religionsfrihet. 

 

Även i tidskriftens nionde nummer år 2017 publicerades en nyhet om religiösa friskolor, 

denna gång om Borås kommuns kommunalråd, Malin Carlsson (S), som proklamerade att 

kommunen är emot konfessionella friskolor, oavsett religion. Detta i samband med ansökan 

om att starta en religiös friskola med inriktning islam i kommunen. (Lärarnas tidning 2017, s. 

4) Ingen argumentation för ställningstagandet återgavs i nyheten. 
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3.3.2 Skolpersonal 

I Lärarnas tidning åren 1990-1992 publicerades sex insändare och debattartiklar skrivna av 

skolpersonal, där tre artiklar diskuterade för religiösa friskolors existens. Argumenten för 

skolornas existerande var av olika karaktär, men återkommande tema i två av artiklarna var 

mänskliga rättigheter och varje människas rätt till religionsfrihet. Båda skribenterna refererar 

tydligt till 2§ i barnkonventionens nionde artikel, som ålägger ansvaret för barnens rätt till 

religion på föräldrarna. Detta är i motsägelse till vad utbildningsprofessorn Tomas Englund 

ansåg, omskriven i Karin Sporres vetenskapliga artikel, då han ansåg att den offentliga skolan 

var bäst lämpad för att fostra barn under skoltid, inget föräldrarna skulle engagera sig i. 

 

NT: ”Fria skolor är en självklarhet i demokratiska länder som värnar om medborgarnas rätt att 

själva välja filosofisk eller religiös inriktning.”  

P1: ”Man ska inte inbilla sig att svensk lärarkår förhåller sig objektiv bara för att 

skolideologerna i den förra förmyndarregeringen bestämde.” 

P1P1: ”[…] Den nya regeringen har signalerat frihet åt folket och ämnar ge oss föräldrar 

förtroendet att själva välja vem som ska, medvetet eller omedvetet, påverka våra barn när de 

ska fullgöra sin skolplikt.” (Eklöf 1992, s. 27) 

 

NT: ”Religiösa friskolor är en mänsklig rättighet” 

P1: ”Friskolor är ett uttryck för den mänskliga rättighet som heter föräldrars rätt att uppfostra 

sina barn i tros- och livsåskådningsfrågor. 

P1P1: ”Den ingår i såväl FNs som Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. 

Sverige har skrivit under båda dessa och är därför skyldigt att leva upp till sina åtaganden.” 

(Aronson 1991, s. 17) 

 

Den tredje artikeln som talar för friskolornas varande är ur ett mer inifrånperspektiv då Inger 

Forssell, lärare vid Livets Vattens Kristna Skola, argumenterade för skolans undervisning om 

skapelsen, utifrån både kristet och vetenskapligt perspektiv. Skribenten talar även för skolans 

människosyn där alla har samma värde inför gud. (Forssell 1991, s. 17) 

 

P1P2: ”Eleverna i våra kristna skolor får en hög kunskapsstandard. Det serveras inte någon 

känslostyrd flummundervisning på våra skolor och vi har inte någon mystisk människosyn 

som kvällspressen velat göra gällande. Vi har en traditionell kristen människosyn som innebär 
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att alla människor har samma värde inför Gud och att han älskade oss så högt att han offrade 

sig själv för att försona våra synder.” (Forssell 1991, s. 17) 

 

Övriga tre artiklar diskuterade om religiösa friskolors icke-varande och argumenterade för 

det, där två av tre artiklars argument, även här, var mänskliga rättigheter.  

 

NT: ”I en sektskola har barnen inga fri- och rättigheter.” 

P1: ”Vem skulle för övrigt klaga på undervisningen? Knappast föräldrarna som är 

scientologer eller trosbekännare. Barnen själva har inga andra referensramar och inget val.” 

(Wergius-Kristensen 1992, s. 21) 

 

NT: ”Skolan ska värna barnens rätt att fritt välja livsåskådning” 

P1: ”Till min bestörtning har jag noterat att bland andra scientologerna och Livets ord fått rätt 

att öppna egna skolor. Därmed godkänns indoktrinering av barnen. Man bortser från barnens 

beroendeställning till vuxenvärlden.” 

