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Titel 

’Fundamentalism, barnfängelser och religionsfrihet’ En diskursanalytisk studie av debatten kring religiösa friskolor

’Fundamentalism, education and freedom of religion’ An analysis of the debate regarding religious schools
Sammanfattning

Abstract

Uppsatsens syfte är att analysera den mediala debatten kring konfessionella friskolor för att komma fram till hur 
diskursen kring de religiösa friskolorna konstrueras. Vilka teman är debatten uppbyggd kring, vilka utgångspunkter 
grundar sig den i och vilka begränsningar skapas det i talet om de religiösa friskolorna? Uppsatsen behandlar såväl 
olika syn på religion och dess betydelse, som integration, liberalistiska värden och hur makt skapas i samband med 
institutionaliserade diskurser.

Vidare kan man genom debatten även utröna diskussioner om vilken funktion skolan bör ha, hur mycket statlig 
styrning som är önskvärd och hur intolerans egentligen ska definieras. Genom analysen uppmärksammas det svenska 
svenska samhället och de sekulariserade samt liberalistiska värden som styr möjligheterna att utala sig som de 
religiösa friskolorna. Debatten kring de religiösa friksolorna kan bland annat ses som en sätt att försöka kontrollera 
och definiera religionen och dess alltmer påtagliga plats i det offentliga.

Nyckelord

Religion, diskurs, skola, sekularisering, liberalism, makt
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1

 Inledning

Debatten kring de konfessionella friskolorna har under en längre tid varit aktuell, frågan väcker 

starka känslor och uttalanden följer därefter. Skolorna har beskrivits som barnfängelser1 och 

sekter för indoktrinering2 men även i enstaka fall som betydelsefulla tillflyktsorter där individen 

ges möjlighet att få utöva sin tro.3 Det skrivs om religiös fanatism såväl som tvångsateism4, 

extremism5, sekularisering6, segregation7 och terrorism8.   

   Den 15 oktober 2007 håller så skolminister Jan Björklund en presskonferens angående direktiv 

för en hårdare kontroll av friskolor och skolväsendet. Huvudfrågan rör de konfessionella 

friskolorna och i direktiven till skollagen slås det fast att konfessionella inslag får existera i 

friskolorna, så länge som de äger rum vid sidan av undervisningen. Vidare ska de konfessionella, 

likväl som övriga friskolor och de kommunala skolorna utsättas för en mer regelbunden kontroll 

och det ska även finnas en möjlighet att skolor ska kunna stängas med omedelbar verkan vid 

grova överträdelser.9

   Mitt material härrör från såväl tiden innan som efter Björklunds uttalande, vissa refererar direkt 

till hans direktiv, medan andra inte förhåller sig till det alls. Utöver upprörda känslor är debatten 

fylld av motsättningar såväl som konsensus, den cirkulerar kring tematiker som i första hand 

verkar vitt skilda åt, men som alla förenas i frågan om religiösa friskolorna. För mig blir det 

således en fråga om att försöka reda ut debatten, dra i dess trådar för att se hur den hänger ihop 

och hur uttalanden förutsätter och relaterar till varandra. Vidare blir det en fråga att se vad 

diskussionen kan säga utöver det specifika, vad tas för självklart och sant, vad kan det säga oss 

om det samhälle skolorna verkar i?

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att analysera den mediala debatten kring de religiösa friskolorna, för att 

komma fram till hur diskursen kring de religiösa friskolorna konstruerats och vilka konsekvenser 

denna konstruktion ger.

 Vilka utgångspunkter är diskursen grundad på; vad tas för självklart och sant?

 Vilka olika tematiker är diskursen uppbyggd kring, hur är den konstruerad?

 Hur möjliggörs debatten, vad grundar den sig i och vilka möjligheter och begränsningar 

finns det i talet om de religiösa friskolorna?

 Vad kan diskursen om de religiösa friskolorna säga oss om samhället vari den skapats?

                                                
1 Fredriksson, Daniel (080126) Otäck skolhets: Kristianstadsbladet
2 Skogkär, Mats (070117) Rätt med tuffa friskolekrav: Sydsvenskan
3 Eriksson, Anna & Molin, Kari (071016) Islamiska skolan ser gärna täta kontroller: Dagens Nyheter
4 Narti, Anna Maria (070612) Anna Maria Narti om att ateism föder intolerans: Religionsfrihet minskar våldet: Expressen: 
5 Flygt Högberg, Cecilia (070326) Sanktioner för kommuner som struntar i skolbrister: Riksdag & Departement
6 Olsson, Peter J (070407) Påsken, religionen och fotbollen: Kvällsposten
7 Häggström, Olle (071031) Religion skapar sprickor: Göteborgs-Posten
8 Gelotte, Gert (080219) Finns plats för sharia?: Göteborgs-Posten
9 Presskonferens Rosenbad: Björklund, Jan (071015) Pressträff med Björklund om konfessionella friskolor: 
http://www.regeringen.se/sb/d/9639/a/90233 Besökt: 080307
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Bakgrund

Vid sidan av det offentliga skolväsendet i Sverige finns det så kallade fristående skolor. Det som 

är utmärkande för de fristående skolorna är att de inte har kommunen eller landstinget som 

huvudman. Vid sidan av den allmänna inriktning som merparten av de fristående skolorna 

innehar, finns även skolor med särskild pedagogik samt skolor med en religiös inriktning – så 

kallade konfessionella friskolor.10 Utav de 596 friskolorna som fanns registrerade vid årsskiftet 

2005/2006 hade 30 procent en specifik pedagogisk inriktning, medan 11 procent hade en 

konfessionell profilering på skolan.11

   Oavsett profil eller inriktning följer de fristående skolorna i allmänhet Lpo 94 eller Lpf 94 samt 

de nationella kursplanerna, vilka fungerar som styrdokument även för den kommunala 

skolverksamheten. I läroplanerna beskrivs skolans verksamhet, de mål den ska uppnå, riktlinjer 

för verksamheten och skolans värdegrund. Enligt skollagen ska varje verksamhet i skolan 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar såsom 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. I läroplanen står 

också utskrivet att all undervisning ska vara icke-konfessionell. 12

   År 1995 blir dock Europakonventionen, den europeiska konventionen för skydd av de 

mänskliga rättigheterna och friheterna, till svensk lag.13 Konventionen förkunnar rätten till 

religionsfrihet; individens rätt att fritt utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, 

sedvänjor eller ritualer.14 Gentemot läroplanens förordning om icke-konfessionell undervisning 

står därmed Europakonventionens förkunnande om individens rätt att utöva sin religion genom 

undervisning, vilket leder till konflikter om vilken av förordningarna som ska ges företräde.15

Material och urval

Det material jag använt mig av i denna studie innefattar tidningsartiklar, vars gemensamma 

nämnare är att de innefattar orden religiös eller konfessionell friskola.16 Jag har valt att inte göra 

något selektivt urval utefter tidning eller artikelinnehåll vilket innebär att artiklarna härstammar 

                                                
10 Skolverket: Vad är fristående skolor?: http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/961 Besökt: 080307
11Skolverket: Fakta om fristående skolor: http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/9593 Besökt 080520
12 Skolverket: Läroplaner: http://www.skolverket.se/sb/d/468 Besökt 080424
13 Klagomål till Europadomstolen: Regeringens webplats om mänskliga rättigheter 
:http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=4&module_instance=5&action=pod_show Besökt 080423
14 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna: 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/bb9e3648d3ba4bc99876ca6c6485a221/e
uropa_501104.pdf Besökt: 080425
15 Gerle, Elisabeth (2000) Mångkulturalismer och skola: Regeringskansliet: Utbildningsdepartementets 
Värdegrundsprojekt: s. 33
16 Sökningen gjordes på presstext: http://www.presstext.se.lt.ltag.bibl.liu.se/ Besökt 080331 Sökord: Konfessionell 
friskola samt religiös friskola
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från såväl dagstidningar som kvällspress.17  För att skapa en greppbar mängd material har jag 

dock valt att enbart arbeta med material från en begränsad tidsperiod. För att fånga den aktuella 

diskussionen har jag därmed valt att använda mig av artiklar från januari 2007 till 19 februari 

2008, då den senaste artikeln är skriven. Genom att jobba med urvalskriterier som grundar sig på 

tidsliga aspekter istället för innehållsliga hoppas jag kunna undvika att påverka materialet 

subjektivt. Det är också mitt syfte att se inom vilka kontexter och sammanhang som de 

konfessionella friskolorna överhuvudtaget diskuteras och att då begränsa materialet utifrån dess 

innehåll vore att motverka mitt syfte. 

   Något som jag saknat i mitt material är dock artiklar som är skrivna av representanter från 

friskolorna, entusiaster, lärare eller elever. Där mitt material till övervägande del är skrivet av 

människor som ställer sig mycket kritiska till friskolorna, finns det knappt inget utrymme för att 

analysera argumenten för skolorna. Att representanter från skolorna är så sparsamt representerade 

i materialet väcker också frågor om hur pass tillgänglig och öppen debatten är.18 En intressant 

jämförelse är hur Kristina Gustafsson i sin avhandling, analyserat insändare i en mindre 

lokaltidning och därmed fått ett material som innefattade såväl förespråkare för som motståndare 

mot skolorna, vari representanter från skolorna själva fanns representerade.19

Centrala begrepp

Konfessionell/religiös

I debatten kring friskolorna används både begreppet konfessionell och religiös friskola, och i 

allmänt tal likställs de båda begreppen ofta med varandra. Vissa gör skillnad på religiösa och 

konfessionella inslag i skolan där de senare syftar till de tillfällen då eleven (förväntas) bekänna sig 

till en viss religionsuppfattning eller tro.20 Jag ämnar därmed följa på debattens linje och inte göra 

någon åtskillnad mellan begreppen konfessionell eller religiös friskola, däremot kommer jag att 

uppmärksamma när det är de konfessionella inslagen som åsyftas. 

Teori och metod

Jag har valt att analysera mitt material utifrån en diskursanalytisk ansats vilket innebär att metod 

och teori blir intimt sammanlänkade. Som forskare ser jag på mitt material utifrån vissa teoretiska 

ansatser vilket i förlängningen innebär att metoden för genomförandet av analysen kommer att 

präglas av desamma. 

                                                
17 För en fullständig redogörelse av de tidningar som urvalet gjorts utifrån se: www.presstext.se
18 Foucault, Michel (1993) Diskursens ordning: Stockholm/Stehag: s. 26
19 Gustafsson, Kristina (2004) Muslimsk skola, svenska villkor: Umeå
20 Presskonferens Rosenbad: Björklund, Jan (071015) Pressträff med Björklund om konfessionella friskolor: 
http://www.regeringen.se/sb/d/9639/a/90233 Besökt: 080307
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Socialkonstruktivismen och språket

Varje analys förutsätter att forskaren tar ställning till hur han eller hon ser på verkligheten, och i 

förlängningen den empiri som denne valt att studera. Frågan om vad jag som forskare över huvud 

taget kan få kunskap om påverkar givetvis hur jag kan införskaffa den kunskap och även vilket 

material som blir relevant för min studie. 

