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Abstrakt 
Den här uppsatsen handlar om hur religiösa friskolor behandlades i media efter tv 
debattprogrammet dokument inifrån som sändes den 8/5 år 2003. Programmets journalist 
kritiserade både muslimska och arabiska friskolor för att inte följa svensk skollag och den 
läroplan som finns för friskolorna samt för de allmänna skolorna. Journalisten kritiserade även 
skolverket för bristande kontroll. Mitt syfte var att ta reda på hur media beskrev de religiösa 
friskolorna och om den beskrivningen fick några konsekvenser för någon av de skolor som 
behandlades i tv-programmet. 
 
Nyckelord: Religiösa friskolor, information, kommunikation och etik.     
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1 Inledning  
 

Intresset för friskolor väcktes av debattprogrammet Dokument inifrån som sändes 8/5 2003 

där de berättade om hur religiösa friskolor behandlar sina elever. Jag spelade in programmet 

på video. Det visades ytterligare ett program i samma ämne den 15/5. I programmet sägs det 

att slag och våld är vardag för eleverna på många religiösa friskolor med rektors goda minne. 

Om föräldrar slår sina barn hemma är det inget som skolan har att göra med sa en rektor för 

en muslimsk friskola enligt programmet. Vissa av de religiösa friskolorna medverkar aktivt 

till arrangerade äktenskap. Friskolorna undanlåter att anmäla om föräldrar planerar 

omskärelse av flickor fast svensk lag förbjuder detta. Även om ingreppet sker utanför landets 

gräns är det straffbart i Sverige. Jag försöker följa debatten om hur det går för friskolorna i 

allmänhet men i synnerhet de religiösa friskolorna. Det finns även internationella friskolor i 

Sverige, dessa skolor får inte något kommunalt bidrag för sin verksamhet utan ett stadsbidrag. 

Skolverket kommer att utreda om några av de religiösa friskolorna får fortsätta sin 

verksamhet. 

Jag begränsar mig till Arabiska och Muslimska skolor, därför att det var dessa som tv-

programmet mest handlade om. Tv- programmet tar upp nio religiösa friskolor och jag har 

tittat och granskat två av dem.  
 

1.1 Frågeställning     
 
Min huvudfråga är: Hur framställer media friskolor och religiösa friskolor efter 

debattprogrammet dokument inifrån som sändes 8/5 2003?  

Och då kommer den naturliga frågan om varför och hur uppstår friskolor och religiösa 

friskolor? Hur har dessa påverkas av medias bevakning av dem? 

I Tv-programmet dokument inifrån kritiserades skolverket för bristande kontroll bland annat. 

Hur har skolverkets tillsyn fungerat för friskolorna i efterdyningen av den debatt som förts? 

Min sista fråga blir då, Varför granskar skolverket elevernas kunskapsmål, är det alltid för 

elevens bästa? 

 

1.2 Syfte 
  
Min avsikt med denna uppsats är att se hur media behandlar olika friskolor och om det får 

eller har fått konsekvenser för någon eller några skolor. Med anknytning till tv- programmet 
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dokument inifrån som sändes under maj månad 2003 har jag under 18 dagar följt media för att 

se vad och hur de skriver om friskolor och religiösa friskolor. Jag vill även se hur skolverkets 

kontroll av friskolornas kunskapsmål kan uppnås enligt de lagar friskolorna har att följa. Har 

skolverket ett tillfredsställande kontrollsystem så att eventuella missförhållanden kan avslöjas. 

Om det upptäcks brister, vad kan då skolverket göra för att få skolorna att åtgärda bristerna?  

 
1.3 Metod 
 
I min undersökning har jag valt att arbeta med dels kvantitativ och dels kvalitativ metod. För 

att besvara frågorna hur mycket utrymme får friskoledebatten i pressen, jag har mätt och 

räknat spaltcentimetrar. Här finns dock ett problem i det att typsnitten skiljer mellan olika 

tidningar, även spaltbredden kan skilja något. Jag anser dock att skillnaderna är marginella, 

och att mätningen mer skall ses som en fingervisning. Jag visar med en tabell hur det såg ut 

under den aktuella perioden.  

 För att besvara frågan om varför friskolor uppstår har jag sökt information på 

Internet, frågat lärare som jobbar eller har jobbat inom olika friskolor.  

 Jag har för att besvara frågorna om skolverkets roll har jag valt att ta med allt 

skrivet material, oavsett karaktär, bara det berör friskolor på ett eller annat sätt. Den delen av 

uppsatsen blir därmed mer kvalitativt inriktad. Här kommer jag att utgå främst från 

debattartiklar, ledare och insändare. Jag har för avsikt att försöka klargöra ut vad kritiken går 

ut på. Med hjälp av ett sådant urval kan i och för sig frågan om objektiviteten ställas. Min 

vilja är att se hur media behandlar friskolorna och om det får eller har fått konsekvenser för 

någon eller några skolor. Jag har även skaffat Skolverkets egna artiklar i ämnet som jag 

hämtar på skolverkets egen hemsida.(Se adress i litteraturlistan)  

2 Läroplanen i historisk utveckling 
  
År 1842 kom stadga för folkundervisning som blev vårt första styrdokument. Stadgan 

innehåller bland annat ett minimikrav; eleverna ska då de lämnar skolan ha inhämtat ”nödig 

kunskap” i följande ämnen, nämligen ren och flytande innanläsning av svenska språket, 

religionskunskap (kristendomskunskap) och biblisk historia till den grad som fodras för att 

kunna börja den egentliga nattvardsläsningen samt kunskaper i kyrkosång, skrivning och 

därtill även de fyra räknesätten.1  

                                                           
1 Folkskolestadgan 1842 
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 Skolan var helt enkelt till för att dana kristna och nyttiga samhällsmedlemmar. 

Kristendomskunskapen skulle vara centrum som kraftkälla för läraren i hans kommande 

arbete. 

 De grundläggande värden som speglas i skolans styrdokument under senare 

hälften av 1800-talet är sammanfattningsvis starkt och entydigt präglade av bekännelsen till 

den evangeliska läran. I 1910 års skolreformer slås fast att religionsundervisningen i 

folkskolan ska bestå i kristendomsundervisning och den ska vara obligatorisk för alla barn 

som tillhör svenska kyrkan. De blivande lärarna ska på den kristna livsåskådningens grund 

utbildas till sedliga och självständiga personer. Deras utbildning ska därtill främja ett 

fosterländskt sinnelag och ge duglighet att i lärargärningen bidra till arbetet för samtidens 

medborgerliga och nationella uppgifter. 

 Den läroplan som nu tar form vänder sig till en blivande medborgare som 

förväntas kunna göra egna, moraliskt riktiga val. Kunskapens och värderingarnas innehåll 

framgår inte längre självklart ur den situation där människan lever och arbetar. 

1946 års skolkommission är präglad av världskriget. Krigsutbrottet har bäddat för en 

pedagogik i den moraliska upprustningens tecken. Karaktärsfostran med sikte på viljans 

stärkande och en god moral i den andliga beredskapens tjänst hade tagit form i ljuset av de 

första krigsåren. Om undervisningen i kristendomsundervisning sägs bland annat att den bör 

ha en etiskt fostrande syftning.  

 De direkta styrdokument som senare formulerades för den sammanhållna 

grundskolan – 1962 och 1969 års läroplaner – präglas i hög grad av idén om eleven i centrum. 

Eleven betraktades både som enskild människa och som samhällsmedborgare. 

Genom sin etiska fostran skall skolan ge honom – henne en god uppfattning om de moraliska 

normer, som måste gälla i sammanlevnaden mellan människor och som bär upp 

rättsordningen i ett demokratiskt samhälle2.  

 

Skolan skulle nu uttryckligen vara objektiv. Den kan därigenom inte lösa värdefrågorna med 

en enkel hänvisning till att elevernas religiösa och sedliga utveckling ska främjas. Läroplanen 

söker nu i den pedagogiska textens form utförligt fastställa vilka egenskaper – eller dygder – 

som förväntas av eleven i det goda samhället. 

 Även om 1969 års läroplan erkänner att olikheter kan finnas i värderingar 

mellan grupper och individer, att skolan ska söka överbrygga eventuella olikheter i normer 

mellan hem och skola och levandegöra de grundläggande idéerna i ”vår demokratiska 
                                                           
2 Läroplan för grundskolan 62 
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livssyn”, kan frågan ställas om inte 1960-talets läroplanstexter speglar en enhetskultur där 

sådant som motstridiga intressen, skiljaktigheter i makt och inflytande, dominans och 

underordning ter sig långt från skolan och dess förhållningssätt i etiskt hänseende. 

 I 1980 års läroplan är begreppet fostra tillbaka, fostra till demokratiska 

värderingar. 

Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att 

vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk, vardaglig handling3.  

Skolan ska därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att 

väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets 

okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan. Här 

återfinns alltså i stort sett samma formuleringar av demokratins dygder och omistliga värden 

som i 1962 och 1969 års läroplaner, dock följda av förtydligande att skolan ska fostra 

eleverna till insikt om att ingen människa får utsättas för förtryck och att ingen med problem 

och svårigheter får lämnas åt sitt öde.  

 År 1978 tillsatte den dåvarande skolministern Britt Mogård en arbetsgrupp som 

skulle titta på vad som kunde göras centralt och lokalt för att komma till rätta med den 

osäkerhet och håglöshet som enligt mångas vittnesbörd bredde ut sig inom skolan. 

Arbetsgruppen, som kom att kallas Normgruppen, den gav 1979 ut en debattskrift med titeln 

Skolan ska fostra, där man formulerat ett underlag för fördjupad diskussion kring skolans 

moralfrågor. Gruppen slår tydligt fast att skolan ska fostra och att den inte får ställa sig 

neutral till de grundläggande demokratiska värderingarna. Pluralism, inte relativism, ska 

prägla skolans förhållningssätt – skiljaktiga värderingar måste få komma till uttryck, men 

skolan ska ta avstånd från relativistiska attityder. Nu konstateras även att invandrarna och 

deras ättlingar utgör en betydande grupp i den svenska befolkningen och att detta inneburit att 

mångfalden i livsåskådningar ökat. Invandrarföräldrar har rätt att få sin etiska bakgrunds syn 

respekterad och att skiljaktiga värderingar framställs sakligt och allsidigt i skolan, samtidigt 

som skolan måste klargöra och hålla fast vid de grundläggande demokratiska värderingar som 

läroplanerna ger uttryck för. I de fall invandrare kan ha värderingar som är oförenliga med 

”någon av våra mest grundläggande värderingar” t.ex. i synen på jämställdhet mellan män och 

kvinnor, måste undervisningen ”präglas av vårt synsätt”4. 

                                                           
3 Läroplan för grundskolan 80 
4 Linde Göran (red) Värdegrund och svensk etnicitet 
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 Normgruppen målar upp en bild av ett samhälle i social och kulturell förändring, 

ett delvis desintegrerat samhälle, där kärnfamiljen blivit allt mer isolerad, där sambandet 

mellan familje- och arbetsliv brutits och där barn- och ungdomskulturer kan utveckla normer 

som vänder sig mot vuxensamhället. Barnet måste i sin sociala växt nå fram till en moral där 

han eller hon vet det rätta och gör det för dess egen skull, inte på grund av blind lydnad eller 

för att likna andra. Moralen bör med andra ord förankras i personlighetens innersta kärna. 

Klarar friskolorna av att leva upp till dessa mål i sin undervisning?  

 
2.1 Värdegrunden i läroplanen 
 
Värdegrunden uppfattas ibland som oklar av den eller de som enbart vill betona någon eller 

några av de värderingar som den svenska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan bygger 

på. De värderingar som fått tillträde i skolan och som skrivs fram i de dokument som styr 

skolorna har prövats av den politiska demokratin. Vid förra seklets två världskrig drog de 

svenska politikerna slutsatser, som fortfarande präglar skolornas verksamhet.5

Efter det första världskriget presenterades den första moderna läroplanen – Undervisningsplan 

för rikets folkskolor – där uppdraget till lärarna var att se till att barnen bland annat lärde sig 

respektera en fredlig samvaro och tänka internationellt, inte bara på fosterlandet. Efter det 

andra världskriget arbetade den mest inflytelserika utredning vi haft på skolområdet, 1946 års 

skolkommission, med att utforma den gamla skolan så att den skulle klara av framtidens krav. 

Från och med då innehåller läroplanerna och kursplanerna krav på skolorna att de utvecklar 

kritiskt tänkande och självständigt agerande. 

 Etiska och existentiella frågor har i alla tider varit centrala i människans sökande 

efter identitet och mening i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är 

”eviga”. Det till synes nya i dagens skola kanske är just detta att styrdokumenten klart 

erkänner att de basala värdena vårt samhälle vilar på inte är självklara: 

De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De 

måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet ska bygga 

på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens frihet, livets 

okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup 

förankring i vårt land och vår kultur. De är normer som således har djupa rötter i vår 

historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning6.  

                                                           
5 Orlenius Kennert Värdegrunden –finns den? Sidan 25. 
6 SOU 1992:94 
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 Förhållandet mellan tradition och förändring är mångfasetterat. Varje läroplan 

speglar i varierad grad sina föregångare. Reformatorer tar avstamp i, vidareutvecklar, 

förkastar eller förändrar ett existerande styrdokument. Att förstå hur dagens värdegrund, som 

den formuleras i läroplanstexter för den obligatoriska skolan, förhåller sig till de 

grundläggande värden som gårdagens skola uttryckte är centrala för att begripa vad som vuxit 

fram ur en tradition, vad som förändrats och hur vi ska förstå och förhålla oss till detta i vår 

tid och i vårt mångkulturella samhälle. Läroplanstexterna får emellertid mening endast genom 

att förstås i sitt historiska och kulturella sammanhang. 

 

3 Utbildning enligt skollagen 
 
2 § I skollagen säger att alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist 

samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 

varhelst de anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmet, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor 

och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

 Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

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

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.7 1 § I skollagen säger att 

skolplikt får fullgöras i en fristående skola, om skolan är godkänd enligt 2 § i 9 kapitlet. 

Fristående skolor som får bidrag för viss utbildning enligt 8 eller 8b § skall i fråga om den 

utbildningen stå under tillsyn av statens skolverk och vara skyldig att delta i den uppföljning 

och utvärdering av skolväsendet som genomförs av skolverket. 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på8.  

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall utforma och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

administreras av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.    

Undervisningen i skolan skall vara icke-bekännelsetrogen.9  
                                                           
7 Skollagen allmänna föreskrifter §2 
8 Skollagen 9 kap. Fristående skolor 
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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 frihet10

4 Vad innebär begreppet fristående skola? 
För att det inte skall råda några oklarheter om vad fristående skolor är, och på vilket sätt de 

juridiskt skiljer sig från de offentliga skolorna, definieras de i skollagen. Undervisning som 

anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer. En fristående skola är således en skola 

med en enskild huvudman. Med enskild juridisk person avses i en privaträttslig form bildat 

rättsobjekt. Vanligen är det frågan om en stiftelse, en ekonomisk eller ideell förening, ett 

aktiebolag eller ett handelsbolag. Det offentliga skolväsendet består av skolor som i huvudsak 

har kommun eller landsting som huvudman/…/11.  

