
Beteckning: HRV:C09:10 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Religiösa friskolor 
En förstudie 

Egle Schmidt 
Januari 2009 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C 
Handledare: Jørgen Straarup 



Innehåll 

1. Inledning............................................................................................................................. 4 
1.1. Frågeställning ............................................................................................................. 4 
1.2. Syfte ........................................................................................................................... 4 
1.3. Metod ......................................................................................................................... 5 
1.4. Tidigare forskning ...................................................................................................... 5 

2. Friskolans framväxt............................................................................................................ 8 
2.1. Skolverket, kommunen och regeringen.................................................................... 10 

2.2 Barnens religionsfrihet – eller föräldrarnas........................................................................ 12 
3. Resultat/ intresseområde .................................................................................................. 15 

3.1. Intresseområde Livstolkningsmodellen.................................................................... 16 
Livstolkningsmodellen ..................................................................................................... 16 
Betygskriterier .................................................................................................................. 18 

3.2. Intresseområde traditionsmodellen .......................................................................... 19 
Traditionsmodellen........................................................................................................... 19 

3.3. Intresseområde Tankefrihetsmodellen ..................................................................... 22 
4. Diskussion ........................................................................................................................ 24 
5. Sammanfattning ............................................................................................................... 26 
Referenser................................................................................................................................. 29 

Litteratur........................................................................................................................... 29 
Examensarbeten från lärarutbildningar ............................................................................ 29 
Elektroniska källor (samtliga uppgifter kontrollerade 090107) ....................................... 30 
Övrigt skriftligt material (finns hos författaren) .............................................................. 30 



Abstrakt 

Den här uppsatsen handlar om religiösa friskolor i Sverige och den ska genomföras enligt en 

viss teori och modeller skrivna av Maria Klasson Sundin, teologisk kandidat och doktorand i 

religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Uppsatsens syfte var att förbereda och framställa en 

plan för en djupare studie om religiösa friskolor. I uppsatsen användes flera filosofiska 

perspektiv på religionsfrihet, mångkulturalism och religion som ideologiskt styrmedel. 

Regeringsmakten och Skolverkets skrifter samt debattartiklar analyserades enligt Sundins 

modeller. Slutligen fördes en diskussion om en lämplig metod för att genomföra 

huvudstudien, detta för att få fram ämnets komplexa karaktär. 

 

Nyckelord: religiösa friskolor, traditionsmodell, livstolkningsmodell, tankefrihetsmodell, 

religionsfrihetslagen. 
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1. Inledning 

Under mina religionsvetenskapliga studier har jag noterat att religion är så mycket mer än 

dyrkan inför Gud. Ofta ingår religionen i samhällsstrukturen, i människors identitet och är 

betydelsefull för vår värdegrund, vår människosyn och i våra vardagliga handlingar. Även 

statens och kyrkans skilsmässa har inspirerat mig och skapat många frågor som man skulle 

vilja få svar på. Det har lämnat mig med viljan och nyfikenheten att fundera på var religionen 

hör hemma. Religiösa friskolor är ett inslag i vår värld och de senaste fem åren har många 

röster yttrats om deras existens och rätten att bedriva undervisning har varit ett hett ämne. Det 

har skrivits mycket om friskolor i medierna och i politiken har frågan om religiösa friskolor 

figurerat allt oftare de senaste åren. Ofta visas det upp en bild av religiösa skolor som 

undermåliga, inskränkta och fundamentalistiska i sin karaktär. Deras existens ifrågasätts trots 

att deras rätt att existera enligt lag är mycket klar. Undersökningar och forskning som bedrivs 

har ofta anknytning till värdegrunden och skollagen. Den mediala bilden av kyrkan, 

andligheten och religionen är känd för de flesta, skapad av massmediala rubriker och tyvärr 

ofta mycket partisk. Att förstå komplexiteten i lagar och rättigheter är inte alltid lätt. Efter att 

ha läst Maria Klasson Sundins uppsats om barnens och föräldrars rättigheter angående 

religion och rätten att välja skola, blev jag inspirerad att själv gå in djupare i ämnet och prova 

den modell som hon tar upp i sin uppsats. Detta har resulterat i en förstudie. 

1.1. Frågeställning 
Frågeställningen i den här uppsatsen blir: Hur förbereder man för en djupare studie om 

religiösa friskolor i Sverige? Vilka aspekter skall man ta hänsyn till? Vilka samhällsdelar är 

det av intresse att undersöka i den djupare studien? Detta sett utifrån flera aspekter, så som 

lagar, samhällsmål, allmänna opinionen, politiska mål, barnens och föräldrarnas rättigheter 

och skyldigheter i val av skola 

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att göra en förstudie som påvisar all den komplexitet som finns 

angående religiösa friskolors existens i Sverige. Jag kommer att visa att det finns flera synsätt 

och flera aspekter att ta hänsyn till. Dit hör: föräldrars fostran, barnets självbestämmande, 

samhällets ansvar, pedagogiska ideologier och inte minst den övergripande samhällssynen. 

Detta sker genom att samla in material och fakta och därmed förbereda för en djupare och mer 
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specifik studie. Jag vill förbereda för en huvudstudie som ser på religiösa friskolor genom en 

modell framtagen av M. K. Sundin och analysera religiösa friskolor 

1.3. Metod 
I min förundersökning har jag använt mig av kvalitativ metod, och efter den har jag undersökt 

litteraturen, genomfört en intervju. Jag har använt mig av kvalitativ forsknings- och 

analysmetod för att lägga grunden till huvudstudien. Jag har varit noggrann i att skaffa och 

redovisa informationen på ett så objektivt sätt som möjligt i fråga om urval och partiskhet. 

Lagar och förordningar samt tidigare forskning har använts och analyserats enligt en teori av 

M. K. Sundin som presenteras i kapitel två och analyseras i sin tur i kapitel fyra. Jag kommer 

att starta utifrån en förförståelse om religiösa friskolors existens i det mångkulturella 

samhället, skapad av debattartiklar och de rikstäckande medierna: radio och tv. Det är genom 

det jag och många med mig känner till de religiösa friskolorna. Utifrån detta använder jag de 

modeller som Sundin har tagit fram och resonerar kring metoden för att granskar lagar, 

förordningar på rikets nivå och på den lokala nivån, dvs. genom normering och den lokala 

utbildningsnämnden samt debattartiklar. Detta kommer att leda mig till en djupare förståelse 

om religiösa friskolors komplexa situation i Sverige och utgöra ett underlag till huvudstudien. 

Alltså en kvalitativ och deskriptiv förundersökning. 

1.4. Tidigare forskning 
Nyligen har flera studenter vid Malmös högskola skrivit uppsatser om konfessionella 

friskolor. Den första, skriven av Tomas Appelqvist ”Konfessionella friskolor En 

undersökning av Sveriges sex gymnasieskolor med konfessionell inriktning” handlar om de 

gymnasiala konfessionella skolorna i Sverige 2007. Författaren besöker några av de och utför 

en pedagogisk analys av dessa skolor. I uppsatsen kan man ta del av skolornas egen syn på sig 

själva, elevernas och lärarnas åsikter om den konfessionella inriktningen och pedagogiska 

inriktningen. Under den pedagogiska analysdelen har han fått stöd av Olga Dysthes teorier om 

det dialogiska klassrummet1, samt Rune Larssons påståenden om hur religionspedagogiken 

tar sitt uttryck i samhället. Uppsatsen har ett värde i frågan om den pedagogiska inriktningen 

och kan bidra med möjligheter att förstå olika pedagogiska synvinklar i min huvudstudie. 

Vidare har Marcus Widenfors skrivit en uppsats om ”Konfessionella friskolor En studie om 

                                                 
1 Den mest grundläggande aspekten är att all förståelse är aktiv och social. Att förståelsen är aktiv och social 

innebär att man hittar meningen tillsammans dvs. att lärande växer fram i gruppen ur ett dialogiskt samspel och 
utbyte. Med en sådan syn på språk och samspel blir skrivande och samtalande i en dialogsituation helt 
grundläggande för inlärning menar Dysthe. (1996, Dysthe s.71) 

5 
 



vilka argument som förekommer i dagstidningars debattartiklar och insändare om 

konfessionella friskolor och en analys av argumenten i relation till skollagen och 

värdegrunden i läroplanerna” 2005. Uppsatsen ger oss en bild av vilka argument som 

förekommer under 2001-2005 i debatten om friskolorna. Marcus Widenfors arbete undersöker 

hur argumenten i den mediala bilden förhåller sig till skollagen och värdegrunden. Uppsatsen 

blir intressant när diskussionen om argumentationsteknik och samhällets ansvar ska 

genomföras i den egentliga studien. Marcus Widenfors uppsats hjälper till att förstå 

samhällets ansvar på flera sätt, där staten vill lägga sig i eller att försöka förhindra olika 

former av religiös fostran. Widenfors har funnit att rätten till att välja skola kan hamna i 

motsats till varandra och att dessa argument förekommer ofta i massmedia. Ofta handlar det 

om föräldrar eller statens syn på föräldrars och barnens rättigheter. 

 Också i en rad andra sammanhang har arbeten om konfessionella friskolor publicerats. 

Vid Örebro universitet har Andreas Hallström skrivit en uppsats med namnet ”Konfessionella 

friskolor i en sekulär omgivning”2007. Det är en medieanalys av argumentationen angående 

konfessionella friskolor i Sveriges tre största nyhetsmedier. Han skriver i sitt arbete att 

valfriheten, integration, segregation och religionsfrihet förekommer frekvent som inslag i 

debatten. Han kommer fram till att värdegrunden kan tolkas på olika sätt utifrån debattörens 

uppfattning och argumentationsförmåga. Hans undersökning visar även att man förenklat kan 

dela in opinionen i tre grupper: De som är för, de som är emot och de som är för men 

samtidigt vill se en mycket restriktiv hållning och ha hårda prövningar och långtgående regler 

och förordningar som måste uppfyllas för att ge tillstånd. Han visar hur journalisterna 

försöker göra tolkningarna till sina egna men i frågan om den övergripande samhällssynen 

handlar det om de ovan nämnda förhållningssätten när det gäller religiösa friskolor: för, mot 

eller för med hård kontroll. 

 Fredrik Gustavssons och Eva Svärdsudds arbete ”Kristen eller kommunal skola? En 

jämförande studie av undervisningen i religion och etik i en konfessionell kristen skola och en 

kommunal skola” 2007 har publicerats vid Luleå tekniska högskola. De beskriver den 

praktiska verksamheten närmare genom att redovisa, jämföra och analysera resultat från 

intervjuer utförda med lärare, rektor och elever vid en konfessionell och en kommunal skola. 

Slutsatsen handlar om att man inte kan påstå att konfessionella skolor brister i allsidighet och i 

saklighet. Författarna finner även att konfessionella friskolor har mycket tydliga strategier vad 

som gäller moralisk fostran och etikundervisning. Den här uppsatsen kan bidra med 
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kvantitativ forskning och ge uppslag till frågan om utbildningens kvalitet och vad eleverna 

själva anser om konfessionella friskolor. 

 Jenny Berglund och Göran Larsson har gett ut boken rubriken Religiösa friskolor i 

Sverige – Historiska och nutida perspektiv 2007. En bok där olika forskare, verksamma vid 

olika högskolor och universitet beskriver de existerande konfessionella friskolorna. 

Diskussionen om konfessionella friskolors existens berörs kortfattat i vissa delar. Boken ger 

läsare inte några förslag på hur man ska gå vidare i en diskussion om religiösa friskolor, men 

är ett bevis på ett nyvaknat intresse om religiösa friskolor. 

 I Elisabeth Gerles bok Mångkulturalism – för vem? 2004 debatterar författaren om 

muslimska och kristna friskolors påstådda värdekonflikt. Hon återger inte bara 

värdekonflikten men även andra konflikter som kan finnas med betoning på muslimer och 

svenskar. I boken ryms även principiella etiska resonemang med tyngden på 

integrationsdebatten, kvinnosynen och kvinnans ställning i hemmet. Hon tar även upp 

samhället och religionen, samt att konfessionella friskolor ses som moderniteter. Huvudfrågan 

i hennes bok svarar på frågorna om det finns en myt om det välfungerande mångkulturella 

samhället och om mångkulturalism är en grupprättighet eller inte? Hennes bok ska bistå med 

material till huvudstudien i fråga om kvinnosyn, integration, friskolor och förklaringen av 

mångkulturellt samhälle. 

 Slutligen en annan syn på religionen via filosofiska perspektiv: i boken ”Frihet och 

Gränser” 2006, redigerad av Johan Modéen och Hugo Strandberg, skriver religionsfilosofer 

från olika lärosäten i Sverige gemensamt om den bild som finns i dagens mångkulturella 

Sverige. Antologin är resultatet av ett samarbetsprojekt som bedrivits mellan 

religionsfilosofer från Lund och Uppsala och artiklar i boken har utformats via symposier och 

projektseminarier under samarbetet som varade i två år. Antologins syfte är att belysa 

problem kring religionsfriheten, författarna menar att frågor kring religionsfrihet och tolerans 

ofta diskuteras med hjälp av juridik eller samhällsvetenskapliga perspektiv. De argument och 

förslag som forskarna presenterar i antologin ses inte som färdiga lösningar, samt är inte 

författarna eniga och de delar inte en gemensam syn i boken utan var och en för ett filosofiskt 

resonemang utan några svar men med väldigt många idéer. Boken är indelad i fyra olika 

tematiskt sammanlänkade delar: Religionsfrihet och demokrati, frihet och gränser, tolerans 

och sanning och avslutas med temat är religionsfrihet nödvändig? Förstudien får sin 

huvudfråga från kapitel två, där religionsfrihetens gränser berörs. Särskild fokus kommer att 

ligga på bidrag där barnens rätt till religionsfrihet diskuteras. Andres Kraal diskuterar och 
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argumenterar om hur religionsfriheten tilldelas barnen och att föräldrar i samma stund ges 

rätten att uppfostra sina barn i en viss religiös tradition. Maria Klasson Sundin ger oss en bild 

av hur barns religionsfrihet kan uppfattas olika. Hon tar upp religion, autonomi och frihet och 

visar läsaren hur dessa kan tolkas olika och sedan användas i konkreta kontroversfrågor 

angående barn och religionsfrihet. Erika Appelros skriver i sin uppsats ”Religion som 

ideologisk styrmedel” hur religionen används för att styra samhället. Delar av uppsatsen 

handlar om skolans värdegrund och hur den är konstruerad. 

2. Friskolans framväxt 

Fristående skolor har sedan länge funnits som alternativ och är en del av det totala 

utbildningsutbudet. Rätten att få starta en friskola med konfessionell inriktning är i lagstadgad 

genom att Sverige har undertecknat Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de 

grundläggande friheterna. I dagens Sverige finns det skolplikt och alla ska få en utbildning 

oberoende av kön, hudfärg, ålder eller nationalitet. 

 Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som 

staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas 

rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse 

med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”2

 I diskussionen om religiösa friskolor måste man nämna att i Europa finns det två olika 

sätt att bedriva religionsundervisningen på. Peter Schreiner skriver att det finns 

religionskunskapsundervisning och församlingsbunden religionsundervisning. Skillnaden 

brukar avgöras med vem som har ansvaret för utbildningen, det vill säga staten eller 

samfundet. Detta betyder inte att undervisningen är neutral, statens uppgift är att inte 

förespråka någon ideologi. Likaså behöver de samfundsbaserade undervisningstimmarna inte 

anamma statsreligionen eller majoritetskulturen.3

 Konfessionella skolor bidrar till mångfalden och är i sin tur en förutsättning för 

utveckling och pedagogiska förnyelser. En av skolans plikter är att motverka 

främlingsfientlighet och rasism. Skolorna bör därför inte vara socialt eller ekonomiskt 

segregerande skriver man i propositionen om friskolor.4

                                                 
2 Jenny Berglund & Göran Larsson, s. 317 
3 Jenny Berglund & Göran Larsson, s. 15  
4 PROP1995/96:200, s. 37 
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På 1960- talet avskaffades konfessionella kristendomsundervisningen i de svenska 

skolorna. Inslagen som morgonbön och psalminlärning avskaffades och istället infördes det 

informativ religionskunskap. Med andra ord handlade undervisningen om att i princip 

behandla alla religioner likadant, ge kunskap om religioner och dess riter. Från 1962 har 

skolan strävat efter att vara en mötesplats för ett brett spektrum av barn, alltifrån sociala till 

etniska grupper. Utvecklingen under 60 -70-talet har visat att kulturella och individuella 

skillnader lämnades åt sidan. En skola för alla var en slogan, där rätt stod i fokus. Man ansåg 

att det fanns ett rätt sätt att uppfostra barnen och att det fanns rätta kunskaper att hålla sig till. 

Under 90- talet hände att de individuella valen och intressen bejakades. Föräldrarnas rätt att 

välja skola för sina barn efter sina egna filosofiska och religiösa övertygelser blev en del av 

Europakonventionen. Detta kan ses som statlig garanti för minoritetsgrupper vilande på 

kulturell rättvisa.5 Elisabet Gerle menar att friskolornas framväxt beror på missnöjet hos 

invånare och talar om tre skäl för missnöjet. Det första handlar om att behovet av alternativa 

pedagogiken växer och Waldorfpedagogiken väger tungt i dessa sammanhang. För det andra 

menar Gerle att de religiöst fundamentalistiska skolorna vill få mer plats och till sist att barn 

och ungdomar med speciella talanger och begåvningar skall få möjligheten att få gå i en skola 

där detta anammas.6

Anledningen till att privata skolor överhuvudtaget existerar beror på att utbildningen 

anses vara av privat vikt, säger Thomas Englund, som är professor i pedagogik. En annan 

pedagog Ajagán-Lester menar däremot att religiösa friskolor har kommit till på grund av att 

kommunala skolor inte har lyckats eller förmått att skapa kulturell trygghet.7

 Akademiker definierar ofta begrepp som religion, kultur och etnicitet, och 

definitionerna påverkar olika statliga undersökningar och beslut […] Vetenskapliga 

definitioner har en politisk betydelse, vare sig det gäller begrepp som mångkultur, etnicitet 

eller religion”.8

När man talar om konfessionella friskolor tenderar diskussionen att handla om de olika 

ämnesblocken och vad elever skall kunna inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och 

humaniora. Istället skulle man lika väl kunna ifrågasätta kommunala skolans modell. Hur 

barnen skall möta andra kulturer och om eleverna skall ha en kulturell trygghet innan man 

träffar andra kulturer. Fördelar och nackdelar skall däremot överröstas med fokus på om 

                                                 
5Jenny Berglund & Göran Larsson (red.)s26 
6 Gerle, s.23 
7 Jenny Berglund & Göran Larsson (red.), s.11,12 
8 Jenny Berglund & Göran Larsson (red.),s. 120 
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eleverna får de kunskaper som krävs med en mångkulturell betoning9 Ett annat problem är att 

debattörer ofta binder ihop segregation och friskolor eller en ökad kulturell trygghet och 

konfessionella skolor, som i den sistnämnda kombinationen bistår med integration.10

2.1. Skolverket, kommunen och regeringen 
Genom Europakonventionen tillförsäkras föräldrarna rätten att välja en utbildning som 

överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse. Denna rätt ska i Sverige utövas 

inom ramen för skolväsendets allmänna värdegrund. Det innebär att den konfessionella 

inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska 

värderingar som utgör skolans värdegrund. Fristående skolor med konfessionell inriktning är 

efterfrågade och fyller därigenom en viktig uppgift.11

 Sedan första juli 1997 är det kommunerna som avgör huruvida friskolor inom 

kommunen har rätt till bidrag eller inte.12 Kommunen har rätt att göra sin röst hörd, vid 

behandlingen av en friskolas ansökan. Kommunerna skall även få rätt att få insyn i 

friskolornas verksamhet, för det första underlättar det för ett rättvist bedömningsunderlag för 

skolans bidragsbehov, för det andra är insynen viktig för att se att kommunala medel används 

för rätt ändamål och till sist bör en sådan insyn förutsätta att båda parter inleder ett 

meningsfullt samarbete. Kommunens insyn kan även ifrågasätta friskolans verksamhet, då 

skall Skolverket informeras och en prövning genomföras. Kommunens skyldighet att 

garantera en likvärdig utbildning skall komma till tals genom kommunal uppföljning och 

utvärdering av fristående skolor.13

 En godkänd friskola som motsvarar grundskolan skall av den kommun där skolan är 

belägen tilldelas bidrag utifrån skolans åtagande och elevernas behov på samma grunder och 

enligt samma principer som kommunen tillämpar i fråga om de egna grundskolorna.(lag om 

ändring i skollagen trädde kraft 1 juli 1997)14

 När en ansökan inkommer till Skolverket skickas den alltid till kommunen där företaget 

vill starta sin skola och man ber kommunen att yttra sig. Kommunen eller den nämnd som har 

hand om ansökan är inte beslutande organ, men har rätt att yttra sig i frågan, här följer en 

                                                 
9 Jenny Berglund & Göran Larsson, s. 133 
10 Jenny Berglund & Göran Larsson, s. 17 
11 Regeringskansliet, Promemoria, s. 1 
12 PROP1995/96:200, s. 45 
13 PROP1995/96:200, s. 66 
14 PROP1995/96:200  
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förklaring hur detta sker från ansökan till beslutet.15 För det har jag kontaktat Ismail Osman 

från Gävle Kommun. Han sitter i Utbildningsnämnden och har varit med på några 

sammanträden där ansökningarna har behandlats. 

 Som nämnts ovan är det första steget att företaget lämnar sin ansökan till Skolverket. 

Skolverket skickar i sin tur ansökan till kommunen och ber om ett yttrande. Gävle kommunen 

har delat upp ansvaret för skolorna i två olika nämnder. Barn- och ungdomsnämnden har hand 

om för- och grundskolor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har hand om 

gymnasieskolan. Innan ansökan från skolverket behandlas på ett sammanträde förbereds 

frågan i förvaltningen närmast nämnden, deras jobb är att undersöka vilka möjligheter det kan 

finnas i kommunen för en sådan skolverksamhet, vilka behov det finns och därefter 

sammanställer förvaltningen en rapport som skickas till nämnden.16

 Majoriteten som har makten sitter tillsammans och diskuterar frågan och oppositionen 

sitter för sig och diskuterar frågan. Därefter vid nästa sammanträde kommer dessa beslut 

ventileras. Det är då kommunen beslutar om de vill rekommendera Skolverket att ge ansökan 

bifall eller inte.17

 Beslutar Kommunen att avslå ansökan kan Skolverket fortfarande bifalla, då har 

kommunen rätt att överklaga Skolverkets beslut. Först till länsrätten och om kommunen inte 

är tillfreds med länsrättens dom överklagar man vidare till kammarrätten. Kammarrättens dom 

är oftast tillfredställande och överklagan skickas sällan vidare till sista instans som är 

regeringsrätten. Efter dessa processer inväntar man tills domen träder i laga kraft och det är 

det sista steget från ansökan till etablerandet av en ny friskola.18

 Regeringens proposition 1995/96:200 skriver om gällande regler och bestämmelser för 

friskolor. Skollagen kap 9 finns bestämmelserna för friskolorna, särskilda bestämmelser som 

finns i kap1§ 2 och kap 9 § 2och § 8, ska läggas extra vikt vid. Enligt kap 1§2 skall 

utbildningen ge kunskaper och färdigheter till eleverna samt i samråd med hemmet främja 

utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans 

verksamhet skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

                                                 
15 Inspelning av Ismail Osman, bandet hos författaren 
16 Inspelning av Ismail Osman, bandet hos författaren 
17 Inspelning av Ismail Osman, bandet hos författaren 
18 Inspelning av Ismail Osman, bandet hos författaren. 
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värderingar. Den som verkar i skolan skall ha en särskild respekt för varje människans 

egenvärde, gynna jämställdhet mellan könen och hindra all form av kränkande behandling.19

 Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen ska en fristående skola 

kunna ha en konfessionell inriktning. En fristående huvudman ska uppfylla kravet på 

saklighet och allsidighet för att kunna erhålla tillstånd från Skolverket att bedriva skolpliktig 

verksamhet.20

 Eftersom skolan har en central roll i barns och ungdomars liv, ska skolan tillsammans 

med hemmet främja en utveckling och ett aktivt deltagande i demokrati. Riksdagen och 

regeringen har det övergripande ansvaret för barn och ungdomars skolutbildning och stiftar de 

lagar som ligger till grund för verksamheten, kommunerna garanterar varje barn en plats i 

utbildning21

 Skolverket och Regeringen arbetar konstant för att förbättra och förtydliga regelverket 

kring och angående friskolorna. Här följer de senaste regeländringarna. 

6 § /Träder i kraft I:2009-01-01/ 
Fristående grundskolor är skyldiga att delta i de ämnesproven som ska användas 
inom det offentliga skolväsendet i slutet av årskurs 3, 5 och 9.22

2 § När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av och 
bidrag till en skola, ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara 
belägen, tillfälle att yttra sig. När kommunen yttrar sig bör den bifoga en 
konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.23

2.2 Barnens religionsfrihet – eller föräldrarnas 

FN:s konvention fastslår att alla under 18 år har egna rättigheter, som är oberoende av ras, 

hudfärg, kön, språk eller religion, vidare står det att barnens bästa alltid ska ligga i centrum, 

samhället är ytterst ansvarig för att se till att barnen får dess rättigheter. I artikel 12 till 17 

räknas alla rättigheter upp. Rätten till egna åsikter och uppfattningar, yttrandefrihet, tanke-, 

samvets- och religionsfrihet. Rätten till mötesfrihet, integritet och privatliv och rätten till 

information från flera håll för att bilda sin egen uppfattning.24

                                                 
19 PROP1995/96:200, s. 33 
20 Regeringskansliet, Promemoria, s. 2 
21 Detta betyder att kommuner har ett administrativt ansvar för elevers konkreta/faktiska möjligheter att studera. 

Kommunen bär ansvaret att planera och erbjuda undervisning. 
22 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206 
23 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1206 Förordning 2008:623 
24 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 116 
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Med det kan man förstå konventionens syn på barnet som en egen individ med rättigheter. 

Samtidigt påpekar konventionen barnens rätt till en tillhörighet i familj, släkt och kultur som 

centrala delar i barnens utveckling och mognad. Rätten till ett namn, nationalitet och omsorg 

av föräldrar är högt rankat i konventionen. Föräldrar pekas ut som primära ansvarstagare för 

barnets välbefinnande och deras ansvar ligger i att ge sina barn vägledning och tillgång till 

information så att barnen i sin egen takt utvecklar ett eget omdöme. Till sin hjälp har de 

samhället med olika instanser, som skola och sjukvård. Barnen får tas från föräldrar endast 

om det är nödvändigt för barnens bästa.25

 I fråga om religionsfrihet förklaras föräldrar ha rätten till att inom familjen organisera 

livet enligt trosuppfattningar, moralisk utbildning och den religion som föräldrar vill 

uppfostra sina barn med. Det som menas ska inte skada barnet på något sätt. Barnets fysiska 

och mentala hälsa skall utvecklas och uppfostras i en anda av tolerans, fred och respekt för 

andra religioner. Sundin undersöker spänningar och praktiska konsekvenser. Hon vill veta hur 

dessa kan förklaras och begripas. Som skrivet ovan innebär religionsfrihet rätten att byta tro, 

religion samt frihet att öva sin tro i frihet eller gemenskap med andra, i form av gudstjänst, 

undervisning sedvänjor och ritualer. FN: s kommitté för mänskliga rättigheter markerar att det 

inte enbart är religion i en traditionell mening som barn har rättigheter till utan även icke -

teistiska och ateistiska trosuppfattningar ingår, dessutom spelar det ingen roll om dessa 

trosuppfattningar är i minoritet eller majoritet, inte heller om de är traditionella eller 

nyetablerade. Kommittén ger till och med exempel på vad religionsutövande kan innefatta. 

Dit hör olika rituella handlingar, byggandet av gudstjänstlokaler, bruk av rituella formler, 

iakttagande av helgdagar, diet, kläder, huvudbonader och mycket mer, inklusive friheten att 

upprätta seminarier eller religiösa skolor. Konventionen ger en hel del exempel på vad 

religionsfrihet innebär och M. K. Sundin vill veta vad kommittén menar med religion.26

 Ibland talar man om frihet från och frihet till religion menar författarinnan, och frågar 

genast: Vilket hör till barnens religionsfrihet? Hon menar att det finns stöd för båda delar men 

i friheten till religionen kan vara en aning starkare än friheten från. I Sveriges grundlag finns 

det tydliga formuleringar bland annat att ingen ska tvingas att delta i religionsutövning eller 

tvingas ge sin uppfattning i religiösa frågor tillkänna. Hon menar att religionsfriheten kan ses 

från olika perspektiv och ett av perspektiven har människans förnuft som enda auktoritet och 

att människor i sitt eget handlande prövar förnuftet och väljer endast att handla på sätten som 

                                                 
25 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s.117 
26 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 119 
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kan vara rationellt försvarbara. Utifrån detta kan människan handla fritt utan statens eller 

makthavarnas påverkan, men samtidigt ha i åtanke att andra människor har samma rätt och 

inte begränsa deras friheter.27

 En annan typ av frihetstanke och rätten till den förklarar Sundin med att om man ställer 

rättigheterna i relation till skyldigheterna hos dem som ska garantera individens rättigheter 

kommer man in till termer som positiv och negativ frihet. Det vill säga negativ frihet 

garanteras genom att garanten inte hämmar individens handlingsfrihet. Makthavarnas 

passivitet garanterar den negativa friheten genom att inte utföra handlingar som man annars 

kan och vill utföra. Religionsfrihet utifrån detta synsätt innebär att man utan några svårigheter 

ska kunna uttrycka sina religiösa uppfattningar, delta i gudstjänster m.m. Till ovanstående 

tillkommer även positiv frihet och författarinnan förklarat att detta fenomen frambringas av 

aktivt handlande från garanten eller makthavaren som garanterar fri och rättigheter. I 

religionsfrihet kan det innebära att man upplåter mark och låter bygga moskéer eller andra 

religiösa byggnader, ger utbildning som främjar tolerans och respekt för andras religiösa 

traditioner. Sundin menar att i dagens samhälle ifrågasätts både positiv och negativ 

religionsfrihet och lägger till att det i sin tur öppnar för en diskussion om barn och 

religionsfrihet. Barn är i beroendeställning för att kunna fritt utöva sina rättigheter. Eftersom 

barn är omyndiga finns det fler människor som kan betraktas som makthavare i deras liv. Att 

garantera en positiv frihet, det vill säga ge möjligheter att utöva sina rättigheter i en specifik 

fråga kan vara mycket svårare för barn än för en vuxen människa. Vuxna kan själv skapa sig 

möjligheter och är inte alls beroende av andra människor i lika stor omfattning. Hon menar att 

barn och vuxna har olika behov av negativ och positiv frihet.28

 Att staten och föräldrar utövar sina rättigheter och har direkt inflytande på barnets 

möjligheter, är ett faktum. Båda har olika ansvarsområden och kan stå för olika aspekter av 

garanterandet av en viss rättighet och kan därför samverka eller hamna i en konflikt med 

varandra. Religionsfrihet kan då betyda att frihet till och frihet från kommer dels från positiv 

och dels från negativ frihet, dvs. att barnen inte skall hindras respektive ha praktiska 

möjligheter att utöva religion. Detta i sin tur kräver barnens självständighet och 

självbestämmande.29

                                                 
27 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 122 
28 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 123 
29 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 123 
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 Barnets autonomi i fråga om religionsfrihet är komplicerat just på grund av att barn är 

och måste vara beroende av vuxna på ett helt annat sätt än vuxna är beroende av andra vuxna 

människor. När barnen är små är alla eniga om att ansvaret ligger på de vuxna, annat gäller 

när frågan om autonomi kommer upp. Uppfattningen om hur mycket och i vilken grad barnen 

skall få bestämma är olika från kultur till kultur. Detta har flera orsaker bland annat skillnad 

mellan synen på barnet. I moderna land förväntas barn frigöra sig, dvs. samhället prioriterar 

självständighet, och individualitet. I den västerländska kulturen kan man uppfatta att barnets 

utveckling går från heteronomi till autonomi.30

 I ett mångkulturellt samhälle kommer frågan om autonomi i relation till det omgivande 

samhället. I vilken utsträckning bör och ska majoritetssamhället ha inflytande över de 

modeller för till exempel fostran som råder inom olika grupper? Gerle menar att 

mångfaldsidealet kan användas för att ’dölja maktförhållanden där de starkare anger tonen. 

