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Sammanfattning 

Detta är en litteraturstudie som baseras på nationell och internationell forskning som handlar 

om religiösa friskolor i Sverige och andra länder. Syftet med studien är att analysera 

religiösa friskolors verksamhet och undervisning samt analysera huruvida elever får skapa 

sin egen trosuppfattning utan påverkan av andra. Fokuset ligger på grundskolan från 

förskoleklass upp till årskurs sex. Genom en innehållsanalys har vi systematiskt 

kategoriserat vårt material och på så sätt tematiserat våra frågeställningar utifrån innehållet i 

materialet.  

De resultat vi kommit fram till är att religionsundervisningen är ett diskuterat ämne 

som kan skapa många olika åsikter utifrån dess grad av konfessionalitet. Religionsämnet ser 

annorlunda ut i olika länder och Sverige har ett unikt sätt att undervisa i religion då skolan 

ska baseras på icke-konfessionell undervisning. Religiösa friskolor i Sverige får ha en 

konfessionell utbildning men eftersom de får statligt stöd måste de utgå från den svenska 

läroplanen och därför ha icke-konfessionell undervisning. I de religiösa skolorna i Sverige 

har eleverna utöver ordinarie schema extra lektioner i skolans religiösa tro, eftersom de är 

utanför ordinarie schema får lektionerna ha konfessionella inslag. Det har även kommit fram 

i studien att statens inblandning i religiösa friskolor och religionsämnet har stor påverkan till 

graden av konfessionaliteten i undervisningen. Det har också visat sig att barns 

religionsfrihet påverkas tack vare föräldrarnas val av skola till sina barn, samt de religiösa 

friskolornas obligatoriska deltagande i de konfessionella inslagen. 
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1. Att vara eller inte vara…  
 

Det är skolavslutning och snart är det sommarlov och som alltid går hela skolan i led till kyrkan med 

den svenska flaggan i handen. Kyrkan som vi ska till ligger en bit bort och där väntar uppträdanden av 

elever och dessutom ett besök av en präst som ska tala. Eleverna är även med på allsång ofta med 

kristna psalmer men även vanliga sommarsånger och de äldsta eleverna är uppe på scen och uppträder 

en sista gång innan de ska byta skola. När de äldsta eleverna fått uppträda, prästen har fått ge sitt tal och 

alla allsånger är sjungna är det äntligen sommarlov för oss alla! 

 

Sommaravslutningen började med att vi klassvis och skolvis paraderade ner till slottsvallen med den 

svenska fanan i täten. Sedan satt alla skolor bredvid varandra på slottsvallen med anhöriga runt omkring 

som tittade på. Under avslutningen talade rektorer, elever, bibliotekarier och folk från kommunen. 

Elever uppträdde med sång och diktläsning, alla elever och lärare sjöng allsånger där sångerna bestod 

utav sommarvisor och en enstaka psalm och det uppträdde ofta en gästartist i slutet av avslutningen. 

När alla sånger var sjungna och alla hade talat så var avslutningen klar och det var äntligen sommarlov. 

 

Skolavslutningar runt om i Sverige kan se olika ut, i de två ovanstående exempel handlar det 

om kommunala skolor där vi själva har gått. Exempel två återger ett sekulärt sätt att påbörja 

sommarlovet, det är inte fullt lika klart i första exemplet att skolan är en icke-konfessionell 

inrättning. Varenda avslutning organiserades i samma anda, både på julavslutningar och 

sommaravslutningar och varit så i flera år. Trots att vi båda gick i en kommunal skola så var 

det ganska stora skillnader under avslutningarna. En av oss har erfarenhet av skolavslutningar 

med många kristna aspekter medan den andras var mer neutrala. Skolverkets dokument 

Skolan och kyrkan (2012) är en juridisk vägledning som hjälper lärare och övrig skolpersonal 

med frågor som berör skolan, kyrkan och religionen. I dokumentet framkommer det att 

samlingar kan ske i religiösa lokaler om fokus ligger på traditioner och om religiösa inslag 

inte sker. Konfessionella inslag får dock ske inom utbildningen men inte i undervisningen 

oavsett vilken huvudman skolan har (Svensson & Backholm, 2014). I de två föregående 

exempel visas hur icke-konfessionella offentliga skolor kan ha konfessionella inslag. I 

religiösa friskolor kan detta vara vardagsföreteelser, i form av exempelvis att någon läser upp 

något från en religiös skrift. 
 

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs. det får inte 

förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell 

inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.  

      (Skolverket, 2012, s. 1) 
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I ovanstående citat beskriver Skolverket (2012) den nya skollagen om icke-konfessionell 

undervisning i alla skolor. Skolverket nämner olika begrepp bland annat konfessionell, icke-

konfessionell, undervisning, utbildning, friskolor och offentligt drivna skolor. Begreppet 

‘konfessionell’ avser religiös bekännelse eller är bekännelsetrogenhet till en religion, till 

exempel är de judiska konfessionella friskolorna präglade av judendomen 

(Nationalencyklopedin, 2017). ‘Icke-konfessionell’ är det motsatta till konfessionell och alla 

kommunala skolor är icke-konfessionella då de inte bekänner sig till en religion. 

Undervisningen i alla skolenheter måste vara icke-konfessionell medan utbildningen i 

verksamheten kan vara konfessionell. ‘Undervisning’ innebär målstyrda processer som leds 

utav en lärare som arbetar för utveckling och lärande med hjälp av utvecklande och 

inhämtande av kunskaper och värden (Skolverket, 2012). Undervisningen får således lära om 

religioner men inte i och av religioner. ‘Utbildning’ är en verksamhet där undervisningen äger 

rum, alltså själva skolan som har satt upp bestämda mål för undervisningen (Skolverket, 

2012). Utbildningen får vara konfessionell, det vill säga det som inryms i verksamheten, men 

undervisningen får inte präglas av någon religion utan den måste vara icke-konfessionell. Ifall 

undervisningen blir konfessionell strider det mot Skolverkets lagar om hur skolan ska bedriva 

sin undervisning. En ‘friskola’ är en undervisningsinstitution som inte ägs av det offentliga 

skolväsendet och förut kunde friskolor kallas för privatskola eller enskild skola 

(Nationalencyklopedin, 2017). En ‘kommunal skola’ är då en undervisningsinstitution som 

har offentligt ägande av till exempel kommun eller landsting. 

I Skolverkets läroplan står det tydligt att undervisningen ska vara icke-konfessionell 

(Skolverket, 2011), och i skollagen står det att undervisning vid en skolenhet ska vara icke-

konfessionell oavsett om det gäller friskolor eller kommunala skolor (SFS 2010:800). 

Deltagandet i den konfessionella verksamheten ska dock vara frivilligt för alla elever 

(Skolverket, 2012). Det är en mänsklig rättighet för föräldrar att placera sina barn i valfri 

skola som de tycker gynnar deras barn vilket gör att de kan sätta sina barn i friskolor som har 

deras trosuppfattning (Svensson & Backholm, 2015). Frågan är om eleverna får möjlighet att 

hitta sin egen trosuppfattning när de av sina föräldrar placeras i en konfessionell friskola.
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2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att analysera vilka betydelser forskning tillskriver 

religiösa friskolor för elevers möjligheter att utveckla egen trosuppfattning. Särskilt fokus 

ägnas åt religiösa friskolors undervisning i förhållande till organisatorisk, institutionell och 

samhällelig kontext, något som även inverkar på kommunal eller statlig 

religionsundervisning. Analysens fokus ligger på förskoleklassen och upp till årskurs sex. 

Detta görs med hjälp av tidigare forskning om ämnet från nationella och internationella 

forskningsstudier. 
 

