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Abstract 

Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt men åsikterna går stundom 

isär om vad denna frihet i praktiken ska innebära. Debatten kring de religiösa friskolorna är 

ett tydligt exempel på detta.  

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning av barns religionsfrihet som framträder i 

den nya skollagen och läroplanerna. Detta är viktigt då forskning visar att skolan har en unik 

möjlighet att nå barn i en ålder där de är extra känsliga för påverkan. Skolans innehåll, syfte 

och mål är därför betydelsefullt såväl på individuell som på kollektiv nivå. Uppsatsen är en 

kvalitativ och komparativ studie där begreppen religion, frihet och autonomi används för att 

synliggöra och strukturera de perspektiv som framkommer i styrdokumenten. 

Frågeställningen lyder:  

Vilken tolkning av barns religionsfrihet framkommer i skollagen och läroplanerna? 

I skollagen framkommer tydligt att religion ska kunna praktiseras i skolan och prägla dess 

utbildning. Barns religionsfrihet innebär att föräldrarna, och inte barnen själva, av staten ges 

frihet att välja religiös friskola samt får besluta huruvida barnen ska delta i religiösa inslag i 

utbildningen. Barns religionsfrihet anses sammanfalla med föräldrars rättighet att välja 

utbildning för sina barn. I läroplanernas skrivningar blir religion något mer privat då skolans 

syfte och mål inte är kopplat till religion, undervisningen är konfessionslös och inga kurser 

erbjuds utifrån religiös tillhörighet. Barns religionsfrihet tolkas här som rätten att ha en 

undervisning fri från religiösa inslag och föräldrarna eller barnen erbjuds inte olika alternativ 

utifrån religiös tillhörighet. Den obligatoriska och gemensamma religionsundervisningen är 

dock att se som ett inslag av rätten till religion. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: religionsfrihet, barn, religiösa friskolor, skollag, läroplan, autonomi, frihet, 

religion, traditionsmodell, tankefrihetsmodell, livstolkningsmodell  
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1. Inledning 
 

Vad innebär religionsfrihet och vilket utrymme ska religion ges i vårt samhälle? Sverige anses 

vara ett av världens mest sekulära länder men religion är fortfarande ett sprängstoff som 

skapar intensiva debatter.
1
  Ett tydligt exempel på detta är diskussionen om vilken roll 

religion ska ges i skolan. 

1992 genomförde den borgerliga regeringen en friskolereform som gav nya möjligheter att 

starta friskolor i Sverige. Åren som följde ändrades det svenska skollandskapet dramatiskt då 

helt nya aktörer beviljades tillstånd och friskolor blev ett allt populärare alternativ till den 

kommunala skolan. Skolorna tilläts ha religiös prägel och religiösa huvudmän vilket snart 

blev en källa till kritik då lagstiftningen om religionens utrymme i skolan ansågs för otydlig. 

Diskussionen fick fart om vad barns religionsfrihet ska innebära och när Scientologikyrkan 

och Plymouthbröderna 2005 ansökte om tillstånd att starta skolor krävde Jan Björklund 

tillfälligt förbud för nyetablering av religiösa friskolor.
2
 Året efter uttalade sig även 

ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Mette Fjelkner, för ett förbud och om behovet av en 

ny och tydligare lagstiftning.
3
  

Flera borgerliga politiker hade innan valet 2006 efterfrågat restriktivare regler för religiösa 

friskolor. Det fanns emellertid de inom Alliansen som inte ville ha ett striktare regelverk utan 

tvärtom gärna såg konfessionella inslag. Gemensamt skulle de besluta om vilket utrymme 

religionen skulle ges i skolan.  

Den 1 juli 2011 trädde nya skollagen och läroplanerna i kraft och uppsatsen kommer att 

studera vilken tolkning av barns religionsfrihet som gavs företräde i de nya styrdokumenten. 

  

1.1 Definitioner 
 

I lagstiftningen benämns skolor som inte drivs i offentlig regi för fristående skolor. Dessa 

fristående skolor kan ha konfessionell prägel och betecknas då formellt som fristående med 

                                                 
1
 Carlgren, Andreas (2006) ,”Sverige har världens mest avvikande folk.”, Dagens Nyheter  

2
 Jan Björklund m.fl. (2005), ”Inför totalt stopp för nya religiösa friskolor.”, Dagens Nyheter 

3
 Mette Fjelkner (2006), ”Förbjud friskolor som står på religiös grund.”, Dagens Nyheter 
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konfessionell inriktning. Såväl inom etablerad forskning som i samhällsdebatten och 

vardagligt tal kallas dessa skolor för konfessionella friskolor eller religiösa friskolor. Dessa 

benämningar kommer att användas synonymt i uppsatsen med företräde för religiösa friskolor 

då denna term är vanligast och mest spridd.  

Skola inkluderar såväl förskola, grundskola och gymnasieskola om inget annat anges. 

Samhället syftar i vidare och mer generell bemärkelse på offentliga myndigheter och 

inkluderar såväl statlig, regional som kommunal nivå.   

Föräldrar och vårdnadshavare används synonymt. 

 

1.2 Utbildning och religion 
 

I en jämförelse med andra länder utmärker sig Sverige gällande lagstiftningen kring religion 

och skola. Dels genom systemet med skolpeng men också då Sverige är det enda landet i 

Europa med obligatorisk icke-konfessionell religionsundervisning utan befrielserätt.
4
  

Historiskt har undervisningen i religion varit starkt kopplat till den svensk lutherska 

statskyrkan. Redan i 1686 års kyrkolag gavs kyrkan ansvar för församlingsbornas 

undervisning i kristendom och protestantisk tro.
5
 1842 infördes obligatorisk folkskola i 

Sverige, kyrkan fortsatte då att stå för undervisning i kristendom och kyrkoherden satt som 

ordförande i den lokala skolstyrelsen. Kristendomsundervisningen uttrycktes i 

folkskolestadgan vara ”skolans viktigaste kunskapsämne” och undervisningen bestod främst 

av katekesundervisning men även biblisk historia. Kritik mot att katekesen gavs så stort 

utrymme hördes snart. Frikyrkliga protesterade mot att statskyrkans syn ensidigt 

proklamerades, anhängare av nya pedagogiska idéer ogillade all utantillärning och det fanns 

socialdemokrater som höjde rösten för en helt konfessionslös undervisning. 1919 års 

                                                 
4
 Jenny Berglund (2012), ”Religion i skolan, ett europeiskt perspektiv I”, Religionsvetenskapliga kommentarer. 

Religionsvetenskaplig omvärldsanalys. 
http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/07/religion-i-skolan-ett-europeiskt.html   

5
 http://www.ne.se/lang/folkskola?i_h_word=folkskolan (2012-10-01) 

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/07/religion-i-skolan-ett-europeiskt.html
http://www.ne.se/lang/folkskola?i_h_word=folkskolan
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undervisningsplan avskaffade den statskyrkliga religionsundervisningen, 

katekesundervisningen försvann och ”etisk kristendomsundervisning” hamnade i centrum.
6
  

1962 är ytterligare ett centralt år i svensk undervisningshistoria då den så kallade enhetskolan 

infördes; en obligatorisk grundskola där den allmänna bildningsnivån skulle höjas och 

skolväsendet demokratiseras. Detta påverkade religionsundervisningen, ämnet bytte namn till 

religionskunskap och skulle bygga på vetenskaplig forskning, vara konfessionslöst och 

undervisas neutralt. Kristendomen fortsatte dock ha en särställning gentemot andra religioner, 

till exempel vid skolavslutningar och högtider samt gavs större utrymme än andra religioner i 

religionsundervisningen.
7
  

Tanken om enhetsskolan var i stort sett oemotsagd i Sverige de kommande decennierna. På 

80-talet höjdes, främst från borgerligt håll, röster för att möjliggöra för privata aktörer att 

starta skolor. När socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 1991 tog den nya borgerliga 

regeringen fram förslag som skulle ge fler och större möjligheter att starta skolor. 

Friskolereformen 1992 tillät fristående skolor att ha en konfessionell inriktning men de var 

bundna att följa nationella kursplaner och stå på samma värdegrund som de offentliga. De 

fick ha egna lokalt utformade kurser utöver de nationella men undervisningen förbjöds vara 

”indoktrinerande och tendentiös”.
8
    

Föräldrars möjlighet att välja en skola med religiös inriktning förstärktes ytterligare i och med 

att Europakonventionen med tillägg 1995 antogs som svensk lag, (SFS 1994:1219). 