Detta gäller majoritetsbefolkningen lika väl som invandrargruppen.31

 Autonomi kan uppfattas olika och innefattar flera delar som självbestämmande, 

självständighet och individualitet. Dessa skapar olika typer av konflikter och samspel mellan 

barn och föräldrar. Tillsammans med dessa termer om religion och frihet skapas en förståelse 

om autonomi och detta i sin tur ger uppslag till hur man hanterar barnens religionsfrihet. 

3. Resultat/ intresseområde 

Huvudstudien ska vila på Maria Klasson Sundins uppsats som handlar om barnens eller 

föräldrars religionsfrihet. Sundin ger oss en bild av hur barns religionsfrihet kan uppfattas 

olika. Hon tar upp religion, autonomi och frihet och visar läsaren hur dessa kan tolkas olika 

och sedan användas i konkreta kontroversfrågor angående barn och religionsfrihet. Hela 

huvudstudien skall vila på denna uppsats och teori om olika modeller om religionsfriheten. De 

tre modeller som Maria Klasson Sundin beskriver kommer att vara huvudsakliga 

intresseområden. Hennes tre olika modeller kommer att användas i uppsatsen som empiriska 

analysmodeller, som i sin tur leder till analysen av tidigare forskning och befintliga lagar, 

samt expertintervjuer. De tre modellerna är strukturerade utifrån följande frågor, och dessa 

frågor kommer även att bidra till huvuduppgiftens frågeställningar som anges nedan. 

                                                 
30 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 126 
31 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 127. 
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• Var ligger tonvikten i förståelsen av vad religion är och vad det är som religionsfriheten 

skall skydda? 

• Vilket slags frihet ska religionsfriheten garantera och hur fördelas ansvaret mellan 

föräldrar eller samhälle? 

• Var ligger tonvikten i förståelsen av barnets autonomi i relation till föräldrarnas rätt att 

fostra sina barn?32 

 Dessa tre frågor skall besvaras i den egentliga studien och på vägen till alla svar 

kommer jag behöva undersöka flera delar. Utöver dessa måste jag betrakta även den 

pedagogiska grundsynen och övergripande samhällssynen i Sverige för att kunna sammanfatta 

en bild, så rättvis som möjligt. Eftersom det råder skolplikt för alla barn i Sverige är alla barn 

i sin formbara ålder fostrade enligt samhällets ideal, som att det råder jämlikhet mellan könen, 

tolerans för olikheter och rent praktiskt hur demokratiska beslut fattas. Även lärarna måste 

förhålla sig till samhällets förväntningar liksom till föräldrarnas och barnens.33 Friskolorna 

och inte minst religiösa friskolor får mycket plats i medierna och skolornas existens 

ifrågasätts från flera håll, detta har diskuteras flitigt under större delen av de senaste 

årtionden, år 2006 föreslog Metta Fjelkner ordförande för Lärarnas Riksförbund att religiösa 

friskolor ska förbjudas. Hon ansåg att vissa rättigheter som barn har, äventyras i religiösa 

friskolor.34

3.1. Intresseområde Livstolkningsmodellen 

Livstolkningsmodellen 

Livstolkningsmodellen ser barnens religionsfrihet som en rätt att få verktyg och möjligheter 

att kunna bearbeta sina egna existentiella frågor. För en optimal frihet skall föräldrar och 

staten erbjuda dessa möjligheter, via fostran och utbildningen. Barnets mognad ställs åt sidan 

och under barnets intellektuella, etiska och känslomässiga mognad skall barnet arbeta med de 

existentiella frågorna tillsammans med andra barn. Livstolkningsmodellens syn på religion 

kommer genom funktionen att kunna tolka och bearbeta livet, religionsfrihet består av 

möjligheten att kunna anamma och använda denna funktion. Både föräldrar och staten skall 

garantera en positiv frihet. Barnets autonomi utvecklas successivt och har nära koppling till 

                                                 
32 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s.129. 
33 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 205. Lpfö 1998 föreskriver hur förskolepersonal skall möta barn, samt 

aktivt och konkret vara demokratiska ledare som anammar könsrollens jämställdhet, och samma möjligheter 
att utveckla sina förmågor utifrån stereotypa könsroller. Inga undantag för traditionella könsroller, undantag 
för religion eller andra värderingar. 

34 Jenny Berglund & Göran Larsson, s. 16 
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självutveckling och självbestämmande med tyngdpunkten i en existentiell bearbetning som i 

sin tur leder till en utveckling av barnets autonomi.35 Barnets ålder och autonomi har i denna 

teori ingenting med varandra att göra och detta speglas även i kursplanen för religionskunskap 

för grundskolan. En elev skall i slutet av femte skolåret kunna 

 Kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga 

situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och 

ungdomslitteratur, 

 Kunna samtala om etiska problem och motivera sitt ställningstagande. 

 Kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom berättelser 

från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar 

dem.36 

 Sundin menar att den svenska grundskolans läroplan kan få utrymme i alla tre 

tolkningsmodellerna, men för att påvisa livstolkningsmodellen ska man titta närmare på 

religionskunskapens kursplan. 

 Viktigt är att även undersöka läroplan och kursplan i religion där förståelse och 

medmänsklighet tas upp. Samhällets syn och mål är väl förankrade även i skolans läroplan, 

där skolan står för värden i samhället, samt ska förankra dessa hos eleverna. Dessa mål får 

konsekvenser för undervisningen och E. Appelros menar att i svenska skolan och förskolan 

förmedlas värdegrunden som en odiskutabel riktlinje, och stödjer sig på en forskningsöversikt 

av Tullie Torstensson-Ed.37

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall […] kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla känna till kristendomens och några andra 

världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv kunna samtala om problemsituationer i vardagen 

och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt kunna identifiera och ta 

ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället. 

                                                 
35 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 132 
36 Berglund och Larsson s, s. 314 
37 ”man kan säga att den svenska skolan fick en ny konfession med värdegrunden, att den ska stå upp för 

demokrati, allas lika värde osv.[…] Att visa att värdegrunden går att förankra i alla de stora religionerna vore 
ett viktigt företag för skolans undervisning.” 
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Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik förstå vad de 

egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning.38

 Med det kan vi enligt Sundins modell betrakta även den grundläggande samhällssynen 

och pedagogiken, då författarinnan nämnt att även dessa är av vikt i en sådan undersökning. 

Som det framgår i olika styrdokument för skolan uttrycks värderingar även i kursplaner. För 

ämnet är religionskunskapens kursplan viktig att undersöka. Kursplanen målsättning är att 

elever ska kunna identifiera och ta ställning till sådant som strider med grundläggande värden 

i samhället, med andra ord säger E. Appelros att: ”Därmed har det svenska samhället klart 

uttalat att odemokratiska och ojämlika religionsformer inte är önskvärda”39

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänd 

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och 

livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste 

omgivningen. Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett 

givet etiskt och moraliskt tänkesätt. Eleven värderar några företeelser i samhället som 

befrämjar eller som strider mot dess värdegrund. Eleven relaterar sig till sammanhang som 

berör frågor om tro, livsåskådning och etik.40

 Sundin menar i sin analys och tolkningsmodell att synen på religionen är mycket 

funktionell. Ämnet har som funktion att utrusta elever med kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar genom tiderna, samt att reflektera över sina egna existentiella frågor. 

Religionen skall bidra med funktionellt syfte i människors liv och förklaras som kulturarv och 

samhällsfenomen. Samspelet mellan elever är viktig i sin egen utveckling, identitet och 

trygghet. Även mötet med andra traditioner skall kunna utveckla elever och deras utveckling. 

Föräldrarna spelar inte lika stor roll med rätten att uppfostra och utvecklandet av barnets 

autonomi.41

                                                 
38 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId

=2087 
39 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 209. 
40 www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= - 3k 
41 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 133 
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 För att ge huvudstudien djup och bredd skall jag granska flera samhällsdelar under 

arbetets gång. Nästa intresseområde under livstolkningsmodellen är lagar och regler som har 

betydelse för religiösa fristående skolor. SOU 1998:113 (1998): I god tro - Samhället och 

nyandligheten, Stockholm, Socialdepartementet, 1998SOU 1997:810 (1997): Barn mellan arv 

och miljö. Konfessionellt, etniskt och språkligt inriktade skolor i ett segregationsperspektiv. 

Skolverkets rapport Dnr. 97:810. Dessa är en liten del av litteraturen som ska analyseras 

enligt frågeställningarna och de tre modellerna. Med det menar jag att lagtexter av nationell 

och även internationell karaktär bör undersökas med hjälp av noggrann granskning. Detta 

innebär att bakom varje lagtext finns det en juridisk eller statlig utredning och hur dessa 

framtagits har betydelse för religiösa friskolor. Som det står i prop. 95/96 och i Skollagen kap 

9 finns det bestämmelser för friskolorna, särskilda bestämmelser som finns i kap1§ 2 och kap 

9 § 2och § 8, skall det läggas extra vikt vid. Enligt kap 1§2 skall utbildningen ge kunskaper 

och färdigheter till eleverna samt i samråd med hemmet främja utveckling till harmoniska och 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans verksamhet skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.42 I huvudstudien ska jag 

analysera hur den positiva friheten ser ut i lagtexter och var jag kan finna bevis för det i 

nationellt viktiga skrifter. 

3.2. Intresseområde traditionsmodellen 

Traditionsmodellen 

Enligt modellen uppfattas barnets rätt till religionsfrihet som en rätt till föräldrars och egna 

kulturens religiösa traditioner. Föräldrarna har rättigheter och skyldigheter att förmedla dessa 

religiösa traditioner och samhället kan inte hindra eller vidta några åtgärder för att hindra 

förloppet, helst ska samhället stödja och skapa möjligheter för förmedling av religiösa 

traditioner. Marcus Widenfors illustrerar detta exempel på flera sätt i sin uppsats, där staten 

vill lägga sig i eller att försöka förhindra olika former av religiös fostran. Widenfors har funnit 

att rätten till att välja skola som förälder eller statens syn på föräldrars och barnens rättigheter 

kan hamna i motsats till varandra och att dessa argument förekommer ofta i massmedia. 

 Visserligen stadgas i Europakonventionen om våra mänskliga rättigheter att föräldrar 

och barn har rätt att välja skola efter filosofisk övertygelse. Men vilka möjligheter har elever, 

särskilt de yngsta, att självständigt välja skola då de är fostrade i en religiös tradition?43

                                                 
42 PROP1995/96:200, s. 33 
43 Widenfors, s. 30 
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Traditionsmodellen ser religionen som sedvana, en del av en kultur och ett sätt att leva sitt liv 

på. Om man fråntar barnen detta skulle det vara lika ödesdigert som att frånta barnen deras 

historia eller modersmålet. Det i sin tur skulle resultera i rotlöshet och vilsenhet, eftersom 

traditionsmodellen skolar in barnet successivt i religiösa traditioner och sin egen 

religiösutövning.44

 Traditionsmodellen ser inte religion som någonting man väljer och därav huvudlinjen 

att barnens religionsfrihet består av föräldrars möjlighet att fostra sina barn i enlighet med 

sina religiösa traditioner och övertygelser, d.v.s. föräldrarnas ansvar väger tyngre än 

samhällets ansvar för barnens religionsfrihet. Modellen talar för en paternalistisk heteronomi, 

som i sin innebörd har en familjesyn med mannen som familjens överhuvud och med 

rättigheter att bestämma över resten av familjen 

 Barns rätt till religionsfrihet går före föräldrarnas rätt att genom skolan bestämma om 

religiös undervisning. Barn skall inte genom skolan påtvingas religiösa föreställningar. […] 

Ett ensidigt hävdande av föräldrarätten innebär i många fall ett indirekt stöd till patriarkal 

kulturkonservatism och kvinnoförtryck, ett förlegat klansamhälle med etniska och religiösa 

ghetton.45

 Citatet ovan visar hur man i debatt kan vrida rättighetens innebörd. Sundin menar 

däremot att rättigheten att bestämma innefattar även en skyldighet att fatta beslut som bejakar 

familjemedlemmarnas bästa i alla frågor. Barnens autonomi förskjuts till vuxen ålder och 

förutses stämma överrens med föräldrarnas syn. Staten ska inte lägga sig i men skall erbjuda 

förutsättningar för föräldrar att tillgodose behov att organisera dessa möjligheter.46  

 Från och med låt oss säga grundskolans högstadium skall den unge själv få välja skola 

även mot föräldrarnas vilja. Denna rätt skall på begäran av den unge kunna genomdrivas 

genom myndighetsbeslut. Å ena sidan bör familjens rätt stärkas mot staten, å andra sidan 

inom familjen, barnens mot föräldrarna.47

 

 Ovan ser man hur citaten strider mot traditionsmodellen, då barnets autonomi hamnar i 

en vuxen ålder. Dessa argument skulle inte alls hålla vid en diskussion om konfessionella 

friskolor då staten ska garantera både positiv och negativ frihet och föräldrars rättighet att 

fatta beslut som gynnar familjemedlemmar. 
                                                 
44 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 130 
45 Widenfors, s. 31 
46 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 130 
47 Widenfors, s. 30 
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 Under denna del av huvudstudien ska ännu mer av debatt och samhällssynen granskas. 