Våra frågeställningar: 

• Hur ser religionsundervisningen ut i religiösa friskolor nationellt och internationellt? 

• Hur styrs religiösa friskolor respektive kommunala/statliga skolor nationellt och 

internationellt?  

• Hur påverkas elevers möjligheter att utveckla en egen trosuppfattning då de går på 

religiösa friskolor? 
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3. Friskolereformen och religionsämnets historia i Sverige 

I och med regeringsskiftet 1991 och friskolereformen 1992 kunde bland annat friskolor få 

skolpeng för alla elever från staten. I friskolereformen fastställs rätten att själv välja sitt barns 

utbildning och skola vilket är viktigt i ett fritt samhälle. Regeringen ansåg att de föräldrar som 

väljer friskola för sina barn måste bli försäkrade till samma villkor och ekonomiska 

förutsättningar som de föräldrarna får med ett barn i en kommunal skola. Ekonomiska 

förutsättningar skulle alltså inte vara avgörande längre för möjligheten att välja skola. I 

reformen antogs det att en ökning skulle förekomma av antalet skolor med en konfessionell 

inriktning eller med en särskild pedagogik. Även förhoppningar att reformen skulle skapa en 

större flexibilitet och bredd för framväxten av nya pedagogiska profiler och metoder, till 

exempel skolor med särskilda ämnesprofiler och föräldrakooperativ (Lärarnas Riksförbund, 

2016). Det beslut som Sveriges riksdag tog 1994 kom från Europakonventionen och det 

innebar att det blev en mänsklig rättighet för föräldrar att själva välja sitt barns utbildning som 

kan stämma överens med sin egen livsfilosofi eller religiösa övertygelse (Svensson & 

Backholm, 2015).  

Som tidigare nämnt har inte friskolor fått något statligt stöd förut men de har alltid 

funnits men de kallades för privat skolor eller skolor med enskild huvudman. Dock fanns det 

undantag då friskolor faktiskt fick statligt stöd men då skulle de ha något att erbjuda som den 

obligatoriska enhetsskolan (grundskolan) inte kunde erbjuda. Om erbjudandet var att friskolan 

hade en viss konfessionell inriktning var det inte ett bra skäl för statligt stöd, då enhetsskolan 

grundades för att motverka vågen av etablerandet av konfessionella skolor. Men efter 

friskolereformen kunde alla friskolor få statligt stöd och den första konfessionella friskolan 

som fick stöd i Sverige var den judiska Hillelskolan (Svensson & Backholm, 2015).  

Religionsämnet i den svenska skolan har förändrats en hel del då i början kallades 

ämnet för biblisk historia och katekes. Ämnet kallades för det från 1878 och fram till år 1900 

då det kom en ny normalplan (läroplan) och som började kallas för biblisk historia, 

bibelläsning och katekes. 1919 ändrades det igen och kallades för kristendom med betoning 

på Nya Testamentet och Bergspredikan. Den icke-konfessionella undervisningen med 

objektivitetskrav infördes i läroplanerna 1955 och 1962, det var då ämnet började kallas 

religionskunskap som vi kallar det än idag. Religionsämnet har fått flera delar som till 

exempel livsfrågor inräknat och det har utvecklats fram till den läroplan vi har idag och 

kommer säkert fortsätta att utvecklas med tiden (Svensson & Backholm, 2015). 
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4. Metod 
Efter våra sökningar och insamling av material har vi märkt att forskning på religiösa 

friskolor som har en annan inriktning än Islam är fortfarande väldigt outforskat i Sverige. Det 

finns som sagt mest forskning om muslimska friskolor, därför har vi skrivit mycket om det i 

vår analys. Vi har dock hittat om andra typer av religiösa skolor i andra länder och har skrivit 

om dem, till exempel talas det mycket om katolska friskolor i Belgien. 

 

4.1. Sökmetoder 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver i sin bok om systematiska 

litteraturstudier, olika sökningsmetoder som exempelvis manuell sökning och databassökning. 

En manuell sökning kan göras på olika vis till exempel kan referenslistan studeras i en artikel 

som rör ämnet och där kan andra artiklar hittas. Ytterligare ett sätt är att läsa 

innehållsförteckningen i exempelvis tidskrifter och i vetenskapliga artiklar. Det går också att 

hitta litteratur på databaser, många av dem är gratis via internet och andra kan vara 

tillgängliga från biblioteks hemsidor. Det går alltid att hitta aktuell fakta från biblioteken om 

databaser. För att en databassökning ska vara så produktiv som möjligt kan en bibliotekarie 

vara till hjälp då de känner till olika databaser och deras struktur och funktion. 

 

4.1.1. Databassökning och avgränsningar 

Vi har använt oss av databaserna ERIC, som står för Educational Resources Information 

Centre (Eriksson Barajas, m.fl., 2013), LIBRIS, SwePub och Linköpings 

universitetsbiblioteks sökmotor Unisearch. Vi har använt alla sökbegrepp i alla databaserna vi 

nämnde i föregående mening. Vi började med LIBRIS eftersom det var den databas vi hade 

mest erfarenhet av sen tidigare. Vi började söka på ordet konfessionella skolor, vi avgränsade 

sökningen genom att välja kategorin avhandlingar och då fick vi fem träffar och på plats ett 

fann vi en avhandling av Åsa Brattlund som passade in till vår studie. Vi valde bort de andra 

träffarna för de antingen handlade om estetiska aspekter eller så kom samma träff upp fast till 

exempel i elektronisk resurs. Genom LIBRIS gick vi till sökmotorn SwePub och där hittade vi 

en passande avhandling. Vi använde sökordet konfessionella friskolor och det gav en träff 

efter att vi valde avgränsa till refereegranskade artiklar och det var en studie av Karin Sporre. 

Därefter valde vi att pröva databasen ERIC, där valde vi att söka på religious schools sweden 

och avgränsa det till peer reviewed som gav oss 26 träffar. Artikeln som är skriven av Jenny 

Berglund fann vi på plats fyra och valde bort de andra artiklarna då de var skrivna om en 

tidsperiod för långt bak i tiden eller så passade de inte in i vår studie efter vi läst 
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sammanfattningarna. Sedan sökte vi igen på ERIC efter religious schools europe och 

avgränsade även det till peer reviewed och då fick vi 74 träffar och på plats två hittade vi 

artikeln av Marcel Maussen och Veit Bader. De andra artiklarna valdes bort då de tog upp 

politiska frågor, gick för långt bak i tiden, hade estetiska aspekter och i slutet av resultatlistan 

slutade det handla om religiösa friskolor. Den sista avhandlingen från ERIC hittade vi när vi 

sökte på religious education sweden och återigen avgränsade vi det till peer reviewed och då 

kom det upp 40 träffar och på plats fyra hittade vi artikeln som Kerstin von Brömssen och 

Christina Rodell Olgaç skrev. De resterande träffarna kom in mer på samhällsämnet och 

historieämnet samt om metoder och hur religionsämnet kan undervisas. Vi använde oss också 

av Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor som kallas UniSearch och hittade två artiklar 

som passade in till våra frågeställningar. Den ena var skriven av Vincent Llorent-Bedmar och 

Verónica Cobano-Delgado och hittades genom att söka på religion school sweden efter 

avgränsning till peer reviewed och akademiska tidskrifter. Det gav 620 träffar och hittades på 

plats 25, eftersom det var så många träffar och vi kunde inte avgränsa orden ytterligare valde 

vi att endast kolla igenom första sidan av träffarna. De som valdes bort från första sidan 

tyckte vi inte vara lämpliga för vår studie efter att ha läst sammanfattningar. Den andra 

artikeln vi fann skrevs av Leni Franken och sökordet var faith based school usa med 2 294 

träffar med avgränsningarna akademisk tidskrift och peer reviewed. Artikeln fann vi på plats 

18 och även här kunde vi inte begränsa träffarna så att det blev färre på resultatlistan därför 

läste vi även bara första sidan av resultaten. De andra artiklarna som vi valde bort var inte 

relevanta och vi ville inte ha för många som riktades mot internationell syn och därför valde 

vi denna artikel eftersom den tog upp USA jämfört med ett europeiskt land. Anledningen 

varför vi valde att ha med USA i sökordet var att vi har läst att de inte har 

religionsundervisningen i skolan och tyckte därför det var passande att välja USA. 
 