   I mitt fall har jag utgått från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag 

inte kan nå fram till några definitiva sanningar om hur världen är beskaffad, däremot kan jag få 

kunskap om hur sanning konstrueras socialt. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är vår 

syn på och vår kunskap om världen historiskt och kulturellt beroende. Vi skapar kunskap genom 

social interaktion, tillsammans bygger vi upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som 

ska definieras som rätt och fel. Den gemensamt skapade världsbilden normaliserar i sin tur vissa 

handlingsmönster, relationer och även åsikter till fördel framför andra.21

   Enligt socialkonstruktivismen gör vi alltså något med verkligheten, vi skapar den och språket 

har en avgörande roll för hur vi över huvud taget får tillträde till denna verklighet.22 Utan vårt 

språk hade vi inte kunnat fungera som sociala varelser i den utsträckning som vi gör. Vi behöver 

ord för att kommunicera med varandra, för att kunna tala om någonting, men vi behöver också 

betydelsekonstruktioner för att detta tal ska uppfattas ha relevans och giltighet. Vårt språk är 

ingen objektiv storhet som existerar utan vår inverkan, ett ord, ett begrepp eller ett tecken, som 

diskursteoretikerna Laclau och Mouffe skulle kalla det, måste fyllas med betydelse för att kunna 

användas.23 Så fort som vi använder språket, när vi exempelvis namnger ting, grupperingar eller 

händelser skapas ett visst sammanhang och vi har därmed med språkets hjälp format verkligheten 

i en specifik riktning.24

Diskurs 

När språket blir strukturerat enligt särskilda mönster, när ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen får företräde kan vi tala om en diskurs. 25 När det gäller hur man definierar och förstår 

begreppet diskurs skiljer detta sig åt beroende på vilken eller vilka teorier man vänder sig till. Jag 

menar dock på att diskurs kan ses som en ordning som reglerar vårt sätt att tala, skriva och 

uppfatta världen utifrån och i enlighet med.26 En diskurs innefattar vissa kulturellt och historiskt 

specifika ”försanthållanden” om världen, dessa ”sanningar” får statusen av självklarheter som inte 

(kan) ifrågasättas.27 Utifrån och i relation till dessa skapas betydelsesystem som reglerar vad som 

är möjligt och relevant att tala om inom en viss kontext.28 Den diskursiva analysen kommer 

                                                
21 Winter Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod: Lund: s. 10ff
22 Ibid. s. 15
23 Bergström, Göran & Boréus, Kristina ’Diskursanalys’ I: (Red.) Bergström, Göran & Boréus Kristina (2005) Textens 
mening och makt: Lund: s. 315f
24 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva ’Introduktion’ I: (Red.) Börjesson & Palmblad: 2007: s. 10
25 Winter Jørgensen & Philips: 2000: Lund: s. 7
26 Börjesson, Mats (2003) Diskurser och konstruktioner: Lund: s. 19
27 Börjesson & Palmblad ’Introduktion’ I: (Red.) Börjesson & Palmblad: 2007: Malmö: s. 12
28 Winter Jørgensen & Philips: 2000: s. 17f
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således att fokusera på vad som sägs i olika sammanhang men också vad som gör det möjligt att 

säga det.29 Diskursen är således socialt konstituerad men i dess praktik blir den även socialt 

konstituerande.30

Om forskningens och forskarens roll

Som forskare strävar man givetvis efter att producera ett så pass objektivt material som möjligt. 

Det blir varje forskares utmaning att försöka presentera och analysera sitt material utan att i 

alltför hög styras grad av såväl personliga erfarenheter, teoretiska utgångspunkter eller 

metodologiska tillvägagångssätt. För att undvika detta bör man som forskare ständigt reflektera 

över och göra läsaren uppmärksam på hur man påverkat sitt material.31

   I det material som jag studerat är artiklarna skrivna av individer som personligen är engagerade i 

friskolorna i tydlig minoritet och för mig har det varit etiskt problematiskt att jobba med material 

där individer enbart blir talade om. Avsaknaden av artiklar där de själva får uttala sig gör att jag 

inte heller kan försöka utjämna maktbalansen genom att låta deras egna röster bli hörda.  För mig 

innebär detta också att jag får vara extra försiktig så att jag inte på eget bevåg utser mig själv till 

språkrör för de i friskolorna engagerade. Det skulle inte bara påverka validiteten i min analys men 

det skulle även vara etiskt inkorrekt, även om intentionerna var de motsatta.

   Som en socialkonstruktivistiskt inspirerad forskare, som fokuserar på språket och dess 

maktaspekter, blir det också av vikt att fundera över vad man gör med sin egen forskning. Där jag 

som forskare producerar ”sanningar” och verklighet blir det också en etisk skyldighet att 

reflektera över vad det är för verklighet jag skapar.32 Att göra ett fenomen till ett 

forskningsområde kan i vissa fall närmast likställas med att göra det till ett problemområde33 och 

det är svårt att undkomma frågan om jag, med detta arbete, inte bara bygger på den 

stigmatiserade bilden av de konfessionella friskolorna som något problematiskt.34 Det är givetvis 

en risk som jag får förhålla mig till samtidigt som jag inte tror att man ska undvika att analysera 

och diskutera frågor som anses vara problematiska och känsliga. Jag menar på att forskningens, 

och samhällsdebattens roll, är att kritiskt analysera och skapa nya infallsvinklar, tolkningar av och 

förståelse för såväl samhälleliga fenomen som debatter. Genom att försöka se längre än till det 

specifika, att lägga tyngdpunkten på hur något konstitueras som problematiskt snarare än att det 

är problematiskt, kan i min mening säga oss mer om både det fenomen vi studerar men inte 

minst om de kontexter inom vilket det skapas.35

                                                
29 Börjesson & Palmblad ’Introduktion’ I: (Red.) Börjesson & Palmblad: 2007: Malmö: s. 12
30 Bergström & Boréus  ’Diskursanalys’ I: (Red.) Bergström & Boréus:2005: Lund: s. 307f
31 Winter Jørgensen & Philips: 2000: s. 29
32 Alver, Bente Gullveig & Øyen Ørjar (1998) Etik och praktik i forskarens vardag: Lund: s. 57
33 Ibid. s. 56
34 Majoriteten av alla artiklar förhåller sig negativt till de religiösa friskolorna, något som uppmärksammas och 
analyseras i uppsatsen.
35 Jämför Foucaults diskussion angående makt och vetenskap I: Beronius, Mats ’Vetandets spel – inledning till 
Foucaults kulturkritik’ I: (Red.) Bergryd, Ulla (1987) Den sociologiska fantasin: Stockholm: s. 65f
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Laclau och Mouffe – diskursteori

Enligt Laclau och Mouffe kan man se på en diskurs som ett språkligt ”nät” där olika ord (tecken) 

förbinds med och får betydelse utifrån dess relation till varandra.36 Dessa relationer är dock aldrig 

fastlagda, det utkämpas en ständig kamp om att fixera tecknens betydelse.37 Då den diskursiva 

praktiken alltid innefattar social praktik, ett sätt att forma världen, blir det i förlängningen en 

kamp också om att definiera och fixera betydelser i det sociala.38 Det blir därigenom 

diskursanalysens syfte att kartlägga de processer varigenom vi kämpar om hur tecknens betydelse 

ska fastläggas,39 och för att redovisa hur denna kartläggning ska genomföras använder sig Laclau 

och Mouffe av en extensiv begreppsapparat. 

   En diskurs är således uppbyggd av olika tecken (ord) som får sin betydelse genom hur de inom 

diskursen är relaterade till varandra. I genomförandet av analysen söker forskaren 

uppmärksamma och analysera hur (och vilka konsekvenser det ger att) orden sätts i en särskild 

relation till varandra i så kallade ekvivalenskedjor. Ett teckens betydelse kan låsas fast genom 

artikulering, en praktik varigenom innebörden i ordet blir diskursivt bestämd. Vid varje form av 

artikulering bör man som diskursanalytiker även uppmärksamma vilka betydelser det är som 

utesluts, vad ordet inte kommer att representera. När detta skett kan vi tala om tecknet som ett 

moment, de tecken vars betydelse inte är fastställda omnämns i sin tur som element. Begreppet 

nodalpunkter refererar till de element eller moment som utgör ett slags centrum i en diskurs. 

Flytande signifikanter i sin tur är de element som knyter samman olika diskurser i dess försök att 

fastlägga innebörden i elementet.40

   För mig erbjuder Laclau och Mouffe en teori som gör att jag kan arbeta nära texten, utifrån och 

med hjälp av de begrepp och formuleringar som finns representerade däri. Genom dess extensiva 

begreppsapparat har jag också ett tydligt ramverk att arbeta med i mitt mål att söka reda ut hur 

debatten är uppbyggd. Då debatten kring de religiösa friskolorna cirkulerar kring så pass skilda 

teman, ger diskursteorin mig en möjlighet att även se hur dessa såväl förutsätter som skapar 

varandra och vilka effekter det kan ge på hur man kan tala om skolorna.

Foucault – om normalitet, avvikelse och makt

Michel Foucault kan närmast ses som normgivande inom diskursanalys, han lämnas sällan 

obenämnd i diskussioner som rör ämnet och såväl teoretiker som forskare refererar till honom i 

deras arbeten. Med hjälp av Foucaults teorier kan vi komma närmare svaret på frågan om vad 

som är relevant och möjligt att säga vid ett specifikt tillfälle. För Foucault har fokus nämligen inte 

legat på själva uttalandet i sig, utan snarare på dess förutsättningar: vad får egentligen sägas och av

                                                
36 Wreder, Malin ’Ovanliga analyser av vanliga material- vad diskursteorin kan göra med enkäter’ I: (Red.) Börjesson 
& Palmblad: 2007: s. 34ff
37 Winter Jørgensen & Philips: 2000: s.32f
38 Winter Jørgensen & Philips: 2000: s. 31
39 Ibid. s. 47
40 Ibid. s. 33ff
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vem?41  I mitt fall är användningen av Foucault ett sätt att uppmärksamma de regler som styr 

vilka möjliga uttalanden som kan göras, vilket därigenom ger mig en ingång till det samhälle vari

debatten skapats.    

   I enlighet med det socialkonstruktivistiska utgångspunkten, poängterar Foucault alltså vad vi 

gör med verkligheten när vi talar om den. Centralt för Foucault är frågan om makt, som något 

som är ständigt närvarande då vi skapar kunskap om oss själva och världen. Makt är således något

positivt, den skapar förklaringar av verkligheten, den får oss att vilja saker.42  Samtidigt är makt 

det som gör att vissa förklaringar får företräde framför andra och mitt intresse ligger bland annat 

i att uppmärksamma hur detta innebär att andra förklaringar utesluts som osannolika eller 

otänkbara.43

    Likt Laclau och Mouffe vill alltså Foucault uppmärksamma att vi lever i en bestämd världsbild 

men att denna inte är nödvändig och självklar.44 När något görs till otänkbart eller osannolikt görs 

det genom utestängningsmekanismer; något förbjuds eller kategoriseras som onormalt eller 

avvikande.  Centralt i Foucaults tankegång är här normalitet och avvikande existerar genom dess 

funktion som motsatser. Utan denna inbördes relation skulle begreppen inte ha någon betydelse:

det avvikande är vad det normala inte är och vice versa. Utestängningsmekaniker existerar och 

verkar på många sätt men en av de centrala är skapandet av sanning, i vilken vetenskapen och 

dess auktoritet har en särskilt framträdande roll, enligt Foucault.45  

   Foucault syn på diskursen som ett normerande regelsystem, legitimerar inte bara vissa 

kunskaper men även vilka som har rätt att uttala sig om dem med auktoritet. Vem som helst kan 

inte säga vad som helst, man talar ständigt utifrån en subjektsposition inom diskursen, vilken 

innefattar regler om vad och hur man kan uttala sig i detta specifika fall.46  I mitt fall blir frågan 

om möjligheten att uttala sig extra viktig då jag arbetar med ett material där förespråkare från

friskolorna sällan kommit till uttryck i debatten.