Traditionsmodellen ser religionen som sedvana, en del av en kultur och ett sätt att leva sitt liv 

på. Om man fråntar barnen detta skulle det vara lika ödesdigert som att frånta barnen deras 

historia eller modersmålet.48 Sundin menar att många inlägg i debatten om konfessionella 

skolor kan föras till traditionsmodellen. 

 Konfessionella skolor som vilar på en viss religiös ideologi skapar en debatt där 

enskilda personer vill och kan tycka någonting om. Debatten som skapar dessa tyckanden 

handlar oftast om rädslor när extrema fundamentalister sprider intolerans mot samhället. 

Skolans uppgift är att lära oss ansvarskänsla, generositet och rättskänsla. I nyhetsflöden under 

2000-talet har religionen stått i fokus många gånger. Händelser den 11 september 2001, 

morddramat i Knutby 2004, Muhammedteckningarna 2006 i Danmark.49 Alla dessa händelser 

har påverkat debatten om och kring religiösa friskolor som vi skådat de senaste tre åren. De 

enskilda individer eller de förtroendevalda som på olika sätt engagerar sig i debatten hämtar 

mycket av sin information från nyheter. Media serverar ofta färdiga ställningstaganden kring 

de konfessionella skolorna och om barnens rättigheter. Marcus Widenfors analyserar i sin 

uppsats vilka argument medierna använder sig av. Bland annat skriver han att avskaffandet av 

konfessionella friskolor ska stödjas, då dessa skolor motverkar jämställdhet, nekar 

sexualundervisning och diskriminerar homosexuella.50

Vidare skriver han att kritiken framställs som segregerande för elever som går i en 

konfessionell skola. Widenfors tar fram SOU1997:810 och påvisar hur slutsatserna i 

undersökningen problematiserar elevens rätt och föräldrars rätt till att välja skola, och 

tydliggör konflikten mellan rättigheterna med tyngden på de muslimska friskolorna.51 

Widenfors har även funnit att rätten till att välja skola som förälder eller statens syn på 

föräldrars och barnens rättigheter kan hamna i motsats med varandra och att dessa argument 

förekommer ofta i massmedia. Samt att rätten att kunna välja skola ofta hamnar i massmedias 

debattartiklar: 

 Den socialdemokratiska partistyrelsen yrkar inte bifall till de motioner som vill stoppa 

religiösa friskolor. Den vill göra det svårare att starta friskolor över huvud taget. Den påpekar 

att Sverige är bundet av internationella åtaganden enligt Europarådets konvention om 

mänskliga rättigheter när det gäller möjligheten att driva en skola med konventionell 

                                                 
48 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 130 
49 Andreas Hallström, s. 5 
50 Widenfors, s. 21 
51 Widenfors, s. 18 
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inriktning. I konventionen framgår att föräldrar har rätt att tillförsäkra sina barn en 

undervisning som motsvarar föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Men 

partistyrelsen påpekar, enligt vår mening med all rätt, att de grundläggande och demokratiska 

värderingarna som utgör skolans värdegrund utan inskränkningar måste följas även av 

fristående skolor med konfessionell inriktning.52

 Det intressanta med Sundins traditionsmodell under denna undersökningsdel är att barn 

oftast enligt traditionsmodellen förblir barn tills dem fyllt 18 år, och därmed inte är myndiga 

att fatta egna beslut. Föräldrar ses som förmyndare som skall garantera att alla beslut som 

angår barnet skall gynna barn. 

3.3. Intresseområde Tankefrihetsmodellen 
Enligt tankefrihetsmodellen ska barnets religionsfrihet ges i uttryck att själv få välja 

livsåskådning och samhället har till sin plikt att erbjuda religiöst neutrala skolor. Om 

föräldrars och statens syn på religionsfriheten krockar med varandra prioriteras samhällets 

ansvar inför barnet högre än föräldrars. Barnets rätt att få välja prioriteras högre än föräldrars 

rätt att fostra.53

 Religionsfrihet borde därför inkludera alla typer av religioner och inte begränsa 

religionsutövning som är i överensstämmelse med makthavarnas ideologier. Kanske förfaller 

det sig så att även demokratiska samhällen väljer sina värderingar och föreskrifter i alla 

frågor, även de religiösa, med fördelen att i en demokrati kan människor vara 

medbestämmande om vilka värderingar som skall råda.54

 Tankefrihetsmodellen skall undersökas i huvudstudien med tanke på vad som innefattas 

i begreppet religion. Sundin menar att religion i första hand ska ses som ett tankesystem enligt 

modellen och därför är det av vikt att i huvudstudien först framställa en tolkning av vad 

religion är och sedan analysera barnets rätt i denna fråga. 

 Att veta vad en religion är lämnas för var och en att tolka, och tolkningen görs av enkla 

och kända begrepp där religion står för buddhism, islam och katolicism. 

Religionsfrihetsprincipen rättfärdigas av att människan av sin natur kan vilja lämna 

religionen, dvs. att människan har vissa rättigheter på grund av naturen55

                                                 
52 Widenfors, s. 29 
53 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 131 
54 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 211-212 
55 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 110 
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 Det kan bli många trossatser att välja mellan då individen själv får bestämma och ta 

ställning till de olika ideologierna, då religionen presenteras som ett tankesystem. Frihet som 

enligt religionsfrihetslagen ska garanteras består främst av frihet från religiös påverkan. Det 

vill säga religionsfrihet skall möjliggöra en frihet från religion och inte till religion. Med det 

menas att skolavslutningen inte ska hållas i en kyrka med präster närvarande. Detta skulle 

enligt tankefrihetsmodellen bryta mot allsidighet och friheten från religion. Humanisterna till 

exempel menar att barn i sådana lägen blir tvungna att ge sin religiösa uppfattning tillkänna56

 Under denna del av undersökningen ska även kommunerna granskas. Vilka friskolor får 

etablera sig och på vilka grunder? Hur resonerar kommunpolitiker kring friskolefrågan? Hur 

ser möjligheterna ut för religiösa friskolor i den kommun som jag valt att undersöka närmare? 

I huvudstudien bör även synen på tankefrihetsmodellen analyseras och om religion är ett 

tankesystem eller inte. Detta huvudsakligen i form av en analys av ideologier som har 

förankrats i samhället. Humanisterna har en tydlig syn på religionen och deras ideologi är 

känd för många, men det finns andra filosofiska övertygelser som ska belysa modellen och 

även dessa bör komma till tals i huvudstudien. Enligt tankefrihetsmodellen ska barnets 

religionsfrihet få uttryckas i att själv välja livsåskådning och samhället har till sin plikt att 

erbjuda religiöst neutrala skolor. Samhället och föräldrarna skall garantera en negativ frihet, 

dvs., att föräldrar och staten är skyldiga att garantera barnens möjlighet att få välja själv. Om 

föräldrars och statens syn på religionsfriheten krockar med varandra prioriteras samhällets 

ansvar inför barnet högre än föräldrars. Barnets rätt att få välja prioriteras högre än föräldrars 

rätt att fostra, med det placeras barnets autonomi i en tidig ålder. Barnet får själv ta ställning 

till olika religiösa traditioner och staten ska se till att barnet i sin utbildning får det. 

Tankefrihetsmodellen ser på religion som ett tankesystem och trosinnehåll. Religioner blir 

som en godisbutik där människan kan välja mellan olika livsåskådningar och dessutom ta 

ställning till dem. 

 Sundin tar upp humanisterna som ett exempel på representanter i diskussionen om 

barnets autonomi och religionsfriheten enligt tankefrihetsmodellen.57

 Humanisterna har en kritisk syn på religion och religiösa friskolor. Men det finns även 

positiva kommentarer angående friskolor som t.ex. att dessa skolor har särskilda möjligheter 

att förmedla religiösa identiteter samt att hitta även medborgerliga identiteter. Friskolorna ses 

utifrån denna positivism som dörrar in i det nya samhället då eleverna får en kulturell identitet 

                                                 
56 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 131 
57 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 131 
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samtidigt som omvärlden förklaras för eleverna. Ur en mer negativ synvinkel så anklagas 

friskolorna för social och kulturell segregering, även intolerans och distans gentemot andra 

trosföreställningar än sina egna.58

 Humanisterna har en kritisk syn och menar att religiösa auktoriteter och traditioner kan 

man göra sig av med. Ett vanligt utlåtande innefattar att religiösa friskolor riskerar 

fragmentering och religiös polarisering i det mångkulturella samhället. Även etisk kritik av 

minoritetsskolorna förekommer, särskilt de skolor som ger uttryck för patriarkala synsätt, 

homofobi eller ett enskilt betonande av föräldrarnas rättigheter. Tyvärr riktas deras kritik mer 

mot vissa friskolor än andra och när de yttrar sig om att barnens rättigheter ska komma före 

föräldrarnas, menar humanisterna att FN:s deklaration inte ska komma i konflikt med 

barnkonventionen.59

 Humanisterna menar att skolorna ofta leder till indoktrinering och bokstavstro som är 

svår att anpassa efter mänskliga rättigheter och liberal-demokratiska åsikter. Förtryck mot 

barn är en annan del av kritiken och med det menas att skolan ska stå som garant för elevernas 

religionsfrihet. Detta åstadkommer man genom en allsidig och saklig undervisning där 

sekulära livsåskådningar är en del av religionsfrihetstanken enligt tankefrihetsmodellen.60

 Enligt modellen och humanisternas synpunkter innebär religionsfrihet i sin korthet 

följande. Barnets autonomi(självständighet) läggs fram i tidigare ålder och 

heteronomi(bestämmandet över någon) skall motarbetas, dessutom framställs autonomin i 

kontrast till relationaliteten. 

”[…] gäller diskussionen frågor om identitet och om förhållandet mellan individ och grupp, 

oberoende och beroende, självständighet oh relationalitet”.61

4. Diskussion 

Eftersom uppsatsen har gjorts som en förstudie där jag har presenterat ett uppslag till en 

huvudstudie kommer diskussionen främst handla om metoden. Vilken av metoderna som 

passar bäst i en sådan studie den kvalitativa eller den kvantitativa? Det kanske är nödvändigt 

att kombinera dessa två. 
                                                 
58 Roth, s. 264 
59 Roth, s. 271-272 
60 Roth, s. 284-285 ”Slutledningarna har lite karikerat vanligtvis formen av följande schemata: 1) Religiös tro är 

något irrationellt och moraliskt orimligt, 2) religiösa friskolor ger uttryck för en speciell tro. Alltså: 
3)verksamheten i religiösa friskolor är irrationell och moraliskt orimlig och skall därför motarbetas.” 

61 Johan Modeén & Hugo Strandberg, s. 127 
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 Huvudstudien kräver en hel del av informationsinsamling och bearbetning eftersom den 

baseras på Sundins teori och ska sammanfatta och organisera de empiriska texter som studien 

vilar på. Syftet med användandet av modellerna är att kunna ge klarhet till huvudstudien och 

vara en strukturell hjälp till bearbetning av empiriskt material. Valet av metod kan ha sina för 

och nackdelar men det som talar för en huvudstudie med teoretiska strukturer och ramverk är 

att de ses även som förklarande i sin natur. I en studie om religiösa friskolor kan jag ha hjälp 

av teorin för att studera nyckelfaktorer och variabler. Med det menar jag att lagar, empiriska 

texter om ideologier, propositioner och skolverkets publikationer kan få en inbördes 

förklaring hur de hänger ihop enligt Sundins modell. Reliabilitet eller tillförlitlighet är mycket 

viktigt när man väljer en modell för huvudstudie. Med andra ord är det av vikt att välja 

empiriskt material som är pålitlig. Ännu viktigare är validitet, dvs. giltighet av empiriskt 

material då huvudstudien främst kommer att bygga på en teori, det för att få starkt stöd för 

tolkningsresultat. Samtidigt måste man akta sig för ett alltför selektivt urval då risken finns att 

enbart resultat som överrensstämmer med Sundins tolkningsmodeller framförs. Jag har i 

studien gjort en intervju med Ismail Osman och delar av intervjun gick inte att använda på 

grund av att Gävle kommun har två olika förvaltningar för grundskolan, alltså den 

obligatoriska skolgången och gymnasieskolan den frivilliga formen 

 Jag skulle säga att valet av metod inte är enkel för de modeller som huvudstudien vilar 

på skulle vinna på om man valde att använda både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Den kvantitativa forskningsmetoden skulle i så fall bidra med att 

genomföra studien med intresset för det gemensamma, och genomsnittliga. Konkret skulle 

man kunna använda metoden för att få fram det representativa i traditionsmodellen, där 

många debattartiklar står med sin kritik om religiösa friskolor. Risken med denna typ av 

upplysning blir att allt positivt och enhetligt som inte får plats under bevis för 

traditionsmodellen inte heller får plats i studien och med det kan stora områden bli utlämnade 

och resultaten inte vara pålitliga. Under denna teoridel vill man få fram så många variabler 

som möjligt för att se kvantiteten av traditionsmodellen. Man skulle även kunna räkna 

spaltcentimetrar om friskolor och se den totala mängden av text som produceras. Kvalitativ 

metod skulle bidra med systematik och kvantitativa med närhet till de få enheter som ska 

undersökas. Kvantitativa studier skulle även kunna bistå med vad föräldrar och barn själv 

anser om religionsfrihetslagen. 

 Kvalitativa metoden skulle bidra med beskrivningar och förståelsen av modellen 

samtidigt kan metoden ge styrka i att upplysa om totalsituationen för religiösa friskolor. 
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Sundins modell i samband med en kvalitativ metod skulle möjliggöra för en förhöjd förståelse 

för sociala processer och deras inbördes relation. En kvalitativ metod kan även ge en bättre 

bild av aktörerna det vill säga föräldrar och barn och samhällets syn på dem. Kvalitativa 

studier anses vara mer pålitliga än de kvantitativa samt kan bistå med utvecklingen inom 

empiri. Med det menar jag att regeringspropositioner och lagändringarna ger en giltighet i 

studien. 

 För kvalitativa studier talar även mängden av information om undersökningsenheter, 

som ska analyseras och granskas för att ge en fördjupad förståelse för de olika modellerna. 

Till exempel får man läsa många propositioner och skolverkets rapporter för att få fram 

diskussionen på djupet. Dessutom kan man bedriva intervjustudier utan fasta frågor eller 

svarsalternativ. Detta bidrag med djupintervju och kan ha förklarande syfte i studien. Till 

exempel kan kommunen kontaktas och deras syn på religiösa friskolor redogöras. Därmed 

skulle en kvalitativ metod ge goda möjligheter till relevanta tolkningar av materialet. Med 

andra ord kan man säga att metoden kommer att bestå av en teoribildning på empirisk grund, 

som utförs genom en kvalitativ analys med vissa egenskaper. Bland annat teoretiskt urval, 

kontinuerliga jämförelser och täta analyser och beskrivningar. Teoretiskt urval betyder urval 

som direkt syftar till att utveckla en teori, i mitt fall Sundins tre modeller, dessa urval ska i sin 

tur möjliggöra jämförelser mellan och inom aktiviteter och grupper. 