4.1.2. Manuell sökning och avgränsningar 

Vi har inte använt oss av manuell sökning förutom när vi använde ett keyword från Jenny 

Berglunds artikel som vi hittade och använde som sökord i databasen SwePub. Ordet var 

islamic religious education vilket gav 14 träffar efter avgränsningen refereegranskat och på 

plats tre fann vi en till artikel av Jenny Berglund som passade in till vårt arbete. De andra 

artiklarna i resultatlistan handlade mer om estetiska ämnen kopplade till Islam eller efter vi 

läst sammanfattningar så passade de inte in till våra frågeställningar. 
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4.2. Insamlat vetenskapligt material  

I detta avsnitt presenterar vi i korthet studierna som vi har valt, de är sorterade i 

bokstavsordning efter författarnas efternamn. 
 

Berglund, J. (2011). Global questions in the classroom: the formulation of Islamic 

Religious Education at Muslims schools in Sweden. 

Jenny Berglund är en svensk religionsvetare och har gjort en studie i två svenska muslimska 

friskolor om deras islamiska religionsundervisning (IRE) genom observationer och intervjuer. 

Målet med studien var att ge kunskap om hur IRE är uppbyggt som ett konfessionellt 

skolämne och hur det fungerar i det svenska skolsystemet. Mycket av fokuset låg på hur stor 

del Koranen var i IRE-undervisningen och hur lärare i dessa skolor använde Koranen i 

undervisningen.  
 

Berglund, J. (2014). Islamic Religious Education in State Funded Muslim Schools in 

Sweden: A Sign of Secularization or Not?.  

Den här studien är också skriven av Jenny Berglund och studien handlar om samma två 

svenska muslimska friskolor. Studien baseras även här på observationer och intervjuer. Den 

tar upp ungefär samma ämnen som i föregående studie fast mer fokus på den icke-

konfessionella religionsundervisningen än IRE-undervisning och Koranundervisning. Studien 

talar också om de problem de muslimska föräldrarna hade i de kommunala skolorna jämfört 

med de muslimska friskolorna.  
 

Brattlund, Å. (2009). What Role of God and National Curriculum in School life? – A 

Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden.  

Åsa Brattlund är en forskare inom internationell pedagogik och har gjort en jämförande studie 

av muslimska friskolor i England och Sverige och deras värderingar som präglar friskolan. 

Brattlund använde sig av observationer och intervjuer för studien för att samla information. 

Studien undersökte även hur huvudmän, lärare och annan personal hanterade mötena av olika 

värderingar mellan den nationella läroplanen och deras egna personliga värderingar. Brattlund 

undersökte även varför föräldrar valde att sätta sina barn på muslimska friskolor och vad för 

religiösa friheter eleverna har i friskolan.  
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Franken, L. (2016). Religious Freedom in Education: The United States Versus Belgium. 

Leni Franken är en forskande doktorand från Belgien och har gjort en jämförande studie 

mellan USA och Belgien angående religionsfrihet och rätten till att få en utbildning och 

fokuset låg på religiösa friskolor. Franken har utgått från tidigare forskning och egen 

erfarenhet och observationer. Frågor som statligt stöd och innehållet i religionsundervisningen 

i samtliga länder undersöktes, samt varför av olika anledningar det är svårt att ha en icke-

konfessionell religionsundervisning.  
 

Llorent-Bedmar, V., & Cobano-Delgado, V. (2014). The Teaching of Religious Education 

in Public Schools in the Nordic Countries of Europe. 

Vicente Llorent-Bedmar är en docent från universitetet i Sevilla och Verónica Cobano-

Delgado är en doktorand från samma universitet. Författarna har utgått från och använt sig av 

tidigare forskning för denna studie. Deras studie handlar om de Nordiska ländernas 

religionsundervisning och dess utveckling. Många delar av de mänskliga rättigheterna 

angående religionsfrihet och rätt till utbildning tas upp i studien. 
 

Maussen, M., & Bader, V. (2014). Non-governmental religious schools in Europe: 

institutional opportunities, associational freedoms, and contemporary challenges. 

Marcel Maussen är en professor i politisk vetenskap och Veit Bader professor i filosofi och 

båda är från universitetet i Amsterdam. Med hjälp av tidigare forskning och debatter har 

författarna skrivit denna studie. Deras studie handlar om religiösa friskolor i Europa och deras 

vikt i det sekulariserade samhället och vanliga frågor som debatteras angående dem.  
 

Sporre, K. (2013). Value Conflicts and Faith Based Schools - In Contemporary Sweden. 

Karin Sporre är professor i pedagogiskt arbete på Umeå universitet och i hennes studie 

undersöks värde konflikter i religiösa friskolor. Ett exempel är önskan om frihet att ha sina 

barn i en skola som utövar sin egna livsåskådning samt barns rätt till utbildning. Sporre har 

utgått från en studie av Gerle från 1999 och av dåvarande debatter i sin studie.  
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Von Brömssen, K., & Rodell Olgaç, C. (2010). Intercultural education in Sweden through 

the lenses of the national minorities and of religious education. 

Kerstin von Brömssen är religionsvetare från Göteborgs universitet och Christina Rodell 

Olgaç är docent i pedagogik på Södertörns högskola. Författarna har med hjälp av tidigare 

forskning samlat material för denna studie. Deras studie handlar om sekulariseringen i 

Sverige och dess påverkan i den svenska läroplanen med fokus på religionsundervisningen 

och dess icke-konfessionalitet. Samt vad kritiker och understödjare tycker om de religiösa 

friskolorna.  
 

4.3. Analysmetod 

Vi har gjort en innehållsanalys utifrån de material vi har hittat, vilket innebär att vi har 

systematiskt och stegvis kategoriserat data för att lättare hitta teman och eventuella mönster. 

Målet med innehållsanalys är att beskriva särskilda fenomen i den funna datan (Eriksson 

Barajas m.fl, 2013).  

Efter att ha hittat avhandlingar och artiklar som vi tycker är lämpliga efter att ha läst 

sammanfattningen har vi läst passande delar av avhandlingen. I takt med att vi läst har vi 

markerat meningar och stycken som vi tycker är relevanta utifrån våra frågeställningar. Vi har 

läst igenom texterna flera gånger för att se till att vi inte missat något relevant och vi båda har 

läst alla texter. Vi skrev ner i punktform det vi hade markerat i texterna för att sedan 

kategorisera punkterna. Detta gjorde det enklare för oss att identifiera teman och mönster i det 

vi hade hittat och kunde då dela upp materialet i våra tre frågeställningar, efter det har vi gjort 

om frågorna i analysen till passande titlar.  