   Kombinationen av Foucault och Laclau och Mouffe kan ses som något problematisk, i många 

fall skiljer sig deras teorier väsentligt från varandra. Exempelvis talar Foucault om en normerande 

diskurs, till skillnad från Laclau och Mouffe som fokuserar på antagonismen, kampen mellan 

olika diskurser. I funktionen hur dessa diskurser skapas och verkar fokuserar de alla på hur 

mening görs genom åtskillnad. I Foucaults fall handlar det om en tudelning där det normala 

definierar det avvikande, medan Laclau och Mouffe menar på att betydelse skapas i det att 

begrepp särskiljs från ett flertal andra.47 Jag menar på att användningen av båda teorier följer i 

linje med mitt fokus på särskiljandets praktiker, men det kan också belysa frågan om i vilken 

utsträckning en förklaringsmöjlighet dominerar över en annan.

                                                
41 Bergström & Boréus ’Diskursanalys I: (Red.) Bergström & Boréus: 2005: s. 336
42 Foucault: 1980: s. 56ff
43 Bergström & Boréus ’Diskursanalys I: (Red.) Bergström & Boréus: 2005: s. 336
44 Jørgensen & Philips: 2000: s. 32 samt Foucault: 1980: s. 118f
45 Beronius ’Vetandets spel – inledning till Foucaults kulturkritik’ I: (Red.) Bergryd: 1987: s. 61
46 Foucault: 1993: s. 13f
47 Bergström & Boréus ’Diskursanalys’ I: (Red.) Bergström & Boréus: 2005 s. 311 - 319
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Tidigare forskning

Svensk forskning kring religiösa friskolor är relativt sparsam och det faktum att merparten är 

publicerad från början av 90-talet och framåt, kan tolkas som ett resultat av att friskolorna ökat 

både i antal och i uppmärksamhet under de senaste femton åren.48 För vissa av forskarna har 

utgångspunkten varit Sverige som ett pluralistiskt samhälle, där såväl ökad invandring, som 

religionens alltmer framträdande roll uppmärksammar frågan om vilken värdegrund det svenska 

samhället egentligen ska stå på.49 Vilken plats och utsträckning religionsfriheten och de aktivt 

troende har i ett sekulariserat land, såväl som hur väl friskolorna verkar för öppna möten och 

integration är även det teman som genomgående behandlas.50 Att det är en komplex och öppen 

fråga visar sig då den i litteraturen behandlas utifrån såväl etiska51  som sociologiska52  och 

filosofiska53 frågeställningar  vilket tillsammans ger ett brett perspektiv att jobba utifrån. 

   Kristina Gustafsson har i sin tur skrivit den enda etnologiska studien av religiösa friskolor, 

vilken behandlar startandet av en muslimsk friskola i Jönköping 1998. Hon har i sin studie både 

behandlat den uppmärksamhet som startandet av skolan skapade i media, samt även fältarbetat 

på skolan i fråga.54 För mig har Gustafssons avhandling varit av extra stor vikt då den skrivits i 

samband med upplevelser av och företrädare för skolorna, vilket varit mycket sparsamt i de 

artiklar jag analyserat.

   Jag valde däremot, på grund av studiens begränsade omfång, att inte studera litteratur som 

behandlar religiösa friskolor utanför Sveriges gränser. I efterhand kan jag dock känna att ett 

sådant material hade kunnat erbjuda mig perspektiv, vilka ytterligare kunnat arbeta för att utmana 

mina egna föreställningar om det ’självklara’. Exempelvis är det i ett flertal länder ovanligt att 

undervisningen inte är konfessionell och det hade varit givande att läsa studier som grundade sig i 

det alternativet som det normala. 

Analys

En fråga om valfrihet

Genom hela debatten kring de religiösa friskolorna löper begreppet valfrihet som en tydlig röd 

tråd. Tecknet valfrihet fungerar som en nod, en kärnpunkt i de flesta diskurserna, begreppet är 

centralt för att överhuvudtaget kunna diskutera ämnet.55 Friheten rör såväl möjligheten att välja 

skola som att välja religion, välja hur man vill uppfostra sina barn samt hur man bäst skapar 

                                                
48 Antalet fristående grundskolor har mer än fördubblats på 12 år (från 238 skolor 1995/96 till 635 skolor 2007/08). 

10,2 procent av skolorna har konfessionell inriktning, 6,1 procent är Waldorfskolor. Skolverket: Snabbfakta om 
fristående skolor: http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/11936 Besökt 080829
49 Gerle, Elisabeth ’Kristna fristående skolor – en front mot vad?’ I: (Red.) Berglund &  Larsson: 2007
50 Se exempelvis: Borevi, Karin ’Religion i skolan’ I: (Red.) Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar (1997) Religionsfrihet i 
Sverige: Lund samt Gustafsson, Kristina (2004) Muslimsk skola, svenska villkor: Umeå
51 Gerle: 2000
52 Furseth, Inger & Repstad, Pål (2005) Religionssociologi: Malmö
53 (Red.) Modée, Johan & Strandberg, Hugo (2006) Frihet och gränser: Stockholm/Stehag
54 Gustafsson: 2004
55 Bergström & Boréus ’Diskursanalys’ I: Bergström & Boréus: 2005: s. 317f
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valmöjligheter för barnen samt i slutändan även vilken världsåskådning som bäst skapar dessa 

förutsättningar.56 Då språket ständigt är en representation av verkligheten, blir därmed begreppet 

valfrihet inte bara en kärnpunkt i diskussionen men även en central punkt i den verklighet som 

författarna debatterar om. Valfriheten fungerar som en utgångspunkt för diskussionen och dess 

betydelse ifrågasätts eller problematiseras aldrig. 57 Det beskriver ett samhälle, där friheten att välja 

är något nästintill självklart och därtill betydelsefullt. Som Aaron Israelsson uttrycker det:

”Det liberala samhället kan inte, utan att bryta mot sina egna principer, förbjuda vissa typer av 
skolor. Men den behöver inte heller sponsra vilken verksamhet som helst.”58

    Som kan utläsas är däremot innebörden i denna valfrihet, innebörden i själva tecknet valfrihet 

utsatt för en tydlig kamp där definitionen av begreppet har betydelse för hur man kan 

argumentera för just sin syn på de religiösa friskolorna. Som en flytande signifikant blir 

valfriheten både det som knyter samman debatten men även den punkt genom vilka de olika 

diskurserna strider mot varandra.59  Detta sker bland annat genom att ifrågasätta vems valfrihet 

man talar om, vem och vad valfriheten ska gynna och hur fritt ett val egentligen kan bli.60

   Valfriheten beskrivs inom debatten som en omhuldad rättighet, en tanke som har ett tydligt 

fotfäste inom liberala tankegångar. Tanken om individens valfrihet bygger i sin tur på bilden av 

den självständiga individen som med hjälp av sitt förnuft kan ta ansvar för sig själv och fatta 

rationella beslut.61 Vid tillfällen i debatten så ifrågasätts dock vissa individers val, och 

skärningspunkter skapas i de fall där det blir till en fråga om vilka som inte anses fatta 

förståndiga beslut för sina barn. Resultatet blir en diskussion där statlig styrning står gentemot 

individens rätt att välja. 62

  Utöver valfriheten så grundar sig debatten i ytterligare en liberalistiskt grundad distinktion: den 

om skillnaden mellan det privata och det offentliga.63 Där den kommunala skolan otvetydigt är 

den av det offentliga så går meningarna isär om huruvida friskolorna ska beskrivas som ett privat 

eller offentligt intresse:

”Friskolekritikerna har tydligen inte förstått det att eftersom det offentliga finns till för 
medborgarna och inte tvärtom ska friskolor, som ofta startas och drivs av medborgare i form 
av till exempel kooperativ eller andra föreningar, stödjas av det offentliga.” 64

Friskolorna har innan 1992 varit såväl privat ägda som finansierade, men har sedan dess beviljats 

samma ekonomiska stöd som den kommunala skolan. Vissa menar på det det är ett sätt att skapa 

                                                
56 Se exempelvis: Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen, Åman, Johannes (071016) Skärpta krav –
för alla skolor: Dagens Nyheter  samt Skogskär, Mats (070117) Rätt med tuffa friskolekrav: Sydsvenskan
57 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva ’Introduktion’ I: (Red.) Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007) Diskursanalys i 
praktiken: Malmö: s. 12
58 Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen
59 Winter Jørgensen & Philips: 2000: s. 33ff
60 Se exempelvis: Johansson, Sune (071220) Striden för ett sekulariserat samhälle: Kristianstadsbladet, Månsson, Anders 
(071024) Alla religioner kan inte ha rätt: Sydsvenskan samt Besara, Nisha (070809) Stryp alla offentliga bidrag till religiösa 
friskolor: Sydsvenskan
61 Föreläsning: Martinsson, Mattias (080311) Modern liberalism: Linköpings Universitet: Campus Norrköping
62 Se vidare diskussion under Vems är ansvaret? : s. 15 – 17.
63 Richardsson, Gunnar (2004) Svensk utbildningshistoria: Lund: s. 170
64 Fredriksson, Daniel (080126) Otäck skolhets: Kristianstadsbladet
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jämlikhet då de ger alla möjlighet att att söka sig till privata skolor oavsett ekonomisk situation. 65

Trots detta så uttrycks det genom debatten en tydlig skillnad mellan den kommunala och de 

privata skolorna, och i debatten så förhåller sig de flesta kritiska till de ekonomiska bidragen: 

”I konventionen står dessutom ingenting om att staten måste betala de konfessionella 
skolorna. Trots det får de pengar. Jag avskyr tanken på att värdefulla pengar går från mina 
framtida barns skolor till Plymouthbrödernas skolor. Det är inte rimligt.”66

Där såväl friskolorna som religionen hela tiden balanserar på gränsen mellan det privata och det 

offentliga blir det till en distinktion som är genomgående i debatten. Beroende på var och hur 

man placerar friskolorna och religionen förändras såväl utgånsgpunkter som resultat av 

diskussionerna. 