 

5. Sammanfattning 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att göra en förstudie som ska vila på en teori framtagen 

M. K. Sundin. Jag har använt mig av kvalitativ metod för att framställa en plan för 

huvudstudien. Under kapitel tidigare forskning har jag sammanfattat delar av forskningen som 

rör religiösa friskolor och stämmer överrens med syftet. Det vill säga att jag har tagit del av 

relevant forskning som jag sedan kan använda mig av för att exemplifiera modellen hela 

uppsatsen bygger på. 

 Uppsatsen redovisar förslag på tre olika modeller för att undersöka 

religionsfrihetsfrågan: traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen. 

Dessa tre modeller är grunden till analysdelen i min förstudie och en huvudstudie. Dessa 

modeller knyts samman med frågeställningar. Dessa är: Var ligger tonvikten i förståelsen av 

vad religion är och vad det är som religionsfriheten skall skydda? Vilket slags frihet ska 
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religionsfriheten garantera och hur fördelas ansvaret mellan föräldrar eller samhälle? Var 

ligger tonvikten i förståelsen av barnets autonomi i relation till föräldrarnas rätt att fostra sina 

barn? Dessa frågor är till stöd för att analysera de ovanstående modellerna. För att ungefärligt 

föreställa sig hur det i praktiken skulle framställas har jag blandat tidigare forskning med 

modeller och har kommit fram till att teorin håller. Jag har i analyserat delar av forskningen 

med M. K. Sundins förslag och undersökt modeller efter hennes förslag. Till exempel påstod 

Sundin att många debattinlägg kan förflyttas till traditionsmodellen, efter att jag har analyserat 

detta i uppsatsen kan vi se att argument som M. Widenfors redovisat i sin uppsats stämmer in 

på Sundins hypoteser. 

 Sundin förklarar religionens betydelse enligt de tre olika modellerna. 

Livstolkningsmodellen ser religion som en funktion, tankefrihetsmodellen ser främst till 

innehållet och traditionsmodellen ser religionen som sedvana. Viktigt här är även vad 

övergripande samhällssyn anser om religionen. Pedagogiska synen på hur religion ska 

framställas från religionskunskapens kursplan. Sedan sammanställer hon hur de olika 

tolkningsmodellerna ser på religionsfrihetslagen som finns i FN:s konvention. Hon tar upp 

olika typer av frihet som förklarar föräldrars och statens skyldigheter vad som gäller 

religionsfrihet. Positiv frihet betyder att föräldrar och staten agerar aktivt för att garantera en 

viss fri eller rättighet. Negativ frihet betyder att föräldrar eller staten är passiv och inte 

begränsar barnets handlingsfrihet. Livstolkningsmodellen förutser att föräldrar och staten 

garanterar en positiv frihet, traditionsmodellen väntar sig både positiv och negativ frihet från 

staten och positiv frihet från föräldrar och tankefrihetsmodellen räknar med negativ frihet från 

både staten och föräldrar. Modellens sista centrala del handlar om barnets autonomi och 

ståndpunkten i denna fråga. Autonomifrågan handlar om självbestämmande och i vilken 

utsträckning detta är möjligt enligt modellerna. Traditionsmodellen ställer barnets autonomi 

till en sen ålder då synen på självbestämmande kommer senare i livet och alla viltiga beslut 

tas av föräldrar. Livstolkningsmodellen uttrycker att autonomi utvecklas i sambandet med 

omgivningen. Autonomi jämförs med identitetsutveckling och sker successivt. 

Tankefrihetsmodellen vill helt undvika heteronomi, eller att någon annan bestämmer över 

barnen och därför läggs självbestämmandet i väldigt tidig ålder. 

De ovanstående modellerna och deras centrala begrepp är förundersökningens grund 

tillsammans med frågeställningar. Religionsfrihet och föräldrarätten har konsekvenser för 

valet av skola. Därför bör även regeringens propositioner och statens offentliga 

undersökningar undersökas enligt modellen för att få fram en övergripande samhällssyn, samt 

27 
 



undersöka pedagogisk motivation och ställningstaganden. Hur framstår rättigheter och friheter 

i lagtexter och i skolans läroplaner, samt det vi förväntar oss att barn ska kunna i slutet av 

läsåret? Skolverkets riktlinjer för konfessionella skolor ska granskas samt ska skolverkets 

offentliga utredningar påvisa vilka argument som används i kritiken mot konfessionella 

friskolor. E. Appelros tanke om att de värderingar som demokratin vilar på är handplockade 

för att passa in i samhället och att dess förordningar skall undersökas i huvudstudien. 

I förundersökningen diskuteras även metodvalet och vilka argument talar för och mot de 

kvalitativa och de kvantitativa metoderna. Ibland måste man sammanföra och använda sig av 

båda metoder för att få fram en giltig och pålitlig empiri som att det kan vara av vikt att få 

fram vad föräldrar och barn anser själva om religiösa friskolor och religionsfrihetslagen. 
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Abstrakt


Den här uppsatsen handlar om religiösa friskolor i Sverige och den ska genomföras enligt en viss teori och modeller skrivna av Maria Klasson Sundin, teologisk kandidat och doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Uppsatsens syfte var att förbereda och framställa en plan för en djupare studie om religiösa friskolor. I uppsatsen användes flera filosofiska perspektiv på religionsfrihet, mångkulturalism och religion som ideologiskt styrmedel. Regeringsmakten och Skolverkets skrifter samt debattartiklar analyserades enligt Sundins modeller. Slutligen fördes en diskussion om en lämplig metod för att genomföra huvudstudien, detta för att få fram ämnets komplexa karaktär.


Nyckelord: religiösa friskolor, traditionsmodell, livstolkningsmodell, tankefrihetsmodell, religionsfrihetslagen.


1. Inledning


Under mina religionsvetenskapliga studier har jag noterat att religion är så mycket mer än dyrkan inför Gud. Ofta ingår religionen i samhällsstrukturen, i människors identitet och är betydelsefull för vår värdegrund, vår människosyn och i våra vardagliga handlingar. Även statens och kyrkans skilsmässa har inspirerat mig och skapat många frågor som man skulle vilja få svar på. Det har lämnat mig med viljan och nyfikenheten att fundera på var religionen hör hemma. Religiösa friskolor är ett inslag i vår värld och de senaste fem åren har många röster yttrats om deras existens och rätten att bedriva undervisning har varit ett hett ämne. Det har skrivits mycket om friskolor i medierna och i politiken har frågan om religiösa friskolor figurerat allt oftare de senaste åren. Ofta visas det upp en bild av religiösa skolor som undermåliga, inskränkta och fundamentalistiska i sin karaktär. Deras existens ifrågasätts trots att deras rätt att existera enligt lag är mycket klar. Undersökningar och forskning som bedrivs har ofta anknytning till värdegrunden och skollagen. Den mediala bilden av kyrkan, andligheten och religionen är känd för de flesta, skapad av massmediala rubriker och tyvärr ofta mycket partisk. Att förstå komplexiteten i lagar och rättigheter är inte alltid lätt. Efter att ha läst Maria Klasson Sundins uppsats om barnens och föräldrars rättigheter angående religion och rätten att välja skola, blev jag inspirerad att själv gå in djupare i ämnet och prova den modell som hon tar upp i sin uppsats. Detta har resulterat i en förstudie.

1.1. Frågeställning


Frågeställningen i den här uppsatsen blir: Hur förbereder man för en djupare studie om religiösa friskolor i Sverige? Vilka aspekter skall man ta hänsyn till? Vilka samhällsdelar är det av intresse att undersöka i den djupare studien? Detta sett utifrån flera aspekter, så som lagar, samhällsmål, allmänna opinionen, politiska mål, barnens och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i val av skola


1.2. Syfte


Syftet med arbetet är att göra en förstudie som påvisar all den komplexitet som finns angående religiösa friskolors existens i Sverige. Jag kommer att visa att det finns flera synsätt och flera aspekter att ta hänsyn till. Dit hör: föräldrars fostran, barnets självbestämmande, samhällets ansvar, pedagogiska ideologier och inte minst den övergripande samhällssynen. Detta sker genom att samla in material och fakta och därmed förbereda för en djupare och mer specifik studie. Jag vill förbereda för en huvudstudie som ser på religiösa friskolor genom en modell framtagen av M. K. Sundin och analysera religiösa friskolor

1.3. Metod


I min förundersökning har jag använt mig av kvalitativ metod, och efter den har jag undersökt litteraturen, genomfört en intervju. Jag har använt mig av kvalitativ forsknings- och analysmetod för att lägga grunden till huvudstudien. Jag har varit noggrann i att skaffa och redovisa informationen på ett så objektivt sätt som möjligt i fråga om urval och partiskhet. Lagar och förordningar samt tidigare forskning har använts och analyserats enligt en teori av M. K. Sundin som presenteras i kapitel två och analyseras i sin tur i kapitel fyra. Jag kommer att starta utifrån en förförståelse om religiösa friskolors existens i det mångkulturella samhället, skapad av debattartiklar och de rikstäckande medierna: radio och tv. Det är genom det jag och många med mig känner till de religiösa friskolorna. Utifrån detta använder jag de modeller som Sundin har tagit fram och resonerar kring metoden för att granskar lagar, förordningar på rikets nivå och på den lokala nivån, dvs. genom normering och den lokala utbildningsnämnden samt debattartiklar. Detta kommer att leda mig till en djupare förståelse om religiösa friskolors komplexa situation i Sverige och utgöra ett underlag till huvudstudien. Alltså en kvalitativ och deskriptiv förundersökning.

1.4. Tidigare forskning


Nyligen har flera studenter vid Malmös högskola skrivit uppsatser om konfessionella friskolor. Den första, skriven av Tomas Appelqvist ”Konfessionella friskolor En undersökning av Sveriges sex gymnasieskolor med konfessionell inriktning” handlar om de gymnasiala konfessionella skolorna i Sverige 2007. Författaren besöker några av de och utför en pedagogisk analys av dessa skolor. I uppsatsen kan man ta del av skolornas egen syn på sig själva, elevernas och lärarnas åsikter om den konfessionella inriktningen och pedagogiska inriktningen. Under den pedagogiska analysdelen har han fått stöd av Olga Dysthes teorier om det dialogiska klassrummet
, samt Rune Larssons påståenden om hur religionspedagogiken tar sitt uttryck i samhället. Uppsatsen har ett värde i frågan om den pedagogiska inriktningen och kan bidra med möjligheter att förstå olika pedagogiska synvinklar i min huvudstudie. Vidare har Marcus Widenfors skrivit en uppsats om ”Konfessionella friskolor En studie om vilka argument som förekommer i dagstidningars debattartiklar och insändare om konfessionella friskolor och en analys av argumenten i relation till skollagen och värdegrunden i läroplanerna” 2005. Uppsatsen ger oss en bild av vilka argument som förekommer under 2001-2005 i debatten om friskolorna. Marcus Widenfors arbete undersöker hur argumenten i den mediala bilden förhåller sig till skollagen och värdegrunden. Uppsatsen blir intressant när diskussionen om argumentationsteknik och samhällets ansvar ska genomföras i den egentliga studien. Marcus Widenfors uppsats hjälper till att förstå samhällets ansvar på flera sätt, där staten vill lägga sig i eller att försöka förhindra olika former av religiös fostran. Widenfors har funnit att rätten till att välja skola kan hamna i motsats till varandra och att dessa argument förekommer ofta i massmedia. Ofta handlar det om föräldrar eller statens syn på föräldrars och barnens rättigheter.



Också i en rad andra sammanhang har arbeten om konfessionella friskolor publicerats. Vid Örebro universitet har Andreas Hallström skrivit en uppsats med namnet ”Konfessionella friskolor i en sekulär omgivning”2007. Det är en medieanalys av argumentationen angående konfessionella friskolor i Sveriges tre största nyhetsmedier. Han skriver i sitt arbete att valfriheten, integration, segregation och religionsfrihet förekommer frekvent som inslag i debatten. Han kommer fram till att värdegrunden kan tolkas på olika sätt utifrån debattörens uppfattning och argumentationsförmåga. Hans undersökning visar även att man förenklat kan dela in opinionen i tre grupper: De som är för, de som är emot och de som är för men samtidigt vill se en mycket restriktiv hållning och ha hårda prövningar och långtgående regler och förordningar som måste uppfyllas för att ge tillstånd. Han visar hur journalisterna försöker göra tolkningarna till sina egna men i frågan om den övergripande samhällssynen handlar det om de ovan nämnda förhållningssätten när det gäller religiösa friskolor: för, mot eller för med hård kontroll.



Fredrik Gustavssons och Eva Svärdsudds arbete ”Kristen eller kommunal skola? En jämförande studie av undervisningen i religion och etik i en konfessionell kristen skola och en kommunal skola” 2007 har publicerats vid Luleå tekniska högskola. De beskriver den praktiska verksamheten närmare genom att redovisa, jämföra och analysera resultat från intervjuer utförda med lärare, rektor och elever vid en konfessionell och en kommunal skola. Slutsatsen handlar om att man inte kan påstå att konfessionella skolor brister i allsidighet och i saklighet. Författarna finner även att konfessionella friskolor har mycket tydliga strategier vad som gäller moralisk fostran och etikundervisning. Den här uppsatsen kan bidra med kvantitativ forskning och ge uppslag till frågan om utbildningens kvalitet och vad eleverna själva anser om konfessionella friskolor.



Jenny Berglund och Göran Larsson har gett ut boken rubriken Religiösa friskolor i Sverige – Historiska och nutida perspektiv 2007. En bok där olika forskare, verksamma vid olika högskolor och universitet beskriver de existerande konfessionella friskolorna. Diskussionen om konfessionella friskolors existens berörs kortfattat i vissa delar. Boken ger läsare inte några förslag på hur man ska gå vidare i en diskussion om religiösa friskolor, men är ett bevis på ett nyvaknat intresse om religiösa friskolor.


I Elisabeth Gerles bok Mångkulturalism – för vem? 2004 debatterar författaren om muslimska och kristna friskolors påstådda värdekonflikt. Hon återger inte bara värdekonflikten men även andra konflikter som kan finnas med betoning på muslimer och svenskar. I boken ryms även principiella etiska resonemang med tyngden på integrationsdebatten, kvinnosynen och kvinnans ställning i hemmet. Hon tar även upp samhället och religionen, samt att konfessionella friskolor ses som moderniteter. Huvudfrågan i hennes bok svarar på frågorna om det finns en myt om det välfungerande mångkulturella samhället och om mångkulturalism är en grupprättighet eller inte? Hennes bok ska bistå med material till huvudstudien i fråga om kvinnosyn, integration, friskolor och förklaringen av mångkulturellt samhälle.