Den första frågeställningen är hur ser religionsundervisningen ut i religiösa friskolor 

nationellt och internationellt och den har vi besvarat under tematiken religionsundervisning i 

religiösa friskolor. Den andra frågeställningen hur styrs religiösa friskolor respektive 

kommunala/statliga skolor nationellt och internationellt besvaras under tematiken statens roll 

i religiösa friskolor respektive kommunala/statliga skolor. Den tredje och sista 

frågeställningen lyder hur påverkas elevers möjligheter att utveckla en egen trosuppfattning 

då de går på religiösa friskolor och besvaras under tematiken föräldrars val och elevers 

religionsfrihet. 
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5. Analys 

I följande text kommer en analys av det material som vi har hittat där våra tre frågeställningar 

kommer besvaras. Vi har valt att dela upp analysen efter våra frågeställningar och valt att 

döpa om dem till andra passande titlar. 
 

5.1. Religionsundervisning i religiösa friskolor  

I två svenska muslimska friskolor som Brattlund (2009) besökt har de två separata extra 

lektioner i veckan där de undervisar islamisk religionsundervisning (IRE), som eleverna inte 

betygsätts i. Under religionsundervisningen som sker under det ordinarie schemat undervisas 

det om alla religioner, precis som det står i läroplanen (Brattlund, 2009). I de flesta svenska 

religiösa friskolorna som Berglund (2011) besökt, arrangeras extra skoltimmar varje vecka för 

speciella ämnen. I muslimska friskolor har dem islamisk religionsundervisning (IRE) upp till 

en till tre timmar per vecka som extra lektion på schemat. Enligt lärarna på dessa skolor är det 

viktigt med individualisering i IRE-undervisningen och att det eleverna lär sig i 

undervisningen är relevant för deras liv i det svenska samhället. Det är även viktigt enligt 

lärarna att se till att undervisningen är intressant och roande för deras elever (Berglund, 2011). 

Enligt en av lärarna i Berglunds (2011) studie är hennes syfte med IRE-undervisningen att nå 

ett sinne av “Guds Medvetande” som symboliserar skydd. Med skydd menas att eleverna lär 

sig om vad som är rätt och fel, hon menar att eleverna måste lära sig att bedöma vad som är 

rätt och fel utan att rådfråga föräldrar och lärare. Hon förklarar även att det finns steg för att 

nå detta Guds Medvetande. Först måste eleverna lära sig de fem pelarna inom Islam, andra 

steget till medvetandet är tro och det tredje och sista steget är “ihsan” som på engelska blir 

“perfection of character”. När eleverna har nått alla dessa steg kan de uppnå “Guds 

Medvetande”. Läraren menar också att genom att undervisa om vad orden i Koranen betyder 

ökas chansen att nå “Guds Medvetande” för eleverna (Berglund, 2011). 

Enligt huvudmännen i skolorna i både Sverige och England som Brattlund (2009) 

besökt så är Profeten Muhammad en förebild för pedagogisk ledning. De har fått stöd för hur 

de ska vara som huvudmän från Koranen, för de svenska huvudmännen har detta lett till att 

arbeta positivt och vara demokratiska förebilder för sina anställda och sina elever. De har 

också fått insikt i betydelsen för livslångt lärande, där alla blir uppmuntrade att få kunskap 

(Brattlund, 2009). 

Många lärare anser att grunden för IRE-undervisningen i Sverige är undervisning om 

Koranen och att denna har en väldigt stor betydelse i de muslimska friskolorna. Båda lärarna i 

Berglunds (2011) studie tycker att det är viktigt med memorering och recitering av Koranen, 
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men endast en av dem inkluderar det som en central del i sin IRE-undervisning. Den andra 

läraren har valt att inte inkludera det i sin undervisning utan fokuserar på att lära sina elever 

korrekt muslimskt beteende (Berglund, 2011). Att lära sig att memorera och recitera Koranen 

är en historisk tradition. Den första suran (kapitel i Koranen) som eleverna lär sig heter al-

Fatiha och är det första kapitlet i Koranen. Efter att eleverna har lärt sig den så går de längst 

bak i den heliga skriften och lär sig de kortaste surorna och sedan arbetar tillbaka mot början 

av Koranen så långt de hinner. Denna metod för att lära sig Koranen är den vanligaste i den 

muslimska världen (Berglund, 2011). Eleverna får lära sig fyra till fem ord i taget från 

verserna och fokus ligger på korrekt uttal, eleverna får varje vecka i läxa att arbeta med några 

verser från Koranen. Majoriteten av eleverna kan inte arabiska och på grund av det så kan 

grammatiken och vokabulären vara svår att förstå för dem, trots det så anser inte den ena 

läraren att det är väsentligt att översätta för eleverna. På grund av att eleverna inte förstår 

arabiska så blir resultatet att de inte alls förstår vad de läser (Berglund, 2011). 

Som tidigare nämnt så fokuserar inte den andra läraren i Berglunds studie på att 

memorera Koranen i sin undervisning. Anledningen till det beslutet är av praktiska skäl då 

hon endast har IRE-undervisning en timme i veckan. Då anser hon att det är viktigare att lära 

eleverna om etik, moral och korrekt muslimskt beteende. Till föräldrarna föreslår hon 

Koranskola på helgerna om de vill att sina barn ska lära sig memorera och recitera Koranen. 

Hon använder dock Koranen på andra sätt i sin undervisning, till exempel i instruktioner och 

så översätter hon orden till svenska och förklarar vad orden betyder (Berglund, 2011). Hon 

kopplar även Koranen till den moderna världen idag genom att visa att den är uppbyggd och 

bygger upp fakta och kunskap om forskning. Hon vill visa att det inte är någon gräns mellan 

religiös och sekulär kunskap. Till exempel så har eleverna en annan lärare i NO-ämnena, 

under studiens gång så lärde sig eleverna om Big Bang. Då berättade IRE-läraren att hon hört 

att de lär sig om Big Bang i NO och att det är den som skapade allt. Efter det berättade hon 

och visade en vers från Koranen som berättar att Allah skapade en “kula” som sprack och då 

skapades allting. Alltså menar läraren att både Profeten och forskarna har kommit fram till 

samma sak om hur allting skapades (Berglund, 2011). 

Till skillnad från Sverige är det i statliga skolor i USA inte tillåtet att ha 

religionsundervisning för det anses vara ett privat ärende. Det finns exempelvis söndagsskola 

och Koranskola för barn vars föräldrar vill att de ska få en religionsundervisning. Eftersom 

det i statliga skolor inte finns spår av religion som ämne kan dock religion bli integrerad i 

andra skolämnen, som till exempel historia (Franken, 2016). Anledningen till detta är att ifall 

det skulle förekomma religiösa inslag i undervisningen, som till exempel bibelläsning, skulle 
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det vara diskriminerande för elever som tillhör andra religioner. Religiösa friskolor varken 

styrs eller ägs av staten, detta är något som istället organiseras av andra religiösa 

organisationer. Därför kan staten inte påverka vad som undervisas i de skolorna och därmed 

har de möjlighet att vara konfessionella (Franken, 2016). Att ge barn religionsundervisning är 

inte statens uppgift och staten stödjer inte någon religion, i den frågan är de helt neutrala. 

Staten blandar sig endast in i religionsundervisning om en lärare som tillhör en viss religion, 

exempelvis hetsar till hat och våld mot andra människor. I USA är de rädda för att införa mer 

av religionsämnet i skolan för att det kan inkräkta på elevernas religionsfrihet om 

undervisningen i skolan blir allt för religiös. USA är väldigt mångkulturellt och därför bör 

elevernas bristande religionskunskaper åtgärdas för att motverka främlingsfientlighet 

(Franken, 2016).  

I motsats till USA och Sverige kräver konstitutionen i Belgien att alla kommunala 

skolor erbjuder undervisning i någon av världsreligionerna eller ha ett icke-konfessionellt 

alternativ som till exempel etik. De religiösa ämnena är självständigt arrangerade och 

religiösa myndigheter kontrollerar dem. Jämfört med föregående nämnda länder, innebär det 

att den belgiska staten inte har något ansvar för utbildningen eller kursplanen för religion. 