Frihet från eller till religion

När det gäller religionsfriheten definieras begreppet även här utifrån individens rättighet till att 

göra fria val, i detta fall rörande religiös tillhörighet. Huruvida friskolorna skapar eller förhindrar 

individens möjlighet att själv få välja trosinriktning är i debatten en central stötesten.67 Vissa 

debattörer argumenterar mot friskolor, som i deras mening, förvägrar barnen deras religionsfrihet 

genom att undanhålla dem alternativa trosmöjligheter.68 Det ligger i sekternas natur att hålla 

barnen på den smala vägen menar Ann Charlotte Marteus, debattör i Expressen.69 Andra väljer 

att uppmärksamma Europakonventionen och framhäver att religionsfrihet också innebär 

möjligheten för föräldrar att uppfostra barnen enligt deras egen tro och livsåskådning.70 Enligt 

Peter Olsson är det aktivismen mot religionen som är mest upprörande i dagsläget.71

   Inom debatten så skapas betydelsen i begreppet religionsfrihet utifrån diskursens egen logik, 

där begreppen får innebörd genom att de länkas till varandra på ett bestämt sätt.72 Samtidigt kan 

vi se hur möjligheten att diskutera religionsfrihet och ramarna för diskussionen är resultatet av en 

historisk process. För att kunna förstå hur diskursen kring de religiösa friskolorna är uppbyggd 

bör vi se till dess förutsättningar, där begreppet religionsfrihet är en av de centrala byggstenarna.

   Som redan nämnts blir friheten från religion betydelsefull då man talar om barnen och deras 

möjlighet att få välja trosinriktning utan påverkan av föräldrarnas religiösa åsikter.73 I 

argumenteringen mot friskolorna, refereras det ofta till den slutna miljön, som undanhåller 

barnen alternativa livsåskådningar:
                                                
65 Gerle: 2000: s. 32
66 Besara, Nisha (070809) Stryp alla offentliga bidrag till religiösa skolor: Sydsvenskan
67 Se exempelvis: Johannesson, Sune (071220) Striden för ett sekulariserat samhälle: Kristianstadsbladet, Grutzky, 
Eduardo (071220) Eduardo Grutzky, som arbetar mot hedersrelaterat våld, om hedersdebatten: Det är vänster att se hedersförtrycket: 
Expressen samt  Åman, Johannes (071016) Johannes Åman: Skärpta krav: för alla skolor: Dagens Nyheter
68 Besara, Nisha (070809) Stryp alla offentliga bidrag till religiösa friskolor: Sydsvenskan
69 Marteus Ann Charlotte (071016) Nej till sekter: Expressen
70 Se exempelvis: Hermansson, Ralph (071022) Krav på tydligare regler för religiösa friskolor: Riksdag & Departement samt 
Narti Ana Maria (070612) Ana Maria Narti om att ateism föder intolerans. Religionsfrihet minskar våldet: Expressen
71 Olsson, Peter (070407) Påsken, religionen och fotbollen: Kvällsposten
72 Jämför med hur begrepp sätts i en ’logisk’ relation till varandra genom ekvivalenskedjor I: Bergström & Boréus 
’Diskursanalys’ I: (Red.) Bergström & Boréus: 2005: s. 317f
73 Se exempelvis: Skogskär, Mats (070117) Rätt med tuffa friskolekrav: Sydsvenskan samt Carlshamre, Maria (070409) 
Christer Sturemark och Maria Carlshamre: På Gotland återkristnas skolan: Expressen
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”Efter femton år med friskolor är tiden kommen för genomlysning. Inte minst står religiösa 
friskolor i skottlinjen. Konflikten går mellan föräldrarnas rätt att uppfostra barnen och 
demokratins grundvalar. (…) Den som sedan barnsben utsätts för en sluten miljö berövas 
förståelsen för det öppna samtalets spelregler – och får inte själv välja sin väg.”74

I flertalet av fallen kopplas de religiösa friskolorna samman med religiösa sekter som valt att 

starta friskolor, i många fall används den kristna sekten Plymouthbröderna som avskräckande 

exempel. 

”Religiösa sekter startar inte friskola för att deras barn ska finna lyckan i vänsterfeministiska 
veganers sällskap. De startar friskola för att hålla barnen på den smala vägen. Det ligger i 
sekters natur. Därför är det tveksamt om det hjälper att – som regeringen vill nu – säga till 
Plymouthbröderna på skarpen att undervisningen ska vara fri från konfessionella inslag.”75

I vissa fall poängterar debattörerna att det är just sekternas möjlighet att driva friskola som de 

ställer sig negativa till76, men resultatet blir ofta att de religiösa friskolorna beskrivs i samma 

ordalag som sekten: tvingande, slutna och indoktrinerande.77 Det är även med avstamp i den 

slutna sekten som samhällets ansvar artikuleras:

”Det är lätt att vara emot religiösa friskolor. Att sekter kan få statsbidrag för att driva skolor 
där de isolerar sina barn är svårsmält, för att inte säga oacceptabelt. Staten har ett ansvar för att 
alla barn ska få allsidiga kunskaper och ges förutsättningar att som vuxna välja sin egen väg i 
livet.” 78

Den slutna sekten som genom skolans undervisning indoktrinerar barnen i den ”rätta” läran blir 

därmed den utgångspunkt varifrån behovet att bibehålla rätten från religion artikuleras. När 

begreppen ställs i denna betydelserelation till varandra blir resultatet att religionsfrihet får 

innebörden av rätten att undslippa religiös påverkan, eller till och med religiöst tvång.79

   När det gäller hur friheten till religion diskuteras blir det återigen uppenbart att innebörden av 

religionsfriheten är ett tvetydigt begrepp, inte minst när det kommer till lagstadgade rättigheter. 

Trots att religionsfriheten skrevs in i Sveriges grundlag år 195280 är det till Europakonventionen 

som författarna vänder sig för att legitimera existensen av friskolorna.81 Det är lätt hänt att 

referera till lagstiftning som objektiva fakta, där processen fram till skapandet av lagtexten faller i 

glömska. Därigenom är det också lätt att glömma att såväl lagar som andra direktiv är normativa 

dokument som är resultatet av en maktutövning där alternativa tolkningar uteslutits. Exempelvis 

så har friheten till religion har inte tidigare kunnat sträcka sig in i skolan, där den konfessionslösa 
                                                
74 Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen
75  Marteus, Ann Charlotte (071016) Nej till sekter: Expressen 
76 Se exempelvis: Marteus, Ann Charlotte (071016) Nej till sekter: Expressen samt Åman, Johannes (071016) Skärpta 
krav – för alla skolor: Dagens Nyheter 
77 Diskursen kring de religiösa friskolorna är begränsad, vilket leder till att ord och begrepp återanvänds. Jämför med 
diskussion kring språkets ofullständighet i: Beronius Mats ’ Vetandets spel – en inledning till Foucaults kulturkritik’ I: 
(Red.) Bergryd: 1987: s. 67f
78 Åman, Johannes (071016) Skärpta krav – för alla skolor: Dagens Nyheter 
79 Jämför med Laclau och Mouffes diskussion om hur mening fixeras och skapas genom att olika utsagor står i ett 
skapat och logiskt utbytesförhållande till varandra. I: Bergström & Boréus ’Diskursanalys’ I: Bergström & Boréus: 
2005: s. 337
80  Karlsson, Pia & Svanberg, Ingvar ’Religionsfrihet och religiös mångfald i: (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s. 14   
81  Se exempelvis: Hermansson, Ralph (071022) Krav på tydligare regler för religiösa friskolor: Riksdag & Departement, 
Kjöller, Hanne (070802) Sekulärt är gult värt. Friskolans pris har blivit för högt: Dagens Nyheter samt Ledare (070806) Nja 
till religiösa friskolor: Sydsvenskan  
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undervisningen varit praxis. Med signerandet av Europakonventionen skakas denna praxis även 

om des legitimerande kraft aldrig ifrågasätts i debatten:

 ”Oavsett vad man tycker om konfessionella friskolor – och inom regeringen är meningarna 
delade – är de sannolikt här för att stanna. Sverige har undertecknat Europakonventionen och 
den ger föräldrarna rätt att placera sina barn i konfessionella friskolor.”82

Även om Europakonventionen i sig inte ifrågasätts, så är friheten till religion diskuterbar när det 

kommer till skolan och dess verksamhet. Där föräldrarnas rätt att uppfostra och utbilda sina barn 

står fastlagt i Europakonventionen framhåller andra vikten av att hålla fast vid läroplanen som en 

föreskrift som garanterar individens bestämmanderätt gentemot den religiösa gruppen.83

   I förlängningen blir frågan om hur diskussionen om religionsfrihet förs även beroende av det 

svenska samhällets utveckling under de senaste hundra åren. Sverige har gått från att vara ett 

lutherskt enhetssamhälle, där religiositeten var både framträdande och i vissa fall oundviklig,84

mot ett sekulariserat samhälle där återkommande lagstiftningar har arbetat för att minska 

kristendomens utbredning i det offentliga livet. När det gäller skolverksamheten avskaffades 

exempelvis kristendomskunskap och morgonbön i skolan genom 1962 års läroplan, i syftet att 

skapa en konfessionslös skola. Med den slutgiltiga separationen av staten och kyrkan år 2000 har 

Sverige i sociologiska undersökningar beskrivits som ett av de mest sekulariserade länderna i 

världen.85     

   Diskussionen om religionens plats i samhället är således ingen ny företeelse, den har sina 

grunder i och får sin relevans utifrån hur frågan har behandlats inom såväl lagstiftning, 

skolväsendet och i den allmänna debatten. I Sverige har lagstiftningen inom skola såväl inom 

andra instanser i stort arbetat för att minska statskyrkans utbredning i det offentliga, vilket på 

samma gång har inneburit att religionen alltmer förpassats in i den privata sfären. Med denna 

utveckling i åtanke är det inte förvånansvärt att vissa forskare menar att det i Sverige är en mer 

omhuldad rättighet att ha frihet från religion, än den att ha frihet till religion.86 I slutändan är det 

också av vikt att poängtera att möjligheten att överhuvudtaget kunna välja att avstå från eller ta 

del av religion, är beroende av det faktum att religionen och samhället är tydligt skilda åt.87   

Den sekulära toleransen

Huruvida frånvaron av en tydlig statsreligion också skapar förutsättningar för frihet till religion är 

däremot en tolkningsfråga som även den har sin plats i diskussionen om de konfessionella 

                                                
82 Hermansson, Ralph (071022) Krav på tydligare regler för religiösa friskolor: Riksdag & Departement
83 Enligt Guadalupe Francia kan läroplanens föreskrift om att individens frihet och integritet också definieras som 
rätten att välja att avstå från den religiösa gruppen värderingar: Francia ’ Religiösa friskolor – en fråga om rättvisa’ I: 
(Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 32
84 Som exempel var det ända in på 1900-talet omöjligt att träda ur Svenska kyrkan om man inte tillhörde ett annat 
religiöst samfund. Karlsson & Svanberg ’Religionsfrihet och religiös mångfald’ I: (Red.) Karlsson & Svanberg: s. 11 -
15
85Karlsson & Svanberg ’Religionsfrihet och religiös mångfald’ I: (Red.) Karlsson & Svanberg: s. 11
86 Gerle: 2000: s. 25f
87  Furseth & Repstad: 2005: s. 113
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friskolorna.88 Innebär sekularisering att ingen särskild tro favoriseras eller att det religiösa 

engagemanget inte ges någon plats över huvud taget? 89  Inom debatten tas det sekulära samhället 

närmast för självklart och det faktum att kyrkan är skild från staten får status av ett konstaterande 

som inte behöver ifrågasättas. Det är istället när det rör sig om huruvida det sekulära samhället 

verkar för tolerans som diskussionen tilltar.