Slutligen en annan syn på religionen via filosofiska perspektiv: i boken ”Frihet och Gränser” 2006, redigerad av Johan Modéen och Hugo Strandberg, skriver religionsfilosofer från olika lärosäten i Sverige gemensamt om den bild som finns i dagens mångkulturella Sverige. Antologin är resultatet av ett samarbetsprojekt som bedrivits mellan religionsfilosofer från Lund och Uppsala och artiklar i boken har utformats via symposier och projektseminarier under samarbetet som varade i två år. Antologins syfte är att belysa problem kring religionsfriheten, författarna menar att frågor kring religionsfrihet och tolerans ofta diskuteras med hjälp av juridik eller samhällsvetenskapliga perspektiv. De argument och förslag som forskarna presenterar i antologin ses inte som färdiga lösningar, samt är inte författarna eniga och de delar inte en gemensam syn i boken utan var och en för ett filosofiskt resonemang utan några svar men med väldigt många idéer. Boken är indelad i fyra olika tematiskt sammanlänkade delar: Religionsfrihet och demokrati, frihet och gränser, tolerans och sanning och avslutas med temat är religionsfrihet nödvändig? Förstudien får sin huvudfråga från kapitel två, där religionsfrihetens gränser berörs. Särskild fokus kommer att ligga på bidrag där barnens rätt till religionsfrihet diskuteras. Andres Kraal diskuterar och argumenterar om hur religionsfriheten tilldelas barnen och att föräldrar i samma stund ges rätten att uppfostra sina barn i en viss religiös tradition. Maria Klasson Sundin ger oss en bild av hur barns religionsfrihet kan uppfattas olika. Hon tar upp religion, autonomi och frihet och visar läsaren hur dessa kan tolkas olika och sedan användas i konkreta kontroversfrågor angående barn och religionsfrihet. Erika Appelros skriver i sin uppsats ”Religion som ideologisk styrmedel” hur religionen används för att styra samhället. Delar av uppsatsen handlar om skolans värdegrund och hur den är konstruerad.


2. Friskolans framväxt


Fristående skolor har sedan länge funnits som alternativ och är en del av det totala utbildningsutbudet. Rätten att få starta en friskola med konfessionell inriktning är i lagstadgad genom att Sverige har undertecknat Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. I dagens Sverige finns det skolplikt och alla ska få en utbildning oberoende av kön, hudfärg, ålder eller nationalitet.


Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”



I diskussionen om religiösa friskolor måste man nämna att i Europa finns det två olika sätt att bedriva religionsundervisningen på. Peter Schreiner skriver att det finns religionskunskapsundervisning och församlingsbunden religionsundervisning. Skillnaden brukar avgöras med vem som har ansvaret för utbildningen, det vill säga staten eller samfundet. Detta betyder inte att undervisningen är neutral, statens uppgift är att inte förespråka någon ideologi. Likaså behöver de samfundsbaserade undervisningstimmarna inte anamma statsreligionen eller majoritetskulturen.



Konfessionella skolor bidrar till mångfalden och är i sin tur en förutsättning för utveckling och pedagogiska förnyelser. En av skolans plikter är att motverka främlingsfientlighet och rasism. Skolorna bör därför inte vara socialt eller ekonomiskt segregerande skriver man i propositionen om friskolor.


På 1960- talet avskaffades konfessionella kristendomsundervisningen i de svenska skolorna. Inslagen som morgonbön och psalminlärning avskaffades och istället infördes det informativ religionskunskap. Med andra ord handlade undervisningen om att i princip behandla alla religioner likadant, ge kunskap om religioner och dess riter. Från 1962 har skolan strävat efter att vara en mötesplats för ett brett spektrum av barn, alltifrån sociala till etniska grupper. Utvecklingen under 60 -70-talet har visat att kulturella och individuella skillnader lämnades åt sidan. En skola för alla var en slogan, där rätt stod i fokus. Man ansåg att det fanns ett rätt sätt att uppfostra barnen och att det fanns rätta kunskaper att hålla sig till. Under 90- talet hände att de individuella valen och intressen bejakades. Föräldrarnas rätt att välja skola för sina barn efter sina egna filosofiska och religiösa övertygelser blev en del av Europakonventionen. Detta kan ses som statlig garanti för minoritetsgrupper vilande på kulturell rättvisa.
 Elisabet Gerle menar att friskolornas framväxt beror på missnöjet hos invånare och talar om tre skäl för missnöjet. Det första handlar om att behovet av alternativa pedagogiken växer och Waldorfpedagogiken väger tungt i dessa sammanhang. För det andra menar Gerle att de religiöst fundamentalistiska skolorna vill få mer plats och till sist att barn och ungdomar med speciella talanger och begåvningar skall få möjligheten att få gå i en skola där detta anammas.


Anledningen till att privata skolor överhuvudtaget existerar beror på att utbildningen anses vara av privat vikt, säger Thomas Englund, som är professor i pedagogik. En annan pedagog Ajagán-Lester menar däremot att religiösa friskolor har kommit till på grund av att kommunala skolor inte har lyckats eller förmått att skapa kulturell trygghet.



Akademiker definierar ofta begrepp som religion, kultur och etnicitet, och definitionerna påverkar olika statliga undersökningar och beslut […] Vetenskapliga definitioner har en politisk betydelse, vare sig det gäller begrepp som mångkultur, etnicitet eller religion”.


När man talar om konfessionella friskolor tenderar diskussionen att handla om de olika ämnesblocken och vad elever skall kunna inom samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora. Istället skulle man lika väl kunna ifrågasätta kommunala skolans modell. Hur barnen skall möta andra kulturer och om eleverna skall ha en kulturell trygghet innan man träffar andra kulturer. Fördelar och nackdelar skall däremot överröstas med fokus på om eleverna får de kunskaper som krävs med en mångkulturell betoning
 Ett annat problem är att debattörer ofta binder ihop segregation och friskolor eller en ökad kulturell trygghet och konfessionella skolor, som i den sistnämnda kombinationen bistår med integration.


2.1. Skolverket, kommunen och regeringen


Genom Europakonventionen tillförsäkras föräldrarna rätten att välja en utbildning som överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse. Denna rätt ska i Sverige utövas inom ramen för skolväsendets allmänna värdegrund. Det innebär att den konfessionella inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund. Fristående skolor med konfessionell inriktning är efterfrågade och fyller därigenom en viktig uppgift.



Sedan första juli 1997 är det kommunerna som avgör huruvida friskolor inom kommunen har rätt till bidrag eller inte.
 Kommunen har rätt att göra sin röst hörd, vid behandlingen av en friskolas ansökan. Kommunerna skall även få rätt att få insyn i friskolornas verksamhet, för det första underlättar det för ett rättvist bedömningsunderlag för skolans bidragsbehov, för det andra är insynen viktig för att se att kommunala medel används för rätt ändamål och till sist bör en sådan insyn förutsätta att båda parter inleder ett meningsfullt samarbete. Kommunens insyn kan även ifrågasätta friskolans verksamhet, då skall Skolverket informeras och en prövning genomföras. Kommunens skyldighet att garantera en likvärdig utbildning skall komma till tals genom kommunal uppföljning och utvärdering av fristående skolor.



En godkänd friskola som motsvarar grundskolan skall av den kommun där skolan är belägen tilldelas bidrag utifrån skolans åtagande och elevernas behov på samma grunder och enligt samma principer som kommunen tillämpar i fråga om de egna grundskolorna.(lag om ändring i skollagen trädde kraft 1 juli 1997)



När en ansökan inkommer till Skolverket skickas den alltid till kommunen där företaget vill starta sin skola och man ber kommunen att yttra sig. Kommunen eller den nämnd som har hand om ansökan är inte beslutande organ, men har rätt att yttra sig i frågan, här följer en förklaring hur detta sker från ansökan till beslutet.
 För det har jag kontaktat Ismail Osman från Gävle Kommun. Han sitter i Utbildningsnämnden och har varit med på några sammanträden där ansökningarna har behandlats.


Som nämnts ovan är det första steget att företaget lämnar sin ansökan till Skolverket. Skolverket skickar i sin tur ansökan till kommunen och ber om ett yttrande. Gävle kommunen har delat upp ansvaret för skolorna i två olika nämnder. Barn- och ungdomsnämnden har hand om för- och grundskolor. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har hand om gymnasieskolan. Innan ansökan från skolverket behandlas på ett sammanträde förbereds frågan i förvaltningen närmast nämnden, deras jobb är att undersöka vilka möjligheter det kan finnas i kommunen för en sådan skolverksamhet, vilka behov det finns och därefter sammanställer förvaltningen en rapport som skickas till nämnden.



Majoriteten som har makten sitter tillsammans och diskuterar frågan och oppositionen sitter för sig och diskuterar frågan. Därefter vid nästa sammanträde kommer dessa beslut ventileras. Det är då kommunen beslutar om de vill rekommendera Skolverket att ge ansökan bifall eller inte.



Beslutar Kommunen att avslå ansökan kan Skolverket fortfarande bifalla, då har kommunen rätt att överklaga Skolverkets beslut. Först till länsrätten och om kommunen inte är tillfreds med länsrättens dom överklagar man vidare till kammarrätten. Kammarrättens dom är oftast tillfredställande och överklagan skickas sällan vidare till sista instans som är regeringsrätten. Efter dessa processer inväntar man tills domen träder i laga kraft och det är det sista steget från ansökan till etablerandet av en ny friskola.



Regeringens proposition 1995/96:200 skriver om gällande regler och bestämmelser för friskolor. Skollagen kap 9 finns bestämmelserna för friskolorna, särskilda bestämmelser som finns i kap1§ 2 och kap 9 § 2och § 8, ska läggas extra vikt vid. Enligt kap 1§2 skall utbildningen ge kunskaper och färdigheter till eleverna samt i samråd med hemmet främja utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans verksamhet skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Den som verkar i skolan skall ha en särskild respekt för varje människans egenvärde, gynna jämställdhet mellan könen och hindra all form av kränkande behandling.



Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen ska en fristående skola kunna ha en konfessionell inriktning. En fristående huvudman ska uppfylla kravet på saklighet och allsidighet för att kunna erhålla tillstånd från Skolverket att bedriva skolpliktig verksamhet.



Eftersom skolan har en central roll i barns och ungdomars liv, ska skolan tillsammans med hemmet främja en utveckling och ett aktivt deltagande i demokrati. Riksdagen och regeringen har det övergripande ansvaret för barn och ungdomars skolutbildning och stiftar de lagar som ligger till grund för verksamheten, kommunerna garanterar varje barn en plats i utbildning



Skolverket och Regeringen arbetar konstant för att förbättra och förtydliga regelverket kring och angående friskolorna. Här följer de senaste regeländringarna.


6 § /Träder i kraft I:2009-01-01/


Fristående grundskolor är skyldiga att delta i de ämnesproven som ska användas inom det offentliga skolväsendet i slutet av årskurs 3, 5 och 9.


2 § När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av och bidrag till en skola, ska Skolinspektionen ge den kommun där skolan ska vara belägen, tillfälle att yttra sig. När kommunen yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.


2.2 Barnens religionsfrihet – eller föräldrarnas

FN:s konvention fastslår att alla under 18 år har egna rättigheter, som är oberoende av ras, hudfärg, kön, språk eller religion, vidare står det att barnens bästa alltid ska ligga i centrum, samhället är ytterst ansvarig för att se till att barnen får dess rättigheter. I artikel 12 till 17 räknas alla rättigheter upp. Rätten till egna åsikter och uppfattningar, yttrandefrihet, tanke-, samvets- och religionsfrihet. Rätten till mötesfrihet, integritet och privatliv och rätten till information från flera håll för att bilda sin egen uppfattning.


Med det kan man förstå konventionens syn på barnet som en egen individ med rättigheter. Samtidigt påpekar konventionen barnens rätt till en tillhörighet i familj, släkt och kultur som centrala delar i barnens utveckling och mognad. Rätten till ett namn, nationalitet och omsorg av föräldrar är högt rankat i konventionen. Föräldrar pekas ut som primära ansvarstagare för barnets välbefinnande och deras ansvar ligger i att ge sina barn vägledning och tillgång till information så att barnen i sin egen takt utvecklar ett eget omdöme. Till sin hjälp har de samhället med olika instanser, som skola och sjukvård. Barnen får tas från föräldrar endast om det är nödvändigt för barnens bästa.



I fråga om religionsfrihet förklaras föräldrar ha rätten till att inom familjen organisera livet enligt trosuppfattningar, moralisk utbildning och den religion som föräldrar vill uppfostra sina barn med. Det som menas ska inte skada barnet på något sätt. Barnets fysiska och mentala hälsa skall utvecklas och uppfostras i en anda av tolerans, fred och respekt för andra religioner. Sundin undersöker spänningar och praktiska konsekvenser. Hon vill veta hur dessa kan förklaras och begripas. Som skrivet ovan innebär religionsfrihet rätten att byta tro, religion samt frihet att öva sin tro i frihet eller gemenskap med andra, i form av gudstjänst, undervisning sedvänjor och ritualer. FN: s kommitté för mänskliga rättigheter markerar att det inte enbart är religion i en traditionell mening som barn har rättigheter till utan även icke -teistiska och ateistiska trosuppfattningar ingår, dessutom spelar det ingen roll om dessa trosuppfattningar är i minoritet eller majoritet, inte heller om de är traditionella eller nyetablerade. Kommittén ger till och med exempel på vad religionsutövande kan innefatta. Dit hör olika rituella handlingar, byggandet av gudstjänstlokaler, bruk av rituella formler, iakttagande av helgdagar, diet, kläder, huvudbonader och mycket mer, inklusive friheten att upprätta seminarier eller religiösa skolor. Konventionen ger en hel del exempel på vad religionsfrihet innebär och M. K. Sundin vill veta vad kommittén menar med religion.



Ibland talar man om frihet från och frihet till religion menar författarinnan, och frågar genast: Vilket hör till barnens religionsfrihet? Hon menar att det finns stöd för båda delar men i friheten till religionen kan vara en aning starkare än friheten från. I Sveriges grundlag finns det tydliga formuleringar bland annat att ingen ska tvingas att delta i religionsutövning eller tvingas ge sin uppfattning i religiösa frågor tillkänna. Hon menar att religionsfriheten kan ses från olika perspektiv och ett av perspektiven har människans förnuft som enda auktoritet och att människor i sitt eget handlande prövar förnuftet och väljer endast att handla på sätten som kan vara rationellt försvarbara. Utifrån detta kan människan handla fritt utan statens eller makthavarnas påverkan, men samtidigt ha i åtanke att andra människor har samma rätt och inte begränsa deras friheter.



En annan typ av frihetstanke och rätten till den förklarar Sundin med att om man ställer rättigheterna i relation till skyldigheterna hos dem som ska garantera individens rättigheter kommer man in till termer som positiv och negativ frihet. Det vill säga negativ frihet garanteras genom att garanten inte hämmar individens handlingsfrihet. Makthavarnas passivitet garanterar den negativa friheten genom att inte utföra handlingar som man annars kan och vill utföra. Religionsfrihet utifrån detta synsätt innebär att man utan några svårigheter ska kunna uttrycka sina religiösa uppfattningar, delta i gudstjänster m.m. Till ovanstående tillkommer även positiv frihet och författarinnan förklarat att detta fenomen frambringas av aktivt handlande från garanten eller makthavaren som garanterar fri och rättigheter. I religionsfrihet kan det innebära att man upplåter mark och låter bygga moskéer eller andra religiösa byggnader, ger utbildning som främjar tolerans och respekt för andras religiösa traditioner. Sundin menar att i dagens samhälle ifrågasätts både positiv och negativ religionsfrihet och lägger till att det i sin tur öppnar för en diskussion om barn och religionsfrihet. Barn är i beroendeställning för att kunna fritt utöva sina rättigheter. Eftersom barn är omyndiga finns det fler människor som kan betraktas som makthavare i deras liv. Att garantera en positiv frihet, det vill säga ge möjligheter att utöva sina rättigheter i en specifik fråga kan vara mycket svårare för barn än för en vuxen människa. Vuxna kan själv skapa sig möjligheter och är inte alls beroende av andra människor i lika stor omfattning. Hon menar att barn och vuxna har olika behov av negativ och positiv frihet.