 
4.1 Varför uppstår friskolor? 
  
Skolpolitikerna har de senaste 20 åren sakta men säkert monterat ner skolan som en källa för 

meningsfullt lärande till att bli en social inrättning. Många känner att det är på grund av de 

nedskärningar som skolan fått utstå, ibland med orealistiska förväntningar av vad skolans 

personal kan uträtta. Många skolor lider av andlig misär, med trötta och utslitna lärare som 

givit allt men får ingenting tillbaka i form av utbildning och kompetensutveckling. 

Skolledarna måste hålla sin budget och i de flesta fall även spara pengar, och det enda de kan 

spara på är lärarna och deras utveckling. Detta är en av många anledningar till att friskolor 

startas, andra andledningar kan vara etnicitet, religion, annorlunda pedagogik och social 

status.  

 Den troende muslimens tillvaro inramas och regleras av kollektiva strukturer 

som familjen, släkten och religionen. Muslimer försatta i minoritetsposition genom 

invandring till Sverige mister vanligen den sociala kontroll som utövas av släkt och av det 

muslimska samhället i stort.12 Kvar blir eventuellt familje ramarna som stöd för den egna 

trosuppfattningen. För dessa invandrare representerar den muslimska friskolan det gamla 

samhällets struktur, kultur och trygghet och ett skydd mot det skrämmande och okända 

utanför, det vill säga det svenska samhället och dess regelverk av skrivna och oskrivna lagar. 

Etniska identiteter relaterar i någon mening alltid till en känsla av ”vi” och ”dem”, som oftast 

                                                           
 
9 skollagen 
10 LPO 94 
11 Information från skolverket Dnr 98:3318 
12 Jan Samuelsson Kalejdoskopisk kärlek sidan 53 
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bygger på upplevda kulturella särdrag och på det som man uppfattar som gemensam 

härkomst.13  

 Från början av 1990- talet har antalet friskolor ökat kraftigt. Detta innebär en 

stor förändring för de kommunala skolorna. Varje elevs hemkommun betalar bidrag till den 

fristående skolan14.  

 Det finns bara en penningpåse och ur den skall alla få sina pengar, varje elev är 

tilldelad en så kallad ”skolpeng”. Om eleverna lämnar de kommunala skolorna och går till 

friskolor så tar de med sig sin ”skolpeng”. Enligt en ny rapport från LO kostar varje elev 

25 000 per år för kommunerna (HT 16/5 2003). Elevantalet kanske minskar med två till tre i 

varje klass i kommunens skolor. Det går inte att spara in en lärartjänst om det försvinner tio 

barn från hela skolan, elevluckorna finns i alla klasser. Men kommunerna har samma hyra, 

lika många lärare som skall ha sin lön osv.. Så kommunen och de elever som går kvar i 

kommunal regi förlorar på friskolereformen på sikt. Den kommun där den fristående skolan är 

belägen har rätt till insyn i skolan om den uppbär bidrag från kommunen. Men vad hjälper det 

kommunernas budget? Om kommunens företrädare kritiserar friskolan på ett eller annat sätt 

spelar ingen roll om skolverket har godkänt den.  

 

4.2 Varför muslimska och arabiska friskolor  
 
Den samlade synen på varför dessa friskolor har startat är den religiösa grundtraditionen som 

finns. Ofta så hävdar föräldrarna att det är religionen som styr när det i själva verket är deras 

egen kultur och tradition som styr deras val. Svenska muslimer kan uppleva integration som 

ett direkt hot mot den egna religiösa identiteten15. Föräldrar till de barn som går på dessa 

friskolor anser att den svenska skolan inte tar tillvara de ”rätta” värderingarna sade en kvinna 

som intervjuades i TV-programmet dokument inifrån. Detta skrämmer föräldrarna när 

synsätten skiljer sig så markant åt. Den religiösa värderingen anses vara större och viktigare 

än den värdering i demokratisk anda som är inskriven i den svenska skollagen16.  

 Demokrati är inget som dessa människor är vana vid, det gör att de har svårt att 

förstå och tolka det svenska samhället och dess lagar. Föräldrarna kommer oftast från Afrika 

och olika Arabländer enligt TV-programmet dokument inifrån. Mödrar och fäder talar om 

exilen som en möjlighet att ge barnen bättre livsbetingelser än tidigare och de betonar särskilt 

                                                           
13 Erik Olsson, red. Etnicitetens gränser och mångfald sidan 110  
14 Förordning 1996:1206 om fristående skolor 
15Jan Samuelsson  Kalejdoskopisk kärlek sidan 91 
16 Jan Samuelsson Kalejdoskopisk kärlek sidan 91 
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barnens utbildning.17En arabisktalande kvinna intervjuades i Tv-programmet dokument 

inifrån om varför hon tagit beslutet att hennes barn skulle gå i en religiös friskola. Hon ansåg 

att flickorna fick alldeles för stor frihet i den svenska skolan. Skolan hade ingen kontroll över 

vem flickorna träffade eller hur de var klädda. Hon ansåg också att den svenska skolan 

undervisade fel saker och att religionen inte fick tillräckligt stor plats. Att skolan undervisade 

i simning, idrott, biologi, om människokroppen och sex och samlevnad, detta kunde få 

flickorna att börja ifrågasätta och ställa frågor och det var inte bra ansåg kvinnan. Flickorna 

skall vara omedvetna om sin kropp och sexualitet tills de gifter sig och naturligtvis skall de då 

vara oskulder tillade kvinnan med tydlighet. En vanlig uppfattning inom islam har varit och är 

än idag att man bör inte vänta för länge med äktenskap eftersom det kan leda till unga 

människors starka drift ger anledning till dem att begå otillåtna handlingar.18  

 I efterhand kunde kvinnan konstatera att den friskola som hennes barn gått på 

inte höll det kunskapsmått och kunskapsmål som hon trodde på. Då tog familjen beslutet att 

låta barnen överflyttas till en svensk traditionell skola. Barnen har tappat tre års 

kunskapsundervisning konstaterade hon, vilket hon tycker är sorgligt. Men barnen har fått god 

hjälp av den svenska skolan med att läsa ikapp, men den äldsta sonen klarade inte av 

kunskapskraven som ställdes för att läsa på gymnasiet utan han skrev in på IV programmet. 

Även detta blev för svårt för honom så han slutade efter en termin och går nu arbetslös 

istället. Mamman är själv utbildad lärare i hemlandet även maken är högutbildad.   

 

4.3 Friskola är det lika med valfrihet?  
 
Skolan måste utvecklas som en självklar del av det övriga samhället. Jag anser att med 

gemensamma krafter för allas bästa, först då kan skolan nå de högt ställda mål som vi vill ha 

för den. Det finns idag stora möjligheter inom de ramar skolan ger att skapa profilintressen 

och pedagogiska inriktningar som höjer kvaliteten ytterliggare. Många lärare anser dock att de 

regler som finns är hinder i utvecklingen. Skolan skall vara likvärdig för alla och i en sådan 

skola skall alla barn och ungdomar, oavsett klass, kön, etnicitet, religion eller ålder få en 

likvärdig utbildning. I skolan skall man se hela människan och dess utveckling. Grundidén är 

att i en skola där alla går aldrig tillåts bli en dålig skola. Alla skolor, även fristående skolor 

skall årligen lämna in en skriftlig kvalitetsredovisning som visar om målen uppnås till 

                                                           
17 Göran Linde (red) Värdegrund och svensk etnicitet sidan 202  
18 Jan Samuelsson Kalejdoskopisk kärlek sidan 49 
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skolverket. De skall redovisa vilka åtgärder som företagits om målen inte uppnåtts19. Ställs 

det samma krav på en friskola som det görs på en kommunal skola?    

 

4.4 Friskolorna har samma ansvar 
 
Friskolorna är något nytt och därmed ovant i Sverige. För att få driva en friskola krävs att det 

är minst 20 elever inskrivna. Det är viktigt med tydliga politiska ramar för vad som är tolerans 

och vad som inte är det. Fristående skolor styrs inte av samma lagar och förordningar som 

gäller för kommunala skolor. Däremot finns det särskilda kapitel i skollagen (kapitel 9), som 

gäller för fristående skolor. Att ge en utbildning i samtliga världsreligioners och 

livsåskådningars innehåll som inte är färgad av konfessionella förbehåll är mycket viktigt. 

Lika så att noggrant undervisa om och efterfölja de medborgliga och politiska fri- och 

rättigheter som existerar i Sverige. Det måste vara fullständigt klart för alla som vill driva 

friskolor vilka lagar och regler som gäller. Det kan gälla skattelagstiftning, arbetsrätt, miljö 

och hälsoskydds bestämmelser20, oavsett vilken pedagogisk-, politisk- inriktning eller 

religionstillhörighet man har eller förespråkar.  

 

5 Vad går kritiken ut på när det gäller religiösa friskolor? 
 
5.1 Jag börjar med Al-Fadjerskolans vara eller inte vara? 
 
Hårdast i sitt ordval är utan tvekan SSU som i en artikel polisanmälde rektorn för Al-

Fadjerskolan i Västerås därför att han sade att barn agas på skolan och visade med gester hur 

man kan daska till elever utan att det syns efteråt. Detta visades i Tv-programmet dokument 

inifrån den 8/5 i SVT. Detta ledde till att Rädda Barnen och SSU i Västmanland polisanmälde 

honom för misshandel (HT 10/5 2003). Av inslagen i TV- programmet framgår att rektorn på 

skolan inte skulle anmäla till de sociala myndigheterna om ett barn misshandlas i hemmet. 

Däremot skulle skolan ta kontakt med föräldrarna, ”vi undersöker” sanningshalten säger 

rektorn enligt tv-programmet. Vidare angav rektorn att det är skillnad mellan en skola med 

svensk ledning och en skola med muslimsk ledning. Skolan och rektorn accepterar 

uppfostringsmetoder där man använder aga. Det är i sin ordning att daska barnet i baken om 

det behövs säger rektorn enligt tv-programmet. Vi är orientaler och vi älskar våra föräldrar 

                                                           
19 Förordning 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 
20 Skolverket: Fristående skolor Dnr 00:683 sida 6 
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även efter en smäll i baken. All form av aga är förbjudet enligt svensk lag och detta måste 

vara helt klart för den som vill bo och bedriva utbildning i Sverige.  

 Al-Fadjerskolan som i sin ansökan uppgav att skolans profil är ”konfessionell- 

språk, kultur och religion med huvudsaklig islamsk inriktning”, den startade hösten 1998. Al 

Fadjerskolan är en 1-6 skola samt att den får bedriva förskola och fritidshem med samma 

huvudman. 

 

5.2 Skolverkets tillsyn av Al-Fadjerskolan 
 
Den första tillsynen av Al-Fadjerskolan genomfördes i mars 2000. I det beslut som följde fick 

skolan föreläggande om att skolan måste se till att barn med särskilda behov och stöd får den 

hjälp de behöver.  Skolan svarade skriftligt i juni samma år att problemet var åtgärdat. 

Skolverket nöjer sig med det svaret och ger skolan rätt att fortsätta21. Under december månad 

2001 inkommer två anmälningar till skolverket om Al-Fadjerskolan. Dessa båda kritiserar 

skolan för bland annat: 

- allmän bristfällig ordning i skolans organisation 

- stora brister i ordningen på skolan 

- bristande lärarkompetens 

- otillräckliga resurser och kompetens för undervisning av elever med behov av särskilt 

stöd 

- brister i skolans arbete för att motverka kränkande behandling 

- alltför långa arbetsdagar för eleverna 

- rektorn anmäler inte misstänkt misshandel av en elev i hemmet 

Skolverket genomförde en ny tillsyn på skolan mars 2002, då konstaterades att skolan saknar 

lärarkompetens för elever med särskilda behov. I övrigt konstaterade skolverket att villkoren 

för fortsatt verksamhet var uppfyllda. Skolverket gjorde en uppföljning av tidigare beslut i 

november 2002 och ansåg då att skolan uppfyllde alla krav som ställts, en speciallärare skulle 

finnas på skolan någon timme i veckan, även när det gällde barn med särskilda behov 22. 

 

5.3 Nytt besök på Al Fadjerskolan efter TV- Programmet 
 
Ett nytt oanmält besök genomfördes på skolan den 21/5 2003 av två undervisningsråd från 

skolverket. Vid besöket intervjuades ett flertal personer med olika insyn i skolans verksamhet, 

                                                           
21 Skolverkets rapport Dnr 54-2003: 1922 sida 1 
22 Skolverkets rapport Dnr 54-2003:1922 sida 1 
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t.ex. Skolsköterskan, en före detta anställd, personal från socialkontoret som utrett eventuell 

misshandel av barn i hemmet som går på den aktuella skolan. Skolverket ställde ett antal 

frågor om organisationen om och kring skolans ledning. Dessa frågor besvarade skolan 

skriftligt i augusti 2003. Skolverket ber skolan om ytterligare information angående 

ledningen. Al-Fadjerskolans redovisar vad de har vidtagit för åtgärder utifrån skolverkets 

kritik. Rektorn avgår som pedagogisk ledare 30/9 och ersätts med en kvinna som är 

mellanstadielärare som har chef och ledarskapsutbildning samt en skolledarutbildning. Hon 

har varit skolledare inom en av Västerås kommuns grundskolor tidigare. Den tidigare rektorn 

kommer att ha det ekonomiska ansvaret för skolan i samarbete med den nye rektorn. Efter 

dessa åtgärder anser skolverket att Al-Fadjerskolan uppfyller kraven för att få driva friskola. 

Detta innebär att skolan har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner23.  

 

5.4 Elevernas kunskapsmål på Al-Fadjerskolan 
  
Skolan har genomfört de nationella proven i årskurs 5, med enligt läraren relativt goda 

resultat. Alla eleverna läser Svenska som andra språk men trots det har de goda resultat i 

Svenska. Enligt eleverna själva lär de sig minst lika mycket som deras kompisar på andra 

skolor dels för att skolan är liten dels för att de har mycket läxor24. Eleverna har jämfört sig 

med elever från andra skolor och de anser att deras matematiska kunskaper är bättre, medan 

engelskan är något sämre. Här fick skolan en anmärkning av skolverket om elevernas 

bristande språkkunskaper. Detta har åtgärdats genom att en kvalitetsredovisning utarbetats för 

att höja elevernas språkkunskaper. Denna kvalitetsredovisning har godkänts av skolverket 

som tillräcklig för att eleverna skall kunna uppnå kunskapsmålen i språk25.   

 

5.5 Journalistisk etik i dokument inifrån  
 
Som jag uppfattar saken i det här fallet ser det ut som televisionens journalister syftar till att 

anklaga eller angripa något som för dem är ovanligt, något som kan väcka starka känslor, ofta 

negativa sådana som rasism och främlingshat hos publiken. Ett hat som bygger på rädsla för 

det okända. Journalisten har ingen vilja att förklara eller förtydliga oklarheter utan är bara ute 

efter det viktiga scoopet.  

                                                           
23 Skolverket 2003 11 14 
24 skolverkets rapport Dnr 54 2003:1922 sida 2 
25 Skolverket 2003 11 14 
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Jag tror nämligen att TV, i kraft av en rad mekanismer är ett 

verkligt hot mot alla former av kulturproduktion: konst, 

litteratur, vetenskap, filosofi och rättsväsen26. 