   I vissa fall beskrivs det sekulära snarast som en garant för valfrihet, vilket i sin tur innefattar 

möjligheten att välja en eventuell religiös tillhörighet.90 Det sekulära samhället som inte prioriterar 

någon religion skapar dessutom möjlighet till möten, och det är i sin tur först i mötet med andra 

som tolerans kan läras ut till såväl barn som vuxna.91 I synnerhet ligger vikten på den kommunala 

skolan som utifrån sin sekulära utgångspunkt är öppen för alla människor oavsett religiös 

tillhörighet. Skolan får funktionen av en nödvändig mötesplats som lär barnen tolerans och som 

verkar som en garant för att barnen får ta del av andra värderingar än de som de bär med sig 

hemifrån. 92  Den kommunala skolans funktion artikuleras här såsom motsatsen till den religiösa 

friskolan; vilken beskrivs som sluten i såväl åsikter som tillgänglighet.93

   Det sekulära samhället kritiseras i sin tur för att visa intolerans mot människor med en religiös 

övertygelse och frågan väcks om vilken religionsfrihet som egentligen ryms inom det sekulära 

västerländska samhällets gränser. När förhalanden av moskébyggen, nidbilder på Mohammed och 

en hotfull ton mot religiösa friskolor blandas med arbetslöshet och fattigdom i gettoliknande 

betongförorter skapas en explosiv blandning menar Gert Gelotte.94 Referenserna till religiöst 

motiverade krig och upplopp är närvarande i bakgrunden och enligt Ana Maria Narti föds religiös 

fanatism just utifrån förbjudandet av religiösa inslag i det offentliga: 

”En stor del av den jugoslaviska tragedin växte ur den ateistiska intoleransen. Så snabbt folk 
fick fritt gå till kyrkan och moskén dök också aggressiviteten inför ”de andra” upp. Människor 
hade inte haft möjlighet att lära sig leva fredligt tillsammans med många olika samfund och 
nära inpå många olika sätt att tro. (…) Den religiösa fanatismen är en av vår tids största 
antidemokratiska hot. Om vi tar bort lagarna om religionsfrihet, om vi slutar att subventionera 
offentligt religiösa friskolor, kan fanatismen samla barn och unga i källare för att därifrån 
sprida riktigt mörka läror. ”95

Frågan om vilken plats religionen ska ges i det offentliga tas upp där fokus ligger på vikten att 

hålla det offentliga öppet för diskussion och debatt rörande religionen. I slutändan blir det också 

till en fråga om man räknar de religiösa friskolorna som en förlängning av det privata, eller om de 

liksom den kommunala skolan ska ses som en del av det offentliga. Där det privata beskrivs som 

individens ensak blir det offentliga en arena där samma (privata) åsikter blir möjliga att ifrågsätta. 

                                                
88 Se exempelvis: Olsson, Peter J (070407) Påsken, religionen och fotbollen: Kvällsposten, Gelotte, Gert (080219) Finns 
plats för sharia?: Göteborgs-Posten och Narti, Ana Maria (070612)Ana Maria Narti om att ateism föder intolerans: 
Religionsfrihet minskar våldet: Expressen
89 Gerle ’Kristna friskolor - en front mot vad?’ i: (Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 66
90 Jämför med diskussion under En fråga om valfrihet s. 8 - 10
91 Edlund, Lena ’Varför överlåter vi till andra att försvara det som är vårt?’ I: (Red.) Modée & Strandberg: 2006: s. 60
92 Se exempelvis: Armansdottir, Audur (071020) Att leva i ett fritt samhälle är en evig balansgång: Sydsvenskan, Ohly, Lars 
(071110) ”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”: Dagens Nyheter samt Håkansson, Axel (070606) Hallå där: GT
93 Jämför med diskussion under: Makt över kunskapen s. 17 - 20
94 Gelotte, Gert (080219) Finns plats för sharia?: Göteborgs-Posten
95 Narti, Ana Maria (070612) Ana Maria Narti om att ateism föder intolerans: Religionsfrihet minskar våldet: Expressen
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Som Gerle uttrycker det: om religionen förpassas till det privata – blir den inte svårare att 

kritisera då? 96

Kulturell rättvisa

Religiösa yttringar i det offentliga är ett ständigt närvarande tema i debatten, även om de 

aktualiseras utifrån olika syften och perspektiv. Ibland representeras denna linje genom att 

uppmärksamma tydligt religiösa symboler i offentliga miljöer:

”När jag vaknar hos vänner i Skarpnäck ser jag hur beslöjade tjejer bussas i väg mot 
Skärholmen eller Järfälla. Destination: muslimska friskolor där lärare sagt upp sig i protest mot 
att skolan blundar för såväl barnaga som evolutionslära.”97

I andra fall väcker det uppmärksamhet när åsikter, som definieras som religiöst grundade, lärs ut i 

den offentliga miljö som skolan är:

          ”Bröderna och deras underordnade fruar är förstås fria att välja vilket matsällskap de vill, 
tro vad de vill och inom lagens gränser uppfostra deras barn hur de vill. Men är de fria att med 
allas våra skattemedel driva skola? (…) Åsikter varken kan eller ska kontrolleras. Men att 
applicera samma resonemang på friskolan leder snett. I en skolmiljö där elever, lärare och 
föräldrar är överens om att abort är mord och homosexualitet en sjukdom finns ingen som 
blåser i visselpipan. I en skola som är uppbyggd kring majoritetssamhällets värderingar finns 
skyddet inbyggt i systemet.”98

Enligt Gerle, är det i Sverige en omhuldad rätt att tänka fritt, men denna frihet är också 

begränsad till hemmet.99 Då staten och kyrkan är skilda åt, vilar skolan inte längre på en religiös 

tro som sammanhållande värdegrund. Skolan ska ses som en spegelbild och ett verktyg för 

samhällets övergripande ideologi och, från en sekulär utgångspunkt, får andra (religiösa) alternativ 

skapas utanför det offentligas ramar.100 Utifrån samma resonemang kan de religiösa friskolorna 

beskrivas som ett andningshål för den troende individen. I det sekulariserade samhället där 

gudlöshet är norm, blir den religiösa friskolan en plats där det är okej och normalt att vara 

troende.101 Frågan är om konsekvensen av att den konfessionella102 religionen inte ges någon plats i 

den kommunala skolan, blir att den istället ’tvingas’ in på de religiösa friskolorna?

   Enligt Guadalupe Francia, representerar de religiösa friskolorna kulturell rättvisa då de tillåter 

avvikande kulturella yttringar i det offentliga. Vidare anser han att det ur samma rättvisesynpunkt 

är viktigt att erbjuda alternativ till den kommunala skolan; varför är minoritetens barns skola inte 

lika viktig som majoritetens, frågar han.103 Genom att bibehålla en hög nivå på friskolorna blir det 

också ett sätt, enligt Gerle,  att stärka invandrarbarnens position gentemot andra grupper i 

samhället.104

                                                
96 Gerle ’Kristna friskolor – en front mot vad?’ I: (Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 63
97 Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen
98 Kjöller, Hanne (070802) Sekulärt är guld värt. Hanne Kjöller: Friskolans pris har blivit för högt.: Dagens Nyheter
99 Gerle: 2000: s. 26
100 Ibid: s. 62 - 70
101 Gerle: 2000: s. 28 
102 Jämför med diskussion under Centrala begrepp – konfessionell/religiös: s. 3
103 Guadalupe ’ Religiösa friskolor – en fråga om rättvisa’ I: (Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 28f
104 Gerle: 2000: s. 32



15

   Emot tanken om kulturell rättvisa ställs frågan om jämlikhet och friskolornas möjlighet att 

garantera att alla barn får en likvärdig utbildning.105 Vissa författare menar att den ökande 

decentraliseringen minskar likvärdigheten i skolan och att detta kommer att få svåra konsekvenser 

för vissa ungdomar. Där den ökade friheten medför ett ökat ansvar hos såväl skolor som 

ungdomar, frågar sig vissa vad som händer om inte alla lyckas leva upp till ansvaret.106  I debatten 

ses i synnerhet de religiösa friskolorna göra dess elever en björntjänst i det att de ökar riskerna för 

segregation för en redan utsatt grupp: 

   ”Jag tänker här på den tilltagande utbredningen av religiösa friskolor – kristna såväl som 
muslimska – som pådyvlar barnen vidskepelser och som därtill skapar segregation och på sikt 
mycket riskabla sprickor i samhället.”107

Genom resonemangen så kategoriseras barnen på de religiösa friskolorna som en tydlig minoritet 

i samhället, en konstruktion som är genomgående även i litteratur kring ämnet. Enligt Gustafsson 

var det just utifrån de muslimska barnens status som minoritet som Al Zehra-skolan gavs sin 

legitimitet, med resultatet att gruppens redan stigmatiserade ställning förstärktes.108 Gerle beskiver 

även hon hur friskolorna behandlas utifrån en minoritetssynpunkt: enligt henne så fungerar de 

muslimska friskolorna som en ’sluss’ för invandrarbarnen in i samhället, där den outtalade 

förutsättningen är att dessa sedan kommer vilja ta del av mer heterogena sammanhang.109

Vems är ansvaret?