Konventionen säger bl.a. att staten:  

 ska  respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som  

 står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.
9
  

Friskolereformen innebar en genomgripande förändring av utbildningsväsendet i Sverige. Ett 

fåtal privata skolor hade funnits tidigare men dessa skolor mottog inget ekonomiskt stöd av 

                                                 
6
 Karin Borevi (1997), Religion i skolan. s. 44-45 

7
 Borevi s. 49 

8
 Jenny Berglund och Göran Larsson (2007 ), ”Inledning”, Religiösa friskolor i Sverige. Historiska och nutida 

perspektiv, s. 11  

9
 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen), första tilläggsprotokollet, artikel 2.   
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staten.
10

 Friskolor fick nu genom skolpengen i stort sett samma ekonomiska förutsättningar 

som offentliga skolor. De tilläts inte att ta ut avgifter men fick vara vinstdrivande. 

Fristående skolor väljer en officiell inriktning vilken är oberoende av vem som driver skolan. 

Ett religiöst samfund kan starta en allmän skola och en privatperson eller ett företag kan starta 

en konfessionell skola. Till exempel är den omtalade Laboraskolan (årskurs 6-9 samt 

gymnasium) med nära koppling till kristna Plymouthbröderna registrerad som allmän, och 

inte konfessionell, skola.
11

  

 

Efter att friskolereformen trätt i kraft blev det en snabb expansion av friskolor. Läsåret 

1995/96 fanns det redan 238 fristående skolor i Sverige. En femtedel av dessa, 45 stycken, var 

registrerade med konfessionell inriktning.
12

 Sex år senare, läsåret 2011/12, var 761 fristående 

grundskolor verksamma vilket innebär en ökning på 220 %. De konfessionella grundskolorna 

ökade under samma period med drygt 50 % till 69 stycken.
13

  

 

Om vi tittar på utvecklingen för gymnasieskolor fanns det 70 fristående gymnasieskolor 

läsåret 1995/96. Statistik över hur många som haft konfessionell inriktning finns först från 

2006/07 då 5 av 300 fristående gymnasieskolor registrerades som konfessionella. Läsåret 

2010/11 var de 6 av 489 fristående gymnasieskolor.
14

  

Skoldebatten fick ny glöd när religiösa samfund började ansöka om tillstånd för att få starta 

skolor. Fokus hamnade ofta på religionsfrihet och lagstiftning ansågs av många otydlig. Ny 

lagstiftning efterfrågades och den 1 juli 2011 trädde Alliansens nya reform för skolan i kraft. 

                                                 
10

 Skolor med annan huvudman än offentlig har funnit länge i Sverige. De kallades tidigare för skolor med 
enskild huvudman. Dessa skolor fick i regel inte statligt bidrag. Enbart om skolan ansågs bidra till skolsystemet 
som helhet eller erbjöd utbildning som det offentliga inte klarade kunde de få ekonomiskt statligt stöd. 
Skolpeng är ett kommunalt bidrag till såväl fristående som offentliga skolor. 

11
 Skolinspektionen (2008) Vissa brister i saklighet och allsidigt på Labora skolan i Hylte, 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Vissa-brister-i-saklighet-och-allsidighet-pa-
Laboraskolan-i-Hylte/ (2012-10-01) 

12
Skolverket, Skolor och elever i grundskolan läsår 1995/96 http://www.skolverket.se/statistik-och-

analys/2.1862/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasar-1995-96-1.26384 (2012-10-01) 

13
 Skolverket, Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12 http://www.skolverket.se/statistik-och-

analys/2.1862/2.4290/2.4292 (2012-10-01) 
14

 Skolverket, Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2010/2011 http://www.skolverket.se/statistik-och-
analys/2.1862/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788  Det finns ingen 
statistik över konfessionella förskolor hos Statistiska centralbyrån eller Skolverket. 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Vissa-brister-i-saklighet-och-allsidighet-pa-Laboraskolan-i-Hylte/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/Vissa-brister-i-saklighet-och-allsidighet-pa-Laboraskolan-i-Hylte/
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasar-1995-96-1.26384
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4290/2.4292/skolor-och-elever-i-grundskolan-lasar-1995-96-1.26384
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4290/2.4292
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4290/2.4292
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788
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1.3 Syfte och frågeställningar  
 

Det råder stor enighet i samhället om att religionsfrihet är viktigt men åsikterna går stundom 

isär om vad denna frihet i praktiken ska innebära. Debatten kring de religiösa friskolorna är 

ett tydligt exempel på detta.  

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken tolkning av barns religionsfrihet som lagstiftarna 

valde i reformen för skolan. Detta är viktigt då forskning visar att skolan, genom skolplikten, 

har en unik möjlighet att nå barn i en ålder där de är extra känsliga för påverkan.
15

 

Uppsatsens frågeställning lyder:  

Vilken tolkning av barns religionsfrihet framkommer i skollagen och läroplanerna? 

 

1.4 Material, metod och teori 
 

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer jag att använda mig av kvalitativ metod där 

följande lag och förordningar granskas och jämförs: 

- Skollagen (2010:800)  

- Läroplan för förskolan, Lpffl 98 (reviderad 2010) 

- Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

- Läroplan för grundsärskolan 2011 

- Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
16

 

Uppsatsen är en komparativ studie där skollagens och läroplanernas tolkningar av barns 

religionsfrihet jämförs. Dessa perspektiv kommer att struktureras enligt Maria Klasson 

Sundins matris om hur religionsfrihet för barn kan framställas. Matrisen beskrivs närmare i 

avsnittet om tidigare forskning och kommer att utgöra uppsatsen teoretiska ramverk.  

                                                 
15

 Borevi (1997), Religion i skolan. s. 37 
16

 Läroplanerna för sameskolan och specialskolan tas inte upp då dessa i stort sett är identiska med läroplanen 
för grundskolan. Läroplanen för gymnasiesärskolan beräknas att vara klar under hösten 2012 och träda i kraft 
höstterminen 2013 och ingår inte heller upp i uppsatsen. 
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1.4.1 Skollagen (2010:800)  
 

Det fanns en stor politisk enighet under 2000-talet att ändra delar av skolans verksamhet. 

Skiljelinjerna blev dock tydliga när de borgerliga efter valsegern 2006 deklarerade att de inte 

skulle genomföra den planerade gymnasiereformen ”GY-07”. Istället offentliggjordes att det 

under kommande mandatperiod skulle arbetas fram en ny och större skolreform i enlighet 

med Alliansens visioner. Nytt betygssystem, nya program, nya kurs- och ämnesplaner, fler 

nationella prov, ökad dokumentation och lärarlegitimation lyftes fram som viktiga 

förändringar. Även regelverket för friskolor skulle reformeras. Slutligen antogs den nya 

skolagen av riksdagen 2010 och började, med vissa få undantag, tillämpas 1 juli 2011. 

Två paragrafer i skollagen är av särskild vikt för uppsatsen. Dessa lyder: 

  6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-

 konfessionell. 

 7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara 

 icke- konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och 

 fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska 

 vara frivilligt. 

 

Ovan finner vi uppdelningen av skolans verksamhet i undervisning och utbildning samt om 

konfessionellitet och frivillighet. Undervisning definieras som ”målstyrda processer som 

under ledning av lärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskaper och värden”.
17

 Friskolorna har möjlighet att erbjuda fördjupningskurser 

kopplade till religion men dessa måste vila på vetenskaplig grund och får inte innehålla någon 

form av bekännelsekaraktär eller strida mot demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter.  

 

I skolor med offentlig huvudman och ska utbildning vara icke-konfessionell. Religiösa 

friskolor får däremot ha konfessionella inslag i utbildningen så länge som denna inte strider 

mot värdegrunden. Exempel på godkänd aktivitet är att:   

                                                 
17

 Skollagen (2010:800), 1 kap. 3 § 
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 under skoldagen anordna andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning, till

 exempel fördjupning i den egna trosläran som konfirmationsläsning. Inget hindrar heller att det 

 kan finnas inslag av religiösa symboler eller liknande i inredningen.
18  

  

Religiösa friskolor måste vara öppna för alla elever och en förutsättning för religiösa inslag i 

utbildningen är att deltagandet sker på frivillig grund med respekt för elevernas integritet:  

 

 Varje huvudman måste hantera frågan om frivillighet lokalt utifrån de behov och förutsättningar 

 som gäller i den aktuella verksamheten. Alla elever kan närvara vid de konfessionella inslagen 

 utan att alla behöver delta aktivt. Det kan till exempel handla om att alla elever är närvarande 

 under en tackbön före skolmåltiden eller vid en bön som avslutar en morgonsamling, men att de 

 som inte vill be avstår från det.
19

 

 

Är eleverna under 18 år bestämmer vårdnadshavarna om deras barn ska delta. Ju äldre barnet 

är desto större hänsyn ska tas till vad barnet vill.
20

  

 

1.4.2 Läroplaner 

 

Skolans undervisning och utbildning styrs även av läroplanerna. Läroplanerna är förordningar 

utfärdade av regering och gäller oavsett huvudman. Läroplanerna för de obligatoriska 

skolformerna och gymnasieskolan består av tre delar. Dessa är skolans värdegrund och syfte, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner/ämnesplaner. De tre delarna 

hänger samman och utgör en helhet och kan inte tolkas separat. Läroplanen för förskolan 

består av två delar. Den första tar upp förskolans värdegrund och uppdrag och den andra dess 

mål och riktlinjer.  