P4: ”Barnen blir fastlåsta i föräldrarnas föreställningsvärld. Genom att förmena barnen delar 

av undervisningen begränsar vi deras allmänbildning och deras möjligheter att fatta 

självständiga beslut i framtiden.” (Nilsson 1992, s. 20 f.) 

 

Båda ovannämnda skribenter vänder sig kritiska mot föräldrar, vilka i barnkonventionen anses 

vara den centrala kitteln som skall förse barnen med kärlek och trygghet. 

 

Den tredje insändaren som av mig klassificeras vara mot religiösa friskolor driver en 

uppmanande tes som säger att grundskolan skall vara gemensam för samtliga barn, men att en 

sådan gemensam skola förutsätter undervisning i religionskunskap och livsåskådning av hög 

kvalitet, något som saknades i den dåtida allmänna skolan, varför behovet av religiösa 

friskolor ökade. (Malmberg 1991, s. 23) Även Malmbergs artikel vädjar till barnens rätt till 

religionsfrihet där barnen erhåller rättighetsanspråk gentemot staten.  

 

P1P1: ”Om inte läroplanen följs får man förstå av föräldrar, när och om tillfälle bjuds, väljer 

ett ’säkrare’ alternativ för sina barns uppfostran och anmäler dem till en privat kristen skola. 

Jag tycker dock att en sådan utveckling vore djupt tragisk.” (Malmberg 1991, s. 23) 
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I tidskriften Skolvärlden publicerades år 1992 två insändare av skolpersonal gällande religiösa 

friskolor, varav den ena var ett svar på en insändare av teologen Göte Olingdahl (se denna 

insändare nedan). Gunnar Ståldal drev Olingdahls tes om att reformera religionsundervisning 

till en konfessionell sådan, där vardera elev undervisas i dennes religiösa livsåskådning av en 

pastor, imam, rabbin eller liknande, istället för att införa religiösa friskolor. Gunnar Ståldal 

argumenterade mot Olingdahls förslag med hjälp av statens friskolelag, som sade att alla 

skolor måste följa den vanliga läroplanen. (Ståldal 1992, s. 25) 

 

C1: ”De fristående skolorna måste ju följa den vanliga läroplanen. Alltså måste även de 

undervisas i kritiskt tänkande. Deras religionsundervisning – liksom deras 

samhällskunskapsundervisning – måste präglas av kritisk distans till stoffet; annars blir det 

inga pengar från staten.” (Ståldal 1992, s. 25) 

 

Bernt Ove Stenmark skrev i tidningens sjunde nummer att anledningen till religiösa friskolors 

existens delvis var skolans miljö som, till skillnad från kommunala skolor, var fri från klotter 

och skräp. Utöver den fysiska arbetsmiljön angav Stenmark även att det erbjöds en lugn 

arbetsmiljö, vilket många kommunala skolor inte lyckats med. Ett argument som varken 

använts av tidigare skribenter eller i tidigare forskning.  

 

P2: ”[…] Uppnås också goda resultat.” 

P1P2: ”Vår dotter säger att kraven är högre här än i den kommunala skola som hon kommer 

ifrån, men den stora skillnaden är att här får man arbetsro.” (Stenmark 1992, s. 12) 

 

3.3.3 Ordförande i respektive lärarförbund 

Ordförande i Lärarförbundet skrev i Lärarnas tidning nummer 32, december år 1991 om de 

religiösa friskolornas framtida etablering med den faktuella tesen ”Gud i skolan”. Vidare 

skrev ordförande Christer Romilson om möjligheterna för integrering och förståelse för andra 

folkgrupper än den egna, som kommer med den allmänna skolan. (Romilson 1991, s. 2) 

Romilson argumenterade med andra ord för assimilation, i enlighet med den muslimska 

skolans dåvarande rektor Younes som även han ansåg att det absolut bästa vore ett fungerande 

skolsystem utan indelning grundat på etnicitet eller religion (Gerle 1999). 
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C3: ”Men det gäller också att förstå andra folk och kulturer i vårt alltmer mångkulturella 

samhälle, inte minst de invandrare som kommer hit med helt andra traditioner och normer i 

bagaget. Endast en allsidig och saklig religionsundervisning kan ge en sådan förståelse och 

tolerans.” 