Eftersom det finns en religiös mångfald i klassrummet så ska det tas hänsyn till elever med 

andra livsåskådningar än den religion som klassen undervisas i (Franken, 2016).  

Den belgiska befolkningen är väldigt sekulariserad idag, dock finns det många 

katolska friskolor då landet är katolskt och att det historiskt har varit en stor del av invånarnas 

livsstil. I de katolska friskolorna är katolicismen ett obligatoriskt ämne för alla elever men det 

finns vissa fall då elever kan undgå att gå på lektionerna om de är till exempel har något akut 

ärende. Deras läroplan bygger på katolicismen och det arrangeras obligatoriska bönestunder 

och gudstjänster cirka två timmar i veckan som elever måste närvara på (Franken, 2016). 

Religionsundervisning i kommunala och religiösa skolor i Norden ser lite olika ut, 

exempelvis i Danmark är religionsämnet än idag kallat kristendomskunskap i den 

obligatoriska grundskolan, och ämnet är fortfarande obligatoriskt (Llorent-Bedmar & 

Cobano-Delgado, 2014).  

I Finland är majoriteten av elevernas religiösa åskådning lutherska protestantismen 

och därför är deras religionsundervisning präglad av den. För de elever som inte är 

protestanter kan deras vårdnadshavare be om att deras barn också får religionsundervisning i 

deras religion. Om det ska godkännas måste religionen vara registrerad i Finland, familjen till 

eleven måste vara medlemmar i den religiösa gemenskapen och det måste vara minst tre 

elever som efterfrågar om just den typ av religionsundervisning (Llorent-Bedmar & Cobano-
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Delgado, 2014). Målet med religionsämnet i Finland är att det ska vara så icke-konfessionellt 

som möjligt och dra åt ett mer kulturellt perspektiv. Därför är inte läraren tvungen att tillhöra 

motsvarande religiösa samhörigheter. Den finska versionen av Skolverket måste godkänna 

alla religions kursläroplaner. Det finns 11 olika läroplaner i Finland för religion och alla är 

rättfärdigade som religionsundervisning. De elever som inte tillhör någon religion har 

alternativet att få etikundervisning istället (Llorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014).  

Norges utbildningsområde har åtagit sig att anpassa religionsämnets innehåll och 

värderingar utifrån deras multikulturella samhälle. På grund av det blev det 1998 ett nytt 

ämne introducerat i läroplanen som började kallas kristendomskunskap och religion och etik 

undervisning. Ämnets syfte är att få alla elever att bilda sig en detaljerad kunskap om 

kristendomen och andra kristna inriktningar samt andra världsreligioner (Llorent-Bedmar & 

Cobano-Delgado, 2014). 
 

Sverige har sedan mer än fyrtio år en icke-konfessionell religionskunskapsundervisning. All 

undervisning i den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund samt vara allsidig och saklig. 

Eleverna ska inte bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.  

                                 (Holmqvist Lidh, 2016, s. 8). 

 

Som Holmqvist Lidh (2016) skriver i citatet så har Sverige genomgått en förändring under de 

senaste fyra årtiondena och har blivit ett multikulturellt och multi konfessionellt samhälle, det 

har påverkat religionsundervisningens roll i den svenska skolan idag. 

Religionskunskapsämnet ska vara icke-konfessionellt och det blev det med 1969 års läroplan 

som då ändrade ämnets konfessionella prägel och ämnet hette då kristendomskunskap. Det 

nya ämnet fokuserar på världsreligionerna och deras traditioner, religionsundervisningen är 

obligatorisk och syftet är att betona religionernas roll och bidra till den sociala 

sammanhållningen samt förhindra segregation (Llorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014). 

Kritiker av religiösa friskolor anser att de förhindrar integreringen och ökar segregationen. De 

som stödjer friskolor påstår att eleverna i dessa skolor har större möjligheter att utveckla en 

säkrare och rikare identitet (Von Brömssen & Rodell Olgaç, 2010).  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att religionsundervisning i både 

kommunala/statliga skolor liksom i religiösa friskolor, har olika uppbyggnad och innehåll i de 

olika länderna. Graden av konfessionalitet i undervisningen är också något som varierar, inte 

minst över tid, vilket kommer till uttryck i läroplaner och andra styrdokument. Ett förhållande 

som anges som särskilt betydelsefullt för att förstå förändring och olikhet i skilda länders 
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undervisningsstoff är relationen mellan det som skulle kunna kallas nationell religion och 

sekulär stat. 

 

5.2. Statens roll i religiösa friskolor respektive kommunala/statliga skolor 
 

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 överenskommelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 

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

         (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Enligt citatet ovan betyder begreppet icke-konfessionell att den religiösa undervisningen i det 

svenska skolsystemet inte ska prioritera någon särskild världsbild. Alla elever ska trivas i 

deltagandet av undervisningen oavsett kultur, etnicitet och religiös bakgrund. Den här 

neutraliteten omfattar dock inte det som beskrivs i läroplanen, det vill säga samhällets 

grundläggande värderingar. Enligt den svenska skollagen ska de allmänna målen kunna 

uppnås i både icke-konfessionella och konfessionella skolor. Oavsett en skolas profil ska inte 

utbildningen indoktrinera eleverna, det vill säga inte ensidigt påverka elever (Berglund, 

2014). Objektiviteten i religionskunskap och i andra skolämnen har dock blivit ifrågasatt, en 

anledning till det är referensen i läroplanen till den västerländska humanismen och den kristna 

traditionen. En annan anledning är att eleverna genom religionskunskapen blir uppfostrade i 

en sekularism, vilket är ett argument för konfessionella skolors etablering. Användningen av 

begreppet icke-konfessionell visar att religionskunskap ska presenteras på samma vis som 

andra skolämnen i det svenska skolsystemet. Det innebär att ingen livsåskådning framhävs 

och elever från alla etniciteter, kulturer och religiösa bakgrunder ska kunna känna sig 

bekväma i sitt deltagande i skolan (Berglund, 2011).  

Franken (2016) skriver att efter USA blev självständigt har den amerikanska staten 

bestämt att det ska finnas religionsfrihet i landet. Det är inte tillåtet för landet att ha en 

statsreligion enligt de etablerade villkoren i den amerikanska konstitutionens första 

bestämmelse. För landets separatister betydde det att USA skulle grunda en strikt lag som 

skulle göra att kyrka och stat skulle vara separerade. Den separationen innebar att allt religiöst 

inte skulle få något stöd från staten. De ackommoderande var istället övertygade att staten 
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skulle kunna ge stöd till exempelvis konfessionella friskolor om det bidrog till alla invånares 

fördel och om det används i neutrala termer (Franken, 2016).  

Som tidigare nämnt i analysen är den amerikanska skolmyndigheten och amerikanska 

advokater rädda att införa religionsutbildning i de statliga skolorna för de tror att 

undervisningen kan leda till läran i religion istället för om religion. På grund av det är de 

försiktiga med religiösa inslag i andra ämnen i statliga skolor, exempelvis i historia. Dock lär 

sig eleverna väldigt lite om religioner och deras traditioner och historia inklusive deras egna 

religiösa traditioner (Franken, 2016). USA:s stat ger inget statligt stöd till något som har med 

religion att göra, exempelvis religiösa friskolor, dessa verksamheter måste vara självständigt 

drivna och oberoende av staten. Till skillnad från Sverige måste friskolorna i USA själva 

finansiera personalens löner, utbildningen, skolbyggnaden, organiseringen av religiösa 

aktiviteter samt lektioner på ett fristående sätt. Religiösa friskolor kan dock få bistånd av 

staten för undervisningsmaterial om skolan är grundlagsenlig och om undervisningen har ett 

världsligt syfte (Franken, 2016).  