Jag antar att journalister har sina speciella ”glasögon”, som får dem att se det andra inte ser. 

De gör ett didaktiskt urval som skall passa in i TV. Det skall ha en inriktning på det 

sensationella eller spektakulära. Journalisten eftersträvar ett drama som skall fånga publiken 

och får dem att se det unika i reportaget. Ord kan väcka starka känslor, islam, muslimsk, 

islamistisk - är slöjan muslimsk eller islamistisk?  Tänk om den helt enkelt är ett stycke tyg 

och inget mer27? Publiken skall inte ges möjlighet till en kritisk granskning, journalisten ger 

under alla omständigheter sken av att säga sanningen. Om man använder dyrbara minuter till 

att tala om struntsaker, så är dessa struntsaker i själva verket mycket viktiga för de tränger 

undan viktigare saker28. Man döljer det viktiga genom att visa det oviktiga. Men hur är det 

med etiken? Finns den över huvud taget? Steg för steg blir televisionen ett verktyg för 

återgivande av verkligheten, ett verktyg som i stället skapar sin egen verklighet.  

 Rektorn på Al-Fadjerskolan bad om den oklippta versionen av 

videoinspelningen men nekades detta. Jag ställer frågan varför då? Vad har då journalisten att 

dölja?  Journalisten har med sitt reportage fått SSU och Rädda barnen i Värmland att 

polisanmäla rektorn på skolan för ett brott som inte kan styrkas. Skolan har efter programmet 

fått dåligt rykte och kanske måste läggas ner. Var det journalisten mening redan från början? 

Valmöjligheten begränsas om friskolor och religiösa friskolar inte skall finnas anser jag.  

 

5.6 Sammanfattning om Al-Fadjerskolan 
  
Al-Fadjerskolan är en liten fristående grundskola och som sådan i stort behov av ett stabilt 

eller helst ett ökat elevunderlag. Skolan är enligt skolverket mycket sårbar för förändringar i 

lärarkåren eftersom de är så få anställda. Skolan har efter programmet fått dåligt rykte och 

kanske måste läggas ner. Skolverket har vare sig vid tidigare tillsyn eller vid den granskning 

som nu genomförts sett eller fått signaler om att skolans verksamhet strider mot den 

värdegrund som skall prägla verksamheten vid en fristående grundskola. Det har inte heller 

framkommit något i utredningen som tyder på att rektorn eller annan personal ger eleverna 

kroppsliga bestraffningar så som man som tittare kunde uppfatta rektors uttalanden i det 

aktuella TV – programmet. Rektorn vid Al-Fadjerskolan har till programredaktionen framfört 

                                                           
26 Bourdieu P om televisionen sidan 19 
27 Bourdieu P om televisionen sidan 33  
28 Bourdieu P om televisionen sidan 31  
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önskemål om att få se den oklippta versionen av programmet men programredaktionen säger 

nej. Varför? Har de något att dölja? Att som journalist påtvinga människor sina ”värderingar” 

och egna ”åsikter” är ingen bra och hållbar journalistik, för i längden blir man inte trovärdig. 

 Den ingående granskning som Västerås kommun gjort angående misshandel, av 

de barn som går på skolan ger samma bild som skolverkets utredning29. Det finns ingen saklig 

grund för att aga skulle godkännas på skolan. Skolverket har ändå funnit vissa brister på 

skolan främst i elevernas språkkunskaper samt brister i ledarskapet och organisationen. Dessa 

brister har åtgärdats dels genom en kvalitetsredovisning i språkundervisningen för att höja 

elevernas språkkunskaper. Dels har en ny rektor anställts vid skolan, denna har tidigare varit 

anställd inom Västerås kommun. Den nyanställda rektorn har en god lärarutbildning samt 

chefs och ledarskapsutbildning. Denna organisationslösning är godkänd av skolverket. Därför 

får Al Fadjerskolan fortsätta bedriva sin verksamhet. 

 

6 Nästa skola som jag väljer att granska är El Dagveskolan 
 
Mot bakgrund av att skolverket redan beslutat att återkalla godkännandet för El Dagveskolan 

den 20 december 2002 känns det som om TV programmet dokument inifrån som sändes 8/5 

2003 slår in öppna dörrar. Må vara att skolledningen på El Dagveskolan har överklagat 

beslutet från skolverket om indraget tillstånd till länsrätten i Stockholm. Skolan har därför rätt 

att fortsätta sin verksamhet i avvaktan på domstolens utslag. 

 El Dagveskolan i Jönköpings kommun har varit godkänd för förskoleverksamhet 

samt grundskola 1-9. Men elevunderlaget har stadigt minskat i 7-9 klassen så 

högstadieundervisningen saknar förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med 

skollagen anser skolverket. Skolverket kräver att det är minst 20 elever inskrivna vid 

grundskoledelen för att ge tillstånd. Skolverket har funnit stora brister i skolans organisation, 

ekonomi och ledarskap. Skolverket säger att elevantalet är för litet, skolan kan inte ge 

eleverna god skolhälsovård samt att undervisningen i slöjd inte kan tillgodoses. 

Därför dras tillståndet för El Dagveskolan in. Detta beslut gäller från och med den dag dom 

vinner laga kraft, vilket innebär att alla möjligeter till överklagande är fullgjorda.  

 

                                                           
29 Skolverkets rapport Dnr 54-2003:1922 sida 8 
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6.1 Skolverkets tillsyn av El Dagveskolan 
 
Skolverket genomförde den första tillsynen av utbildningen vid dåvarande Muslimska El-

Zahara skolan hösten 1999. Av det beslut som kom i februari 2000 framgår att skolan 

uppfyllde villkoren för ett fortsatt godkännande30. Skolverket riktade ändå kritik mot skolan 

för att ha låg lärarkompetens och att en kvalitetsredovisning skulle redovisas sommaren 2000. 

Elevantalet vid denna tidpunkt var 34 och att skolan räknade med en ökning till ca.67 läsåret 

2000/2001 samt ytterligare ökning till ca 90 elever läsåret 2001/2002. 

Skolverket gör en ny tillsyn av skolan våren 2002. Skolan har då bytt namn till El 

Dagveskolan. Skolverket konstaterar att utbildningen inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet i 

skollagen. Huvudmannen för skolan skall senast 27/5 2002 redovisa vilka åtgärder som gjorts 

för att förbättra utbildningen vid skolan. 

De brister skolverket påtalat är 

- den samlade pedagogiska kompetensen hos rektor och den personal som undervisar är 

för låg. 

- huvudmannen har inte kunnat redovisa de dokument om skolans ekonomi som 

skolverket begärt in. 

- skolans utrustning för undervisning i NO ämnen är inte tillräcklig 

- skolan uppfyller inte skollagens krav på skolhälsovård. 

 

Skolverket begärde att skolan skulle redovisa de tre imamernas arbetsuppgifter utöver deras 

undervisning i arabiska och islam. 

- Skolan svarade på kritiken från skolverket med att anställa två nya behöriga lärare, var 

av en skulle vara skolans rektor, skolan hade planer på att ytterligare en lärare skulle 

anställas senare när elevantalet ökade. 

– Skolan visade en ekonomisk rapport för 2001 samt en balans rapport som tydde på ett 

visst ekonomiskt överskott för 2002. 

– Pengar avsattes till utrustning för NO ämnen. 

– Skolsköterska anställdes samt att skolläkartjänster skulle köpas av närbelägen 

hälsocentral.  

 

                                                           
30 Skolverket Dnr: 1999:2943 
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Skolverket godtog skolans åtgärder och beslutade i juni 2002 att El Dagveskolan åter 

uppfyllde villkoren för friskoleverksamhet. Därmed hade skolan rätt till ekonomiskt bidrag 

från elevernas hemkommuner. Hösten 2002 anställdes den lärare som varit aktuell tidigare. 

 

6.2 Kommunen gör besök på El Dagveskolan 
 
Kommunen utnyttjar sin rätt till besök på El Dagveskolan vid två tillfällen hösten 2002 och 

våren 2003 och finner brister som de för fram till skolverket. Bristerna består bland annat av; 

att slöjdsalar för trä och textil inte var brukbara. Läraren som skulle undervisa i trä och metall 

slöjd saknade kunskaper i ämnet samt pedagogisk utbildning. Skolan hade angett att det fanns 

fler barn inskrivna på skolan än så var fallet. Detta gjorde att skolan krävde mer pengar av 

kommunen än de hade rätt till.  

 Kommunen kunde påvisa att barn som var skrivna på listan till kommunen inte 

längre fanns i landet eller var skrivna i kommunens skolor. Kommunens granskare ansåg att 

det rådde stor oordning mellan huvudmannen och rektor gällande ansvarsfördelningen på 

skolan. Kommunen påtalade i sin skrivelse till skolverket att de fått anonyma telefonsamtal 

om elevernas kunskapsmål inte var tillräckliga. Våren 2003 framkom att skolskötersketjänsten 

varit obesatt sedan november månad 2002. Under mars månad hade flera elever slutat på 

skolan, så nu kom skolan inte upp i det elevantal som är Skolverkets minimiantal. En av 

kommunens slöjdkonsulenter gjorde ett besök på skolan och kunde konstatera att träslöjds- 

salen inte var lämplig att bedriva undervisning i.    

 

6.3 Elevernas kunskapsmål på El Dagveskolan 
 
El Dagveskolan har svårt att nå upp till de kunskapsmål som skollagen säger. Det har varit 

stor omsättning på personal vid skolan och att lärarna har alltför låg kunskapsnivå. Skolan 

avsatte pengar för inskaffande av lämpligt material i NO men det är ändå inte tillräckligt för 

att eleverna skall kunna uppnå de kunskapsmål som är satta enligt skollagen. Läraren vid trä 

och metallslöjd har inte själv tillräckliga kunskaper i ämnet vilket har gjort att eleverna saknar 

stora kunskaper i detta ämne. Detta kunde skolverket konstatera då man inspekterade de fåtal 

elevarbeten som fanns samt att lokalen inte är lämpad för undervisning enligt kommunens 

slöjdkonsulent.  

 I en allmän bedömning om elevers kunskaper konstaterar skolverket att eleverna 

inte klarar de mål som skollagen föreskriver.    
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6.4 Journalistens etik 
 
Journalisten i TV programmet dokument inifrån kritiserar skolverket för ”slapphet” när de 

låter El Dagveskolan får bedriva friskola. Men journalisten talar inte om att skolverket dragit 

tillbaka tillståndet för skolan redan i december månad 2002. Men enligt svensk lag har skolan 

rätt att överklaga beslutet till länsrätten, vilket den också har gjort. Därmed har skolan rätt att 

bedriva sin verksamhet tills dom vinner laga kraft. Detta har inte journalisten fört fram i sitt 

program. Vad är det journalisten vill säga med sin kritik av skolverket när denne inte säger 

sanningen? Skolverket har kritiserat El Dagveskolan i omgångar och även dragit tillbaka 

tillståndet för friskolan vad mer kan man göra om man skall följa svensk lag. Vad är 

journalistens mål och mening med kritiken? Alla skall vara lika inför lagen, även friskolorna. 

De skall också ha rätt att ifrågasätta och överklaga beslut.  

 

6.5 Sammanfattning om El Dagveskolan 
 
Skolverket har kommit fram till att El Dagveskolan inte skall få fortsätta bedriva friskola då 

de inte kan erbjuda eleverna en god utbildning enligt skollagen. Skolans huvudman har 

uppgivit ett felaktigt elevunderlag, det är mindre än 20 elever vid skolan detta för att få mer 

pengar. Skolan har en dålig ekonomi. Skolan kan inte erbjuda skolhälsovård på ett riktigt och 

lämpligt sätt. Det är alltför stor omsättning på lärarna samt att organisation och samarbetet 

mellan rektor och skolans huvudman inte fungerat tillfredsställande. Bristerna är så väsentliga 

att skolverket återkallar tillståndet för El Dagveskolan att bedriva friskola samt 

förskoleverksamhet enligt 2 kap 7§ i skollagen.  

 

7 Skolverket i media  
 

Skolverket får mycket kritik på ledarplats i både DN och Aftonbladet för sin som de skriver 

”bristfälliga kontroll” av religiösa friskolor. Barnen anses rättslösa och övergivna av staten 

och skolverket. Skolverket måste omedelbart bygga upp kunskaper och ett tillfredställande 

kontrollsystem så missförhållanden kan avslöjas skriver författaren på Aftonbladets ledare 

030510. Författaren hänvisar till en utredning om Livets Ords skola som fått kritik. 

Författaren verkar inte riktigt ha kontroll på vad hon/han själv skriver när hon/han refererar 

till den utredningen i detta fall. Författare gör en jämförelse med en kristen friskola som även 
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den fått kritik från skolverket men den kritiken är kunskapsbrister hos elever och att skolan 

inte undervisar i världsreligionerna såsom skollagen säger. 

  I DN ledaren hävdar skribenten att friskolorna är under fritt fall (030510 

Ledare; ”friskolor i fritt fall”). Den författaren refererar till en före detta rektor från en religiös 

friskola. Vad författaren inte tar upp är att denne före detta rektor är polisanmäld av dels 

skolverket dels av den skola som personen var rektor för. Den före detta rektorn är anmäld för 

förskingring, regelrätt stöld, urkundsförfalskning och sabotage av datorer. Samma författare 

anser också att skolverket måste granska religiösa friskolor med en helt annan 

uppmärksamhet, ”lika inför lagen” verkar inte gälla för friskolor och absolut inte om det är en 

religiös friskola med en muslimsk/arabisk inriktning det handlar om.   

 Skolverkets arbete med fristående skolor syftar till att garantera alla elevers rätt 

till en god utbildning. När allvarliga brister upptäcks på en fristående skola kan Skolverket dra 

in skolans tillstånd. Skolan överklagar ofta beslutet och följden blir då att missförhållandena 

kan fortgå under den långa rättsliga processen. Skolverket föreslår därför en ändring av 

skollagen så att Skolverket omgående ska kunna stänga en fristående skola med allvarliga 

brister. Skolorna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att överklaga Skolverkets beslut men 

skolan ska vara stängd under den rättsliga processen.31

 

7.1 Skolverkets nya roll 
 
Skolverket har blivit två myndigheter! 

1 mars, 2003 delades Skolverket i två myndigheter - Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling. Skolverkets granskande roll görs tydligare och skiljs från den 

utvecklingsstödjande verksamheten. Myndigheten delas i två myndigheter; statens skolverk 

och myndigheten för skolutveckling. Syftet med denna förändring är att kontrollen av 

skolornas mål skall uppfyllas och förstärkas för en bättre utbildning av god och hög kvalitet i 

hela landet.  

 Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, 

utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både 

kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket skall verka aktivt för att de nationella målen i 

förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen uppfylls så att en 

god kvalitet i utbildningen uppnås i hela landet. Skolverket har även rätten att bevilja tillstånd 

för friskolor över landet. Skolverket redovisar en minskning av ansökningar om att starta 

                                                           
31 Skolverket 2004 01 15 
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friskolor från 2002. Antalet nystartade fristående grundskolor har halverats sedan hösten 

2001. (Jag redovisar med utförlig tabell i min sammanfattning) Skolverket utarbetar också 

kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter samt allmänna råd i skolfrågor. 