C5: ”Ur samhällets synpunkt är en sådan uppdelning av medborgarna i isolerade trosgrupper 

olycklig. Om Livet ord, scientologer, Hare Krishna, Jehovas vittnen, muslimer etc har var sina 

skolor, så bygger vi in oförståelse, främlingskap och motsättning i samhället.” 

P1C5: ”Segregation är en farlig grogrund för främlingsfientlighet och rasism. Istället bör den 

allmänna, offentliga grundskolan ses som en samhällets smältdegel där barn och ungdomar 

med olika bakgrund och tro lär sig leva tillsammans och förstå varandra.” (Romilson 1991, s. 

2) 

 

Ordförande för Lärarnas Riksförbund, Ove Engman, skrev under åren 1990-1992 i 

Skolvärlden om religiösa friskolor vid två tillfällen. I den första ledaren, från november 1991, 

drev han den faktuella tesen att skolor med bl.a. religiösa förtecken kan komma att bli 

aktuella. Engman argumenterade mot detta faktum då han hävdade att ett segregerat 

skolsystem var långt ifrån önskvärt, eftersom det kunde leda till att elever som inte passade in 

i mallen för den ”normativa eleven” kunde komma att hamna i ett utanförskap. (Engman 

1991, s. 2) I den andra ledarartikeln skriver Engman att ”vem som helst, som känner sig 

kallad, kan i princip starta sin egen skola.” Engman skriver vidare om både för- och nackdelar 

inför detta faktum: 

 

P1P1: ”Förespråkarna framhåller värdet av mångfald, spridning av goda pedagogiska ideer 

och det självklara i elevers och föräldrars rätt att välja utbildningsgång.” 

C1: ”Motståndarna ser i segregationen en risk för ökade motsättningar mellan klasser och 

grupper i samhället.” (Engman 1992, s. 2) 

 

Engman lyfte motargumentet segregation år 1992, vilket även användes som ett argument 25 

år senare (se reportaget från Skolvärlden 2017 ovan). Argument P1P1 talar för 

barnkonventionen där föräldrar ges ansvar för barnens rätt till religionsfrihet. 
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3.3.4 Pastor 

Rune Brännström skrev i Lärarnas tidning i augusti 1992 om fördelarna med kristna friskolor, 

där läraren också kan vara en förebild för eleverna, samtidigt som undervisningen i skolan 

präglas av en kristen syn. Brännström argumenterade även för att en kristen skolgång, för 

kristna elever, skulle generera i trygga individer som trots ”isoleringen” i framtiden skulle 

klara ”konfronteras med den hårda verkligheten”. (Brännström 1992, s. 30)  

 

P1P1: ”Ingen undervisning kan ske fri från värderingar. Urvalet av fakta, hur man tolkar och 

förmedlar dem förutsätter ideologiska ramar, som avsiktligt eller oavsiktligt överför med 

undervisningen.” 

C1: ”En farhåga som många har är att en kristen skola isolerar barnen från det normala 

samhällslivet. Detta skulle medföra att barnen är dåligt förberedda när de senare måste 

konfronteras med den hårda verkligheten.” 

C1C1: ”Men det är tvärtom. Trygga och stabila personligheter växer inte fram i miljöer där 

självförtroendet hotas genom mobbning och där de kristna idealen ständigt ifrågasätts. En 

trygg miljö, där identiteten kan väl grundas, innebär vid högre ålder att man lättare klarar 

livets påfrestningar.” (Brännström 1992, s. 30) 

 

Argument C1C1 överensstämmer med Bo Dahlins (2007) artikel om mångkulturalism, att 

samhället blir integrerat när barn växer upp i trygga miljöer med likasinnade människor. 

 

3.3.5 Teolog 

Göte Olingdahl, tidigare nämnd, skrev i det första numret av Skolvärlden år 1992, om 

alternativ konfessionell religionsundervisning, istället för införandet av religiösa friskolor. 

Detta skulle, till skillnad från religiösa friskolor, minimera risken för segregering i samhället. 

(Olingdahl 1992, s. 30) Olingdahl talar således mot Dahlins idé om mångkulturalism.  