                                                 
18

 Skolverket, Ur nya skollagen. Mer om… Fristående skolor, s. 5 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%201
20305.pdf (2012-10-01) 

19
 Skolverket, Ur nya skollagen. Mer om… Fristående skolor, s.5 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%201
20305.pdf (2012-10-01) 

20
 Skolverket, Ur nya skollagen. Mer om… Fristående skolor, s.5 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%201
20305.pdf (2012-10-01) 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%25C3%25A5ende%2520skolor%2520120305.pdf
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1.5 Tidigare forskning  
 

Några år efter att friskolereformen trädde i kraft skrev Karin Borevi om utbildning och 

religionsfrihet i antologin Religionsfrihet i Sverige. Om möjligheten att leva som troende.  att 

religion och skola är sammankopplade är centralt för att förstå hur religionsfriheten tolkas i ett 

land. Vidare betonar hon att skolan, genom skolplikten, har en unik möjlighet att nå barn i en 

ålder där de är extra känsliga för påverkan. Det finns därför en latent konflikt mellan föräldrar 

och samhället om skolans innehåll och mål. Här inträder frågan om religion, ingår det till 

exempel i föräldrars religionsfrihet att även få bestämma över sitt barns skolgång? 

Inställningen till religiösa friskolor kommer ur tolkningen av vad som bör ingå i 

religionsfrihet.
21

 

Antologin Religiösa friskolor i Sverige. Historiska och nutida perspektiv publicerades 2007 

och skrevs för att uppmuntra till vidare forskning och debatt om religiösa friskolor. 

Författarna har olika förhållningssätt till friskolorna, några av dem vill påvisa att skolorna kan 

bidra till och stärka demokratin och olika minoritetsgrupper medan andra lyfter fram risker 

för ökad segregation och svagare demokrati. Antologin ger en bra överblick över dåvarande 

lagstiftning och flera konkreta exempel på samtida skolors verksamhet.
22

 

Diskussionen om religiösa friskolor kretsar ofta kring hur mycket föräldrar ska få bestämma 

om deras barns skolgång. Tomas Englund menar att friskolor är en konsekvens av att 

samhällets inställning till utbildning glidit från att främst se skolan som en offentlig till en 

mer privat angelägenhet. Han är starkt kritisk till att föräldrar getts allt större inflytande över 

utbildningsområdet och sammanfattar sin kritik i Questioning the parental right to 

educational authority – arguments for a pluralist public education system. Skolsystemet är en 

central och viktig pelare i ett demokratiskt samhälle och han hävdar att staten har bättre 

förutsättningar än föräldrar att garantera ett pluralistiskt demokratiskt skolväsende.
23

  

 

Många röster höjs för att stärka och skydda religionsfriheten men svårigheter uppstår när det 

blir uppenbart att så olika innebörd läggs in i denna frihet. Maria Klasson Sundin har därför 

försökt bena ut begreppet religionsfrihet och konstruerat en matris för att synliggöra skilda 

                                                 
21

 Borevi 1997: 37-69 

22
 Berglund, Jenny och Larsson, Göran (red.) 

23
 Englund 2010: 235-258 
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innebörder av barns religionsfrihet. Dessa begrepp och modeller kommer att användas för att 

synliggöra och jämföra styrdokumentens tolkning av barns religionsfrihet. 

 

1.5.1 Maria Klasson Sundins forskning om barns religionsfrihet       
 

Maria Klasson Sundin lyfter fram religion, frihet och autonomi som tre centrala begrepp i 

olika tolkningar av barns religionsfrihet. Hon anser att om begreppen klargörs kan vi enklare 

förstå varför tolkningar skiljer sig åt och därmed skapa bättre förutsättningar för en 

konstruktiv debatt.
24

 Jag kommer härnäst att redogöra för hur Klasson Sundin diskuterar kring 

dessa begrepp. 

 

1.5.1.1  Religion  
 

Vad åsyftas när vi talar om de(n) religion(er) som religionsfriheten är satt att skydda?  

Klasson Sundin visar på tre olika förhållningssätt till religion; religion som trosinnehåll, 

religion som praxis och religion som funktion. 

Om religion främst ses som ett trosinnehåll leder detta till att diskussioner om religionsfrihet 

främst handlar om rätten att tro, eller inte tro, på något. Det är rätten att få uttala dessa 

trossatser såväl i det offentliga som i det privata som är centralt och diskussionen om 

religionsfrihet har samma karaktär som andra debatter kring tanke- och yttrandefrihet. 

Bedöms religion framförallt att vara en praxis hamnar handlingar och beteenden i blickfånget. 

Det finns även här en religiös tro i botten men tyngdpunkten är vad människor gör av och 

med sin tro. Religionen definieras utifrån religiöst motiverade beteenden, ofta av kollektiv 

och offentlig karaktär, och religionsfrihet innebär möjligheterna att utöva dessa handlingar. 

Det tredje och sista perspektivet är religion som funktion. Varken religionens teoretiska 

innehåll eller religiöst motiverade beteenden är i centrum. I stället ses religion som en del av 

människans identitetsutveckling och sammanhanget hon ingår i. Religion bli här ett sätt att 

                                                 
24

 Maria Klasson Sundin (2006) ”Barnens religionsfrihet - eller föräldrarnas?”, s. 135 
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söka svar på och bearbeta livets existentiella frågor. Klasson Sundin uttrycker det som att 

religion främst handlar om att komma till rätta med de existentiella frågorna.
25

  

  

1.5.1.2 Frihet 
 

Religionsfrihet handlar om frihet. Frihetsbegreppet är komplext och i många debatter uppstår 

tydliga skiljelinjer om vad denna frihet bör innebära och hur friheten ska garanteras.  

Klasson Sundin använder sig av den ofta förekommande distinktionen frihet till religion och 

frihet från religion när hon diskuterar tolkningar av barns religionsfrihet. Uppdelningen är till 

för att synliggöra skilda perspektiv på frihetsaspekten av religionsfrihetsbegreppet. Frihet till 

religion betonar rättigheten att ha tillgång till religion, kunna leva som religionen förespråkar 

och uttrycka sina religiösa ståndpunkter. Frihet från religion perspektivet framhåller friheten 

att inte behöva ha religion i sitt liv och att inte någon ska kunna påtvingas religion. Dessa 

olika förhållningssätt leder till olika slutsatser om hur religionsfriheten bör fungera. 

Uppdelningen är sprungen ur upplysningstidens idéer om människan som en fri och rationell 

varelse som fattar beslut grundade i hennes förnuft. Friheten är en rättighet intimt 

sammankopplad med antagandet att förnuftet är den enda faktor som styr våra beslut och så 

länge som våra val inte begränsar andra människors val ska individer själva få bestämma. 

Vanlig kritik mot denna frihetssyn är att den bortser från att människors beslut inte enbart 

baseras på förnuft samt att det är tydligt att grupper som inte ansetts inneha detta förnuft 

ställts utanför denna rätt.  

Upplysningstraditionen kritiseras för att bortse från maktrelationer i samhället. Det finns 

därför olika ansatser att diskutera frihet som en individuell rättighet genom att synliggöra 

vilka det är som ska säkerställa att denna rättighet de facto existerar. Är det individen själv 

som ansvarar för sin frihet eller ska den garanteras och upprätthållas av andra? Vem eller 

vilka ska ha makten att definiera vad friheten ska innehålla? Klasson Sundin knyter här an till 

Isaiah Berlins två ofta använda frihetsbegrepp, negativ och positiv frihet. Negativ frihet har 

fokus på yttre regelverk och hinder. Staten och andra makthavare ska inte begränsa människor 

handlingsmöjligheter utan förhålla sig relativt osynlig och passiv. Detta genom att inte utfärda 

förbud som begränsar individers val eller utöva någon form av diskriminering. Kopplat till 

                                                 
25

 Klasson Sundin s. 119-120 
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religion är negativ religionsfrihet att makthavare inte sätter upp hinder för att individer ska 

kunna leva ut sin religion. Vi ska till exempel kunna klä oss enligt egna önskemål, medverka i 

och utföra religiösa ceremonier och fritt uttrycka våra religiösa ståndpunkter och tro. 