Genom debatten så förs ständigt frågan om vem som har ansvaret för barnen; för deras 

utbildning, deras uppväxt och inte minst för deras möjlighet att formas till självständiga 

individer.110 Skolans roll som uppfostrande instans ställs i relation till föräldrarnas rättigheter, 

såväl som till barnets. Föräldrarnas rätt att uppfostra barnen i enlighet med deras trosuppfattning

står  som tidigare nämnts inskriven i Europakonventionen, och detta blir i debatten till en faktor 

som är svår att åsidosätta: 

”Och det är ju svårt att vägra föräldrar rätten att uppfostra sina barn. Dock håller jag med om 
att det är ett problem med religiösa friskolor som begränsar den kanske enda möjlighet ett barn 
har att få med sig något annat än föräldrarnas tankegods genom uppväxten.”111

I Sverige har kritiken mot friskolor ofta grundat sig i det starka stödet för enhetsskolan, vilket 

varit synonymt med att just samhällets ansvar för barnen betonats. De senaste årens utveckling 

                                                
105 Guadalupe ’ Religiösa friskolor – en fråga om rättvisa’ I: (Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 41
106 ’Vad är en god medborgare idag och vilka möjligheter har skolan att fostra denna?’ I: (Red.) Agell, Anders (2001) 
Fostrar skolan goda medborgare?: Uppsala: s. 196
107 Häggström, Olle (071031) Religion skapar sprickor: Göteborgs-Posten
108 Gustafsson: 2004: s. 67f
109 Gerle: 200: s. 20
110 Se exempelvis: (Ledare) (070806) Nja till religiösa friskolor: Sydsvenskan, Åman, Johannes (071016) Johannes Åman: 
Skärpta krav – för alla skolor: Dagens Nyheter samt Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen
111 Månsson, Anders (071024) Alla religioner kan inte ha rätt: Sydsvenskan



16

med en utökning av friskolornas rättigheter har därmed också inneburit en förskjutning, där 

föräldrarnas rätt vuxit sig allt starkare.112

   Trots respekten för föräldrarnas rättigheter, är det ändå barnens rätt till religionsfrihet som 

väcker störst bifall genom debatten. Med fotfäste i den liberalistiska tanken om människans rätt 

till valfrihet,113 är respekten för barnets rättighet att själv få välja trostillhörighet stor och frågan är 

om den liberala valfriheten främst förespråkar individens rätt att vända sig bort från den väg som 

familjen eller traditionen framhåller: 114

”Att placera sina barn i religiösa friskolor bryter mot allt sunt förnuft. Hur kan man som 
förälder ta för givet att barnen har samma trosuppfattning som man själv, och inte ge dem en 
chans att själva bilda sin egen uppfattning.”115

Med friheten kommer också kraven på ansvarstagande, föräldrarna måste också kunna ta förnuftiga 

beslut rörande deras barn. Men i debatten så är det tydligt att inte alla föräldrar anses kunna leva 

upp till de krav som friheten medför:

”Kristdemokraterna talar gärna om att föräldrarna är de som vet vad som är bäst för sina barn. 
Många gånger är det så, men det faktum att vissa föräldrar placerar sina barn i skolor som drivs 
av religiösa sekter visar med all önskvärd tydlighet att så inte alltid är fallet.”116

Frågan om vilka föräldrar som ’det går att lita på’ aktualiseras även i Gustafssons avhandling om 

Al Zehra-skolan i Jönköping. Lärarna på den kommunala skolan kategoriserade föräldrarna efter 

vilka de kände en större tillförsikt för. Lärarna uttryckte att de kände att det var lättare att lämna 

över ansvaret för barnen till de föräldrar som de bedömde omfattade samma värderingar som 

’det övriga samhället’. De familjer som i sin tur stod längre bort från de svenska värderingarna, 

behövde ytterligare hjälp för att fostras in i det (liberala) samhället för att inte bli 

marginaliserade.117

    Vem än ansvaret slutligen faller på visar debatten i alla fall att det finns ett uttryckt behov av att 

fostra barnen i en viss riktning. Självständighet och en förmåga till kritiskt tänkande uttrycks som 

nödvändiga och självklara egenskaper som varje barn bör uppfostras till att bära med sig. 

Egenskaper som väl återknyter till såväl till läroplanens uppställda mål118 som till den liberala 

tankegången som ligger till grund för större delen av diskussionen.119 Engagemanget för barnens 

uppfostran visar oss att det är en fråga som blir angelägen för hela samhället och inte bara den 

                                                
112 Borevi ’Religion i skolan’ I: (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s. 58
113 Se tidigare diskussion under ’En fråga om valfrihet?’ eller i Rose, Nikolas ’Politisk styrning, auktoritet och expertis 
i den avancerade liberalismen’ I: (Red.) Hultqvist, Kenneth & Petersson, Kenneth (1995) Foucault – namnet på en 
modern vetenskaplig och filosofisk problematik: Stockholm: s. 51
114 Gerle ’Kristna friskolor - en front mot vad?’ I: (Red.) Berglund: & Larsson: 2007: s. 51
115 Johansson, Sune (071220) Striden för ett sekulariserat samhälle: Kristianstadsbladet
116 Ohly, Lars (071110) ”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”: Dagens Nyheter 
117 Gustafsson: 2004: s. 128f
118 Se Lpo 94 för de frivilliga skolformerna: s. 5 kan laddas ner från: Skolverket: Läroplaner: 
http://www.skolverket.se/sb/d/468 Besökt 080613 
119 Se diskussion under: En fråga om valfrihet: s. 8 - 10
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berörda familjen i sig. Uppfattningen av att såväl individen, som familjen och samhället gynnas av 

en viss utveckling ligger till grund för uttalanden om vilka som kan ta ansvar för sina barn. Det är 

en fråga om statens ansvar och föräldrarnas rätt och förmåga att själva uppfostra sina egna barn. 

Tydligt blir att i de fall, då uppfostran anses vara felaktig och inte gynna samhället, är föräldrarnas 

rättigheter svaga och den annars så respekterade gränsen gentemot privatlivet blir tunn. Särskilt 

när det kommer till invandrarbarnen läggs vikten på statlig styrning för att föra barnen in i det 

svenska samhället och ”skapa” de medborgare man vill ha. En utveckling som faller samman om 

dessa väljer att isolera sig i sina egna skolor.120

Makt över kunskapen

En central diskussionsfråga genom debatten är den om kvalitén på de religiösa friskolornas 

undervisning. Debattörerna höjer rösterna mot en undervisning som de anser brista i såväl 

saklighet som allsidighet och vissa betvivlar att barnen inte får en fullvärdig utbildning på de 

religiösa friskolorna.121 Som den socialdemokratiske riksdagsledamoten Marie Granlund svarar på 

frågan om vad hon tycker om att Plymouthbröderna får starta friskola:

”Vi är oroliga för att barnen inte får en allsidig undervisning. Det känns inte som att det är 
lämpligt för barn att gå där.”122

Frågan om kvalitén på undervisningen aktualiseras utifrån kritik som riktats mot vissa religiösa 

friskolors sex- och samlevnadsundervisning samt deras undervisning om evolutionen.123

Skolminister Jan Björklund slår också under sin presskonferens fast att skapelseberättelsen inte 

får presenteras som ett fullgott alternativ till evolutionsteorin, all undervisning ska vila på 

vetenskaplig grund framhäver han.124 Utöver den specifika kritiken är debattörerna i allmänhet 

oroade över hur pass präglad undervisningen blir av det religiösa samfund som står bakom 

skolan: 

”Särskilt för barn i djupt religiösa familjer är det nödvändigt att barnen får en möjlighet att 
tillgodogöra sig en oberoende utbildning.”125

För att uppnå en objektiv undervisning är det viktigt att hålla de religiösa inslagen separerade från 

resterande undervisning menar Mats Skogkär:

                                                
120 Gustafsson: 2004: s. 142
121 Se exempelvis: Ledare (071016) Detta tror vi på: Kristianstadsbladet, Ohly, Lars (071110) ”Vänsterns skolpolitik 
misslyckad och förlegad”: Dagens Nyheter samt Skogkär, Mats (070117) Rätt med tuffa friskolekrav: Sydsvenskan
122 Davidsson, Maria (070628) S vill stoppa kristen friskola: TT
123 Se exempelvis: Wallström, Anna- Lena (070129) Plymouthbröderna kan få starta skola: TT samt (080104) Mariaskolan 
fick bakläxa i biologi: Sydsvenskan 
124 Presskonferens Rosenbad: Björklund, Jan (071015) Pressträff med Björklund om konfessionella friskolor: 
http://www.regeringen.se/sb/d/9639/a/90233 Besökt: 080307
125 Ohly, Lars (071110) ”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”: Dagens Nyheter
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”Konfessionella friskolor – de må sedan vara judiska, muslimska eller kristna – måste utgå från 
läroplanens värdegrund. Undervisningen ska vara saklig och allsidig och den egna religionen får 
inte framhållas. De konfessionella inslagen måste vara fristående och frivilliga. Läroplanen slår 
fast att ”varje barn skall ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån de 
egna förutsättningarna”. Det låter sig knappast göras om verksamheten i en skola genomsyras 
av en särskild religiös riktning.”126

Med utgångspunkt i kritiken mot friskolornas undervisning framhäver flertalet skribenter istället 

vikten av en oberoende, objektiv och allsidig undervisning.127 Det är alltså utifrån friskolornas 

negativa aspekter som honnörsorden för en god utbildning artikuleras och begreppen objektiv, 

oberoende och allsidig är alla viktiga moment inom diskursen kring de religiösa friskolorna. Som 

moment128 diskuteras eller ifrågasätts begreppens innebörd aldrig och de får en tydlig funktion 

som förutsättningar och kriterier för en vetenskapligt grundad undervisning. En oberoende, 

objektiv och allsidig undervisning är i själva verket i debatten i princip synonymt med den 

vetenskapligt grundade undervisningen. 

   Som motsats till den vetenskapligt präglade kunskapen blir en religiöst definierad kunskap, 

såsom skapelseberättelsen, istället ett exempel på ensidig och partisk undervisning. De religiösa 

förklaringarna kan inte konkurrera med de vetenskapliga inom den specifika institution som 

skolan är.129 Vetenskapens monopol på objektiv kunskap är alltför starkt för att de religiösa 

förklaringarna ska kunna konkurrera om monopolet.130 Då de vetenskapliga förklaringarna enbart 

kan kritiseras inifrån den vetenskapliga diskursen själv, har de religiösa alternativen föga möjlighet 

att utmana de rådande förklaringarna.131 De religiösa förklaringarna förbjuds dock inte i 

undervisningen, men det markeras tydligt att de måste ligga utanför den ordinarie undervisningen. 

   Den allsidiga och (religiöst) oberoende undervisningen beskrivs i sin tur som såväl en garant 

som en förutsättning för att barnen ska kunna lära sig kritiskt tänkande.132 Barnen i de religiösa 

friskolorna får enligt debattörer inte lära sig att tänka fritt, de ges ingen kunskap om vilka 

valmöjligheter de har när det gäller sätt att se på och förstå världen:

”Inte minst därför blir det så viktigt med en mångsidig informationskälla så att hon kan bilda 
sig en egen uppfattning och förhoppningsvis bestämma sig för att ta ansvar för sitt eget liv och 
gärningar, utan inblandning av en diffus högre makt, pådyvlad av religiösa hejarklacksledare. 