Att staten och föräldrar utövar sina rättigheter och har direkt inflytande på barnets möjligheter, är ett faktum. Båda har olika ansvarsområden och kan stå för olika aspekter av garanterandet av en viss rättighet och kan därför samverka eller hamna i en konflikt med varandra. Religionsfrihet kan då betyda att frihet till och frihet från kommer dels från positiv och dels från negativ frihet, dvs. att barnen inte skall hindras respektive ha praktiska möjligheter att utöva religion. Detta i sin tur kräver barnens självständighet och självbestämmande.



Barnets autonomi i fråga om religionsfrihet är komplicerat just på grund av att barn är och måste vara beroende av vuxna på ett helt annat sätt än vuxna är beroende av andra vuxna människor. När barnen är små är alla eniga om att ansvaret ligger på de vuxna, annat gäller när frågan om autonomi kommer upp. Uppfattningen om hur mycket och i vilken grad barnen skall få bestämma är olika från kultur till kultur. Detta har flera orsaker bland annat skillnad mellan synen på barnet. I moderna land förväntas barn frigöra sig, dvs. samhället prioriterar självständighet, och individualitet. I den västerländska kulturen kan man uppfatta att barnets utveckling går från heteronomi till autonomi.



I ett mångkulturellt samhälle kommer frågan om autonomi i relation till det omgivande samhället. I vilken utsträckning bör och ska majoritetssamhället ha inflytande över de modeller för till exempel fostran som råder inom olika grupper? Gerle menar att mångfaldsidealet kan användas för att ’dölja maktförhållanden där de starkare anger tonen. Detta gäller majoritetsbefolkningen lika väl som invandrargruppen.



Autonomi kan uppfattas olika och innefattar flera delar som självbestämmande, självständighet och individualitet. Dessa skapar olika typer av konflikter och samspel mellan barn och föräldrar. Tillsammans med dessa termer om religion och frihet skapas en förståelse om autonomi och detta i sin tur ger uppslag till hur man hanterar barnens religionsfrihet.


3. Resultat/ intresseområde


Huvudstudien ska vila på Maria Klasson Sundins uppsats som handlar om barnens eller föräldrars religionsfrihet. Sundin ger oss en bild av hur barns religionsfrihet kan uppfattas olika. Hon tar upp religion, autonomi och frihet och visar läsaren hur dessa kan tolkas olika och sedan användas i konkreta kontroversfrågor angående barn och religionsfrihet. Hela huvudstudien skall vila på denna uppsats och teori om olika modeller om religionsfriheten. De tre modeller som Maria Klasson Sundin beskriver kommer att vara huvudsakliga intresseområden. Hennes tre olika modeller kommer att användas i uppsatsen som empiriska analysmodeller, som i sin tur leder till analysen av tidigare forskning och befintliga lagar, samt expertintervjuer. De tre modellerna är strukturerade utifrån följande frågor, och dessa frågor kommer även att bidra till huvuduppgiftens frågeställningar som anges nedan.


· Var ligger tonvikten i förståelsen av vad religion är och vad det är som religionsfriheten skall skydda?


· Vilket slags frihet ska religionsfriheten garantera och hur fördelas ansvaret mellan föräldrar eller samhälle?


· Var ligger tonvikten i förståelsen av barnets autonomi i relation till föräldrarnas rätt att fostra sina barn?



Dessa tre frågor skall besvaras i den egentliga studien och på vägen till alla svar kommer jag behöva undersöka flera delar. Utöver dessa måste jag betrakta även den pedagogiska grundsynen och övergripande samhällssynen i Sverige för att kunna sammanfatta en bild, så rättvis som möjligt. Eftersom det råder skolplikt för alla barn i Sverige är alla barn i sin formbara ålder fostrade enligt samhällets ideal, som att det råder jämlikhet mellan könen, tolerans för olikheter och rent praktiskt hur demokratiska beslut fattas. Även lärarna måste förhålla sig till samhällets förväntningar liksom till föräldrarnas och barnens.
 Friskolorna och inte minst religiösa friskolor får mycket plats i medierna och skolornas existens ifrågasätts från flera håll, detta har diskuteras flitigt under större delen av de senaste årtionden, år 2006 föreslog Metta Fjelkner ordförande för Lärarnas Riksförbund att religiösa friskolor ska förbjudas. Hon ansåg att vissa rättigheter som barn har, äventyras i religiösa friskolor.


3.1. Intresseområde Livstolkningsmodellen


Livstolkningsmodellen

Livstolkningsmodellen ser barnens religionsfrihet som en rätt att få verktyg och möjligheter att kunna bearbeta sina egna existentiella frågor. För en optimal frihet skall föräldrar och staten erbjuda dessa möjligheter, via fostran och utbildningen. Barnets mognad ställs åt sidan och under barnets intellektuella, etiska och känslomässiga mognad skall barnet arbeta med de existentiella frågorna tillsammans med andra barn. Livstolkningsmodellens syn på religion kommer genom funktionen att kunna tolka och bearbeta livet, religionsfrihet består av möjligheten att kunna anamma och använda denna funktion. Både föräldrar och staten skall garantera en positiv frihet. Barnets autonomi utvecklas successivt och har nära koppling till självutveckling och självbestämmande med tyngdpunkten i en existentiell bearbetning som i sin tur leder till en utveckling av barnets autonomi.
 Barnets ålder och autonomi har i denna teori ingenting med varandra att göra och detta speglas även i kursplanen för religionskunskap för grundskolan. En elev skall i slutet av femte skolåret kunna

· Kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från t.ex. barn- och ungdomslitteratur,


· Kunna samtala om etiska problem och motivera sitt ställningstagande.


· Kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem som brukar dem.



Sundin menar att den svenska grundskolans läroplan kan få utrymme i alla tre tolkningsmodellerna, men för att påvisa livstolkningsmodellen ska man titta närmare på religionskunskapens kursplan.



Viktigt är att även undersöka läroplan och kursplan i religion där förståelse och medmänsklighet tas upp. Samhällets syn och mål är väl förankrade även i skolans läroplan, där skolan står för värden i samhället, samt ska förankra dessa hos eleverna. Dessa mål får konsekvenser för undervisningen och E. Appelros menar att i svenska skolan och förskolan förmedlas värdegrunden som en odiskutabel riktlinje, och stödjer sig på en forskningsöversikt av Tullie Torstensson-Ed.


Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall […] kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället. Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.



Med det kan vi enligt Sundins modell betrakta även den grundläggande samhällssynen och pedagogiken, då författarinnan nämnt att även dessa är av vikt i en sådan undersökning. Som det framgår i olika styrdokument för skolan uttrycks värderingar även i kursplaner. För ämnet är religionskunskapens kursplan viktig att undersöka. Kursplanen målsättning är att elever ska kunna identifiera och ta ställning till sådant som strider med grundläggande värden i samhället, med andra ord säger E. Appelros att: ”Därmed har det svenska samhället klart uttalat att odemokratiska och ojämlika religionsformer inte är önskvärda”


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd


Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen. Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt tänkesätt. Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund. Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.



Sundin menar i sin analys och tolkningsmodell att synen på religionen är mycket funktionell. Ämnet har som funktion att utrusta elever med kunskaper om religioner och andra livsåskådningar genom tiderna, samt att reflektera över sina egna existentiella frågor. Religionen skall bidra med funktionellt syfte i människors liv och förklaras som kulturarv och samhällsfenomen. Samspelet mellan elever är viktig i sin egen utveckling, identitet och trygghet. Även mötet med andra traditioner skall kunna utveckla elever och deras utveckling. Föräldrarna spelar inte lika stor roll med rätten att uppfostra och utvecklandet av barnets autonomi.



För att ge huvudstudien djup och bredd skall jag granska flera samhällsdelar under arbetets gång. Nästa intresseområde under livstolkningsmodellen är lagar och regler som har betydelse för religiösa fristående skolor. SOU 1998:113 (1998): I god tro - Samhället och nyandligheten, Stockholm, Socialdepartementet, 1998SOU 1997:810 (1997): Barn mellan arv och miljö. Konfessionellt, etniskt och språkligt inriktade skolor i ett segregationsperspektiv. Skolverkets rapport Dnr. 97:810. Dessa är en liten del av litteraturen som ska analyseras enligt frågeställningarna och de tre modellerna. Med det menar jag att lagtexter av nationell och även internationell karaktär bör undersökas med hjälp av noggrann granskning. Detta innebär att bakom varje lagtext finns det en juridisk eller statlig utredning och hur dessa framtagits har betydelse för religiösa friskolor. Som det står i prop. 95/96 och i Skollagen kap 9 finns det bestämmelser för friskolorna, särskilda bestämmelser som finns i kap1§ 2 och kap 9 § 2och § 8, skall det läggas extra vikt vid. Enligt kap 1§2 skall utbildningen ge kunskaper och färdigheter till eleverna samt i samråd med hemmet främja utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans verksamhet skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
 I huvudstudien ska jag analysera hur den positiva friheten ser ut i lagtexter och var jag kan finna bevis för det i nationellt viktiga skrifter.

3.2. Intresseområde traditionsmodellen


Traditionsmodellen


Enligt modellen uppfattas barnets rätt till religionsfrihet som en rätt till föräldrars och egna kulturens religiösa traditioner. Föräldrarna har rättigheter och skyldigheter att förmedla dessa religiösa traditioner och samhället kan inte hindra eller vidta några åtgärder för att hindra förloppet, helst ska samhället stödja och skapa möjligheter för förmedling av religiösa traditioner. Marcus Widenfors illustrerar detta exempel på flera sätt i sin uppsats, där staten vill lägga sig i eller att försöka förhindra olika former av religiös fostran. Widenfors har funnit att rätten till att välja skola som förälder eller statens syn på föräldrars och barnens rättigheter kan hamna i motsats till varandra och att dessa argument förekommer ofta i massmedia.



Visserligen stadgas i Europakonventionen om våra mänskliga rättigheter att föräldrar och barn har rätt att välja skola efter filosofisk övertygelse. Men vilka möjligheter har elever, särskilt de yngsta, att självständigt välja skola då de är fostrade i en religiös tradition?


Traditionsmodellen ser religionen som sedvana, en del av en kultur och ett sätt att leva sitt liv på. Om man fråntar barnen detta skulle det vara lika ödesdigert som att frånta barnen deras historia eller modersmålet. Det i sin tur skulle resultera i rotlöshet och vilsenhet, eftersom traditionsmodellen skolar in barnet successivt i religiösa traditioner och sin egen religiösutövning.



Traditionsmodellen ser inte religion som någonting man väljer och därav huvudlinjen att barnens religionsfrihet består av föräldrars möjlighet att fostra sina barn i enlighet med sina religiösa traditioner och övertygelser, d.v.s. föräldrarnas ansvar väger tyngre än samhällets ansvar för barnens religionsfrihet. Modellen talar för en paternalistisk heteronomi, som i sin innebörd har en familjesyn med mannen som familjens överhuvud och med rättigheter att bestämma över resten av familjen



Barns rätt till religionsfrihet går före föräldrarnas rätt att genom skolan bestämma om religiös undervisning. Barn skall inte genom skolan påtvingas religiösa föreställningar. […] Ett ensidigt hävdande av föräldrarätten innebär i många fall ett indirekt stöd till patriarkal kulturkonservatism och kvinnoförtryck, ett förlegat klansamhälle med etniska och religiösa ghetton.



Citatet ovan visar hur man i debatt kan vrida rättighetens innebörd. Sundin menar däremot att rättigheten att bestämma innefattar även en skyldighet att fatta beslut som bejakar familjemedlemmarnas bästa i alla frågor. Barnens autonomi förskjuts till vuxen ålder och förutses stämma överrens med föräldrarnas syn. Staten ska inte lägga sig i men skall erbjuda förutsättningar för föräldrar att tillgodose behov att organisera dessa möjligheter.
 


Från och med låt oss säga grundskolans högstadium skall den unge själv få välja skola även mot föräldrarnas vilja. Denna rätt skall på begäran av den unge kunna genomdrivas genom myndighetsbeslut. Å ena sidan bör familjens rätt stärkas mot staten, å andra sidan inom familjen, barnens mot föräldrarna.



Ovan ser man hur citaten strider mot traditionsmodellen, då barnets autonomi hamnar i en vuxen ålder. Dessa argument skulle inte alls hålla vid en diskussion om konfessionella friskolor då staten ska garantera både positiv och negativ frihet och föräldrars rättighet att fatta beslut som gynnar familjemedlemmar.



Under denna del av huvudstudien ska ännu mer av debatt och samhällssynen granskas. Traditionsmodellen ser religionen som sedvana, en del av en kultur och ett sätt att leva sitt liv på. Om man fråntar barnen detta skulle det vara lika ödesdigert som att frånta barnen deras historia eller modersmålet.
 Sundin menar att många inlägg i debatten om konfessionella skolor kan föras till traditionsmodellen.


Konfessionella skolor som vilar på en viss religiös ideologi skapar en debatt där enskilda personer vill och kan tycka någonting om. Debatten som skapar dessa tyckanden handlar oftast om rädslor när extrema fundamentalister sprider intolerans mot samhället. Skolans uppgift är att lära oss ansvarskänsla, generositet och rättskänsla. I nyhetsflöden under 2000-talet har religionen stått i fokus många gånger. Händelser den 11 september 2001, morddramat i Knutby 2004, Muhammedteckningarna 2006 i Danmark.
 Alla dessa händelser har påverkat debatten om och kring religiösa friskolor som vi skådat de senaste tre åren. De enskilda individer eller de förtroendevalda som på olika sätt engagerar sig i debatten hämtar mycket av sin information från nyheter. Media serverar ofta färdiga ställningstaganden kring de konfessionella skolorna och om barnens rättigheter. Marcus Widenfors analyserar i sin uppsats vilka argument medierna använder sig av. Bland annat skriver han att avskaffandet av konfessionella friskolor ska stödjas, då dessa skolor motverkar jämställdhet, nekar sexualundervisning och diskriminerar homosexuella.


Vidare skriver han att kritiken framställs som segregerande för elever som går i en konfessionell skola. Widenfors tar fram SOU1997:810 och påvisar hur slutsatserna i undersökningen problematiserar elevens rätt och föräldrars rätt till att välja skola, och tydliggör konflikten mellan rättigheterna med tyngden på de muslimska friskolorna.
 Widenfors har även funnit att rätten till att välja skola som förälder eller statens syn på föräldrars och barnens rättigheter kan hamna i motsats med varandra och att dessa argument förekommer ofta i massmedia. Samt att rätten att kunna välja skola ofta hamnar i massmedias debattartiklar:



Den socialdemokratiska partistyrelsen yrkar inte bifall till de motioner som vill stoppa religiösa friskolor. Den vill göra det svårare att starta friskolor över huvud taget. Den påpekar att Sverige är bundet av internationella åtaganden enligt Europarådets konvention om mänskliga rättigheter när det gäller möjligheten att driva en skola med konventionell inriktning. I konventionen framgår att föräldrar har rätt att tillförsäkra sina barn en undervisning som motsvarar föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Men partistyrelsen påpekar, enligt vår mening med all rätt, att de grundläggande och demokratiska värderingarna som utgör skolans värdegrund utan inskränkningar måste följas även av fristående skolor med konfessionell inriktning.