Positiv frihet betyder att makthavare aktivt agerar för att garantera och möjliggöra människors 

frihet. Genom att stifta lagar och ge olika former av stöd ska staten säkra att det finns faktiska 

alternativ för individer att välja mellan. För religionsfriheten kan detta exempelvis ske genom 

att ge bygglov till moskéer, ta fram uniformer med tillhörande sikhisk turban, ordna 

utbildningar som främjar tolerans och förståelse för olika religioner.
26

  

Berlins tudelade begrepp av frihet har av vissa kritiserats för att vara allt för förenklat. Till 

exempel betonar Amartya Sen och Martha Nussbaums att sociala rättigheter måste räknas in i 

frihetsbegreppet. 
27

 Berlins uppdelning i positiv och negativ frihet är emellertid användbar i 

diskussioner om barns religionsfrihet enligt Klasson Sundin då barn är omyndiga och står 

under både sina vårdnadshavares och under statens maktutövande.  Det gör att barn, för att 

kunna garanteras sina rättigheter, behöver positiv frihet i sammanhang där vuxna kan klara sig 

med negativ frihet.
28

 

 

1.5.1.3 Autonomi 
 

Det tredje och sista begreppet kopplat till barns religionsfrihet är autonomi. Barn är beroende 

av vuxna och Klasson Sundin är därför intresserad av vilket utrymme till självbestämmande 

och självständighet barn ges av vuxenvärlden. Begreppet är mångfacetterat då det kan 

uppfattas olika beroende av vilka andra begrepp det relateras till och vilka relationer som ska 

synliggöras. Liksom frihetsbegreppet går det att se på autonomin utifrån upplysningstidens 

ideal om människan som en rationell varelse. I Immanuel Kants tolkning av autonomi ställs 

individers förmåga att fatta rationella beslut i centrum. Hon ska kunna fatta beslut utan inre 

eller yttre tvång och genom att kritiskt överväga olika alternativ och fatta ansvarsfulla beslut 

utvecklas människans autonomi. Förnuftet och samvete hör samman. Kritiken mot denna 

                                                 
26

 Klasson Sundin s. 121-123 

27
 Johan Modeé (2006) Frihet till och frihet från religion, s. 29 

28
 Klasson Sundin s. 123-124 
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autonomisyn är den samma som upplysningstidens tankar om frihet, autonomi förunnas dem 

som anses förnuftiga nog och bortser från sammanhang runt individen. 

I stället lyfts autonomi i betydelsen självbestämmande fram. Autonomi handlar då om reella 

möjligheter självbestämmande och inte något sprunget ur en förmåga att fatta rationella 

beslut. Motsatsen till autonomi är i Klasson Sundins modeller heteronomi vilket råder om 

någon annan beslutar för oss. Detta kan ske mot vår vilja men likväl i enlighet med denna. 

Beslut tas då via informella och/eller formella maktkanaler och heteronomin motiveras av att 

den underordnade inte själv har mognad, kunskap eller erfarenhet att fatta egna beslut. När 

beslut fattas för barnets bästa och stämmer överrens med hens intressen är heteronomin 

paternalistiskt. Sådan paternalism återfinns till exempel i barnkonventionen.
29

 

Autonomibegreppet kan dock breddas och innefatta mer än beslutsfattande. Klasson Sundin 

tar upp att autonomi även kan förstås som:  

 frågor om identitet och om förhållandet mellan individ och grupp, oberoende och beroende, 

 självständighet och relationalitet. Autonomi i betydelsen självständighet får en tydligare tonvikt 

 på individualitet än mot självbestämmande. 
30

  

Barns utveckling mot autonoma individer kopplas då till relationen mellan dem och deras 

föräldrar, Klasson Sundin talar om relationalitet mellan barn och föräldrar. Hon lyfter fram 

två olika synsätt där det ena innebär att autonomi anses växa fram genom protest och 

distanserande från föräldrarna. Detta yttrar sig till exempel i trotsåldern och genom 

tonårsprotester där barnet går sin egen väg. Autonomi och relationalitet blir då motsatspar. Ett 

annat sätt att se på barns utveckling till autonoma individer är att denna växer fram genom 

relationalitet. Barn och föräldrar har en nära relation utan avståndstagande och protest. Barnen 

lär sig att ta allt större ansvar av sina föräldrar och föräldrarna är viktiga auktoriteter och 

förebilder genom hela livet.
31

  

Klasson Sundins problematiseringar av religion, frihet och autonomi kommer att appliceras på 

skollag och läroplaner för att besvara uppsatsens frågeställning. Utifrån dessa begrepp har hon 

dessutom konstruerat tre modeller. Dessa benämns traditionsmodellen, livstolkningsmodellen 

                                                 
29

 Klasson Sundin s. 123-126 

30
 Klasson Sundin s. 126-127  

31
 Klasson Sundin s. 127 
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och tankefrihetsmodellen och syftar till att skilda perspektiv på barns religionsfrihet enklare 

ska kunna struktureras och jämföras.  

 

1.5.1.4 Traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen 
 

I traditionsmodellen står religion som praxis i främsta rummet. Religionen är en självklar, 

integrerad och central del i livet där föräldrarna, utan begränsningar från övriga samhället, har 

rättighet men också skyldighet att fostra sina barn in i familjens tro och religiösa traditioner. 

Religionsfrihet innebär frihet till religion och staten ska säkra negativ frihet genom att inte 

begränsa föräldrarnas makt.  Det finns även inslag av positiv frihet då staten aktivt ska 

möjliggöra religiöst leverne. Föräldrarna i sin tur garanterar barnen positiv frihet genom att 

säkerställa att de får del av de egna traditionerna. 

Föräldrarna ska bestämma i enlighet med barnets bästa och barnens religionsfrihet 

överensstämmer med föräldrarnas rätt att fostra dem. Stegvis ges barnet större ansvar för sin 

religionsutövning men äldre generationer fortsätter att vara viktiga auktoriteter. 

Traditionsmodellen innebär paternalistisk heteronomi där barns autonomi inträder relativt 

sent. 

I tankefrihetsmodellen är religion främst ett trosinnehåll. Religionsfrihet är frihet från religiös 

påverkan och samhället ska garantera neutrala miljöer där barn får tillgång till objektiv 

information och ges möjlighet att välja, eller välja bort, mellan olika religioner och 

livsåskådningar. Skolan ska vara en sådan plats. Staten och föräldrarna ska garantera barnet 

negativ frihet i och med att barnet inte ska begränsas i sina val. Om samhället och föräldrarna 

har olika syn på barnets bästa ges samhället företräde. Barnens autonomi inträder tidigt och 

föräldrarnas rätt att uppfostra får inte ske på bekostnad av barnens rätt att välja. 

Den sista modellen är livstolkningsmodellen. Religion fungerar här som en funktion där barn 

ska stimuleras till att bearbeta existentiella frågor tillsammans med andra. Religionsfrihet 

innebär att denna funktion finns tillgänglig för barnen. Religionsfriheten är frihet till religion 

och samhället och föräldrarna ska garantera positiv frihet genom att aktivt säkerställa denna 

bearbetning av existentiella frågor. Autonomi handlar om att utveckla den egna identiteten 
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och maktfrågor ges inget direkt utrymme här. Autonomi utvecklas främst genom att ges 

möjlighet till existentiell bearbetning.
32

   

Klasson Sundin ger en samlad bild av de olika modellernas förhållande till religionsfrihet 

genom följande matris:  

Traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen33
  

 Traditionsmodellen Tankefrihetsmodellen     Livstolkningsmodellen 

Religion Praxis Trosinnehåll Funktion 

Frihet Frihet till 

Staten: negativ och  positiv 

frihet. Föräldrarna: positiv 

frihet. 

Frihet från 

Staten och föräldrarna:        

negativ frihet.  

Frihet till 

Staten och föräldrarna:         

positiv frihet. 

Autonomi Paternalistisk heteronomi, 

barnets autonomi sent. 

Autonomi i samklang med 

relationalitet. 

Barnets autonomi tidigt, 

heteronomi ska undvikas. 

Autonomi i kontrast till 

relationalitet. 

Konstgjord kontrast mellan 

autonomi och heteronomi. 

Successivt utvecklad autonomi 

genom relationalitet. 

 

Ovan beskrivna modeller kommer att användas för att strukturera och jämföra skollagens och 

läroplanernas perspektiv på barns religionsfrihet. 