 

7.2 Skärpningar vid tillståndsprövning 
 
Skolverket har genomfört en översyn av rutinerna för godkännande av fristående skolor. 

Framöver kommer skolor som inte har kommit igång inte att få ha kvar sitt godkännande 

under ytterligare ett år. Skärpningar kommer också att vidtas för att bedöma den sökandes 

förmåga och förutsättningar för att driva en fristående skola, bl.a. kommer möten med den 

sökande att ske. Tillståndsbesluten kommer att förtydligas, bl.a. genom klassificering av en 

fristående skolas inriktning och villkoren för godkännandet. Det kommer att ställas skarpare 

krav på skolornas ekonomi, t.ex. underlag för elevprognoser och lokaltillgång. Skolornas 

förutsättningar att ge eleverna goda kunskaper kommer att beaktas noggrannare.32

 

8 Analys av debatten  
 
I min metod valde jag att räkna spaltcentimetrar vad som skrivits om friskolor och religiösa 

friskolor och den totala mängden blev 383 cm som fördelades enligt min tabell som kan ses i 

min diskussion. Jag ställde min själv frågan om det fanns skillnader mellan olika typer av 

material, eftersom redaktionellt material har ett objektivitetskrav på sig så skulle de kunna ha 

ett mer nyanserat synsätt i sitt framförande om friskolor och religiösa friskolor trodde jag. Det 

visade sig att insändare, debattartiklar och redaktionellt material beskrev friskolorna i stort 

sett lika. Det redaktionella materialet var inte mer nyanserat och sakligt utan det visade på 

personliga ställningstaganden som journalisterna hade. När jag mätte och räknade centimetrar 

såg jag olika typsnitt och storlekar på texterna men det har jag valt att inte ta med i min 

metod. Jag ser inte att det skulle spela någon roll i min analys av mängden i debatten i sig. 

Stora rubriker ger i och för sig stor genomslagskraft i samhällsdebatten och det påverkar 

säkert allmänhetens syn på frågan.  

 

                                                           
32 Skolverket 20040115  
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9 Diskussion 
 
Mitt syfte med uppsatsen har varit tvådelad. För det första har jag studerat hur media 

framställer och bevakar friskolor och religiösa friskolor samt hur skolorna har påverkats av 

den debatt som förts d.v.s. vilket utrymme media har givit friskolor och religiösa friskolor.  

 Jag kan konstatera att den övervägande delen har givits till en negativ debatt om 

de religiösa friskolorna. Men även invandrarpolitiken behandlas på ett för invandrarna 

negativt sätt. Jag räknade spaltcentimetrar om friskolor och den totala mängden blev 383 cm 

som fördelades enligt min tabell. Jag frågade mig också om det fanns skillnader mellan olika 

typer av material, eftersom redaktionellt material har ett objektivitetskrav på sig så skulle de 

kunna ha ett mer nyanserat synsätt i sitt framförande om friskolor. Det visade sig att 

insändare, debattartiklar och redaktionellt material beskrev friskolorna i stort sett lika. Det 

redaktionella materialet var inte mer nyanserat och sakligt utan visade det personliga 

ställningstagande som journalisten hade. 

 Det finns endast en skriven artikel med positiva ord om friskolor och det var 

några ungdomar som bjöd in skolverket och TV journalisten till deras religiösa friskola 

Aftonbladet 030514 Insändare; ”SVT kom till vår skola”.  

Kanske mitt material är för litet för att dra några större slutsatser om hur det förhåller sig med 

religiösa friskolor i stort i media debatten. Naturligtvis är journalisterna och andra debattörer 

påverkade av TV programmet som hade en mycket negativ syn på friskolorna och på 

skolverket. Jag tror inte mitt val av tidningar spelar så stor roll för debatten varade bara under 

18 dagar, sedan var ämnet ”kallt”. Med fler tidningar och över en längre tid kan man kanske 

få en mer nyanserad debatt. De pedagogiska tidningarna från de olika lärarförbunden för ju 

också en debatt om friskolor och religiösa friskolor men dessa har jag valt att inte ta med.  

   

 Jag vill med nedanstående tabell visa hur fördelningen har sett ut i de tidningar 

jag tittat i under perioden 8/5 – 25/5 2003. Det är från den dag debattprogrammet dokument 

inifrån sändes och 18 dagar framåt. De tidningar jag har valt att följa är två från rikspressen 

Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN) samt lokaltidningen Hudiksvalls tidning (HT). Jag har 

tittat och mätt i cm hur mycket som skrivits i ämnet friskolor. Jag har använt mig av ledare, 

insändare, redaktionellt material samt debatt artiklar i dessa tidningar. Det har skrivits totalt 

383 cm om friskolor varav 363 cm berör muslimska/arabiska friskolor. Innebörden i det som 

skrivits är ”Kontrollen av konfessionella skolor måste skärpas” (ledare i Aftonbladet 10/5), 
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”Lås de muslimska friskolorna” (insändare HT 16/5), ”Friskolor i fritt fall” (ledare i DN 

10/5), ”Våld mot barn stöds av staten” (DN Debatt 8/5). Efter den 25/5 tog debatten i stort sett 

slut. Däremot började en ny debatt i detta ämne i lärarfackens tidningar, friskolors vara eller 

inte vara.   

 

Inriktning/profil Antal 
cm  

Ledare 
cm 

Insändare   
Cm 

Redaktionell 
material 
Cm 

Debatt 
art. cm 

Aftonbladet 54  11 14 4 25 

Dagens nyheter DN 127 49 0 9 63 

Hudiksvalls tidning 
HT 202 0 27 89,5 65 

      

Totalt 383 60 41 106.5 153 

      

 

För det andra har jag koncentrerat mig på skolverket och dess granskande roll och hur det 

beskrivs i media. Jag frågade mig vad den huvudsakliga kritiken gick ut på och från viken 

ståndpunkt kritiken har skett. Jag kan konstatera att skolverket kritiserades för slapphet och att 

det inte skulle bry sig om barnen utan friskolorna i sig själv samt att skolverkets egen 

verksamhet gick före all annan verksamhet. Kritikerna har nog inte förstått skolverkets roll 

som granskare, utan valt att följa TV journalistens kritik, i brist på att kontrollera fakta uttalar 

man sig om och hur som helst. Kritikerna skriver att skolverket inte ser till barnens bästa utan 

låter friskolan bedriva sin verksamhet vidare. Kritikerna skriver mycket om att invandrarna 

skall lära sig våra lagar skrivna som oskrivna. Men ingen är beredd att ta på sig rollen att 

hjälpa till med att förklara våra lagar för invandrarna. Kritikerna ser också religionen främst 

då islam som ett stort och farligt hot i det svenska samhället. Vad mer som kritikerna inte tar 

upp är att skolverket har dragit tillbaka sitt tillstånd för den aktuella skolan men att skolan har 

enligt svensk lag rätt att överklaga beslutet till tingsrätten och under den tid tingsrätten 

behandlar ärendet får man fortsätta sin verksamhet.  

 Skolverket delades i två delar under våren 2003 där en del skall vara 

kontrollorgan medan den andra delen skall verkar för utveckling inom skolan. 

 I Lpf 94 sägs under rubriken normer och värden följande. 

Alla som arbetar i skolan skall  
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• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen,  

• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför 

vårt land och  

• aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper.  

Av det jag sett i min lilla studie är att friskolorna försöker leva upp till dessa krav på bästa 

sätt. Samtidigt som journalisten i debatt programmet försöker vinkla sin studie åt ett annat håll 

och säga att de religiösa friskolorna struntar i våra svenska normer och värderingar.  

 

10 Sammanfattning. 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur media beskriver friskolor och religiösa 

friskolor efter TV programmet dokument inifrån som sändes den 8/5 2003. Jag har använt mig 

av tre tidningar, två som kallas rikstidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), och 

lokaltidningen Hudiksvalls tidning (HT).  

För det första har jag undersökt hur mycket som skrivits om friskolor totalt. Jag har mätt och 

räknat spaltcentimetrar och kommit fram till att det skrivits 383 cm om friskolor totalt. Det 

visade sig att det som skrevs hade en klart negativa karaktär som exempel i HT 030509 

”Anklagelser om våld på muslimska friskolor” och i DN 030508 Debatt; ”Våld mot barn 

stöds av staten”. Det skiljer inget mellan redaktionellt material och övrigt material som man 

kunde förvänta sig. Det redaktionella materialet är lika påverkat av TV programmet som 

övriga författare i tidningarna. Jag förväntade mig att det redaktionella materialet skulle vara 

mer sakligt men så var inte fallet. 

För det andra undersökte jag hur skolverkets granskande roll framställdes i media. Där 

riktades en massiv kritik mot skolverket för hur de skött sitt jobb. Man ansåg att skolverket 

inte såg till barnens bästa utan till sin egen verksamhets bästa till exempel i Aftonbladet 

030510 Ledare; ”Kontrollen av friskolor måste Skärpas”. Kritiken handlar mycket om 

skolverkets bristande kontroll som journalister och övriga skribenter anser ”skrämmande”. 

Men de ser ju bara utifrån TV programmet dokument inifrån och det programmet belyser bara 

vad de vill belysa inte fakta. Journalisternas etik är inte den allra bästa tyvärr, för de vill att 

ingen skall granska deras sätt att framföra kritik ännu mindre om den är osaklig.  

 Som jag ser det har skolverket fått utstå kritik som inte är saklig och riktig samt 

att journalisten i TV programmet har inte varit ärlig när hon/han gjorde sitt debattprogram. 
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Deras inställning från början är tydligt fientlig mot friskolor och i synnerhet de religiösa 

friskolorna. Dessa skolor verkar inte ha något existensberättigande inom svenskt skolväsen. 

Invandrarna skall hålla sig inom sin grupp/klan men ej driva friskolor verkar vara deras åsikt.  

Denna inställning har sedan spritt sig till andra debattörer som i sin tur inte har kontrollerat 

om det finns en sanning eller relevans i det som framfördes i TV programmet. 

 Efter första världskriget ledde det till att fred och internationalism fördes in i 

värdegrunden i Sverige. Det andra världskriget ledde till att den uppsättning värderingar som 

idag beskrivs i läro- och kursplaner utformade, med sikte på att de unga skulle kunna stå emot 

totalitära och maktfullkomliga läror av skilda slag. Den kunskap och bildning som de unga lär 

sig genom sin skolgång och den värderingsbas som de skaffar sig i skolan utgör den viktigaste 

grundstenen för att det demokratiska samhällsbygget ska kunna fortsätta in i framtiden. 

 Värderingarna är klara och tydliga och urvalet är lätt att förstå när man sätter sig 

in i de två föregående seklernas historia. Det är bland annat tillsynen av dessa värderingar 

som skolverket har till uppgift att kontrollera, i friskolor som gör anspråk på att få förtroendet 

att utgöra läromiljöer för våra barn och ungdomar. Kontrollen av friskolornas mål skall 

uppfyllas och förstärkas för att främja en god kvalitet i hela landet. Tyvärr måste jag 

konstatera att vår svenska värdegrund inte vilar lika fast i friskolorna oavsett vilken inriktning 

man har på sin friskola. Jag ställer mig frågan, är friskolorna bara av ondo? Har de inget gott 

eller bra att tillföra vårt svenska skolväsen? Även om de har svårt med värdegrunden i vårt 

demokratiska samhälle. Vi kanske måste tänka om lite själva också, allt är kanske inte alltid 

så givet. Det finns en stor muslimsk minoritet i Sverige som vill driva egna skolor enligt islam 

och de värderingar som den religionen vilar på. Enligt skollagen skall undervisningen vara 

icke-bekännelsetrogen men samtidigt har vi ju laglig rätt till religionsfrihet. Hur går detta 

ihop? Det är i alla fall svensk lag som skall följas.  

  I de fall invandrare kan ha värderingar som är oförenliga med ”någon av våra 

mest grundläggande värderingar” t.ex. synen på jämställdhet mellan män och kvinnor, måste 

undervisningen präglas av vårt synsätt. Det är viktigt att poängtera att det vore fel att i ett 

upphetsat läge bara rikta in sig på de religiösa friskolorna det finns andra skolor som också 

har svårt med våra värderingar. Många gånger så hävdar föräldrarna att det är religionen som 

styr när det i själva verket är deras egen kultur och tradition som styr deras val när det gäller 

barnens skolgång. Många svenska muslimer kan uppfatta integrationen som ett direkt hot mot 

den egna religiösa identiteten skriver Jan Samuelsson i sin bok kalejdoskopisk kärlek.  

 Vilka är det som egentligen styr friskolorna, rektorer och pedagoger eller 

föräldrarna? Föräldrar till de barn som går på dessa friskolor anser ofta att den svenska skolan 
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inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt de ”rätta” värderingarna som är förenad med deras 

religiösa övertygelse. Pedagogerna på friskolorna jobbar ju där därför att de tror på skolan 

”filosofi och inriktning” och delar den i hög grad. Rektorn är den pedagogiska ledaren så det 

är den personen som lägger skolans profil och utifrån den jobbar pedagogerna. Det är 

föräldrarna som har det tyngsta ansvaret för barnens skolgång och om de är missnöjda med en 

skola så kan de ta barnen ur den skolan och sätta barnen i en annan friskola som gör som 

föräldrarna vill. Lite hot mot rektorn så ändrar hon/han sig efter föräldrarnas önskemål. Vad 

händer då med den skolan? Det är alltså föräldrarna som bestämmer om en skola skall finnas 

eller inte. De religiösa friskolorna försöker att gå en balansgång mellan den svenska 

skollagen, de demokratiska värderingarna och föräldrarnas önskemål. Det är inte alltid de 

lyckas med sina avsikter för föräldrarna driver sina idéer hårt. Om skolan inte anpassar sig 

efter föräldrarnas önskemål så tar man barnen ur skolan, ja, då blir det konkurs för den skolan.  

  TV-programmet dokument inifrån gav sken av att Al-Fadjerskolans rektor skulle 

vara för misshandel av barnen på skolan men enligt de utredningar som förekommit så finns 

det inte något belägg för detta. Nu måste jag ställa mig frågan var är journalisternas etik i 

detta fall? Finns det någon etik över huvud taget? Just nu kan man se hur en mycket TV -

kritiskt åsiktsutbyte håller på att ta form bland människor i allmänhet. Visst har skolverket 

riktat kritik mot Al-Fadjerskolan som varit berättigad. Skolan i sin tur har åtgärdat det 

skolverket önskat. En ny rektor har anställts under hösten 2003 då kritik har riktats mot 

skolans organisation och ledarskap. Skolan har även tagit till sig av kritiken om elevernas 

kunskapsmål i språk inte räckte till. Man inrättade en kvalitetsredovisning som skolverket 

anser vara tillräcklig för att eleverna skall nå upp till målen i skolplanen.  
 Journalisten kritiserade skolverket i TV programmet dokument inifrån den 8/5 

för ”slapphet” och att verket inte ”brydde” sig om att eleverna på El Dagveskolan inte fick 

någon slöjd. Samt att skolans huvudman ren ut ljög om elevantalet för att få mer pengar av 

kommunen. Skolverket gjorde en riktad granskning av de skolor som TV programmet tog 

upp. Jag har tittat på två av dessa skolor för att se om TV journalistens kritik var berättigad. 