                                                
126 Skogkär, Mats (070117) Rätt med tuffa friskolekrav: Sydsvenskan 
127 Se exempelvis: (Ledare) (071016) Detta tror vi på: Kristianstadsbladet, Skogkär, Mats (070117) Rätt med tuffa 
friskolekrav: Sydsvenskan samt Ohly, Lars (071110) ”Vänsterns skolpolitik misslyckad och förlegad”: Dagens Nyheter
128 Se vidare beskrivning av moment under: Laclau och Mouffe – diskursteori s. 6
129 Observera att de religiösa förklaringarna kan ges en helt annan position beroende på inom vilken institution de 
agerar, inom kyrkan ges de exempelvis en helt annan innebörd. Jämför även med Foucaults resonemang om hur 
såväl diskurser som utestängningsmekanismer kräver institutionellt stöd: Foucault: 1993: s. 13
130 Jämför med hur Laclau och Mouffe diskuterar att diskurser kan konkurrera med varandra genom att element som 
tidigare kopplats till den ena diskursen kan övertas av den andra. Bergström & Boréus ’Diskursanalys’ I: Bergström 
& Boréus: 2005: s. 320
131 Jämför med Foucaults diskussion om att något inte kan bli ett vetenskapligt misstag om det aldrig varit vetenskap 
från början. I: Foucault: 1993: s.24
132 Armansdottir, Audur (071009) Religionsfrihet är en del av åsiktsfriheten: Sydsvenskan
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Genom detta föds individens tro på sig själv, som då kan skaka av sig religionens ok och bli en 
självständig tänkare.”133

 När de religiösa friskolorna beskrivs som sätt för att hålla barnen på den smala vägen134, blir det 

underförstått att det på skolorna inte finns någon plats för kritiskt reflektion. I synnerhet är det 

bristen på information om andra livsåskådningar som uppmärksammas, då dessa kunde ge 

barnen möjlighet att lära sig att kritiskt reflektera över den egna religionen utifrån andra 

perspektiv.135 Det blir, återigen, tydligt att vetenskapen är det primärt auktoriserade förnuftiga 

medlet att tänka över samhället. Där den kritiska reflektionen är grundad som ett kriterium inom 

den vetenskapliga diskursen, ska den nu även användas för att bedöma religionen och religiösa 

frågor.136 Det blir tydligt vilken makt den vetenskapliga diskursen innefattar när element från den

på så sätt används för att bedöma och analysera religionen som tidigare beskrivits som dess 

motsats. 

   Vikten av att ett kritiskt förhållningssätt till såväl kunskap som religion beskrivs även som 

centralt för att skapa en väl fungerande demokrati:

”Kunskap får aldrig bli ensidig, den måste kunna härledas från olika källor, men rättigheten att 
kritiskt granska dessa källor är en av demokratins bärande balkar.”137

Genom skollagsstiftningen har just utvecklingen av det kritiska tänkandet beskrivits som en 

central punkt för att fostra goda demokratiska individer, vilket sedan folkhemmet varit en av 

skolans viktigare uppgifter. I själva verket har begreppen medborgarfostran och demokratisering 

alltid legat nära varandra inom det svenska skolväsendet.138 För Sverige är det inte det kristna 

arvet utan istället de stora politiska ideologierna som legat till grund för uppfattningar om såväl 

demokrati som mänskliga rättigheter.139 Inte heller i debatten är det till religionen som man 

vänder sig för att finna ursprunget för värden som demokrati, tvärtom beskrivs religionens 

indoktrinerande egenskaper motverka dessa. 

   Kristiskt tänkande och självständighet blir således egenskaper som  den demokratiska individen

bör internalisera och det ligger på skolan att fostra barnen till att omfatta dessa värden. I debatten 

uttrycks aldrig något tvivel angående att den kommunala skolan, i alla fall har som mål att jobba 

för dessa egenskaper, men däremot så är osäkerheten större när det kommer till de religiösa 

                                                
133 Armansdottir, Audur (071020) Att leva i ett fritt samhälle är en evig balansgång: Sydsvenskan
134 Martéus, Ann Charlotte (071016) Nej till sekter: Expressen
135 Gustafsson: 2004: 115
136 Beronius ’Vetandets spel - inledning till Foucaults kulturkritik’ I: (Red.) Bergryd: 1987: s. 56
137 Armansdottir, Audur (071020) Att leva i ett fritt samhälle är en evig balansgång: Sydsvenskan
138 Vinterhed, Kerstin ’Medborgaridealet i skollagsstiftningen under 1900-talet’ I: (Red.) Agell, Anders (2001) Fostrar 
skolan goda medborgare?: Uppsala: s. 57
139 Karlsson & Svanberg ’ Religionsfrihet och religiös mångfald’ I : (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s. 12
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friskolorna. När föräldrarna väljer att sätta sina barn i de religiösa friskolorna, menar vissa att de 

därmed även väljer bort viktiga demokratiska värden. Som Aaron Israelsson uttrycker det:

”Konfliktlinjen går mellan föräldrarnas rätt att uppfostra barnen och demokratins 
grundvalar.”140

”Svenska” värderingar

Utöver kritiken mot friskolornas undervisning är flertalet debattörer oroliga för de åsikter som 

lärs ut på skolan:

”Åsikter varken kan eller ska kontrolleras. Men att applicera samma resonemang på friskolan 
leder snett. I en skolmiljö där elever, lärare och föräldrar är överens om att abort är mord och 
homosexualitet en sjukdom finns ingen som blåser i visselpipan. I en skola som är uppbyggd 
kring majoritetssamhällets värderingar finns skyddet inbyggt i systemet. (…)Men att från 
början bevilja grupper som byggt hela sitt liv på en religiös övertygelse som kolliderar med 
några av samhällets grundläggande värderingar – är det inte mer än lovligt naivt? ”141

Återigen anknyter debattörerna till den kommunala skolan och de värderingar som de menar lärs 

ut där, och skolans vikt som statens ideologiska förmedlare hamnar i fokus.142 De värderingar 

som skolan förväntas lära ut, står tydligt utskrivna i läroplanen som fungerar likt en garant för att 

dessa lärs ut och når fram till samhällets alla skolelever.143 Enligt skollagen ska alla friskolor såväl 

konfessionella som de med en särskild pedagogisk profil följa läroplanen, men det finns en tydlig 

skepticism hos debattörerna att detta verkligen sker:

”Det finns barn som bytt från religiösa friskolor till vår skola och jag märker en tydlig 
konsekvens i deras människosyn, främst mot homosexuella och kvinnor.”144

menar Andreas Palmqvist som arbetar som lärare på en skola i Rosengård. 

   Skolan har sedan skolplikten infördes varit en arena för diskussion om vilka samhällets 

gemensamma värden är och hur de ska gestaltas och det är heller inget i skollagsstiftningen som 

säger att en konfessionslös undervisning även måste vara värdeneutral.145 Tvärtom står det tydligt 

utskrivna värden i läroplanerna146, som därmed blir normativa147 i det att de framhäver vissa 

värden framför andra. Därmed blir det också till en fråga om hur makt görs genom att alternativa 

värden och förklaringar inte ges någon legitimitet.148 Där varje samhälle rymmer åsikter om hur 

ett gott liv ska se ut149 arbetar makten i det att just dessa åsikter ses som eftersträvnadsvärda.150

                                                
140 Israelsson, Aaron (070808) Mitt liv i sektskolan: Expressen
141 Kjöller, Hanne (070802) Sekulärt är guld värt. Hanne Kjöller: Friskolans pris har blivit för högt.: Dagens Nyheter
142 Borevi ’Religion i skolan’ I: (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s.39
143 Richardsson: 2004: s. 157
144 Johannesson, Sune (071220) Striden för ett sekulariserat samhälle: Kristianstadsbladet
145 Gustafsson: 2004: s. 18
146 Skolverket: Läroplaner: http://www.skolverket.se/sb/d/468 Besökt 080424
147 Borevi ’Religion i skolan’ I: (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s. 40f
148 Jämför med Foucaults diskussion om utestängningsmekanismer i: Foucault: 1993: s. 8f
149 Ibid. s. 11
150 Foucault: 1980: s. 119f
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Enligt Gerle så leder detta till en värdekonflikt där representanter från friskolorna förespråkar 

rätten att själva få välja vilka normer de vill förmedla.151   

   Samtidigt kan detta ses som en annan syn på integration och kultur än den som utryckts 

tidigare. Istället för att uppmärksamma minoriteter och dess behov kan fokus istället ligga på 

möjligheten för alla att dela gemensamma värden oavsett religiös eller kulturell tillhörighet.152

Eduardo Grutzky är en ivrig förespråkare för att inte reducera värden till något som tillhör en 

viss kultur:

” I mitt arbete med ALMAeuropa.org, mot hedersförtryck, möter jag ofta problemet med att vi 
– det svenska samhället – använder dubbla måttstockar och bortförklarar detta med att ”det är 
ju deras kultur.” Det är en obehaglig slags så kallad tolerans, som i praktiken leder till ett svek 
mot människor som far illa och inte får tillgång till sin rättighetskatalog.”153

Enligt honom är skolan nödvändig för att förhindra den rasism som han anser råda när 

svenskarna accepterar att människor lever under omständigheter som de själva aldrig skulle 

erkänna som legitima:

” Skolan är den enda neutrala miljön för många barn och ungdomar – alltså för dem som ännu 
inte förpassats till barnfängelser förklädda till religiösa friskolor – och det är därför ett oerhört 
övergrepp mot framförallt unga invandrartjejer att berövas sin möjlighet att öka sin kunskap 
om sexualiteten. I mitt arbete mot hedersvåld har jag mött tjejer som har blivit gravida vid det 
första samlaget, bara på grund av bristande kunskap.”154

Men samtidigt som argumenten för att värderingar ska vara allmängiltiga och inte reduceras till en 

kulturell tillhörighet, blir majoritetens värderingar etniskt definierade i debatten:

”Han ser en risk i att värderingar som ligger så långt ifrån den rådande svenska synen på 
kvinnor, demokrati och avvikande sexuell läggning får styra i vissa skolor. ”155

Svårigheten att undkomma den etniska kategoriseringen visar sig även tydligt i detta citat från ett 

reportage om den muslimska friskolan i Kista:

Skolans undervisning bedrivs efter den svenska läroplanen men är byggd på islamiska 
värderingar.156

Uttalandet beskriver såväl tanken om att det inte finns någon konflikt mellan den svenska 

läroplanen (och de värderingar den innefattar) och de islamska värderingarna som skolan styrs 

efter.  Det talar för idén om att värderingar inte behöver vara kulturellt bestämda, men på samma 

                                                
151 Gerle: 2000: s. 27
152 Jämför med Gerles diskussion om kulturrelativism i Gerle: 2000: s. 15
153 Grutzky, Eduardo (071120) Eduardo Grutzky, som arbetar mot hedersrelaterat våld, om hedersdebatten: Det är vänster att se 
hedersförtrycket: Expressen
154 Grutzky, Eduardo (071120) Eduardo Grutzky, som arbetar mot hedersrelaterat våld, om hedersdebatten: Det är vänster att se 
hedersförtrycket: Expressen
155 Flygt Högberg, Cecilia (070326) Sanktioner för skolor som struntar i skolbrister: Riksdag & Departement
156 Eriksson, Anna & Molin, Kari (071016) Islamiska skolan ser gärna täta kontroller: Dagens Nyheter
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gång så befästs en etnisk/religiös tillhörighet genom benämningen svensk (läroplan) och 

islamiska (värderingar.)

Slutdiskussion

Sammantaget så grundar sig diskursen om de religiösa friskolorna  på  liberalistiska definitioner, 

som skapar tydliga ramar utifrån vilka man diskuterar och tolkar såväl de religiösa friskolorna 

som det samhälle vari de existerar. Det är exempelvis utifrån den liberala distinktionen mellan 

privat och offentligt som en stor del av kritiken mot religiösa friskolor artikuleras. Flertalet av 

debattörerna har höjt sina röster mot att den privata religionen ges plats i det offentliga genom 

såväl religiöst grundade åsikter, religiösa symboler samt i synnerhet en religiöst präglad 

undervisning i den offentliga skolan. Tydliga liberala värden som valfrihet och individens ansvar 

artikuleras genomgående genom debatten som värden att sträva efter att uppnå och införliva i 

såväl samhälle som individ. Synen på demokrati, goda medborgare och det (vetenskapligt) kritiskt 

granskande definieras genom och utifrån liberalistiska utgångspunkter på ett sätt som inte 

ifrågasätts i debatten. 