Som Sverige ger Belgien statligt stöd till religiösa friskolor och alla skolor i landet är 

tillgängliga för alla och utbildningen är gratis för alla. Den belgiska staten betalar personalens 

löner och skolans kostnader i både kommunala och religiösa friskolor, till skillnad från USA. 

Alla skolor i Belgien ska vara tillgängliga för alla elever oavsett deras religion, exempelvis 

ska en muslim kunna gå i en katolsk friskola (Franken, 2016). Belgien ger aktivt stöd för olika 

former av religion vilket har lett till ett effektivt förfogande av religionsfrihet i landet. Den 

belgiska befolkningen ska ha rätt att själva välja religiös åskådning och oavsett åskådning ger 

staten stöd. Staten får inte ingripa i en samling av någon religion som invånare kan se som 

både negativ och positiv. Den belgiska staten betalar prästernas löner i religiösa friskolor som 

ett bevis på att religionsfriheten är något viktigt (Franken, 2016).  

I Belgien pågår det en debatt om införande av icke-konfessionell 

religionsundervisning i både kommunala och religiösa friskolor. Franken (2016) berättar om 

att införandet av ett sådant opartiskt ämne ser en del av befolkningen som omöjligt och som 

något dåligt för eleverna att introduceras till. Majoriteten av befolkningen tycker det vore 

bättre för eleverna att ha konfessionella utbildningar organiserade av religiösa myndigheter 

som får stöd från staten. Problemet med det är att de flesta konfessionella friskolorna i landet 

har katolsk profil och majoriteten av eleverna ser inte sig själva som katoliker. Kritiker är 

övertygade om att konfessionell utbildning endast kan lyckas om det lärs ut av en medlem av 

en religion samt att det är omöjligt att lära sig om en religion utan att också lära sig i religion. 
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Därför tycker kritikerna att icke-konfessionellt religionsämne som extra ämne inte behövs 

(Franken, 2016).  
 

It might well be said that one’s education is not complete without a study of comparative religion or the 

history of religion and its relationship to the advancement of civilization. 

(Franken, 2016, s. 194-195).  

 

Enligt Franken (2016) behöver sekulära samhällen en utbildning baserad på religion för att 

samhället ska förbli öppet och sekulärt. I alla kommunala/statliga och religiösa friskolor borde 

religionsämnet vara en del av läroplanen och därför bör USA och Belgien ta initiativ för en 

icke-konfessionell religiös utbildning för att kunna förstå samhället bättre. I båda länderna är 

de rädda för detta men av olika anledningar. Som tidigare nämnt så är USA rädda att 

introducera ämnet på grund av de tror att ämnet ska bli för religiöst om det inte organiseras på 

ett bra sätt. I Belgien tänker de tvärtemot, de är rädda att ämnet inte blir tillräckligt religiöst 

om en icke-konfessionell undervisning skulle införas (Franken, 2016). 

Den svenska läroplanen har blivit starkt påverkad av sekulariseringen i Sverige. 

Religionsundervisning är ett obligatoriskt ämne och dessutom icke-konfessionellt i den 

svenska skolan till skillnad från föregående nämnda länder. Det innebär alltså att det är 

obligatoriskt för alla elever att lära sig om olika religioner och traditioner samt icke religiösa 

åskådningar. Religionsämnet ses vara ett icke-konfessionellt fostrande sätt att studera religion, 

tillsammans med reflektioner om livet. Metoden prioriterar inte någon typ av tradition, 

religion eller etisk filosofi över någon annan åskådning, åtminstone i teorin (Von Brömssen & 

Rodell Olgaç, 2010).  

Konfessionell utbildning är erbjuden i svenska friskolor som får bidrag av den privata 

sektorn som många gånger är religiösa organisationer. I kommunala skolor finns det även 

möjlighet att få konfessionell religionsundervisning, då får även skolorna som arrangerar detta 

statliga bidrag för att undervisa i det ämnet (Llorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014).  

Det statliga stödet påverkar friskolors konfessionalitet och värderingar, exempelvis var 

de två svenska muslimska friskolorna i Brattlunds (2009) studie präglade av sekulära 

värderingar, alltså präglade av icke-konfessionella värderingar som det svenska samhället har. 

Medan de muslimska friskolorna i England från Brattlunds studie var mer präglade av 

traditionella muslimska värderingar, vilket innebär att de har mer konfessionella värderingar. 

I de engelska muslimska friskolorna var de flesta av lärarna muslimer och under skoltiden 

förväntades de att ansluta sig till de traditionella muslimska värderingarna, men utanför 
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skoltiden anpassade de sig till det sekulära samhället och dess värderingar. Till skillnad från 

England så var de flesta lärarna i Sverige icke-muslimer som arbetade i friskolorna. 

Skillnaden mellan de muslimska friskolorna i Sverige och England är det statliga stödet. 

Eftersom de svenska friskolorna får stöd från staten måste de utgå från de sekulära och icke-

konfessionella värderingar som det svenska samhället har, men de engelska skolorna som inte 

får något statligt stöd har inte kravet att vara sekulära och kan därför ha traditionella 

värderingar (Brattlund, 2009). 

I ovanstående analys har det visats att statens roll har inverkat på skolorna genom stöd 

och styrning. Exempelvis i USA har staten ingen kontroll över friskolornas verksamhet och 

därmed får inte styra vad som sker i utbildningen vilket innebär att friskolorna blir mer 

självstyrande. Medan i Sverige och Belgien har staten kontroll och kan styra över vad som 

undervisas i religionsämnet i friskolorna. Sverige har en icke-konfessionell undervisning som 

de andra nämnda länderna visats sig inte har och är rädda att införa en sådan form av 

undervisning av olika anledningar. 
 

5.3. Föräldrars val och elevers religionsfrihet 

Brattlund (2009) berättar om vilka anledningar till varför föräldrar i Sverige och England 

väljer att sätta sina barn på muslimska friskolor. En anledning är att föräldrar vill att deras 

barn ska lära sig mer om sin egen trosuppfattning som i detta fallet är Islam. Det hjälper 

barnen att stärka deras kunskaper i religionen och hjälper dem att bli bra medborgare i 

samhället. Ytterligare en anledning till att gå i en muslimsk friskola är att föräldrarna vill att 

deras barn ska slippa negativa stereotyper, mobbning och rasistiska attityder. Detta är något 

som muslimska barn upplever i kommunala skolor då till exempel många muslimska flickor 

använder sig av hijab och blir lätt utpekade eftersom det syns tydligt att flickorna är muslimer. 

Detta sker inte bara bland elever utan även också bland lärare, speciellt muslimska kvinnor på 

grund av hijaben (Brattlund, 2009).  

Brattlund (2009) berättar även att de elever som går i de svenska muslimska 

friskolorna har friheten att välja om de vill be, vilket de får tid och plats för på skolan. 

Dessutom får även flickorna och kvinnorna välja om de vill bära hijab eller inte, det är deras 

egna beslut om de gör det eller inte. Till skillnad från de muslimska friskolorna i England så 

kan de begära att flickor och kvinnor bär hijab och får ha mer konfessionella regler än 

svenska muslimska friskolorna. De engelska muslimska friskolorna har möjlighet att vara mer 

konfessionella eftersom staten inte stödjer dem. De kan på så sätt ha dessa regler som inte de 

svenska muslimska friskolorna kan (Brattlund, 2009).  
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Berglund (2014) nämner en till anledning till att föräldrar i Sverige väljer muslimska 

friskolor är svårigheter när föräldrar har mött kommunala skolors personal och huvudmän, de 

har känt sig förödmjukade i interaktionen med dem. Tack vare det så har föräldrarna 

övertygats att det är omöjligt att utöva sin föräldraroll effektivt i de kommunala skolorna och 

därför har de valt en muslimsk friskola till sina barn. Muslimska föräldrar tycker också att det 

är viktigt att ha en undervisningsmiljö där deras barn inte bara blir undervisade om Islam från 

de kommunala skolornas religionsundervisnings böcker. Utan föräldrarna vill också att 

barnen ska få undervisning i Islam från konfessionella lektioner i friskolor där Islam är 

normen och att barnen då lär sig om det rätta sättet att leva utifrån Islam (Berglund, 2014).  