 

2. Undersökning och resultat  
 

Religion, frihet och autonomi är centralt i förståelsen för hur barns religionsfrihet tolkas. Den 

betydelse dessa begrepp har i förhållande till hur religionsfriheten kan tolkas i skollag och 

läroplaner kommer lyftas fram under kommande rubriker.   
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 Klasson Sundin s. 130-132 

33
 Klasson Sundin s. 134 
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2.1 Religion i skollag och läroplaner 
 

Vilket perspektiv på religion kan vi återfinna i skolans styrdokument? Är det religion som 

praxis, trosinnehåll eller funktion? Skollagen godkänner religiösa friskolor och de tillåts även 

att ha konfessionella inslag till exempel i form av bönesamlingar och religiöst smyckade 

lokaler. Religion anses inte enbart vara ett trosinnehåll eller främst ett redskap för att komma 

tillrätta med existentiella frågor utan något som ska kunna praktiseras även utanför den 

privata individuella sfären. Föräldrar ges även möjlighet att välja skola vars inriktning de 

anser stämmer överrens med deras religiösa värderingar och leverne.  

Det är tydligt att skollagens religionsförståelse främst är praxisorienterad. Detta perspektiv 

ges emellertid inte obegränsat utrymme då det regleras av skrivningar om frivillighet och 

icke-konfessionell undervisning. Jag återkommer till detta i avsnittet om frihet och autonomi.  

I läroplanernas första del formuleras skolans värdegrund och uppdrag. Det står inte något om 

att skolans uppdrag innebär att möjliggöra religiöst motiverade handlingar eller om religion 

som en viktig funktion för att bearbeta existentiella frågor. I grund- och gymnasieskolans 

läroplan finns står dock följande:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.
34  

Formuleringen I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition ovan är en 

mycket omdebatterad och hur denna etik särskiljer sig från annan, icke uttalad etik, står inte. 

Det visar på en koppling mellan religion och omgivande samhälle men det går dock inte att 

hävda att detta skulle innebära en praxisorienterad religionssyn. I läroplanernas första del 

finns även de övergripande perspektiven som ska genomsyra all undervisning. Dessa är 

                                                 
34

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5, Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7, Läroplan för grundsärskolan 2011, s. 7. Denna eller 
likande förmulering finns inte med i läroplanen för förskolan. 
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historiskt-, miljömässigt-, internationellt- och etiskt perspektiv.
35

 Ett religiöst perspektiv 

inkluderas inte.  

Inte heller i läroplanernas andra del som tar upp övergripande mål och riktlinjer uttrycks 

något om möjligheter att utöva sin religion eller om religion som funktion.    

Kurs- och ämnesplaner utgör den tredje och sista delen i grund-, grundsär- och 

gymnasieskolans läroplaner. Dessa kurs- och ämnesplaner är desamma för alla skolor oavsett 

huvudman och oberoende av elevens religiösa, eller icke-religiösa, tillhörighet. I en 

praxisorienterad religionsförståelse skulle elever vars familjer hänvisar till sin religion, 

rimligen kunna befrias från vissa undervisningsmoment som till exempel sexualundervisning, 

simning, evolutionslära. Det är tydligt att kurs- och ämnesplanerna inte tar sådan särskild 

hänsyn. 

Läroplanerna syftar inte till att elever ska ges utrymme till att bearbeta existentiella frågor på 

det sätt som Klasson Sundin syftar till i en funktionell religionsförståelse. Givetvis kan vi se 

att detta finns med vid enstaka kurser/ämnen som religionskunskap och filosofi, men inte på 

ett sätt som kan anses prägla läroplanens syn på religion i dess helhet. 

I läroplanerna till sin helhet är det perspektivet religion som trosinnehåll som dominerar. 

Religion blir något privat där elever gärna får ha en religiös övertygelse och kan uttrycka 

denna. Det står tydligt att ingen får diskrimineras utifrån sin religion.
36

 Ingen särskild hänsyn 

tas dock till religiös tillhörighet eller religiösa tolkningar i läroplanerna. 

Religionsundervisningens utformning lyfts fram av forskare som extra intressant när det 

gäller att visa på en stats förhållningssätt till religionsfrihet.
37

 Då Sverige skiljer sig från 

övriga länder i Europa med sin icke-konfessionella och obligatoriska religionsundervisning 

blir det extra intressant och viktigt att titta närmare på ämnes- och kursplanerna för 

religionskunskap.
38

 Religionskunskap är ett icke-konfessionellt ämne och det erbjuds inte 

                                                 
35

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 7. Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 9. Läroplan för grundsärskolan 2011, s. 9. I förskolans 
läroplan finns inte denna eller någon liknande formulering. 

36
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7, Läroplan för förskolan, Lpffl 98 (reviderad 2010), s.4 

37
 Borevi s.37 

38
 Grundsärskolan har gemensam kursplan för ”so-ämnena” där religionskunskapen ingår medan grundskolan 

samhällsorienterade ämnen har skilda syften, mål och betygskriterier för respektive ämnen 
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alternativ där barnets och/eller deras föräldrar kan välja mellan olika konfessionella och icke-

konfessionella inriktningar. Det är obligatoriskt och sedan 1996 kan elever inte befrias från att 

delta. Om praxissynen hade återspeglats i kurs- och ämnesplaner för religionskunskap skulle 

dessa präglas av fler valmöjligheter. 

Läroplanerna som helhet domineras av en syn på religion som innehåll, detta framkommer 

tydligt även i kurs- och ämnesplaner för religionskunskap. För gymnasieskolan står det: 

 Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

 utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

 tolkningar när det gäller dessa.
39  

Grundskolans och grundsärskolans läroplan uttrycker att: 

 Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

 religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
40

  

Det är dock inte enbart religion som innehåll som ska undervisas. I kurs- och ämnesplanerna 

återfinner vi tvärtom tydligt att religionsämnet knyter an till Klasson Sundins alla tre 

perspektiv på religion. Religionskunskapen syftar till att ge bred kunskap om religioner och 

andra livsåskådningar men även om religioners roll och funktion för individer och samhället. 

Eleverna ska få insikt i att religion för många inte är en individuell och privat företeelse utan 

integrerat i livets alla delar. Att elever ska förstå praxisaspekten framgår i ämnesplanen för 

gymnasieskolan där det står att centralt innehåll är: 

 Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 

 hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden 
41

 

I grundskolans kursplan finner vi att: 

 Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

 traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska 

 allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter,  

 för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.
42  
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Grundsärskolans kursplan skriver att centralt innehåll i undervisningen är: 

 Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom 

 kristendom, judendom och islam.
43  

Att religion inte bara är något essentiellt utan framförallt kan fungera som en funktion för att 

reflektera över livsfrågor framkommer också i kurs- och ämnesplanerna. Till exempel står det 

i gymnasiets läroplan att: 

 I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och 

 tillhörighet.
44  

Eleverna ska dock inte bara förstå att religion kan fungera som funktion utan undervisningen i 

sig ska präglas av denna religionsförståelse då eleverna själva ska ges möjlighet att diskutera 

så kallade livsfrågor. Detta är ett tydligt i syfte och mål för religionsundervisningen och 

sammanfaller med Klasson Sundin definition av religion som funktion. 

I syftet för gymnasieskolans religionsundervisning kan vi läsa att: 

 De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och  

 trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och 

 leva.
45

  

I grundsärskolans syfte för de samhällsorienterade ämnena står det: 

 Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 

 och sitt etiska förhållningssätt.
46  

Det står även att centralt innehåll är: 

 livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, 

 sexualitet och livsstil.
47

  

Grundskolans kursplan formulerar det som: 
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 Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

 etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

 utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

 och leva.
48  

Vi återfinner alltså en funktionell religionsförståelse i kurs- och ämnesplanerna för 

religionskunskap. 

Sammanfattningsvis präglas skollagen främst av ett praxisorienterat perspektiv på religion i 

och med att religiösa friskolor är tillåtna samt att utbildningen tillåts att vara religiöst präglad. 

Läroplanerna ska läsas i sin helhet och det är främst tolkningen av religion som innehåll som 

dominerar. Det finns emellertid även ett tydligt inslag av religion som funktion då 

funktionsperspektivet präglar religionskunskapens kurs- och ämnesplan. Religionskunskapens 

utformning är centralt för religionsförståelsen i ett samhälle, formuleringarna i 

styrdokumenten är därför inte att se som en isolerad del av läroplanen utan en viktig 

komponent i helheten.  