Vad journalisten inte sade i sitt program var att skolverket redan innan programmet spelades 

in hade formellt dragit tillbaka tillståndet för El Dagveskolan men att skolan hade överklagat 

beslutet till länsrätten och där är fallet nu. Den svenska rättssäkerheten gäller på liknande sätt 

för religiösa friskolor som för alla andra friskolor.    

 Skolverket granskande om friskolorna uppfyller de mål de har som uppgift att 

genomföra. Skolverket skall förstärka och främja en utbildning av god kvalitet i hela landet. 

Vid alla översyner lägger skolverket stor vikt vid hur friskolan arbetar för att motverka 
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kränkande behandling såväl mellan elever som mellan elever och vuxna. Det jag har kommit 

fram till är att skolverket och dess granskning är för barnens bästa enligt FN´s 

barnkonvention. Granskningen av religiösa friskolor är lika som för vanliga friskolor som för 

skolor som drivs i kommunal regi. 

 

 
 

Antal fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande läsåret 2002/2003 

Inriktning/profil 
Antal 
GR-
skolor 

Antal 
GY-
skolor 

Total 
antal 
elever

Antal 
elever 
i FK* 

Antal 
elever 
i GR 

Antal 
elever 
i GY 

Allmän/islamisk  1   90   90   
Allmän/kristen  2   458   458   
Konfessionell/islamisk 10   860 123 737   
Konfessionell/judisk  3   177 25 152   
Konfessionell/kristen  53 3 5983 540 4851 664 
Språklig-
etnisk/arabisk  6   601 108 493   

Totalt 75 3 8241 796 6781 664 

 
Skolverket redovisar en minskning av ansökningar om att starta friskolor från 2002. Antalet 

nystartade fristående grundskolor har halverats sedan hösten 2001. De vanligaste orsakerna 

till att de fristående skolorna inte startar är att de inte lyckats skaffa lokaler, elever och lärare. 

Det är lätt att kritisera kommunerna för ”pengabrist” och ”hota” med att starta friskola men 

många lärare stannar ändå kvar inom den offentliga förvaltningen. Mycket beroende på att om 

man jobbar inom en friskola så får man jobba mer och anställningstryggheten en annan. 

Många friskolor betalar även en högre lön men motsvarar den det ansvar som läraren får ta 

undrar jag. Dålig fristående skola ska kunna stängas omgående skriver skolverket 2004-01-15. 

Detta i efterdyningarna av den debatt som TV- programmet dokument inifrån skapade under 

2003. 

 

Vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att se om de pedagogiska tidningarna 

har samma synsätt när det gäller friskolor och i synnerhet de religiösa friskolorna.  
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030508 ”I skolans våld” 

030510 Ledare; ”Kontrollen av friskolor måste Skärpas” 

030514 Insändare; ”SVT kom till vår skola” 

Videoinspelning av tv programmet, Dokument inifrån 8/5 2003, religiösa friskolor 15/5 2003. 

On line  

http://www.barnkonventionen.nu/
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Abstrakt


Den här uppsatsen handlar om hur religiösa friskolor behandlades i media efter tv debattprogrammet dokument inifrån som sändes den 8/5 år 2003. Programmets journalist kritiserade både muslimska och arabiska friskolor för att inte följa svensk skollag och den läroplan som finns för friskolorna samt för de allmänna skolorna. Journalisten kritiserade även skolverket för bristande kontroll. Mitt syfte var att ta reda på hur media beskrev de religiösa friskolorna och om den beskrivningen fick några konsekvenser för någon av de skolor som behandlades i tv-programmet.


Nyckelord: Religiösa friskolor, information, kommunikation och etik.    




1 Inledning 

Intresset för friskolor väcktes av debattprogrammet Dokument inifrån som sändes 8/5 2003 där de berättade om hur religiösa friskolor behandlar sina elever. Jag spelade in programmet på video. Det visades ytterligare ett program i samma ämne den 15/5. I programmet sägs det att slag och våld är vardag för eleverna på många religiösa friskolor med rektors goda minne. Om föräldrar slår sina barn hemma är det inget som skolan har att göra med sa en rektor för en muslimsk friskola enligt programmet. Vissa av de religiösa friskolorna medverkar aktivt till arrangerade äktenskap. Friskolorna undanlåter att anmäla om föräldrar planerar omskärelse av flickor fast svensk lag förbjuder detta. Även om ingreppet sker utanför landets gräns är det straffbart i Sverige. Jag försöker följa debatten om hur det går för friskolorna i allmänhet men i synnerhet de religiösa friskolorna. Det finns även internationella friskolor i Sverige, dessa skolor får inte något kommunalt bidrag för sin verksamhet utan ett stadsbidrag. Skolverket kommer att utreda om några av de religiösa friskolorna får fortsätta sin verksamhet.


Jag begränsar mig till Arabiska och Muslimska skolor, därför att det var dessa som tv-programmet mest handlade om. Tv- programmet tar upp nio religiösa friskolor och jag har tittat och granskat två av dem. 

1.1 Frågeställning    

Min huvudfråga är: Hur framställer media friskolor och religiösa friskolor efter debattprogrammet dokument inifrån som sändes 8/5 2003? 


Och då kommer den naturliga frågan om varför och hur uppstår friskolor och religiösa friskolor? Hur har dessa påverkas av medias bevakning av dem?


I Tv-programmet dokument inifrån kritiserades skolverket för bristande kontroll bland annat. Hur har skolverkets tillsyn fungerat för friskolorna i efterdyningen av den debatt som förts? Min sista fråga blir då, Varför granskar skolverket elevernas kunskapsmål, är det alltid för elevens bästa?


1.2 Syfte

Min avsikt med denna uppsats är att se hur media behandlar olika friskolor och om det får eller har fått konsekvenser för någon eller några skolor. Med anknytning till tv- programmet dokument inifrån som sändes under maj månad 2003 har jag under 18 dagar följt media för att se vad och hur de skriver om friskolor och religiösa friskolor. Jag vill även se hur skolverkets kontroll av friskolornas kunskapsmål kan uppnås enligt de lagar friskolorna har att följa. Har skolverket ett tillfredsställande kontrollsystem så att eventuella missförhållanden kan avslöjas. Om det upptäcks brister, vad kan då skolverket göra för att få skolorna att åtgärda bristerna? 

1.3 Metod


I min undersökning har jag valt att arbeta med dels kvantitativ och dels kvalitativ metod. För att besvara frågorna hur mycket utrymme får friskoledebatten i pressen, jag har mätt och räknat spaltcentimetrar. Här finns dock ett problem i det att typsnitten skiljer mellan olika tidningar, även spaltbredden kan skilja något. Jag anser dock att skillnaderna är marginella, och att mätningen mer skall ses som en fingervisning. Jag visar med en tabell hur det såg ut under den aktuella perioden. 


För att besvara frågan om varför friskolor uppstår har jag sökt information på Internet, frågat lärare som jobbar eller har jobbat inom olika friskolor. 


Jag har för att besvara frågorna om skolverkets roll har jag valt att ta med allt skrivet material, oavsett karaktär, bara det berör friskolor på ett eller annat sätt. Den delen av uppsatsen blir därmed mer kvalitativt inriktad. Här kommer jag att utgå främst från debattartiklar, ledare och insändare. Jag har för avsikt att försöka klargöra ut vad kritiken går ut på. Med hjälp av ett sådant urval kan i och för sig frågan om objektiviteten ställas. Min vilja är att se hur media behandlar friskolorna och om det får eller har fått konsekvenser för någon eller några skolor. Jag har även skaffat Skolverkets egna artiklar i ämnet som jag hämtar på skolverkets egen hemsida.(Se adress i litteraturlistan) 


2 Läroplanen i historisk utveckling

År 1842 kom stadga för folkundervisning som blev vårt första styrdokument. Stadgan innehåller bland annat ett minimikrav; eleverna ska då de lämnar skolan ha inhämtat ”nödig kunskap” i följande ämnen, nämligen ren och flytande innanläsning av svenska språket, religionskunskap (kristendomskunskap) och biblisk historia till den grad som fodras för att kunna börja den egentliga nattvardsläsningen samt kunskaper i kyrkosång, skrivning och därtill även de fyra räknesätten.
 


Skolan var helt enkelt till för att dana kristna och nyttiga samhällsmedlemmar. Kristendomskunskapen skulle vara centrum som kraftkälla för läraren i hans kommande arbete.



De grundläggande värden som speglas i skolans styrdokument under senare hälften av 1800-talet är sammanfattningsvis starkt och entydigt präglade av bekännelsen till den evangeliska läran. I 1910 års skolreformer slås fast att religionsundervisningen i folkskolan ska bestå i kristendomsundervisning och den ska vara obligatorisk för alla barn som tillhör svenska kyrkan. De blivande lärarna ska på den kristna livsåskådningens grund utbildas till sedliga och självständiga personer. Deras utbildning ska därtill främja ett fosterländskt sinnelag och ge duglighet att i lärargärningen bidra till arbetet för samtidens medborgerliga och nationella uppgifter.



Den läroplan som nu tar form vänder sig till en blivande medborgare som förväntas kunna göra egna, moraliskt riktiga val. Kunskapens och värderingarnas innehåll framgår inte längre självklart ur den situation där människan lever och arbetar.


1946 års skolkommission är präglad av världskriget. Krigsutbrottet har bäddat för en pedagogik i den moraliska upprustningens tecken. Karaktärsfostran med sikte på viljans stärkande och en god moral i den andliga beredskapens tjänst hade tagit form i ljuset av de första krigsåren. Om undervisningen i kristendomsundervisning sägs bland annat att den bör ha en etiskt fostrande syftning. 


De direkta styrdokument som senare formulerades för den sammanhållna grundskolan – 1962 och 1969 års läroplaner – präglas i hög grad av idén om eleven i centrum. Eleven betraktades både som enskild människa och som samhällsmedborgare.


Genom sin etiska fostran skall skolan ge honom – henne en god uppfattning om de moraliska normer, som måste gälla i sammanlevnaden mellan människor och som bär upp rättsordningen i ett demokratiskt samhälle
. 


Skolan skulle nu uttryckligen vara objektiv. Den kan därigenom inte lösa värdefrågorna med en enkel hänvisning till att elevernas religiösa och sedliga utveckling ska främjas. Läroplanen söker nu i den pedagogiska textens form utförligt fastställa vilka egenskaper – eller dygder – som förväntas av eleven i det goda samhället.



Även om 1969 års läroplan erkänner att olikheter kan finnas i värderingar mellan grupper och individer, att skolan ska söka överbrygga eventuella olikheter i normer mellan hem och skola och levandegöra de grundläggande idéerna i ”vår demokratiska livssyn”, kan frågan ställas om inte 1960-talets läroplanstexter speglar en enhetskultur där sådant som motstridiga intressen, skiljaktigheter i makt och inflytande, dominans och underordning ter sig långt från skolan och dess förhållningssätt i etiskt hänseende.



I 1980 års läroplan är begreppet fostra tillbaka, fostra till demokratiska värderingar.


Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling
. 


Skolan ska därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan. Här återfinns alltså i stort sett samma formuleringar av demokratins dygder och omistliga värden som i 1962 och 1969 års läroplaner, dock följda av förtydligande att skolan ska fostra eleverna till insikt om att ingen människa får utsättas för förtryck och att ingen med problem och svårigheter får lämnas åt sitt öde. 


År 1978 tillsatte den dåvarande skolministern Britt Mogård en arbetsgrupp som skulle titta på vad som kunde göras centralt och lokalt för att komma till rätta med den osäkerhet och håglöshet som enligt mångas vittnesbörd bredde ut sig inom skolan. Arbetsgruppen, som kom att kallas Normgruppen, den gav 1979 ut en debattskrift med titeln Skolan ska fostra, där man formulerat ett underlag för fördjupad diskussion kring skolans moralfrågor. Gruppen slår tydligt fast att skolan ska fostra och att den inte får ställa sig neutral till de grundläggande demokratiska värderingarna. Pluralism, inte relativism, ska prägla skolans förhållningssätt – skiljaktiga värderingar måste få komma till uttryck, men skolan ska ta avstånd från relativistiska attityder. Nu konstateras även att invandrarna och deras ättlingar utgör en betydande grupp i den svenska befolkningen och att detta inneburit att mångfalden i livsåskådningar ökat. Invandrarföräldrar har rätt att få sin etiska bakgrunds syn respekterad och att skiljaktiga värderingar framställs sakligt och allsidigt i skolan, samtidigt som skolan måste klargöra och hålla fast vid de grundläggande demokratiska värderingar som läroplanerna ger uttryck för. I de fall invandrare kan ha värderingar som är oförenliga med ”någon av våra mest grundläggande värderingar” t.ex. i synen på jämställdhet mellan män och kvinnor, måste undervisningen ”präglas av vårt synsätt”
.



Normgruppen målar upp en bild av ett samhälle i social och kulturell förändring, ett delvis desintegrerat samhälle, där kärnfamiljen blivit allt mer isolerad, där sambandet mellan familje- och arbetsliv brutits och där barn- och ungdomskulturer kan utveckla normer som vänder sig mot vuxensamhället. Barnet måste i sin sociala växt nå fram till en moral där han eller hon vet det rätta och gör det för dess egen skull, inte på grund av blind lydnad eller för att likna andra. Moralen bör med andra ord förankras i personlighetens innersta kärna.


Klarar friskolorna av att leva upp till dessa mål i sin undervisning? 


2.1 Värdegrunden i läroplanen

Värdegrunden uppfattas ibland som oklar av den eller de som enbart vill betona någon eller några av de värderingar som den svenska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan bygger på. De värderingar som fått tillträde i skolan och som skrivs fram i de dokument som styr skolorna har prövats av den politiska demokratin. Vid förra seklets två världskrig drog de svenska politikerna slutsatser, som fortfarande präglar skolornas verksamhet.


Efter det första världskriget presenterades den första moderna läroplanen – Undervisningsplan för rikets folkskolor – där uppdraget till lärarna var att se till att barnen bland annat lärde sig respektera en fredlig samvaro och tänka internationellt, inte bara på fosterlandet. Efter det andra världskriget arbetade den mest inflytelserika utredning vi haft på skolområdet, 1946 års skolkommission, med att utforma den gamla skolan så att den skulle klara av framtidens krav. Från och med då innehåller läroplanerna och kursplanerna krav på skolorna att de utvecklar kritiskt tänkande och självständigt agerande.



Etiska och existentiella frågor har i alla tider varit centrala i människans sökande efter identitet och mening i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är ”eviga”. Det till synes nya i dagens skola kanske är just detta att styrdokumenten klart erkänner att de basala värdena vårt samhälle vilar på inte är självklara:


De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet ska bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. De är normer som således har djupa rötter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning
. 



Förhållandet mellan tradition och förändring är mångfasetterat. Varje läroplan speglar i varierad grad sina föregångare. Reformatorer tar avstamp i, vidareutvecklar, förkastar eller förändrar ett existerande styrdokument. Att förstå hur dagens värdegrund, som den formuleras i läroplanstexter för den obligatoriska skolan, förhåller sig till de grundläggande värden som gårdagens skola uttryckte är centrala för att begripa vad som vuxit fram ur en tradition, vad som förändrats och hur vi ska förstå och förhålla oss till detta i vår tid och i vårt mångkulturella samhälle. Läroplanstexterna får emellertid mening endast genom att förstås i sitt historiska och kulturella sammanhang.