   Jag menar på att diskursen om de religiösa friskolorna har sin yttersta grund i en hegemonisk 

liberalism, som innefattar värden som definierar såväl goda medborgare som ett gott samhälle, 

och hur man bäst skapar de båda. Den hegemoniska liberalismen har inte bara naturaliserat vissa 

värden men också skapat positionen utifrån vilka de med auktoritet kan definiera dem. 

Kunskapen blir demokratisk genom att den kritiskt granskas och i förlängningen är det endast 

vetenskapen som har makt nog att skapa sanning i det offentliga. När den liberala hegemonin 

även knutit till sig det rationella och förnuftiga tankesättet, blir de som argumenterar för 

motsatsen, i detta fall religionen, oförnuftiga. Det rationella samhället kan slutligen, utifrån 

skapade värden om goda medborgare, också säga vad som är bäst för samhället och gripa in i det 

orationella när det inte vet sitt eget bästa.157

   Inom debatten så har religionen givetvis en avgörande plats och kampen om att definiera 

religionen tar sig nya utryck i och med debatten och dess aktualitet. Det är genom att religionen 

tar sig nya former och nya uttryck som behovet att formulera dess betydelse och plats i samhället 

och därmed reglera den växer.158 Som tidigare nämnts är det utifrån den liberala distinktionen 

som även  religionen ska definieras, och utifrån det sekulära Sverige, där kyrkan och staten är 

tydligt separerade, kan önskan om att ’placera religionen i det privata väckas. 

   Vad jag vill uppmärksamma är att själva möjligheten att ’placera’ religionen i det privata grundar 

sig i en sekulariserad, liberalistisk utgångspunkt, en utgångspunkt som inte i alla fall delas av de 

troende själva. För flertalet troende så är religionen en del av vardagen, såväl den privata som den 

offentliga, det är något som de ständigt bär med sig och som därmed också måste utövas i det 

                                                
157 Jämför med diskussion om demokratisk kunskap I: Nordlander, Anders ’Demokratisk och traditionsbunden 
kunskap’ I: (Red.) Modée, Johan & Strandberg, Hugo (2006) Frihet och gränser – perspektiv på religionsfrihet och tolerans: 
Stockholm: s. 69ff
158 Jämför med hur Foucault diskuterar att makten kräver motstånd för att kunna existera: Foucault: 1980: s. 57
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offentliga.159  I debatten så utgör liberala tankegångar inte bara utgångspunkt för talet men den 

vill även omforma religionen för att den ska passa in i de ramar som denna ställer upp. Genom 

debatten och diskussionen görs religionen till ett kulturellt fenomen, något konkret och även 

kontrollerbart och det är först genom den definitionen som det överhuvudtaget blir möjligt att 

kunna tala om att förflytta den till det privata.160

   Utifrån samma distinktion blir agerande för eller mot religionen i det offentliga på samma gång 

reglerande i de troendes privatliv. Enligt Gerle blir det en fråga om statens maktutövande; var går 

gränsen för staten att lägga sig i privata frågor undrar hon.161 Analysen av debatten har visat att 

synen på friskolorna är beroende av om de ses som en privat eller offentlig angelägenhet: är det 

individens privata åsikter eller ett offentligt spörsmål som debatteras? Kanske är dock frågan lite 

fel ställd, det är väl snarare ständigt både och, i synnerhet för de troende själva. Inte minst visar 

det också på hur den liberala definitionen kommer till föga när den ska behandla nya samhälleliga 

och religiösa förutsättningar. 

   Individens rätt till fria val är likväl det en central fråga, men det har också framkommit att 

denna rättighet kommer med krav om ansvar. Utifrån kritiken mot de religiösa friskolorna som 

indoktrinerande, har den kommunala skolan framhållits som nödvändig för att ge alla barn 

möjlighet att ta del av andra värderingar än de som de fått med sig hemifrån. Med insyn i andra 

livsåskådningar blir det också möjligt, och önskat, att individen därigenom ställer sig kritisk till 

sina egna religiösa val. Därmed blir rättigheten till fria val också nära förbundet med det faktum 

att individen först getts möjlighet att kritiskt kunna granska de alternativ som funnits. Föräldrar 

som väljer att sätta sina barn i religiösa friskolor har i debatten beskrivits som oförnuftiga, och 

det blir i dessa fall tydligt att inte alla föräldrar anses leva upp till det ansvar som de fria valen 

medför.

   Den kritiskt granskande, självständiga medborgaren beskrivs i sin tur som en förutsättning för 

det demokratiska samhället. Som Gustafsson uttrycker det finns det krav på att individen agerar 

på ett visst sätt för att vara en fullvärdig medborgare i det svenska samhället.162 Det krävs av 

individen att denna inte bara fullföljer sina medbogerliga plikter men också att den erkänner och 

införlivar samhällets normer och värderingar.163 Rädslan finns för att de religiösa friskolorna 

skapar segregation och utanförskap, och möjligheten till att fostra barnen in i det ’svenska 

samhället’ faller om föräldrarna väljer att sätta sina barn i de konfessionella friskolorna. Samhället 

erbjuder något som barnen måste ta del av och det är föräldrarnas ansvar att se tilll att så sker.164

När då föräldrarna väljer att sätta sina barn i religiösa friskolor tvivlar debattörerna på deras 

förmåga att verkligen ta detta ansvar som krävs av dem. I slutändan handlar det också om hur väl 

                                                
159 Berglund & Larsson ’Inledning’ I: (Red.) Berglund & Larsson: 2007: s. 13f
160 Jämför med diskussion om hur religion kan beskrivas utifrån ett sekulariserat perspektiv i: Karlsson & Svanberg 
’Religionsfrihet och religiös mångfald I: (Red.) Karlsson & Svanberg: 1997: s. 8 samt Foucaults diskussion om hur 
något görs till ett objekt I: Beronius ’Vetandets spel – en inledning till Foucaults kulturkritik’ I: (Red.) Bergryd: 1987:s 
61f
161 Gerle: 2000: s. 38
162 Gustafsson: 2004: s. 97
163 Lindblad & Lundahl ’Från medborgare till systemoperatör?’ I: (red.) Agell: 2001: s. 198 
164 Gustafsson: 2004: s. 88
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människor anpassar sig och gör samhällets krav till personliga mål.165 Det sekulära samhället kan 

således inte beskrivas som värderingsfritt, genom att utpeka motsatserna blir det tydligt vilka 

värden som är önskvärda i det offentliga. Värderingarna blir normerande och makt utövas i det 

att vissa egenskaper och värderingar framhålls som eftersträvnadsvärda för såväl individen som 

för samhället i stort.

   Utifrån de religösa friskolornas ökade antal och aktualitet166 uppmärksammas religionen som på 

väg tillbaka in i det offentliga och det blir en fråga om vilka värden som ska styra i det 

gemensamma.167 Är de religiösa friskolorna ett uttryck för kulturell rättvisa där minoritetens 

åsikter ges en rättfärdig plats, eller ogiltigförklaras orättvisor utifrån att de kategoriseras som del 

av någons kultur? De religiösa friskolorna kritiseras utifrån att de sägs lära ut värderingar som inte 

respekterar jämlikheten mellan könen, kvinnans sexualitet eller homosexuella relationer, alla 

värden som kan beskrivas som såväl omhuldade som allmänt respekterade. I debatten står 

kampen om huruvida det är rasistiskt att inte kämpa för de värden som nyss beskrivits eller om 

det är intolerant att inte respektera andras åsiktsfrihet? 

   För mig blir frågan snarare den om hur handlingsutrymmet i det offentliga regleras, hur värden 

till exempel kan ogiltigförklaras när de definieras som odemokratiska. I debatten blir det även till en 

fråga om integration och rätten att hävda sig utifrån en position som minoritet. Som Gustafsson 

uttrycker det är det endast ett ojämlikt samhälle som kan vara ett mångkulturellt samhälle. Det 

finns ingen anledning att hävda etnisk/kulturell särart i ett samhälle med jämlikt makt- och 

resursfördelning.168

   Slutligen är det även av vikt att visa på hur språkets ofullständighet påverkar möjligheterna att 

diskutera frågan. När så pass komplexa frågor som värderingar reduceras till att definieras som 

islamiska eller svenska, försvinner flertalet förklaringsmöjligheter på vägen. På samma sätt som 

religionen och vetenskapen inte ’tillåts’ agera inom samma förklaringshorisont, blir värderingarna 

separerade utifrån att de kategoriseras som tillhörande olika kulturella, religiösa eller etniska fält.

     Slutligen blir analysen av diskursen kring de religiösa friskolorna också till en fråga om hur 

religionen beskrivs och hanteras i debatten. Utifrån diskussioner om religöst motiverade krig 

såväl som utifrån det ökade antalet troende i Sverige, blir frågan viktig även utanför debatten om 

de religiösa friskolorna. Det som väckt min uppmärksamhet är att religionens plats i samhället 

knappast aldrig legitimerats utifrån dess positiva egenskaper. Rädslan för religiösa krig och 

fundamentalism legitimerar ett samhälle som förhåller sig tolerant till religionen, men det är också 

allt. Inom diskursen kring de religiösa friskolorna, har religionen definierats utefter, enligt mig 

väldigt ensidiga resonemang. Jag menar på att religionen och dess utövare i det närmaste 

omyndigförklaras i debatten. Där religionen ställs mot vetenskapen, blir effekten att den beskrivs 

som okritisk, ensidig och partisk. Religionen får existera så länge den inte vill förespråka någon 

                                                
165 Jämför med Gustafssons diskussion om liberal hegemoni I: Gustafsson: 2004: s. 124
166 Antalet fristående grundskolor har mer än fördubblats på 12 år (från 238 skolor 1995/96 till 635 skolor 2007/08). 
10,2 procent av skolorna har konfessionell inriktning, 6,1 procent är Waldorfskolor. Skolverket: Snabbfakta om 
fristående skolor: http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/11936 Besökt 080829
167 Gerle: 2000: s. 36 
168 Gustafsson: 2004: s. 67f
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sanning, och demokrati kan enbart förklaras genom vetenskapliga kriterier. 169 Inte minst med 

tanke på den allrådande rädslan för terrorism och religiös fundamentalism borde vikten läggas på

en mer nyanserad diskussion. Är det, exempelvis så, att målet är att frambringa en mer 

demokratisk islam170 så kan inte svaret vara att utesluta religionen ur den diskurs där kriterierna 

för det demokratiska skapas. 

  

                                                
169 Nordlander, Andreas ’Demokratisk och traditionsbunden kunskap’ I: (Red.) Modée & Strandberg: 2006: s. 69
170 Dettta mål grundar jag delvis i det ständigt närvarande hotet om religiöst grundad terrorism och fundamentalism, 
vilket beskrivs som demokratins fiender. Se diskussion under: Den sekulära toleransen: s. 12
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