 

2.2 Frihet i skollag och läroplaner                     
 

2.2.1 Frihet till och frihet från religion 
 

Skollagen innehåller formuleringar som går att koppla såväl till frihet till som frihet från 

religion. Om vi börjar med att titta på frihet till religion så är religiösa friskolors existens ett 

uttryck för frihet till religion. Lagen tillåter religiösa samfund att starta skolor och friskolor 

får ha en konfessionellt präglad utbildningsmiljö. Det ger dem som önskar möjlighet att vara i 

en religiöst präglad utbildning och i högre utsträckning praktisera sin religion. Friskolorna är 

dessutom öppna för alla oavsett religiös tillhörighet vilket innebär att även de som inte 

kommer från en religiös bakgrund, eller från annan än den skolan är präglad av, kan välja 

dessa.  

Frihet från religion uttrycks också tydligt i skollagen. All undervisning ska bedrivas utan 

konfessionella inslag och att deltagande i religiös verksamhet måste vila på frivillig grund. 

Skolverket kommenterar lagen så här: 
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Om det förekommer konfessionella inslag i utbildningen ska deltagandet vara frivilligt för 

eleven. De konfessionella inslagen ska alltid erbjudas med respekt för elevernas integritet. För 

elever under 18 år är det vårdnadshavarna som enligt föräldrabalken bestämmer över deras 

personliga angelägenheter. Men vårdnadshavarna måste ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål ju äldre barnet blir. Varje huvudman måste hantera frågan om 

frivillighet lokalt utifrån de behov och förutsättningar som gäller i den aktuella verksamheten. 

Alla elever kan närvara vid de konfessionella inslagen utan att alla behöver delta aktivt. Det kan 

till exempel handla om att alla elever är närvarande under en tackbön före skolmåltiden eller vid 

en bön som avslutar en morgonsamling, men att de som inte vill be avstår från det.
49

 

Det framgår att konfessionella inslag i skolan ska erbjudas med hänsyn till barnens integritet. 

Föräldrarna, i enlighet med föräldrabalken, ges dock mandat att förvalta barnets frihet då de 

får bestämma för/över sitt barn i dessa frågor. Frågan om frivillighet ska hanteras lokalt och 

det som exemplifieras är att barn inte aktivt måste delta vid en religiöst präglad samling. 

Vårdnadshavarna och skolan ska ta större hänsyn till barnets önskemål ju äldre barnet blir 

men det är oklart när, hur och i vilken utsträckning 

Lagen ger inga tydliga riktlinjer gällande barns frihet att delta eller inte delta i konfessionella 

inslag. Det blir därför svårt att avgöra vilket faktiskt utrymme barn har gällande frihet från 

religion. Frivilligheten som tas upp blir främst kopplad till föräldrarnas, och inte barnens, 

frihet. 

Det är dock en rimlig slutsats att frihet till religion, på bekostnad av frihet från, dominerar i 

skollagen. Det är givetvis möjligt att tänka sig det omvända, att ett barn vill medverka i 

religiösa inslag men inte tillåts av föräldrarna. Det skulle i så fall tala för att barnet nekas sin 

frihet till religion. Då det saknas empiri och forskning kring hur det står till med detta grundar 

jag min slutsats på antagandet att föräldrar som sätter sitt barn i religiösa friskolor i högre 

grad är benägna att vara positivt inställda, i allfall inte starka motståndare, till att barnet deltar 

i religiösa inslag i utbildningen.   

Om vi går till läroplanerna så är religionskunskapens obligatorium att förstå som frihet till 

religion. Undervisningen är emellertid icke-konfessionell och den undervisande läraren kan 

vara ateist vilket är långt från katekesundervisningen som församlingsprästen stod för. 

Elevernas ståndpunkter och reflektioner behöver inte vara positivt inställda till religion utan 

de tränas i, för att använda Klasson Sundins begrepp, att se religioner som innehåll, praxis och 

funktion. Detta skiljer sig mycket mot länder där ämnet har konfessionell prägel eller där 
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olika kursinnehåll läses beroende på elevens religiösa tillhörighet. Nu drabbas i lika hög grad 

den troende av att ämnet inte är konfessionellt som ateisten av att hen måste delta i 

undervisningen.  

Skolans mål och syfte som uttrycks i läroplanerna är inte religiöst och all undervisning ska 

vara icke-konfessionell. Religionskunskapen innebär som visat ett inslag av frihet till religion 

men i läroplanerna som helhet är det tydligt att dessa domineras av frihet från religion.  

Sammanfattnings domineras skollagen av frihet till religion. Detta grundas på det faktum att 

friskolor får ha religiösa inslag i utbildningen samt att lagen starkt begränsar barnets frihet 

från religion i och med att föräldrarna får besluta för dem i dessa frågor. Läroplanerna som 

helhet domineras av frihet från religion. Det finns dock ett tydligt inslag av frihet till religion i 

och med att religionsundervisningen är obligatorisk.  

 

2.2.2 Negativ och positiv frihet  
 

Negativ och positiv frihet handlar om hur individers frihet ska skyddas. I uppsatsen är barns 

religionsfrihet och religiösa friskolor i fokus och de som sitter på makten och skyldigheten att 

tillförsäkra barn deras religionsfrihet är staten samt barnens vårdnadshavare.   

Övergripande tar staten sitt ansvar genom att främst garantera barnen positiv frihet. Svenska 

skolväsendet är i mångt och mycket strikt reglerat i skollag och läroplaner. Staten sätter upp 

utbildningskraven för lärarna, reglerar innehållet i kurs- och ämnesplaner, vilka 

grundläggande värden som ska genomsyra skolan, beslutar om tillstånd för att få starta 

friskolor och har mandat att stänga ned dem som anses brista. Staten har även aktivt 

garanterat ekonomiska förutsättningar för friskolorna genom skolpengen vilket också är ett 

uttryck för positiv frihet. 

Negativ frihet sägs ofta garanteras genom passivitet från makthavarnas sida. Detta ser vi i och 

med att staten inte begränsar föräldrars möjlighet att välja en religiös friskola så länge som 

denna skola följer uppsatt regelverk. Staten håller sig också borta från att lägga sig i 

verksamheten utanför undervisningen så länge som denna inte strider mot skollag och 

läroplaner. Att föräldrarna ges möjlighet att bestämma över sina barns skolval och deltagande 

samt att frågan om frivillighet ska hanteras lokalt visar också på negativ frihet. 
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Det är svårt att uttala något generellt om positiv och negativ frihet i skollagen, båda finns 

med. Klart är att det yttersta ramverket präglas av positiv frihet med ett aktivt förhållningssätt 

från lagstiftarnas sida. Föräldrarna ges ändå som visat stor makt. De kan givetvis välja att 

avstå från sin makt och praktisera negativ frihet genom att de inte reglerar barnets val utan 

överlåter detta till barnet själv. Lagstiftningen innebär dock att den positiva friheten ges 

företräde fram tills att barnet fyller 18 år. 

Vad går att utläsa om positiv och negativ religionsfrihet i läroplanerna? Vilka befogenheter 

har stat och föräldrar över barnen? Det är regeringen som slagit fast läroplanerna och 

föräldrarnas medverkan och handlingsutrymme är generellt mycket begränsat. I 

gymnasieskolans läroplan står det enbart att föräldrarna ska informeras om barnens skolgång 

och kunskapsutveckling.
50

 Grundskolan går lite längre i föräldrakontakten och uttrycker att 

det är:  

 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

 möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Riktlinjer: Alla som 

 arbetar i skolan  ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan 

 utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera 

 föräldrarna om skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den 

 enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.
51

  

Förskolans läroplan formulerar det som att: 

 Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

 verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

 förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.
52

  

Grundsärskolans läroplan skriver att: 

 Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

 kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.
53

  

Läroplanerna ger föräldrarna en något mer framträdande roll i förskola, grund- och 

grundsärskola jämfört med gymnasieskolan. Föräldrarnas inflytande är dock mycket 
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begränsat, de har som tidigare visat inga möjligheter att välja särskild undervisning eller att 

barnet ska befrias från delar av denna. Staten ger inte föräldrarna några maktbefogenheter 

kopplat till deras eller barnens religionsfrihet 

Sammanfattningsvis så betonas positiv frihet i skollagen i och med att staten aktivt möjliggör 

skolors existens genom den kommunala skolpengen och att det generellt är en mycket 

reglerad skollagstiftning. Ett negativt inslag finns med då staten inte begränsar föräldrars 

möjlighet att välja friskola samt relativt stor frihet från statlig inblandning i verksamheten 

utanför undervisningen. När det gäller läroplanerna är dessa strikt reglerade av staten och 

visar även där på positiv frihet. Läroplanerna har inte med föräldrarna som aktörer vilka ska 

garantera positiv eller negativ religionsfrihet. 