3 Utbildning enligt skollagen


2 § I skollagen säger att alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst de anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmet, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
 1 § I skollagen säger att skolplikt får fullgöras i en fristående skola, om skolan är godkänd enligt 2 § i 9 kapitlet. Fristående skolor som får bidrag för viss utbildning enligt 8 eller 8b § skall i fråga om den utbildningen stå under tillsyn av statens skolverk och vara skyldig att delta i den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som genomförs av skolverket.


Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på
. 



Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall utforma och förmedla. I överensstämmelse med den etik som administreras av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.   


Undervisningen i skolan skall vara icke-bekännelsetrogen.
 

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


4 Vad innebär begreppet fristående skola?

För att det inte skall råda några oklarheter om vad fristående skolor är, och på vilket sätt de juridiskt skiljer sig från de offentliga skolorna, definieras de i skollagen. Undervisning som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer. En fristående skola är således en skola med en enskild huvudman. Med enskild juridisk person avses i en privaträttslig form bildat rättsobjekt. Vanligen är det frågan om en stiftelse, en ekonomisk eller ideell förening, ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Det offentliga skolväsendet består av skolor som i huvudsak har kommun eller landsting som huvudman/…/
. 

4.1 Varför uppstår friskolor?

Skolpolitikerna har de senaste 20 åren sakta men säkert monterat ner skolan som en källa för meningsfullt lärande till att bli en social inrättning. Många känner att det är på grund av de nedskärningar som skolan fått utstå, ibland med orealistiska förväntningar av vad skolans personal kan uträtta. Många skolor lider av andlig misär, med trötta och utslitna lärare som givit allt men får ingenting tillbaka i form av utbildning och kompetensutveckling. Skolledarna måste hålla sin budget och i de flesta fall även spara pengar, och det enda de kan spara på är lärarna och deras utveckling. Detta är en av många anledningar till att friskolor startas, andra andledningar kan vara etnicitet, religion, annorlunda pedagogik och social status. 



Den troende muslimens tillvaro inramas och regleras av kollektiva strukturer som familjen, släkten och religionen. Muslimer försatta i minoritetsposition genom invandring till Sverige mister vanligen den sociala kontroll som utövas av släkt och av det muslimska samhället i stort.
 Kvar blir eventuellt familje ramarna som stöd för den egna trosuppfattningen. För dessa invandrare representerar den muslimska friskolan det gamla samhällets struktur, kultur och trygghet och ett skydd mot det skrämmande och okända utanför, det vill säga det svenska samhället och dess regelverk av skrivna och oskrivna lagar. Etniska identiteter relaterar i någon mening alltid till en känsla av ”vi” och ”dem”, som oftast bygger på upplevda kulturella särdrag och på det som man uppfattar som gemensam härkomst.
 



Från början av 1990- talet har antalet friskolor ökat kraftigt. Detta innebär en stor förändring för de kommunala skolorna. Varje elevs hemkommun betalar bidrag till den fristående skolan
. 



Det finns bara en penningpåse och ur den skall alla få sina pengar, varje elev är tilldelad en så kallad ”skolpeng”. Om eleverna lämnar de kommunala skolorna och går till friskolor så tar de med sig sin ”skolpeng”. Enligt en ny rapport från LO kostar varje elev 25 000 per år för kommunerna (HT 16/5 2003). Elevantalet kanske minskar med två till tre i varje klass i kommunens skolor. Det går inte att spara in en lärartjänst om det försvinner tio barn från hela skolan, elevluckorna finns i alla klasser. Men kommunerna har samma hyra, lika många lärare som skall ha sin lön osv.. Så kommunen och de elever som går kvar i kommunal regi förlorar på friskolereformen på sikt. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i skolan om den uppbär bidrag från kommunen. Men vad hjälper det kommunernas budget? Om kommunens företrädare kritiserar friskolan på ett eller annat sätt spelar ingen roll om skolverket har godkänt den. 

4.2 Varför muslimska och arabiska friskolor 

Den samlade synen på varför dessa friskolor har startat är den religiösa grundtraditionen som finns. Ofta så hävdar föräldrarna att det är religionen som styr när det i själva verket är deras egen kultur och tradition som styr deras val. Svenska muslimer kan uppleva integration som ett direkt hot mot den egna religiösa identiteten
. Föräldrar till de barn som går på dessa friskolor anser att den svenska skolan inte tar tillvara de ”rätta” värderingarna sade en kvinna som intervjuades i TV-programmet dokument inifrån. Detta skrämmer föräldrarna när synsätten skiljer sig så markant åt. Den religiösa värderingen anses vara större och viktigare än den värdering i demokratisk anda som är inskriven i den svenska skollagen
. 



Demokrati är inget som dessa människor är vana vid, det gör att de har svårt att förstå och tolka det svenska samhället och dess lagar. Föräldrarna kommer oftast från Afrika och olika Arabländer enligt TV-programmet dokument inifrån. Mödrar och fäder talar om exilen som en möjlighet att ge barnen bättre livsbetingelser än tidigare och de betonar särskilt barnens utbildning.
En arabisktalande kvinna intervjuades i Tv-programmet dokument inifrån om varför hon tagit beslutet att hennes barn skulle gå i en religiös friskola. Hon ansåg att flickorna fick alldeles för stor frihet i den svenska skolan. Skolan hade ingen kontroll över vem flickorna träffade eller hur de var klädda. Hon ansåg också att den svenska skolan undervisade fel saker och att religionen inte fick tillräckligt stor plats. Att skolan undervisade i simning, idrott, biologi, om människokroppen och sex och samlevnad, detta kunde få flickorna att börja ifrågasätta och ställa frågor och det var inte bra ansåg kvinnan. Flickorna skall vara omedvetna om sin kropp och sexualitet tills de gifter sig och naturligtvis skall de då vara oskulder tillade kvinnan med tydlighet. En vanlig uppfattning inom islam har varit och är än idag att man bör inte vänta för länge med äktenskap eftersom det kan leda till unga människors starka drift ger anledning till dem att begå otillåtna handlingar.
 



I efterhand kunde kvinnan konstatera att den friskola som hennes barn gått på inte höll det kunskapsmått och kunskapsmål som hon trodde på. Då tog familjen beslutet att låta barnen överflyttas till en svensk traditionell skola. Barnen har tappat tre års kunskapsundervisning konstaterade hon, vilket hon tycker är sorgligt. Men barnen har fått god hjälp av den svenska skolan med att läsa ikapp, men den äldsta sonen klarade inte av kunskapskraven som ställdes för att läsa på gymnasiet utan han skrev in på IV programmet. Även detta blev för svårt för honom så han slutade efter en termin och går nu arbetslös istället. Mamman är själv utbildad lärare i hemlandet även maken är högutbildad.  


4.3 Friskola är det lika med valfrihet? 

Skolan måste utvecklas som en självklar del av det övriga samhället. Jag anser att med gemensamma krafter för allas bästa, först då kan skolan nå de högt ställda mål som vi vill ha för den. Det finns idag stora möjligheter inom de ramar skolan ger att skapa profilintressen och pedagogiska inriktningar som höjer kvaliteten ytterliggare. Många lärare anser dock att de regler som finns är hinder i utvecklingen. Skolan skall vara likvärdig för alla och i en sådan skola skall alla barn och ungdomar, oavsett klass, kön, etnicitet, religion eller ålder få en likvärdig utbildning. I skolan skall man se hela människan och dess utveckling. Grundidén är att i en skola där alla går aldrig tillåts bli en dålig skola. Alla skolor, även fristående skolor skall årligen lämna in en skriftlig kvalitetsredovisning som visar om målen uppnås till skolverket. De skall redovisa vilka åtgärder som företagits om målen inte uppnåtts
. Ställs det samma krav på en friskola som det görs på en kommunal skola?   


4.4 Friskolorna har samma ansvar


Friskolorna är något nytt och därmed ovant i Sverige. För att få driva en friskola krävs att det är minst 20 elever inskrivna. Det är viktigt med tydliga politiska ramar för vad som är tolerans och vad som inte är det. Fristående skolor styrs inte av samma lagar och förordningar som gäller för kommunala skolor. Däremot finns det särskilda kapitel i skollagen (kapitel 9), som gäller för fristående skolor. Att ge en utbildning i samtliga världsreligioners och livsåskådningars innehåll som inte är färgad av konfessionella förbehåll är mycket viktigt. Lika så att noggrant undervisa om och efterfölja de medborgliga och politiska fri- och rättigheter som existerar i Sverige. Det måste vara fullständigt klart för alla som vill driva friskolor vilka lagar och regler som gäller. Det kan gälla skattelagstiftning, arbetsrätt, miljö och hälsoskydds bestämmelser
, oavsett vilken pedagogisk-, politisk- inriktning eller religionstillhörighet man har eller förespråkar. 


5 Vad går kritiken ut på när det gäller religiösa friskolor?


5.1 Jag börjar med Al-Fadjerskolans vara eller inte vara?


Hårdast i sitt ordval är utan tvekan SSU som i en artikel polisanmälde rektorn för Al-Fadjerskolan i Västerås därför att han sade att barn agas på skolan och visade med gester hur man kan daska till elever utan att det syns efteråt. Detta visades i Tv-programmet dokument inifrån den 8/5 i SVT. Detta ledde till att Rädda Barnen och SSU i Västmanland polisanmälde honom för misshandel (HT 10/5 2003). Av inslagen i TV- programmet framgår att rektorn på skolan inte skulle anmäla till de sociala myndigheterna om ett barn misshandlas i hemmet. Däremot skulle skolan ta kontakt med föräldrarna, ”vi undersöker” sanningshalten säger rektorn enligt tv-programmet. Vidare angav rektorn att det är skillnad mellan en skola med svensk ledning och en skola med muslimsk ledning. Skolan och rektorn accepterar uppfostringsmetoder där man använder aga. Det är i sin ordning att daska barnet i baken om det behövs säger rektorn enligt tv-programmet. Vi är orientaler och vi älskar våra föräldrar även efter en smäll i baken. All form av aga är förbjudet enligt svensk lag och detta måste vara helt klart för den som vill bo och bedriva utbildning i Sverige. 



Al-Fadjerskolan som i sin ansökan uppgav att skolans profil är ”konfessionell- språk, kultur och religion med huvudsaklig islamsk inriktning”, den startade hösten 1998. Al Fadjerskolan är en 1-6 skola samt att den får bedriva förskola och fritidshem med samma huvudman.


5.2 Skolverkets tillsyn av Al-Fadjerskolan


Den första tillsynen av Al-Fadjerskolan genomfördes i mars 2000. I det beslut som följde fick skolan föreläggande om att skolan måste se till att barn med särskilda behov och stöd får den hjälp de behöver.  Skolan svarade skriftligt i juni samma år att problemet var åtgärdat. Skolverket nöjer sig med det svaret och ger skolan rätt att fortsätta
. Under december månad 2001 inkommer två anmälningar till skolverket om Al-Fadjerskolan. Dessa båda kritiserar skolan för bland annat:


· allmän bristfällig ordning i skolans organisation


· stora brister i ordningen på skolan


· bristande lärarkompetens


· otillräckliga resurser och kompetens för undervisning av elever med behov av särskilt stöd


· brister i skolans arbete för att motverka kränkande behandling


· alltför långa arbetsdagar för eleverna


· rektorn anmäler inte misstänkt misshandel av en elev i hemmet


Skolverket genomförde en ny tillsyn på skolan mars 2002, då konstaterades att skolan saknar lärarkompetens för elever med särskilda behov. I övrigt konstaterade skolverket att villkoren för fortsatt verksamhet var uppfyllda. Skolverket gjorde en uppföljning av tidigare beslut i november 2002 och ansåg då att skolan uppfyllde alla krav som ställts, en speciallärare skulle finnas på skolan någon timme i veckan, även när det gällde barn med särskilda behov 
.


5.3 Nytt besök på Al Fadjerskolan efter TV- Programmet


Ett nytt oanmält besök genomfördes på skolan den 21/5 2003 av två undervisningsråd från skolverket. Vid besöket intervjuades ett flertal personer med olika insyn i skolans verksamhet, t.ex. Skolsköterskan, en före detta anställd, personal från socialkontoret som utrett eventuell misshandel av barn i hemmet som går på den aktuella skolan. Skolverket ställde ett antal frågor om organisationen om och kring skolans ledning. Dessa frågor besvarade skolan skriftligt i augusti 2003. Skolverket ber skolan om ytterligare information angående ledningen. Al-Fadjerskolans redovisar vad de har vidtagit för åtgärder utifrån skolverkets kritik. Rektorn avgår som pedagogisk ledare 30/9 och ersätts med en kvinna som är mellanstadielärare som har chef och ledarskapsutbildning samt en skolledarutbildning. Hon har varit skolledare inom en av Västerås kommuns grundskolor tidigare. Den tidigare rektorn kommer att ha det ekonomiska ansvaret för skolan i samarbete med den nye rektorn. Efter dessa åtgärder anser skolverket att Al-Fadjerskolan uppfyller kraven för att få driva friskola. Detta innebär att skolan har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner
. 


5.4 Elevernas kunskapsmål på Al-Fadjerskolan

Skolan har genomfört de nationella proven i årskurs 5, med enligt läraren relativt goda resultat. Alla eleverna läser Svenska som andra språk men trots det har de goda resultat i Svenska. Enligt eleverna själva lär de sig minst lika mycket som deras kompisar på andra skolor dels för att skolan är liten dels för att de har mycket läxor
. Eleverna har jämfört sig med elever från andra skolor och de anser att deras matematiska kunskaper är bättre, medan engelskan är något sämre. Här fick skolan en anmärkning av skolverket om elevernas bristande språkkunskaper. Detta har åtgärdats genom att en kvalitetsredovisning utarbetats för att höja elevernas språkkunskaper. Denna kvalitetsredovisning har godkänts av skolverket som tillräcklig för att eleverna skall kunna uppnå kunskapsmålen i språk
.  


5.5 Journalistisk etik i dokument inifrån 

Som jag uppfattar saken i det här fallet ser det ut som televisionens journalister syftar till att anklaga eller angripa något som för dem är ovanligt, något som kan väcka starka känslor, ofta negativa sådana som rasism och främlingshat hos publiken. Ett hat som bygger på rädsla för det okända. Journalisten har ingen vilja att förklara eller förtydliga oklarheter utan är bara ute efter det viktiga scoopet. 

Jag tror nämligen att TV, i kraft av en rad mekanismer är ett verkligt hot mot alla former av kulturproduktion: konst, litteratur, vetenskap, filosofi och rättsväsen
.


Jag antar att journalister har sina speciella ”glasögon”, som får dem att se det andra inte ser. De gör ett didaktiskt urval som skall passa in i TV. Det skall ha en inriktning på det sensationella eller spektakulära. Journalisten eftersträvar ett drama som skall fånga publiken och får dem att se det unika i reportaget. Ord kan väcka starka känslor, islam, muslimsk, islamistisk - är slöjan muslimsk eller islamistisk?  Tänk om den helt enkelt är ett stycke tyg och inget mer
? Publiken skall inte ges möjlighet till en kritisk granskning, journalisten ger under alla omständigheter sken av att säga sanningen. Om man använder dyrbara minuter till att tala om struntsaker, så är dessa struntsaker i själva verket mycket viktiga för de tränger undan viktigare saker
. Man döljer det viktiga genom att visa det oviktiga. Men hur är det med etiken? Finns den över huvud taget? Steg för steg blir televisionen ett verktyg för återgivande av verkligheten, ett verktyg som i stället skapar sin egen verklighet. 