I Sverige är alla skolors utbildning gratis och öppna för alla men i USA är religiösa 

friskolor inte tillgängliga för alla på grund av ekonomiska skäl. Det är ofta endast de 

förmögna föräldrarna i USA som har möjlighet att betala för att deras barn ska gå i en religiös 

friskola. Därför är frågan om statligt stöd för religiösa friskolor stor för om alla inte har 

möjlighet att gå på den skolan de vill så uppfyller inte de religiösa friskolorna de 

grundläggande kraven, vilket är att friskolors dörrar ska vara öppna för alla (Franken, 2016). 

Detta leder till oro för segregering då religiösa friskolor kan skilja elever till exempel genom 

klasskillnader och religion. Det blir alltså möjligt att hålla elever på friskolorna borta från 

andra elever i landet och det tillför till den sociala exkluderingen. Detta är även ett problem i 

andra länder det är inte bara USA som upplever detta (Sporre, 2013). 

Att starta egen organisation är en frihet, dock är det tveksamt om den friheten alltid är 

en välsignelse. Enligt Franken (2016) får religiösa friskolor i USA inget stöd av staten och 

därför har de ingen kontroll över vad som finns i kursplanen, till exempel om friskolorna 

undervisar om kreationism som en vetenskaplig teori, kan inte staten stoppa det för de har inte 

rätten till att ingripa. Det kan leda till att eleverna på friskolorna inte får rätt vetenskaplig 

information i det ämnet. I somliga religiösa friskolor får inte eleverna uppmuntran till 

självständigt reflekterande eller möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till ämnet. 

Detta är något som Franken (2016) ser som essentiellt i ett liberalt samhälle. Utbildningen ska 

förbereda eleverna för ett liv som självständiga medborgare i deras framtida vuxna liv. På 

grund av eventuell brist i den grundläggande utbildningen som kan finnas i en religiös friskola 

har dessa elever inte samma möjligheter till att bli självständiga medborgare (Franken, 2016).  

Även i Belgien garanteras inte bara religionsfrihet utan även rätten till utbildning 

garanteras, alla föräldrar har rätten att välja utbildning till sina barn och de har även rätten att 

sätta sina barn i religiösa friskolor som har deras egen åskådning i verksamheten. Detta visar 

att belgiska skolor ur ett teoretiskt perspektiv förhåller sig rättvist och opartiskt till 
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föräldrarnas religiositet. All utbildning ska vara gratis och tillgänglig för alla barn oavsett 

religion, klass och etnicitet, precis som i Sverige (Franken, 2016).  

På grund av sekulariseringen har det uppstått ett problem i Belgien, de katolska 

friskolorna är för många då antalet elever och föräldrar som vill ansluta sig till katolicismen 

har minskat. Trots det måste många elever ändå välja katolska friskolor för att det finns inga 

andra skolor att välja på. Det i sin tur leder till att elever blir skyldiga att delta i religiösa 

aktiviteter som inte tillhör deras egen trosuppfattning, då får inte eleverna sin religionsfrihet i 

sin utbildning. Därför är det nödvändigt att den belgiska staten ändrar på religiösa friskolors 

upplägg så elever inte berövas på sin religionsfrihet (Franken, 2016).  

Det går att säga att i både USA och Belgien är det tyvärr inte garanterat att elever får 

möjlighet att bilda sin egen trosuppfattning. Anledningarna är olika i båda länderna, i USA är 

anledningen att staten inte ger stöd till religiösa friskolor och i Belgien är det tvärtom då 

staten ger för mycket stöd för några religiösa friskolor. Om USA skulle börja ge statligt stöd 

till de religiösa friskolorna så skulle det kunna leda till att klasskillnader försvinner och staten 

skulle ha mer kontroll över skolornas läroplan. Om Belgien skulle ge mer stöd till andra 

religiösa friskolor än endast katolska så skulle det funnits fler alternativ av skolor för elever 

med andra livsåskådningar (Franken, 2016).  

För att garantera religionsfrihet i utbildningen för eleverna i båda länderna så behövs 

det ske en förändring. Både USA och Belgien har gått från att vara kristna till sekulariserade 

länder och därför borde religion bli ett obligatoriskt ämne och undervisas på ett icke-

konfessionellt vis (Franken, 2016).  

Det står i den Europeiska Konventionen för de mänskliga rättigheterna att det ska 

garanteras frihet till utbildning för alla människor, och därmed finns möjligheten att skapa och 

driva religiösa friskolor. De flesta samhällen i Europa blir mer och mer sekulära då den 

religiösa mångfalden blir större och befolkningen blir samtidigt mindre religiöst troende. På 

grund av det har de religiösa friskolornas roll blivit allt mer ifrågasatt. Trots att religiösa 

friskolor är tillåtna i Europa och att de får statligt stöd blir det ofta debatter kring frågor som 

offentlig finansiering, deras undervisningsmetoder och deras organisation och självständighet 

(Maussen & Bader, 2014).  

I analysen ovan visas att samhället anses inverka på föräldrars val av religiösa 

friskolor. Anledningen uppges vara att deras barn blivit utsatta för kränkning som har med 

religion och religiositet att göra. Det handlar också om att deras barn ska kunna utöva sin 

religion i högre grad än vad de kan om de går i kommunal eller statlig skola. Då de länder 

som här diskuteras har olika utbildningssystem och grunderna till de olika skolformerna som 
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finns skiljer sig åt, blir också de samhälleliga och institutionella förutsättningarna avgörande 

för skolvalet, och därmed barns möjlighet till att bilda egen trosuppfattning. 
 

6. Diskussion 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ska analysens resultat, eventuella 

brister i studien samt undersökningens möjliga svagheter och begränsningar identifieras i 

diskussionen. Vi kommer dela upp diskussionen som Eriksson Barajas m.fl (2013) föreslår för 

att få en strukturerad diskussion i följande delar: resultat och slutsats samt studiens brister och 

begränsningar. 

	

6.1. Resultat och slutsats 

Efter vi har analyserat allt material vi hittat och svarat på våra frågeställningar har vi märkt att 

de flesta länderna som diskuterats är idag sekulära, vilket innebär att de inte är troende men 

samtidigt har länderna blivit mångkulturella då det finns mycket religiös mångfald. En del 

människor väljer på grund av detta att avstå från religion för de tycker att det tar för stor plats 

och att det är något folk kan utöva privat (Franken, 2016). Samtidigt finns det människor som 

tycker det är bra att religionen tar plats och att de känner att det finns större möjlighet att 

utöva sin religion (Brattlund, 2009). Religiösa friskolor kan vara något som är bra för båda 

åsikterna då dem som vill kan utöva sin religion privat och att de som inte vill kan välja 

kommunala skolor och få en icke-konfessionell utbildning. Även om de religiösa friskolorna 

måste ha en icke-konfessionell undervisning i Sverige så får de ha en konfessionell profil och 

verksamhet där de kan ha extra moment med konfessionella inslag.  