  

2.3 Autonomi i skollag och läroplaner                     
 

Om vi börjar med autonomi i bemärkelsen rätten att fatta egna beslut råder det stor 

överrenskommelse i samhället att vuxna ska bestämma över små barn. Det pågår samtidigt 

konflikter om hur mycket samhället respektive vårdnadshavare ska bestämma över barnen. 

Detta visar sig återkommande i diskussioner om till exempel uttag av föräldraförsäkring, 

omskärelse av pojkar och modelltävlingar för barn.  

Yttersta formella makten gällande barns utbildning har staten. Det råder heteronomi i 

lagstiftarnas förhållningssätt till barnen och även till föräldrarna. Föräldrarna ges som flera 

gånger nämnts möjlighet att sätta sina barn i en religiös friskola och de bestämmer i vilken 

grad barnet ska delta i konfessionella inslag. Såväl statens som föräldrarnas beslutsmakt över 

barnen är paternalistisk då denna legitimeras genom att anses vara för barnens bästa. Staten 

agerar dock inte för föräldrarnas bästa utan begränsar deras makt med hänsyn till barnen. 

I skollagen 10 § går det att läsa: 

 I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

 utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är 

 möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

 honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

 mognad. 
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Lagen är tydlig med att barns autonomi är begränsad fram tills de fyller 18 år och inte längre 

är att betrakta som barn. Innan dess ska deras åsikter tillmätas betydelse i förhållande till 

ålder och mognad vilket signalerar att visst utrymme för självbestämmande ska ges. Det är 

dock oklart i vilken takt detta ska ske och vad detta ska innebära i praktiken. Fram tills att de 

är 18 år är det föräldrarna i enlighet föräldrabalken som beslutar och det är oklart vilken grad 

av autonomi barnen har innan dess. 

När det kommer till läroplanerna är det regeringen som har utformat dessa och de lämnar inte 

mycket utrymme till barnen att själva bestämma i frågor gällande religion. De kan fatta egna 

beslut så länge dessa inte strider med läroplanerna, men i enlighet med föräldrabalken är det 

fortfarande föräldrarna som har mandat att bestämma för barnen tills de fyller 18 år. Detta kan 

till exempel röra frågor om specialkost och religiös klädnad. Som tidigare visat är 

religionskunskap ett obligatoriskt ämne som föräldrarna eller barnen inte ges möjlighet att 

välja bort. Läroplanerna genomsyras inte av att barn ges autonomi utan tvärtom råder 

heteronomi där staten bestämmer över barnen. 

Det är svårt att utläsa i vilken grad denna heteronomi även är paternalistisk. Läroplanerna 

syftar till att utveckla barnens kunskaper och färdigheter och stimulera det individuella 

barnets behov i enlighet med vad som anses vara barnets bästa. Lagstiftare har dock även ett 

annat syfte då utbildningen ska fylla samhällets behov på en kollektiv nivå. Karin Borevi 

uttrycker det att skolan också ska vara bra för demokratin, samhällsfreden, arbetsmarknaden 

etc.
54

 Uppsatsen kan uttala sig om att det råder heteronomi, denna är delvis paternalistisk men 

vi kan inte uttala oss om i vilken omfattning då även andra intressen finns med. 

Klasson Sundin använder sig av termen relationalitet när hon vill problematisera hur barns 

autonomi utvecklas. Hon sätter relationen mellan barnen och föräldrarna i fokus och lyfter 

fram två olika synsätt. Antingen växer autonomin fram i en process präglad av samklang och 

harmoni mellan föräldrar och barn där barnen går i sina föräldrars fotspår. Eller så är denna 

väg fylld med uppbrott och protest där barnet väljer sin egen väg. Klasson Sundin har inte 

med några andra aktörer i sin analys. Vare sig skollag eller läroplanerna innehåller 

formuleringar kopplade till denna relationalitet och vi kan därför inte uttala något om detta. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skollagen starkt begränsar barns autonomi fram tills 

att de fyller 18 år. Det står att ökad hänsyn ska tas till barnens egna önskemål ju äldre de blir, 
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men det är oklart i vilken utsträckning. Istället är det staten och föräldrarna som beslutar för 

barnen. I enlighet med föräldrabalken ska detta beslutsfattande ske för barnets bästa, vilket 

stämmer med det uppsatsen kallat paternalistisk heteronomi. Skollagen säger inget om 

relationalitet, det vill säga om barns autonomi förväntas utvecklas i samklang med eller 

protest mot föräldrarna. Staten uppvisar även i läroplanerna heteronomi gentemot barnen och 

föräldrarna då staten bestämmer skolans mål, innehåll och syfte att religionskunskap är ett 

obligatoriskt ämne. Det går inte att säga i vilken utsträckning denna heteronomi är 

paternalistisk. Läroplanerna innehåller inget om hur barns autonomi utvecklas i relation till 

deras föräldrar.  

 

2.4 Svar på uppsatsens frågeställning 
 

Uppsatsens frågeställning lyder: 

Vilken tolkning av barns religionsfrihet framkommer i skollagen och läroplanerna? 

Klassons Sundins begrepp religion, autonomi och frihet ligger till grund för att besvara 

frågeställningen. Hennes matris kommer dessutom att användas för att tydliggöra och jämföra 

de olika tolkningar av barns religionsfrihet som framkommit i uppsatsen. Som visat tidigare 

sammanfattar hon dem enligt följande matris:
55

 

Traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen
56

 

 Traditionsmodellen Tankefrihetsmodellen     Livstolkningsmodellen 

Religion Praxis Trosinnehåll Funktion 

Frihet Frihet till 

Staten: negativ och  positiv 

frihet. Föräldrarna: positiv 

frihet. 

Frihet från 

Staten och föräldrarna:        

negativ frihet.  

Frihet till 

Staten och föräldrarna:         

positiv frihet. 

Autonomi Paternalistisk heteronomi, 

barnets autonomi sent. 

Autonomi i samklang med 

relationalitet. 

Barnets autonomi tidigt, 

heteronomi ska undvikas. 

Autonomi i kontrast till 

relationalitet. 

Konstgjord kontrast mellan 

autonomi och heteronomi. 

Successivt utvecklad autonomi 

genom relationalitet. 
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Med hjälp av dessa modeller och begrepp har uppsatsen försökt synliggöra och jämföra 

genomgånga styrdokuments tolkning av barns religionsfrihet. Skollagen och läroplanerna 

skiljer sig som visat åt på flera punkter. Skollagen ligger närmast traditionsmodellen då 

religion inte enbart anses vara ett trosinnehåll utan val grundade på religiösa preferenser ska 

möjliggöras i utbildningssystemet. Skolornas existens och utrymme till konfessionell prägel 

visar att den religionsförståelse som uttrycks i skollagen är närmast synen på religion som 

praxis. När det kommer till skollagens syn på frihet är även denna närmast 

traditionsmodellen. Skollagen betonar frihet till religion då religiösa friskolor med 

konfessionellt präglad utbildning är tillåtet. Liksom i traditionsmodellen anses barnens frihet 

sammanfalla med föräldrarnas religionsfrihet. Friheten innebär här att barnen i utbildningen 

ges ökad tillgång familjens religiösa traditioner. Lagstiftarna är, genom skollagen, aktiva i att 

möjliggöra denna frihet vilket även syns genom offentligt ekonomiskt stöd. Det är med andra 

ord positiv frihet från såväl stat och föräldrar då dessa aktörer ges makt att garantera barnens 

frihet.  

Barnen ses inte som autonoma individer då de inte på egen hand får besluta om de ska gå i en 

religiös friskola. De ges heller inte fullt mandat att avgöra om de ska medverka i religiös 

verksamhet i skolan. Det är en paternalistiskt heteronomi där stat och föräldrar bestämmer 

över barnet i enlighet med vad som anses vara barnets bästa. Staten har den övergripande 

makten men ger föräldrarna rätt att bestämma över barnets utbildning i form av val av skola 

och deltagande i konfessionell verksamhet. Barns autonomi i dessa frågor träder i kraft när de 

fyller 18 år och det går inte uttala vilken grad av autonomi som finns innan dess. Det går inte 

att utläsa något om autonomins förhållande till relationalitet. 

 

Skollagen och religionsfrihet 

Religion Praxis 

Frihet Frihet till  

Staten och föräldrar: positiv frihet 

Autonomi Paternalistisk heteronomi, autonomi vid 18 år ålder  

Går ej att bedöma autonomi i förhållande till relationalitet 

 

Läroplanerna däremot stämmer bättre överrens med tankefrihetsmodellen och 

livtolkningssmodellen. Läroplanerna ska läsas i sin helhet och de domineras främst av en 



29 
 

förståelse av religion som innehåll. Det är dock viktigt att framhålla att aspekten på religion 

som funktion finns med i och med religionsundervisningens utformning.  