Rektorn på Al-Fadjerskolan bad om den oklippta versionen av videoinspelningen men nekades detta. Jag ställer frågan varför då? Vad har då journalisten att dölja?  Journalisten har med sitt reportage fått SSU och Rädda barnen i Värmland att polisanmäla rektorn på skolan för ett brott som inte kan styrkas. Skolan har efter programmet fått dåligt rykte och kanske måste läggas ner. Var det journalisten mening redan från början? Valmöjligheten begränsas om friskolor och religiösa friskolar inte skall finnas anser jag. 


5.6 Sammanfattning om Al-Fadjerskolan

Al-Fadjerskolan är en liten fristående grundskola och som sådan i stort behov av ett stabilt eller helst ett ökat elevunderlag. Skolan är enligt skolverket mycket sårbar för förändringar i lärarkåren eftersom de är så få anställda. Skolan har efter programmet fått dåligt rykte och kanske måste läggas ner. Skolverket har vare sig vid tidigare tillsyn eller vid den granskning som nu genomförts sett eller fått signaler om att skolans verksamhet strider mot den värdegrund som skall prägla verksamheten vid en fristående grundskola. Det har inte heller framkommit något i utredningen som tyder på att rektorn eller annan personal ger eleverna kroppsliga bestraffningar så som man som tittare kunde uppfatta rektors uttalanden i det aktuella TV – programmet. Rektorn vid Al-Fadjerskolan har till programredaktionen framfört önskemål om att få se den oklippta versionen av programmet men programredaktionen säger nej. Varför? Har de något att dölja? Att som journalist påtvinga människor sina ”värderingar” och egna ”åsikter” är ingen bra och hållbar journalistik, för i längden blir man inte trovärdig.



Den ingående granskning som Västerås kommun gjort angående misshandel, av de barn som går på skolan ger samma bild som skolverkets utredning
. Det finns ingen saklig grund för att aga skulle godkännas på skolan. Skolverket har ändå funnit vissa brister på skolan främst i elevernas språkkunskaper samt brister i ledarskapet och organisationen. Dessa brister har åtgärdats dels genom en kvalitetsredovisning i språkundervisningen för att höja elevernas språkkunskaper. Dels har en ny rektor anställts vid skolan, denna har tidigare varit anställd inom Västerås kommun. Den nyanställda rektorn har en god lärarutbildning samt chefs och ledarskapsutbildning. Denna organisationslösning är godkänd av skolverket. Därför får Al Fadjerskolan fortsätta bedriva sin verksamhet.


6 Nästa skola som jag väljer att granska är El Dagveskolan


Mot bakgrund av att skolverket redan beslutat att återkalla godkännandet för El Dagveskolan den 20 december 2002 känns det som om TV programmet dokument inifrån som sändes 8/5 2003 slår in öppna dörrar. Må vara att skolledningen på El Dagveskolan har överklagat beslutet från skolverket om indraget tillstånd till länsrätten i Stockholm. Skolan har därför rätt att fortsätta sin verksamhet i avvaktan på domstolens utslag.



El Dagveskolan i Jönköpings kommun har varit godkänd för förskoleverksamhet samt grundskola 1-9. Men elevunderlaget har stadigt minskat i 7-9 klassen så högstadieundervisningen saknar förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med skollagen anser skolverket. Skolverket kräver att det är minst 20 elever inskrivna vid grundskoledelen för att ge tillstånd. Skolverket har funnit stora brister i skolans organisation, ekonomi och ledarskap. Skolverket säger att elevantalet är för litet, skolan kan inte ge eleverna god skolhälsovård samt att undervisningen i slöjd inte kan tillgodoses.


Därför dras tillståndet för El Dagveskolan in. Detta beslut gäller från och med den dag dom vinner laga kraft, vilket innebär att alla möjligeter till överklagande är fullgjorda. 

6.1 Skolverkets tillsyn av El Dagveskolan


Skolverket genomförde den första tillsynen av utbildningen vid dåvarande Muslimska El-Zahara skolan hösten 1999. Av det beslut som kom i februari 2000 framgår att skolan uppfyllde villkoren för ett fortsatt godkännande
. Skolverket riktade ändå kritik mot skolan för att ha låg lärarkompetens och att en kvalitetsredovisning skulle redovisas sommaren 2000. Elevantalet vid denna tidpunkt var 34 och att skolan räknade med en ökning till ca.67 läsåret 2000/2001 samt ytterligare ökning till ca 90 elever läsåret 2001/2002.


Skolverket gör en ny tillsyn av skolan våren 2002. Skolan har då bytt namn till El Dagveskolan. Skolverket konstaterar att utbildningen inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet i skollagen. Huvudmannen för skolan skall senast 27/5 2002 redovisa vilka åtgärder som gjorts för att förbättra utbildningen vid skolan.


De brister skolverket påtalat är


· den samlade pedagogiska kompetensen hos rektor och den personal som undervisar är för låg.


· huvudmannen har inte kunnat redovisa de dokument om skolans ekonomi som skolverket begärt in.


· skolans utrustning för undervisning i NO ämnen är inte tillräcklig


· skolan uppfyller inte skollagens krav på skolhälsovård.


Skolverket begärde att skolan skulle redovisa de tre imamernas arbetsuppgifter utöver deras undervisning i arabiska och islam.


· Skolan svarade på kritiken från skolverket med att anställa två nya behöriga lärare, var av en skulle vara skolans rektor, skolan hade planer på att ytterligare en lärare skulle anställas senare när elevantalet ökade.


· Skolan visade en ekonomisk rapport för 2001 samt en balans rapport som tydde på ett visst ekonomiskt överskott för 2002.


· Pengar avsattes till utrustning för NO ämnen.


· Skolsköterska anställdes samt att skolläkartjänster skulle köpas av närbelägen hälsocentral. 


Skolverket godtog skolans åtgärder och beslutade i juni 2002 att El Dagveskolan åter uppfyllde villkoren för friskoleverksamhet. Därmed hade skolan rätt till ekonomiskt bidrag från elevernas hemkommuner. Hösten 2002 anställdes den lärare som varit aktuell tidigare.


6.2 Kommunen gör besök på El Dagveskolan


Kommunen utnyttjar sin rätt till besök på El Dagveskolan vid två tillfällen hösten 2002 och våren 2003 och finner brister som de för fram till skolverket. Bristerna består bland annat av; att slöjdsalar för trä och textil inte var brukbara. Läraren som skulle undervisa i trä och metall slöjd saknade kunskaper i ämnet samt pedagogisk utbildning. Skolan hade angett att det fanns fler barn inskrivna på skolan än så var fallet. Detta gjorde att skolan krävde mer pengar av kommunen än de hade rätt till. 



Kommunen kunde påvisa att barn som var skrivna på listan till kommunen inte längre fanns i landet eller var skrivna i kommunens skolor. Kommunens granskare ansåg att det rådde stor oordning mellan huvudmannen och rektor gällande ansvarsfördelningen på skolan. Kommunen påtalade i sin skrivelse till skolverket att de fått anonyma telefonsamtal om elevernas kunskapsmål inte var tillräckliga. Våren 2003 framkom att skolskötersketjänsten varit obesatt sedan november månad 2002. Under mars månad hade flera elever slutat på skolan, så nu kom skolan inte upp i det elevantal som är Skolverkets minimiantal. En av kommunens slöjdkonsulenter gjorde ett besök på skolan och kunde konstatera att träslöjds- salen inte var lämplig att bedriva undervisning i.   


6.3 Elevernas kunskapsmål på El Dagveskolan


El Dagveskolan har svårt att nå upp till de kunskapsmål som skollagen säger. Det har varit stor omsättning på personal vid skolan och att lärarna har alltför låg kunskapsnivå. Skolan avsatte pengar för inskaffande av lämpligt material i NO men det är ändå inte tillräckligt för att eleverna skall kunna uppnå de kunskapsmål som är satta enligt skollagen. Läraren vid trä och metallslöjd har inte själv tillräckliga kunskaper i ämnet vilket har gjort att eleverna saknar stora kunskaper i detta ämne. Detta kunde skolverket konstatera då man inspekterade de fåtal elevarbeten som fanns samt att lokalen inte är lämpad för undervisning enligt kommunens slöjdkonsulent. 



I en allmän bedömning om elevers kunskaper konstaterar skolverket att eleverna inte klarar de mål som skollagen föreskriver.   


6.4 Journalistens etik


Journalisten i TV programmet dokument inifrån kritiserar skolverket för ”slapphet” när de låter El Dagveskolan får bedriva friskola. Men journalisten talar inte om att skolverket dragit tillbaka tillståndet för skolan redan i december månad 2002. Men enligt svensk lag har skolan rätt att överklaga beslutet till länsrätten, vilket den också har gjort. Därmed har skolan rätt att bedriva sin verksamhet tills dom vinner laga kraft. Detta har inte journalisten fört fram i sitt program. Vad är det journalisten vill säga med sin kritik av skolverket när denne inte säger sanningen? Skolverket har kritiserat El Dagveskolan i omgångar och även dragit tillbaka tillståndet för friskolan vad mer kan man göra om man skall följa svensk lag. Vad är journalistens mål och mening med kritiken? Alla skall vara lika inför lagen, även friskolorna. De skall också ha rätt att ifrågasätta och överklaga beslut. 


6.5 Sammanfattning om El Dagveskolan


Skolverket har kommit fram till att El Dagveskolan inte skall få fortsätta bedriva friskola då de inte kan erbjuda eleverna en god utbildning enligt skollagen. Skolans huvudman har uppgivit ett felaktigt elevunderlag, det är mindre än 20 elever vid skolan detta för att få mer pengar. Skolan har en dålig ekonomi. Skolan kan inte erbjuda skolhälsovård på ett riktigt och lämpligt sätt. Det är alltför stor omsättning på lärarna samt att organisation och samarbetet mellan rektor och skolans huvudman inte fungerat tillfredsställande. Bristerna är så väsentliga att skolverket återkallar tillståndet för El Dagveskolan att bedriva friskola samt förskoleverksamhet enligt 2 kap 7§ i skollagen. 


7 Skolverket i media 

Skolverket får mycket kritik på ledarplats i både DN och Aftonbladet för sin som de skriver ”bristfälliga kontroll” av religiösa friskolor. Barnen anses rättslösa och övergivna av staten och skolverket. Skolverket måste omedelbart bygga upp kunskaper och ett tillfredställande kontrollsystem så missförhållanden kan avslöjas skriver författaren på Aftonbladets ledare 030510. Författaren hänvisar till en utredning om Livets Ords skola som fått kritik. Författaren verkar inte riktigt ha kontroll på vad hon/han själv skriver när hon/han refererar till den utredningen i detta fall. Författare gör en jämförelse med en kristen friskola som även den fått kritik från skolverket men den kritiken är kunskapsbrister hos elever och att skolan inte undervisar i världsreligionerna såsom skollagen säger.



 I DN ledaren hävdar skribenten att friskolorna är under fritt fall (030510 Ledare; ”friskolor i fritt fall”). Den författaren refererar till en före detta rektor från en religiös friskola. Vad författaren inte tar upp är att denne före detta rektor är polisanmäld av dels skolverket dels av den skola som personen var rektor för. Den före detta rektorn är anmäld för förskingring, regelrätt stöld, urkundsförfalskning och sabotage av datorer. Samma författare anser också att skolverket måste granska religiösa friskolor med en helt annan uppmärksamhet, ”lika inför lagen” verkar inte gälla för friskolor och absolut inte om det är en religiös friskola med en muslimsk/arabisk inriktning det handlar om.  


Skolverkets arbete med fristående skolor syftar till att garantera alla elevers rätt till en god utbildning. När allvarliga brister upptäcks på en fristående skola kan Skolverket dra in skolans tillstånd. Skolan överklagar ofta beslutet och följden blir då att missförhållandena kan fortgå under den långa rättsliga processen. Skolverket föreslår därför en ändring av skollagen så att Skolverket omgående ska kunna stänga en fristående skola med allvarliga brister. Skolorna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att överklaga Skolverkets beslut men skolan ska vara stängd under den rättsliga processen.


7.1 Skolverkets nya roll

Skolverket har blivit två myndigheter!


1 mars, 2003 delades Skolverket i två myndigheter - Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Skolverkets granskande roll görs tydligare och skiljs från den utvecklingsstödjande verksamheten. Myndigheten delas i två myndigheter; statens skolverk och myndigheten för skolutveckling. Syftet med denna förändring är att kontrollen av skolornas mål skall uppfyllas och förstärkas för en bättre utbildning av god och hög kvalitet i hela landet. 



Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket skall verka aktivt för att de nationella målen i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, skolan och vuxenutbildningen uppfylls så att en god kvalitet i utbildningen uppnås i hela landet. Skolverket har även rätten att bevilja tillstånd för friskolor över landet. Skolverket redovisar en minskning av ansökningar om att starta friskolor från 2002. Antalet nystartade fristående grundskolor har halverats sedan hösten 2001. (Jag redovisar med utförlig tabell i min sammanfattning) Skolverket utarbetar också kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter samt allmänna råd i skolfrågor.

7.2 Skärpningar vid tillståndsprövning


Skolverket har genomfört en översyn av rutinerna för godkännande av fristående skolor. Framöver kommer skolor som inte har kommit igång inte att få ha kvar sitt godkännande under ytterligare ett år. Skärpningar kommer också att vidtas för att bedöma den sökandes förmåga och förutsättningar för att driva en fristående skola, bl.a. kommer möten med den sökande att ske. Tillståndsbesluten kommer att förtydligas, bl.a. genom klassificering av en fristående skolas inriktning och villkoren för godkännandet. Det kommer att ställas skarpare krav på skolornas ekonomi, t.ex. underlag för elevprognoser och lokaltillgång. Skolornas förutsättningar att ge eleverna goda kunskaper kommer att beaktas noggrannare.


8 Analys av debatten 

I min metod valde jag att räkna spaltcentimetrar vad som skrivits om friskolor och religiösa friskolor och den totala mängden blev 383 cm som fördelades enligt min tabell som kan ses i min diskussion. Jag ställde min själv frågan om det fanns skillnader mellan olika typer av material, eftersom redaktionellt material har ett objektivitetskrav på sig så skulle de kunna ha ett mer nyanserat synsätt i sitt framförande om friskolor och religiösa friskolor trodde jag. Det visade sig att insändare, debattartiklar och redaktionellt material beskrev friskolorna i stort sett lika. Det redaktionella materialet var inte mer nyanserat och sakligt utan det visade på personliga ställningstaganden som journalisterna hade. När jag mätte och räknade centimetrar såg jag olika typsnitt och storlekar på texterna men det har jag valt att inte ta med i min metod. Jag ser inte att det skulle spela någon roll i min analys av mängden i debatten i sig. Stora rubriker ger i och för sig stor genomslagskraft i samhällsdebatten och det påverkar säkert allmänhetens syn på frågan. 