Det intressanta med Sundins traditionsmodell under denna undersökningsdel är att barn oftast enligt traditionsmodellen förblir barn tills dem fyllt 18 år, och därmed inte är myndiga att fatta egna beslut. Föräldrar ses som förmyndare som skall garantera att alla beslut som angår barnet skall gynna barn.


3.3. Intresseområde Tankefrihetsmodellen


Enligt tankefrihetsmodellen ska barnets religionsfrihet ges i uttryck att själv få välja livsåskådning och samhället har till sin plikt att erbjuda religiöst neutrala skolor. Om föräldrars och statens syn på religionsfriheten krockar med varandra prioriteras samhällets ansvar inför barnet högre än föräldrars. Barnets rätt att få välja prioriteras högre än föräldrars rätt att fostra.



Religionsfrihet borde därför inkludera alla typer av religioner och inte begränsa religionsutövning som är i överensstämmelse med makthavarnas ideologier. Kanske förfaller det sig så att även demokratiska samhällen väljer sina värderingar och föreskrifter i alla frågor, även de religiösa, med fördelen att i en demokrati kan människor vara medbestämmande om vilka värderingar som skall råda.



Tankefrihetsmodellen skall undersökas i huvudstudien med tanke på vad som innefattas i begreppet religion. Sundin menar att religion i första hand ska ses som ett tankesystem enligt modellen och därför är det av vikt att i huvudstudien först framställa en tolkning av vad religion är och sedan analysera barnets rätt i denna fråga.



Att veta vad en religion är lämnas för var och en att tolka, och tolkningen görs av enkla och kända begrepp där religion står för buddhism, islam och katolicism. Religionsfrihetsprincipen rättfärdigas av att människan av sin natur kan vilja lämna religionen, dvs. att människan har vissa rättigheter på grund av naturen



Det kan bli många trossatser att välja mellan då individen själv får bestämma och ta ställning till de olika ideologierna, då religionen presenteras som ett tankesystem. Frihet som enligt religionsfrihetslagen ska garanteras består främst av frihet från religiös påverkan. Det vill säga religionsfrihet skall möjliggöra en frihet från religion och inte till religion. Med det menas att skolavslutningen inte ska hållas i en kyrka med präster närvarande. Detta skulle enligt tankefrihetsmodellen bryta mot allsidighet och friheten från religion. Humanisterna till exempel menar att barn i sådana lägen blir tvungna att ge sin religiösa uppfattning tillkänna



Under denna del av undersökningen ska även kommunerna granskas. Vilka friskolor får etablera sig och på vilka grunder? Hur resonerar kommunpolitiker kring friskolefrågan? Hur ser möjligheterna ut för religiösa friskolor i den kommun som jag valt att undersöka närmare? I huvudstudien bör även synen på tankefrihetsmodellen analyseras och om religion är ett tankesystem eller inte. Detta huvudsakligen i form av en analys av ideologier som har förankrats i samhället. Humanisterna har en tydlig syn på religionen och deras ideologi är känd för många, men det finns andra filosofiska övertygelser som ska belysa modellen och även dessa bör komma till tals i huvudstudien. Enligt tankefrihetsmodellen ska barnets religionsfrihet få uttryckas i att själv välja livsåskådning och samhället har till sin plikt att erbjuda religiöst neutrala skolor. Samhället och föräldrarna skall garantera en negativ frihet, dvs., att föräldrar och staten är skyldiga att garantera barnens möjlighet att få välja själv. Om föräldrars och statens syn på religionsfriheten krockar med varandra prioriteras samhällets ansvar inför barnet högre än föräldrars. Barnets rätt att få välja prioriteras högre än föräldrars rätt att fostra, med det placeras barnets autonomi i en tidig ålder. Barnet får själv ta ställning till olika religiösa traditioner och staten ska se till att barnet i sin utbildning får det. Tankefrihetsmodellen ser på religion som ett tankesystem och trosinnehåll. Religioner blir som en godisbutik där människan kan välja mellan olika livsåskådningar och dessutom ta ställning till dem.



Sundin tar upp humanisterna som ett exempel på representanter i diskussionen om barnets autonomi och religionsfriheten enligt tankefrihetsmodellen.



Humanisterna har en kritisk syn på religion och religiösa friskolor. Men det finns även positiva kommentarer angående friskolor som t.ex. att dessa skolor har särskilda möjligheter att förmedla religiösa identiteter samt att hitta även medborgerliga identiteter. Friskolorna ses utifrån denna positivism som dörrar in i det nya samhället då eleverna får en kulturell identitet samtidigt som omvärlden förklaras för eleverna. Ur en mer negativ synvinkel så anklagas friskolorna för social och kulturell segregering, även intolerans och distans gentemot andra trosföreställningar än sina egna.



Humanisterna har en kritisk syn och menar att religiösa auktoriteter och traditioner kan man göra sig av med. Ett vanligt utlåtande innefattar att religiösa friskolor riskerar fragmentering och religiös polarisering i det mångkulturella samhället. Även etisk kritik av minoritetsskolorna förekommer, särskilt de skolor som ger uttryck för patriarkala synsätt, homofobi eller ett enskilt betonande av föräldrarnas rättigheter. Tyvärr riktas deras kritik mer mot vissa friskolor än andra och när de yttrar sig om att barnens rättigheter ska komma före föräldrarnas, menar humanisterna att FN:s deklaration inte ska komma i konflikt med barnkonventionen.



Humanisterna menar att skolorna ofta leder till indoktrinering och bokstavstro som är svår att anpassa efter mänskliga rättigheter och liberal-demokratiska åsikter. Förtryck mot barn är en annan del av kritiken och med det menas att skolan ska stå som garant för elevernas religionsfrihet. Detta åstadkommer man genom en allsidig och saklig undervisning där sekulära livsåskådningar är en del av religionsfrihetstanken enligt tankefrihetsmodellen.



Enligt modellen och humanisternas synpunkter innebär religionsfrihet i sin korthet följande. Barnets autonomi(självständighet) läggs fram i tidigare ålder och heteronomi(bestämmandet över någon) skall motarbetas, dessutom framställs autonomin i kontrast till relationaliteten.

”[…] gäller diskussionen frågor om identitet och om förhållandet mellan individ och grupp, oberoende och beroende, självständighet oh relationalitet”.


4. Diskussion

Eftersom uppsatsen har gjorts som en förstudie där jag har presenterat ett uppslag till en huvudstudie kommer diskussionen främst handla om metoden. Vilken av metoderna som passar bäst i en sådan studie den kvalitativa eller den kvantitativa? Det kanske är nödvändigt att kombinera dessa två.



Huvudstudien kräver en hel del av informationsinsamling och bearbetning eftersom den baseras på Sundins teori och ska sammanfatta och organisera de empiriska texter som studien vilar på. Syftet med användandet av modellerna är att kunna ge klarhet till huvudstudien och vara en strukturell hjälp till bearbetning av empiriskt material. Valet av metod kan ha sina för och nackdelar men det som talar för en huvudstudie med teoretiska strukturer och ramverk är att de ses även som förklarande i sin natur. I en studie om religiösa friskolor kan jag ha hjälp av teorin för att studera nyckelfaktorer och variabler. Med det menar jag att lagar, empiriska texter om ideologier, propositioner och skolverkets publikationer kan få en inbördes förklaring hur de hänger ihop enligt Sundins modell. Reliabilitet eller tillförlitlighet är mycket viktigt när man väljer en modell för huvudstudie. Med andra ord är det av vikt att välja empiriskt material som är pålitlig. Ännu viktigare är validitet, dvs. giltighet av empiriskt material då huvudstudien främst kommer att bygga på en teori, det för att få starkt stöd för tolkningsresultat. Samtidigt måste man akta sig för ett alltför selektivt urval då risken finns att enbart resultat som överrensstämmer med Sundins tolkningsmodeller framförs. Jag har i studien gjort en intervju med Ismail Osman och delar av intervjun gick inte att använda på grund av att Gävle kommun har två olika förvaltningar för grundskolan, alltså den obligatoriska skolgången och gymnasieskolan den frivilliga formen



Jag skulle säga att valet av metod inte är enkel för de modeller som huvudstudien vilar på skulle vinna på om man valde att använda både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Den kvantitativa forskningsmetoden skulle i så fall bidra med att genomföra studien med intresset för det gemensamma, och genomsnittliga. Konkret skulle man kunna använda metoden för att få fram det representativa i traditionsmodellen, där många debattartiklar står med sin kritik om religiösa friskolor. Risken med denna typ av upplysning blir att allt positivt och enhetligt som inte får plats under bevis för traditionsmodellen inte heller får plats i studien och med det kan stora områden bli utlämnade och resultaten inte vara pålitliga. Under denna teoridel vill man få fram så många variabler som möjligt för att se kvantiteten av traditionsmodellen. Man skulle även kunna räkna spaltcentimetrar om friskolor och se den totala mängden av text som produceras. Kvalitativ metod skulle bidra med systematik och kvantitativa med närhet till de få enheter som ska undersökas. Kvantitativa studier skulle även kunna bistå med vad föräldrar och barn själv anser om religionsfrihetslagen.



Kvalitativa metoden skulle bidra med beskrivningar och förståelsen av modellen samtidigt kan metoden ge styrka i att upplysa om totalsituationen för religiösa friskolor. Sundins modell i samband med en kvalitativ metod skulle möjliggöra för en förhöjd förståelse för sociala processer och deras inbördes relation. En kvalitativ metod kan även ge en bättre bild av aktörerna det vill säga föräldrar och barn och samhällets syn på dem. Kvalitativa studier anses vara mer pålitliga än de kvantitativa samt kan bistå med utvecklingen inom empiri. Med det menar jag att regeringspropositioner och lagändringarna ger en giltighet i studien.


För kvalitativa studier talar även mängden av information om undersökningsenheter, som ska analyseras och granskas för att ge en fördjupad förståelse för de olika modellerna. Till exempel får man läsa många propositioner och skolverkets rapporter för att få fram diskussionen på djupet. Dessutom kan man bedriva intervjustudier utan fasta frågor eller svarsalternativ. Detta bidrag med djupintervju och kan ha förklarande syfte i studien. Till exempel kan kommunen kontaktas och deras syn på religiösa friskolor redogöras. Därmed skulle en kvalitativ metod ge goda möjligheter till relevanta tolkningar av materialet. Med andra ord kan man säga att metoden kommer att bestå av en teoribildning på empirisk grund, som utförs genom en kvalitativ analys med vissa egenskaper. Bland annat teoretiskt urval, kontinuerliga jämförelser och täta analyser och beskrivningar. Teoretiskt urval betyder urval som direkt syftar till att utveckla en teori, i mitt fall Sundins tre modeller, dessa urval ska i sin tur möjliggöra jämförelser mellan och inom aktiviteter och grupper.


5. Sammanfattning


Mitt syfte med den här uppsatsen var att göra en förstudie som ska vila på en teori framtagen M. K. Sundin. Jag har använt mig av kvalitativ metod för att framställa en plan för huvudstudien. Under kapitel tidigare forskning har jag sammanfattat delar av forskningen som rör religiösa friskolor och stämmer överrens med syftet. Det vill säga att jag har tagit del av relevant forskning som jag sedan kan använda mig av för att exemplifiera modellen hela uppsatsen bygger på.



Uppsatsen redovisar förslag på tre olika modeller för att undersöka religionsfrihetsfrågan: traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen. Dessa tre modeller är grunden till analysdelen i min förstudie och en huvudstudie. Dessa modeller knyts samman med frågeställningar. Dessa är: Var ligger tonvikten i förståelsen av vad religion är och vad det är som religionsfriheten skall skydda? Vilket slags frihet ska religionsfriheten garantera och hur fördelas ansvaret mellan föräldrar eller samhälle? Var ligger tonvikten i förståelsen av barnets autonomi i relation till föräldrarnas rätt att fostra sina barn? Dessa frågor är till stöd för att analysera de ovanstående modellerna. För att ungefärligt föreställa sig hur det i praktiken skulle framställas har jag blandat tidigare forskning med modeller och har kommit fram till att teorin håller. Jag har i analyserat delar av forskningen med M. K. Sundins förslag och undersökt modeller efter hennes förslag. Till exempel påstod Sundin att många debattinlägg kan förflyttas till traditionsmodellen, efter att jag har analyserat detta i uppsatsen kan vi se att argument som M. Widenfors redovisat i sin uppsats stämmer in på Sundins hypoteser.



Sundin förklarar religionens betydelse enligt de tre olika modellerna. Livstolkningsmodellen ser religion som en funktion, tankefrihetsmodellen ser främst till innehållet och traditionsmodellen ser religionen som sedvana. Viktigt här är även vad övergripande samhällssyn anser om religionen. Pedagogiska synen på hur religion ska framställas från religionskunskapens kursplan. Sedan sammanställer hon hur de olika tolkningsmodellerna ser på religionsfrihetslagen som finns i FN:s konvention. Hon tar upp olika typer av frihet som förklarar föräldrars och statens skyldigheter vad som gäller religionsfrihet. Positiv frihet betyder att föräldrar och staten agerar aktivt för att garantera en viss fri eller rättighet. Negativ frihet betyder att föräldrar eller staten är passiv och inte begränsar barnets handlingsfrihet. Livstolkningsmodellen förutser att föräldrar och staten garanterar en positiv frihet, traditionsmodellen väntar sig både positiv och negativ frihet från staten och positiv frihet från föräldrar och tankefrihetsmodellen räknar med negativ frihet från både staten och föräldrar. Modellens sista centrala del handlar om barnets autonomi och ståndpunkten i denna fråga. Autonomifrågan handlar om självbestämmande och i vilken utsträckning detta är möjligt enligt modellerna. Traditionsmodellen ställer barnets autonomi till en sen ålder då synen på självbestämmande kommer senare i livet och alla viltiga beslut tas av föräldrar. Livstolkningsmodellen uttrycker att autonomi utvecklas i sambandet med omgivningen. Autonomi jämförs med identitetsutveckling och sker successivt. Tankefrihetsmodellen vill helt undvika heteronomi, eller att någon annan bestämmer över barnen och därför läggs självbestämmandet i väldigt tidig ålder.


De ovanstående modellerna och deras centrala begrepp är förundersökningens grund tillsammans med frågeställningar. Religionsfrihet och föräldrarätten har konsekvenser för valet av skola. Därför bör även regeringens propositioner och statens offentliga undersökningar undersökas enligt modellen för att få fram en övergripande samhällssyn, samt undersöka pedagogisk motivation och ställningstaganden. Hur framstår rättigheter och friheter i lagtexter och i skolans läroplaner, samt det vi förväntar oss att barn ska kunna i slutet av läsåret? Skolverkets riktlinjer för konfessionella skolor ska granskas samt ska skolverkets offentliga utredningar påvisa vilka argument som används i kritiken mot konfessionella friskolor. E. Appelros tanke om att de värderingar som demokratin vilar på är handplockade för att passa in i samhället och att dess förordningar skall undersökas i huvudstudien.

I förundersökningen diskuteras även metodvalet och vilka argument talar för och mot de kvalitativa och de kvantitativa metoderna. Ibland måste man sammanföra och använda sig av båda metoder för att få fram en giltig och pålitlig empiri som att det kan vara av vikt att få fram vad föräldrar och barn anser själva om religiösa friskolor och religionsfrihetslagen.
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