Läroplanerna i sin helhet domineras av frihet från religion. Det finns dock ett tydligt inslag av 

frihet till religion då den gemensamma religionsundervisningen är obligatorisk något som är 

ovanligt är internationell jämförelse. Läroplanerna genomsyras av positiv frihet då staten 

mycket aktivt reglerat läroplanerna och inte lämnat utrymme för individuella val utifrån 

religiositet. Detta innebär också att staten utövar heteronomi gentemot barnen gällande deras 

självbestämmande, autonomi. Det går inte att uttala i vilken utsträckning denna är 

paternalistisk. Föräldrarna finns inte med som aktörer med makt i läroplanerna och det går 

inte utläsa något om hur barns autonomi växer fram. 

 

Läroplanerna och religionsfrihet 

Religion Innehåll, inslag av funktion 

Frihet Frihet från, inslag av frihet till  

Staten: Positiv frihet                                                                               

Föräldrarna: - 

Autonomi  Heteronomi, inslag av paternalism.  Autonomi vid 18 år ålder 

Går ej att bedöma autonomi i förhållande till relationalitet 

 

3. Avslutande diskussion  

 

Innan riksdagsvalet 2006 uppvisade borgerliga politiker mycket olika ståndpunkter gällande 

religiösa friskolor. Det fanns kristdemokrater som ville tillåta konfessionella inslag i 

undervisningen samtidigt som ledande folkpartister efterfrågade förbud av nyetablering av 

religiösa friskolor. Hur skulle Alliansens gemensamma reform se ut? 

Uppsatsens syfte har varit att synliggöra och jämföra vilka tolkningar av barns religionsfrihet 

som framkommer i den nya svenska skollagen och läroplanerna. Det har blivit tydligt att 

religion inte bedöms vara något privat, avskilt och isolerat utan en företeelse som ska ges 

utrymme även inom utbildningsväsendet och kunna påverka föräldrarnas val av skola. På 

många sätt har det visat sig handla lika mycket om tolkningar av föräldrars religionsfrihet då 
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skollagens skrivningar om frivillighet främst ger föräldrarna, och inte barnen, mandat att 

bestämma över skolfrågor fram tills barnen fyller 18 år.  

Oklarheter i skollagen kring barns inflytande innebär en rättsosäkerhet och det hade varit 

önskvärt med tydligare lagstiftning kring barns självbestämmande, förslagsvis genoms klarare 

riktlinjer om ålder och mognad samt med exempel på områden där barn ska få vara med och 

bestämma. Formuleringar om att hänsyn ska tas till barnens önskemål lämnar oss med flera 

frågor då det är oklart vilket utrymme dessa önskemål ska ges. I Skolverkets kommentarer till 

skollagen står det att ett barn inte måste be vid en morgonbön men detta är långt från 

tillräckligt. 

Skollagen är nära Klasson Sundins traditionsmodell där föräldrarnas vilja ges stort utrymme 

och uppsatsens resultat visar att i skollagen framkommer en tolkning där barns religionsfrihet 

i hög grad anses sammanfalla med föräldrarnas rätt att välja deras utbildning. Detta gäller inte 

för läroplanerna där religion och föräldrar i mångt och mycket hålls utanför. Läroplanerna 

fokuserar på en konfessionslös undervisning och ett mål som är detsamma för alla elever 

oavsett tradition och religion. I uppsatsen har jag bland annat kopplat detta till olika syn på 

frihetsbegreppet och det har framkommit att läroplanerna främst betonar frihet från religion 

medan skollagen betonar frihet till religion. 

Skollagen och läroplanerna är inte isolerade från varandra utan utgör en helhet. Då skollagen 

är en av riksdagen stiftad lag är den emellertid främsta auktoritet och läroplanerna 

förordningar som verkar under denna. Detta leder till slutsatsen att i styrdokumenten för 

svensk skola råder en viss balans mellan frihet till religion och frihet från religion men att 

frihet till religion utgör grunden, fundamentet, och även ramverket i synen på barns 

religionsfrihet.  

Uppsatsen har lyckats med sitt syfte att tydliggöra och jämföra hur barns religionsfrihet tolkas 

i skollag och läroplaner och bidrar med ny kunskap kring barn och religionsfrihet i Sverige. 

Detta kan förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för den fortsatta debatten kring lagens 

utformning och för vidare forskning om barns religionsfrihet. 
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3.1 Vidare forskning  
 

Det är Skolinspektionen som granskar att grund- och gymnasieskolor följer gällande 

regelverk. Vid en förfrågan till Elizabeth Malmstedt, jurist hos Skolinspektionen, huruvida det 

finns någon praxis eller vägledning gällande åldersaspekten och frivillighet fick jag följande 

svar: 

 Skolinspektionen har vad jag känner till ännu inte haft anledning att ta ställning till ett konkret 

 fall då frågan har ställts på sin spets avseende kravet på frivillighet i förhållande till barnets ålder 

 och mognad.
57  

Uppsatsen resultat visar att det finns flera oklarheter kring hur barns önskemål ska vägas in 

och det är därför viktigt med ytterligare forskning kring frivillighet och ålder. Hur 

implementeras dagens lagstiftning? Vid vilken ålder och inom vilka områden ges barn ökat 

självbestämmande i de religiösa friskolorna?  

Det åligger kommunerna att granska fristående förskolors verksamhet och Skolinspektionens 

uppgift är att kontrollera att kommunerna har ett fungerade system. I maj 2012 gjorde Borås 

kommun en tillsyn av Kristna Skolans förskola. Efter besöket ville kommunen förbjuda 

förskolans morgonbön då de ansåg att utförandet föll under skollagens definition för 

undervisning. Det finns ingen tillgänglig statistik eller tidigare forskning om frivillighet och 

ålder inom förskolan men det är oroväckande att Skolinspektionen riktat skarp kritik mot flera 

kommuner för de inte sköter sitt granskningsansvar på ett tillfredsställande sätt.
58

 Är det så att 

det finns svårigheter med att skilja på undervisning och utbildning? Hur görs till exempel en 

tydlig uppdelning mellan undervisning och utbildning i förskolans småbarnsgrupp med ett- 

till treåringar? Gäller dessa svårigheter även äldre barn? 

 

 
  

                                                 
57

 Malmstedt, Elizabeth, 7 augusti 2012 
58

 Skolverket (2011), Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet. Riktad tillsyn 2011-05-10 Dnr: 2010:43 
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4. Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att studera vilken tolkning av barns religionsfrihet som 

framkommer i svensk skollag och läroplaner. Frågeställning löd Vilken tolkning av barns 

religionsfrihet framkommer i skollagen och läroplanerna? 

Maria Klasson Sundins diskussion om de tre begreppen religion, frihet och autonomi har 

används för att synliggöra och jämföra styrdokumentens olika tolkningar och resultaten har 

strukturerats utifrån hennes modeller traditionsmodellen, livstolkningsmodellen och 

tankefrihetsmodellen.  

Skollagen ligger närmast traditionsmodellen. Den präglas av en praxisorienterad 

religionsförståelse där religiösa handlingar ska kunna praktiseras utanför den privata sfären. 

Frihet till religion betonas på bekostnad av frihet från religion och det är främst positivt frihet 

från stat och föräldrar. Det är en paternalistiskt heteronomi där stat och föräldrar bestämmer 

över barnet i enlighet med vad som anses vara barnets bästa. Staten har den övergripande 

makten men ger föräldrarna rätt att bestämma val av skola och över deltagande i konfessionell 

verksamhet. Barns autonomi träder in vid 18 års ålder. Det går inte att utläsa något om 

autonomins förhållande till relationalitet. 

Läroplanerna stämmer bättre överrens med tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen. 

Läroplanerna ska läsas i sin helhet och de domineras av en förståelse för religion som främst 

ett innehåll, en tro och inte en praktik. Religion som funktion finns också med i och med 

religionsundervisningens utformning där elever ges utrymme att bearbeta existentiella frågor.  

Läroplanerna i sin helhet domineras av frihet från religion. Det finns dock ett tydligt inslag av 

frihet till religion genom den obligatoriska och gemensamma religionsundervisningen. 

Läroplanerna genomsyras av positiv frihet då staten mycket aktivt reglerat läroplanerna och 

inte lämnat utrymme för individuella val utifrån religiositet. Detta innebär också att staten 

utövar heteronomi gentemot barnen gällande deras självbestämmande, autonomi. Föräldrarna 

finns inte med som en aktör med makt över barns religionsfrihet och det går inte utläsa något i 

läroplanerna om hur barns autonomi växer fram. 
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