9 Diskussion

Mitt syfte med uppsatsen har varit tvådelad. För det första har jag studerat hur media framställer och bevakar friskolor och religiösa friskolor samt hur skolorna har påverkats av den debatt som förts d.v.s. vilket utrymme media har givit friskolor och religiösa friskolor. 


Jag kan konstatera att den övervägande delen har givits till en negativ debatt om de religiösa friskolorna. Men även invandrarpolitiken behandlas på ett för invandrarna negativt sätt. Jag räknade spaltcentimetrar om friskolor och den totala mängden blev 383 cm som fördelades enligt min tabell. Jag frågade mig också om det fanns skillnader mellan olika typer av material, eftersom redaktionellt material har ett objektivitetskrav på sig så skulle de kunna ha ett mer nyanserat synsätt i sitt framförande om friskolor. Det visade sig att insändare, debattartiklar och redaktionellt material beskrev friskolorna i stort sett lika. Det redaktionella materialet var inte mer nyanserat och sakligt utan visade det personliga ställningstagande som journalisten hade.



Det finns endast en skriven artikel med positiva ord om friskolor och det var några ungdomar som bjöd in skolverket och TV journalisten till deras religiösa friskola Aftonbladet 030514 Insändare; ”SVT kom till vår skola”. 

Kanske mitt material är för litet för att dra några större slutsatser om hur det förhåller sig med religiösa friskolor i stort i media debatten. Naturligtvis är journalisterna och andra debattörer påverkade av TV programmet som hade en mycket negativ syn på friskolorna och på skolverket. Jag tror inte mitt val av tidningar spelar så stor roll för debatten varade bara under 18 dagar, sedan var ämnet ”kallt”. Med fler tidningar och över en längre tid kan man kanske få en mer nyanserad debatt. De pedagogiska tidningarna från de olika lärarförbunden för ju också en debatt om friskolor och religiösa friskolor men dessa har jag valt att inte ta med. 



Jag vill med nedanstående tabell visa hur fördelningen har sett ut i de tidningar jag tittat i under perioden 8/5 – 25/5 2003. Det är från den dag debattprogrammet dokument inifrån sändes och 18 dagar framåt. De tidningar jag har valt att följa är två från rikspressen Aftonbladet och Dagens Nyheter (DN) samt lokaltidningen Hudiksvalls tidning (HT). Jag har tittat och mätt i cm hur mycket som skrivits i ämnet friskolor. Jag har använt mig av ledare, insändare, redaktionellt material samt debatt artiklar i dessa tidningar. Det har skrivits totalt 383 cm om friskolor varav 363 cm berör muslimska/arabiska friskolor. Innebörden i det som skrivits är ”Kontrollen av konfessionella skolor måste skärpas” (ledare i Aftonbladet 10/5), ”Lås de muslimska friskolorna” (insändare HT 16/5), ”Friskolor i fritt fall” (ledare i DN 10/5), ”Våld mot barn stöds av staten” (DN Debatt 8/5). Efter den 25/5 tog debatten i stort sett slut. Däremot började en ny debatt i detta ämne i lärarfackens tidningar, friskolors vara eller inte vara.  


		Inriktning/profil

		Antal


cm 

		Ledare


cm

		Insändare  


Cm

		Redaktionell material


Cm

		Debatt art. cm



		Aftonbladet

		54

		 11

		14

		4

		25



		Dagens nyheter DN

		127

		49

		0

		9

		63



		Hudiksvalls tidning HT

		202

		0

		27

		89,5

		65



		

		

		

		

		

		



		Totalt

		383

		60

		41

		106.5

		153



		

		

		

		

		

		





För det andra har jag koncentrerat mig på skolverket och dess granskande roll och hur det beskrivs i media. Jag frågade mig vad den huvudsakliga kritiken gick ut på och från viken ståndpunkt kritiken har skett. Jag kan konstatera att skolverket kritiserades för slapphet och att det inte skulle bry sig om barnen utan friskolorna i sig själv samt att skolverkets egen verksamhet gick före all annan verksamhet. Kritikerna har nog inte förstått skolverkets roll som granskare, utan valt att följa TV journalistens kritik, i brist på att kontrollera fakta uttalar man sig om och hur som helst. Kritikerna skriver att skolverket inte ser till barnens bästa utan låter friskolan bedriva sin verksamhet vidare. Kritikerna skriver mycket om att invandrarna skall lära sig våra lagar skrivna som oskrivna. Men ingen är beredd att ta på sig rollen att hjälpa till med att förklara våra lagar för invandrarna. Kritikerna ser också religionen främst då islam som ett stort och farligt hot i det svenska samhället. Vad mer som kritikerna inte tar upp är att skolverket har dragit tillbaka sitt tillstånd för den aktuella skolan men att skolan har enligt svensk lag rätt att överklaga beslutet till tingsrätten och under den tid tingsrätten behandlar ärendet får man fortsätta sin verksamhet. 


Skolverket delades i två delar under våren 2003 där en del skall vara kontrollorgan medan den andra delen skall verkar för utveckling inom skolan.

 I Lpf 94 sägs under rubriken normer och värden följande.
Alla som arbetar i skolan skall 

· medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 

· i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och 

· aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper. 


Av det jag sett i min lilla studie är att friskolorna försöker leva upp till dessa krav på bästa sätt. Samtidigt som journalisten i debatt programmet försöker vinkla sin studie åt ett annat håll och säga att de religiösa friskolorna struntar i våra svenska normer och värderingar. 

10 Sammanfattning.


Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur media beskriver friskolor och religiösa friskolor efter TV programmet dokument inifrån som sändes den 8/5 2003. Jag har använt mig av tre tidningar, två som kallas rikstidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter (DN), och lokaltidningen Hudiksvalls tidning (HT). 


För det första har jag undersökt hur mycket som skrivits om friskolor totalt. Jag har mätt och räknat spaltcentimetrar och kommit fram till att det skrivits 383 cm om friskolor totalt. Det visade sig att det som skrevs hade en klart negativa karaktär som exempel i HT 030509 ”Anklagelser om våld på muslimska friskolor” och i DN 030508 Debatt; ”Våld mot barn stöds av staten”. Det skiljer inget mellan redaktionellt material och övrigt material som man kunde förvänta sig. Det redaktionella materialet är lika påverkat av TV programmet som övriga författare i tidningarna. Jag förväntade mig att det redaktionella materialet skulle vara mer sakligt men så var inte fallet.


För det andra undersökte jag hur skolverkets granskande roll framställdes i media. Där riktades en massiv kritik mot skolverket för hur de skött sitt jobb. Man ansåg att skolverket inte såg till barnens bästa utan till sin egen verksamhets bästa till exempel i Aftonbladet 030510 Ledare; ”Kontrollen av friskolor måste Skärpas”. Kritiken handlar mycket om skolverkets bristande kontroll som journalister och övriga skribenter anser ”skrämmande”. Men de ser ju bara utifrån TV programmet dokument inifrån och det programmet belyser bara vad de vill belysa inte fakta. Journalisternas etik är inte den allra bästa tyvärr, för de vill att ingen skall granska deras sätt att framföra kritik ännu mindre om den är osaklig. 



Som jag ser det har skolverket fått utstå kritik som inte är saklig och riktig samt att journalisten i TV programmet har inte varit ärlig när hon/han gjorde sitt debattprogram. Deras inställning från början är tydligt fientlig mot friskolor och i synnerhet de religiösa friskolorna. Dessa skolor verkar inte ha något existensberättigande inom svenskt skolväsen. Invandrarna skall hålla sig inom sin grupp/klan men ej driva friskolor verkar vara deras åsikt.  Denna inställning har sedan spritt sig till andra debattörer som i sin tur inte har kontrollerat om det finns en sanning eller relevans i det som framfördes i TV programmet.


Efter första världskriget ledde det till att fred och internationalism fördes in i värdegrunden i Sverige. Det andra världskriget ledde till att den uppsättning värderingar som idag beskrivs i läro- och kursplaner utformade, med sikte på att de unga skulle kunna stå emot totalitära och maktfullkomliga läror av skilda slag. Den kunskap och bildning som de unga lär sig genom sin skolgång och den värderingsbas som de skaffar sig i skolan utgör den viktigaste grundstenen för att det demokratiska samhällsbygget ska kunna fortsätta in i framtiden. 
Värderingarna är klara och tydliga och urvalet är lätt att förstå när man sätter sig in i de två föregående seklernas historia. Det är bland annat tillsynen av dessa värderingar som skolverket har till uppgift att kontrollera, i friskolor som gör anspråk på att få förtroendet att utgöra läromiljöer för våra barn och ungdomar. Kontrollen av friskolornas mål skall uppfyllas och förstärkas för att främja en god kvalitet i hela landet. Tyvärr måste jag konstatera att vår svenska värdegrund inte vilar lika fast i friskolorna oavsett vilken inriktning man har på sin friskola. Jag ställer mig frågan, är friskolorna bara av ondo? Har de inget gott eller bra att tillföra vårt svenska skolväsen? Även om de har svårt med värdegrunden i vårt demokratiska samhälle. Vi kanske måste tänka om lite själva också, allt är kanske inte alltid så givet. Det finns en stor muslimsk minoritet i Sverige som vill driva egna skolor enligt islam och de värderingar som den religionen vilar på. Enligt skollagen skall undervisningen vara icke-bekännelsetrogen men samtidigt har vi ju laglig rätt till religionsfrihet. Hur går detta ihop? Det är i alla fall svensk lag som skall följas. 



 I de fall invandrare kan ha värderingar som är oförenliga med ”någon av våra mest grundläggande värderingar” t.ex. synen på jämställdhet mellan män och kvinnor, måste undervisningen präglas av vårt synsätt. Det är viktigt att poängtera att det vore fel att i ett upphetsat läge bara rikta in sig på de religiösa friskolorna det finns andra skolor som också har svårt med våra värderingar. Många gånger så hävdar föräldrarna att det är religionen som styr när det i själva verket är deras egen kultur och tradition som styr deras val när det gäller barnens skolgång. Många svenska muslimer kan uppfatta integrationen som ett direkt hot mot den egna religiösa identiteten skriver Jan Samuelsson i sin bok kalejdoskopisk kärlek. 


Vilka är det som egentligen styr friskolorna, rektorer och pedagoger eller föräldrarna? Föräldrar till de barn som går på dessa friskolor anser ofta att den svenska skolan inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt de ”rätta” värderingarna som är förenad med deras religiösa övertygelse. Pedagogerna på friskolorna jobbar ju där därför att de tror på skolan ”filosofi och inriktning” och delar den i hög grad. Rektorn är den pedagogiska ledaren så det är den personen som lägger skolans profil och utifrån den jobbar pedagogerna. Det är föräldrarna som har det tyngsta ansvaret för barnens skolgång och om de är missnöjda med en skola så kan de ta barnen ur den skolan och sätta barnen i en annan friskola som gör som föräldrarna vill. Lite hot mot rektorn så ändrar hon/han sig efter föräldrarnas önskemål. Vad händer då med den skolan? Det är alltså föräldrarna som bestämmer om en skola skall finnas eller inte. De religiösa friskolorna försöker att gå en balansgång mellan den svenska skollagen, de demokratiska värderingarna och föräldrarnas önskemål. Det är inte alltid de lyckas med sina avsikter för föräldrarna driver sina idéer hårt. Om skolan inte anpassar sig efter föräldrarnas önskemål så tar man barnen ur skolan, ja, då blir det konkurs för den skolan. 

 
TV-programmet dokument inifrån gav sken av att Al-Fadjerskolans rektor skulle vara för misshandel av barnen på skolan men enligt de utredningar som förekommit så finns det inte något belägg för detta. Nu måste jag ställa mig frågan var är journalisternas etik i detta fall? Finns det någon etik över huvud taget? Just nu kan man se hur en mycket TV -kritiskt åsiktsutbyte håller på att ta form bland människor i allmänhet. Visst har skolverket riktat kritik mot Al-Fadjerskolan som varit berättigad. Skolan i sin tur har åtgärdat det skolverket önskat. En ny rektor har anställts under hösten 2003 då kritik har riktats mot skolans organisation och ledarskap. Skolan har även tagit till sig av kritiken om elevernas kunskapsmål i språk inte räckte till. Man inrättade en kvalitetsredovisning som skolverket anser vara tillräcklig för att eleverna skall nå upp till målen i skolplanen. 


Journalisten kritiserade skolverket i TV programmet dokument inifrån den 8/5 för ”slapphet” och att verket inte ”brydde” sig om att eleverna på El Dagveskolan inte fick någon slöjd. Samt att skolans huvudman ren ut ljög om elevantalet för att få mer pengar av kommunen. Skolverket gjorde en riktad granskning av de skolor som TV programmet tog upp. Jag har tittat på två av dessa skolor för att se om TV journalistens kritik var berättigad. Vad journalisten inte sade i sitt program var att skolverket redan innan programmet spelades in hade formellt dragit tillbaka tillståndet för El Dagveskolan men att skolan hade överklagat beslutet till länsrätten och där är fallet nu. Den svenska rättssäkerheten gäller på liknande sätt för religiösa friskolor som för alla andra friskolor.   



Skolverket granskande om friskolorna uppfyller de mål de har som uppgift att genomföra. Skolverket skall förstärka och främja en utbildning av god kvalitet i hela landet. Vid alla översyner lägger skolverket stor vikt vid hur friskolan arbetar för att motverka kränkande behandling såväl mellan elever som mellan elever och vuxna. Det jag har kommit fram till är att skolverket och dess granskning är för barnens bästa enligt FN´s barnkonvention. Granskningen av religiösa friskolor är lika som för vanliga friskolor som för skolor som drivs i kommunal regi.

Antal fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande läsåret 2002/2003

		Inriktning/profil

		Antal GR-skolor

		Antal GY-skolor

		Total antal elever

		Antal elever i FK*

		Antal elever i GR

		Antal elever i GY



		Allmän/islamisk 

		1

		 

		90

		 

		90

		 



		Allmän/kristen 

		2

		 

		458

		 

		458

		 



		Konfessionell/islamisk 

		10

		 

		860

		123

		737

		 



		Konfessionell/judisk 

		3

		 

		177

		25

		152

		 



		Konfessionell/kristen 

		53

		3

		5983

		540

		4851

		664



		Språklig-etnisk/arabisk 

		6

		 

		601

		108

		493

		 



		Totalt

		75

		3

		8241

		796

		6781

		664





Skolverket redovisar en minskning av ansökningar om att starta friskolor från 2002. Antalet nystartade fristående grundskolor har halverats sedan hösten 2001. De vanligaste orsakerna till att de fristående skolorna inte startar är att de inte lyckats skaffa lokaler, elever och lärare. Det är lätt att kritisera kommunerna för ”pengabrist” och ”hota” med att starta friskola men många lärare stannar ändå kvar inom den offentliga förvaltningen. Mycket beroende på att om man jobbar inom en friskola så får man jobba mer och anställningstryggheten en annan. Många friskolor betalar även en högre lön men motsvarar den det ansvar som läraren får ta undrar jag. Dålig fristående skola ska kunna stängas omgående skriver skolverket 2004-01-15. Detta i efterdyningarna av den debatt som TV- programmet dokument inifrån skapade under 2003.

Vidare forskning


Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att se om de pedagogiska tidningarna har samma synsätt när det gäller friskolor och i synnerhet de religiösa friskolorna. 
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