 

C1: ”Skulle vi däremot inte arbeta för en ökad konfessionell närvaro i skolan är sannolikheten 

mycket stor att ett stigande antal svenskar inom den närmaste tiden kommer att kräva att det 

inrättas allt flera helt fristående kristna skolor i vårt land.” 

P1C1: ”Risken för ökad segregation i vårt samhälle med ett sådant alternativ är högst 

påtaglig.” 
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3.3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det av detta resultat avläsas skilda åsikter i frågan om religiösa 

friskolor, såväl inom som utom grupperingarna. Åsikterna är framställda i tre olika texttyper: 

nyheter/reportage, insändare/debattartiklar och ledare, vilket även det påverkar resultatet, då 

vissa åsikter är väldigt tydliga att avläsa medan andra är svårare. Sammanlagt var fyra av åtta 

insändare/debattartiklar från gruppen skolpersonal av positiv inställning mot religiösa 

friskolor, medan övriga fyra var av negativ inställning. Av reportagen/nyheterna perioden 

1990-1992 är det tämligen svårare att referera till dem som för eller emot religiösa friskolor, 

då de presenterar en berättelse av olika slag. Generellt kan dock sägas att majoriteten som 

blivit intervjuade hänvisar till positiva företeelser med olika religiösa friskolor. Ytterligare 

aspekt värd att nämna är att samtliga texter, oavsett typ av text, skriver om kristna eller 

muslimska skolor, alternativt skolor som drivs av, vad skribenterna omnämner som, sekter. 

Båda ledarskribenterna presenterar en negativ attityd gentemot konfessionella friskolor. Både 

pastorn och teologen framhåller positiv inställning till ökad religiös närvaro i skolan, dock på 

olika sätt. Den största skillnaden tidsperioderna emellan är givetvis antalet publicerade 

artiklar, vilket även medföljer skillnad i vad som skrevs om ämnet. I båda tidskrifterna 

perioden 1990-1992 presenterades tydliga skillnader i argumenten för de som var för 

alternativt mot religiösa friskolor. De som argumenterade för religiösa friskolor hävdade ofta 

att det var barns och föräldrars rätt att i ett fritt samhälle även ha möjligheten att välja 

religiösa friskolor. Det argumenterades även för religiösa friskolor då dessa var av högre 

standard än kommunala skolor och där eleverna fick möjlighet att utvecklas i sin egen takt, 

samt gavs möjligheten att ses av vuxenvärlden på skolan. De som argumenterade mot 

religiösa friskolor argumenterade för en kommunal skola där alla barn, oavsett religiös, etnisk 

eller socioekonomisk bakgrund, skulle mötas och interageras med varandra. Vissa röster 

talade även mot religiösa friskolor då dessa skulle indoktrinera barnen och därmed frånta dem 

deras rätt till religions- och tankefrihet. Under perioden 2016-2018 var argumenten för 

religiösa friskolor av den art att barn tillhörande viss religiös tro också skall ges utrymmet att 

göra det, utan att under skoltid bli utsatt för mobbning på grund av det. Det gavs även 

argument för konfessionella friskolor då barn i dessa finner en trygghet i sitt 

identitetsskapande, vilket annars inte är en garanti. Även under denna tidsperiod hävdade 

vissa röster att religiösa friskolor är en rättighet i ett fritt samhälle samt att de inte borde ses 

som ansvariga för ett segregerat samhälle. De borde heller inte ses som ett hot mot ett jämlikt 

samhälle, eftersom samtliga friskolor, oavsett inriktning, måste följa den nationella 

läroplanen. De som under den senare tidsperioden argumenterade mot religiösa friskolor har 



  35 

 

bedrivit argumenten ur ett värderingsperspektiv, där religiösa friskolor brustit i att 

upprätthålla svenska värderingar i förhållande till lika behandling av kön och att motverka 

stereotypa könsroller, något som framgår av nutida läroplans värdegrund. Argumenten mot 

religiösa friskolor var under den första tidsperioden utan vidare belägg, eftersom religiösa 

friskolor under den perioden inte var särskilt vanliga. Detta är en skillnad mot dagens 

motargument då det nu, cirka 25 år senare, finns konkreta exempel att referera till.   