Som vi nämnt i vår analys har den tidigare forskningen visat att religionsundervisning 

i både kommunala/statliga skolor liksom i religiösa friskolor har olika uppbyggnad och 

innehåll i de olika länderna. Ett förhållande som anges som särskilt betydelsefullt för att förstå 

förändring och olikhet i skilda länders undervisningsstoff är relationen mellan det som skulle 

kunna kallas nationell religion och sekulär stat. Det skulle kunna sägas att skolan blir en 

avspegling av samhället baserat på statens uppbyggnad men också historiskt hur religion har 

spelat roll och förändrats i vissa fall. Exempelvis Belgien som fortfarande präglas av 

katolicismen, Sverige som har gått från att vara konfessionell till icke-konfessionell och USA 

som inte vill ge stöd åt något med religion att göra.  

I vår analys berättade vi om hur det har visats att statens roll har inverkat på skolorna 

genom stöd och styrning. Sverige är till exempel väldigt unikt i sin religionsundervisning då 
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den ska vara helt icke-konfessionell oavsett typ av skola och vilken profil den har. Det ser inte 

ut på detta sätt i andra länder, exempelvis som Franken (2016) berättar i sin studie om USA 

och Belgiens religionsundervisning. I USA är det inte tillåtet alls med någon 

religionsundervisning i statliga skolor dock är det möjligt att driva religiösa friskolor men 

staten har ingen kontroll över dem och vad som undervisas där. Därmed får inte staten styra 

vad som sker i utbildningen vilket innebär att friskolorna blir mer självstyrande. I Belgien är 

majoriteten av skolorna katolska friskolor och det finns väldigt få andra typer av skolor som 

gör att valet till annan skola med annan inriktning blir begränsat (Franken, 2016). Statens 

inblandning genom statligt stöd påverkar mycket i hur skolor bedrivs och influeras. Sverige 

ger statligt stöd till alla skolor så länge de går efter skollagens regler och läroplanens mål och 

värderingar, där icke-konfessionalitet är en stor faktor annars får inte skolan längre drivas. I 

USA däremot så vill inte staten ha något med religion att göra och därför ger de inget statligt 

stöd till något som berör religion. På grund av statens bristande engagemang i religiösa 

företeelser kan religiösa friskolor drivas på det sätt som huvudmannen till skolan vill då de får 

stöd från privata organisationer. Detta kan få konsekvenser där elever får otillräcklig kunskap 

om andra kulturer och traditioner som kan leda till främlingsfientlighet (Franken, 2016).  

Tidigare i analysen skrev vi att samhället anses inverka på föräldrars val av religiösa 

friskolor enligt tidigare forskning. Vi skrev även att länderna som har diskuterats har olika 

utbildningssystem och grunderna till de olika skolformerna som finns skiljer sig åt, och att de 

samhälleliga och institutionella förutsättningarna blir avgörande för skolvalet, och därmed 

barns möjlighet till att bilda egen trosuppfattning.  

Föräldrar har rätt till att placera sina barn på valfri skola som de tycker passar deras 

barn, de har rätt till att välja en skola vars profil stämmer överens med deras livsåskådning 

och det är en mänsklig rättighet (Svensson & Backholm, 2015). Det finns olika anledningar 

till varför föräldrar placerar sina barn på de olika skolorna. Ibland kan det handla om att de 

blir mobbade och kränkta i den kommunala skolan på grund av sin religion (Brattlund, 2009), 

och i andra fall är anledningen att föräldrarna vill att de ska lära sig att bli till exempel bra 

muslimska medborgare (Berglund, 2011). Religiösa friskolor ska som sagt också vara icke-

konfessionella i undervisningen och inte påverka elevernas åsikter, dock är de konfessionella 

inslagen utanför undervisningen obligatoriska för alla elever. Det innebär att eleverna måste 

delta även om de inte vill eller inte är intresserade av religionen och oftast handlar 

undervisningen om deras heliga skrift. Som Berglund (2011) skriver i sin studie lär sig 

eleverna att memorera och recitera Koranen i IRE-undervisningen som tidigare nämnt är 

obligatorisk. Klasson Sundin (2011) skriver om religionsfrihet i form av frihet till och frihet 
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från religion. Då menar hon att friheten till religion blir rätten att få leva i överensstämmelse 

med sin religiösa tradition eller uppfattning, friheten från religion blir rätten att undgå för att 

utsättas för religiös påverkan samt att delta mot sin vilja i religionsutövningar. I de flesta 

skolorna i analysen var de konfessionella inslagen obligatoriska för alla elever. Det gör att 

eleverna som inte vill delta inte får utöva sin rätt till frihet från religion, men de elever som 

vill delta i de konfessionella inslagen får utöva sin rätt till frihet till religion.   

Nilsson (2011) talar om barnets bästa och att det inte alltid är tydligt för föräldrar och 

lärare vad som faktiskt är barnets bästa i olika situationer. Till exempel kan föräldrarna med 

barn i de muslimska friskolorna i analysen tycka att deras barns bästa är att komma ifrån 

mobbning och utpekning i de kommunala skolorna. Därför kan de tycka att muslimska 

friskolor är bättre för då känns det mer familjärt och det blir mindre risk för utpekning. 

Barnen har många olika aktörer omkring sig som har egna uppfattningar om vad som är bäst 

för barnet i fråga, det måste klargöras vems uppfattning som ska sättas först för att avgöra vad 

som kommer bli bäst. Exempelvis kan valet av skola vara avgörande för barnets bästa och de 

olika aktörerna kan ha skilda uppfattningar om vilken skola som kommer gynna barnet. Hur 

vi än vrider och vänder på det så blir alltid barn påverkade av föräldrar och/eller lärare på 

något sätt genom undervisning eller uppfostran. Därför har inte elever sådan stor möjlighet att 

finna sin egen trosuppfattning i denna tidiga ålder och därför är elevernas religionsfrihet 

begränsad. 
 

6.2. Brister och begränsningar 

Några brister i denna studie var bland annat att det inte finns mycket forskning om olika typer 

av religiösa friskolor i Sverige, utan majoriteten av forskningen som var relevant för studien 

handlade om muslimska friskolor. Det finns 72 konfessionella friskolor i Sverige varav 66 är 

grundskolor och 54 är kristna, nio är muslimska och tre är judiska (Berglund & Larsson, 

2007). Detta är enligt statistik från 2006 vilket är den enda vi lyckats hitta där de skriver ut 

vilken religiös profil skolan har, när vi har letat efter statistik från Skolverket står det att sidan 

har upphört. Vi tror att en anledning till att det finns så mycket forskning om muslimska 

friskolor är att Sverige är ett kristet land och därför blir den muslimska friskolan främmande, 

dessutom hur de framställs i media kan leda till nyfikenhet hur det faktiskt ser ut. Vi har heller 

inte hittat mycket forskning om hur barns religionsfrihet påverkas direkt genom religiösa 

friskolor undervisning som vi hade hoppats på men vi lyckades hitta mycket om varför 

föräldrar väljer att placera sina barn i sådana skolor och har även kunnat dra vissa slutsatser 

genom att kolla på den institutionella och organisatoriska nivån.  
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I framtida forskning kan det vara bra att besöka flera olika typer av religiösa friskolor 

då det finns mest forskning om muslimska friskolor i Sverige. Den framtida forskningen kan 

bestå av intervjuer med elever, lärare, huvudmän och eventuellt föräldrar. För att undersöka 

verksamheten, undervisningen samt elever och föräldrars åsikter om hur de upplever skolan. 

Mer forskning behövs göras angående hur elevernas religionsfrihet påverkas i de religiösa 

friskolorna, samt undersöka hur stor roll och insyn staten verkligen har över friskolorna och 

över den konfessionella verksamheten.  
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