 

Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur aktörer som påverkar den svenska skolan har 

diskuterat och fortfarande än idag diskuterar religiösa friskolor. Valda undersökningsperioder 

grundades på tidpunkt för friskolereformen, vilken möjliggjorde för ökad religiös närvaro i 

skolan, varför propositionen för denna lagändring ansågs vara relevant material för att besvara 

studiens syfte. Eftersom politiker inte är ensamma i sitt arbete för skolan var även syftet med 

studien att undersöka hur lärare och övriga skribenter i Sveriges två lärarfackliga tidningar 

diskuterade religiösa friskolor vid friskolereformens tidpunkt. Som nämndes i inledningen är 

religiösa friskolor ett omdebatterat ämne i dagens media, varför jag valde att göra en 

jämförelsestudie över tid, för att undersöka hur och om diskussionen om religiösa friskolor 

förändrats i fackförbundstidningarna från tidigt 1990-tal till idag. För att möjliggöra denna 

undersökning valdes argumentationsanalys som tillvägagångsätt, vilket enligt mig anses vara 

en relevant metod eftersom syftet var att utläsa attityder gentemot det valda ämnet. Däremot 

bör det tilläggas att det ålägger författaren, i detta fall mig, stor tolkningsfrihet i frågan att 

utläsa texters spetsformuleringar och argumentationer.  

 

Studiens undersökning besvarade samtliga frågeställningar, vilket även det är ett tecken på att 

undersökningsmaterialet hade hög validitet. Den första frågeställningen besvarades med hjälp 

av proposition och efterföljande motioner, där det framgick tydligt att Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet var starkt emot friskolereformen och möjliggörandet för religiösa skolors 

uppkomst. Motionernas huvudargument var risken för ökad segregation, vilket enhetsskolan 

arbetat för att motverka sedan dess etablering. Propositionen argumenterade dock för 

föräldrars fria val som skulle resultera i ett ökat engagemang från föräldrar. Propositionen 

diskuterade även kring det faktum att det redan innan friskolereformen fanns önskemål om att 

starta religiösa friskolor, varför staten borde premiera engagemang istället för att negligera 
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det. Den andra frågeställningens syfte var att poängtera vilka det var som 

diskuterade/diskuterar religiösa friskolor i de två valda tidskrifterna. Resultatet visade att 

ämnet engagerade många olika aktörer vars röster framfördes i tidskrifterna under den tidigare 

undersökningsperioden och majoriteten av motargumenten visade sig vara av samma genre: 

religiösa friskolor skulle resultera i segregation i samhället och indoktrinering av eleverna. De 

argument som talade för religiösa friskolor vädjade till mänskliga rättigheter och att barns rätt 

till religionsfrihet inskränktes när staten inte kunde erbjuda religiösa skolor. Argumenten för 

och mot religiösa friskolor under den senare undersökningsperioden var av samma genre som 

tidigare – risk för segregering vs. barns rätt till religionsfrihet. Värt att nämna är det faktum 

att det under den senare undersökningsperioden inte förekom några debattartiklar eller 

insändare vars innehåll var om konfessionella friskolor, vilket ställer mig frågande till om 

religiösa friskolor i skolans värld inte längre anses vara ett ämne värt att diskutera, trots att det 

i svensk media och hos dagens politiker tycks vara högaktuellt. Däremot kan debatten, med 

hjälp av det senaste decenniets IT-utveckling, ha förflyttats till andra plattformar, till exempel 

Facebook-grupper, Twitterkonton och respektive lärarförbunds internetsida. Något som inte 

undersökts i denna undersökning, men som skulle kunna bidra till ny information i debatten 

om konfessionella friskolor. 

 

Avslutningsvis bör de valda undersökningsperioderna diskuteras då dessa givetvis varit 

bidragande faktorer till studiens resultat. Inte sällan sker diskussioner om historiska reformer 

en tid efter dess införande, varför det varit intressant att undersöka vad som skrivits om 

religiösa friskolor under hela 1990-talet. Möjligtvis hade resultatet varit av annorlunda 

karaktär då mycket av resultatet i denna studie var av förutfattade meningar om 

konfessionella friskolor, eftersom dessa under perioden 1990-1992 inte var lika vanligt 

förekommande i samhället.  
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