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Abstract  

 

Syftet med föreliggande studie är att genom en kritisk textanalys studera beslutsdokument 

författade av Skolinspektionen efter tillsynsärenden vid tre kristna konfessionella friskolor. 

Den kritiska textanalysen görs med hjälp av Norman Faircloughs analysverktyg transitivitet 

och modalitet och resultaten av textanalyserna diskuteras utifrån Fabrettis definition av det 

postsekulära samhället. Resultatet synliggör de olika tolkningar som Skolinspektionen gjort 

av skollagen och Skolverkets föreskrifter, och visar på att de regler och föreskrifter som ges i 

skollagen och i läroplanerna inte erbjuder rektorer och huvudmän tillräckligt tydliga direktiv 

kring hur skollagen ska tolkas i fråga om både distinktionen undervisning/utbildning och 

konfessionella inslag inom ramen för skolans verksamhet. 

 

 

Nyckelord: kritisk textanalys, skolan och kyrkan, kristna friskolor, konfessionella inslag, 

Skolinspektionen, religionsundervisning.  
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1. Inledning 

 

Hösten 2013 utförde vi en studie kring debatten om kristna konfessionella friskolor i Sverige. 

Studien var en kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs tredimensionella modell och gjordes 

på tidningsartiklar gällande kristna friskolor.
1
 Studien visade att debatten som förekommer i 

de två tidningarna präglas av en frustration över oklara direktiv från skollagen och Skolverket 

i fråga om konfessionella inslag i den konfessionella skolan. De oklara direktiven grundar sig 

i ett antal faktorer som tillsammans gör den här studien relevant.  

 

De svenska friskolorna ökade markant i antal efter 1991 års regeringsskifte och den nya 

regeringens friskolereform 1992, vilken innebar instiftande av skolpeng och ett möjliggörande 

för friskolor att bedriva verksamhet i större utsträckning än tidigare. Enligt 

Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna, tilläggsprotokoll från 1952, 

vilken Sveriges riksdag år 1994 beslöt skulle gälla i Sverige, har varje förälder rätt att själva 

välja en utbildning till sina barn som överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen 

eller livsfilosofin.
2
 År 2011 infördes en ny skollag i Sverige. Den nya skollagen skulle bland 

annat ge klarhet i vilka möjligheter och/eller begränsningar det finns för konfessionella inslag 

i skolan. Skollagens paragraf 3 skiljer begreppen undervisning och utbildning åt och menar att 

det i utbildningen får förekomma konfessionella inslag, men inte i undervisningen. Vidare slår 

paragraf 7 fast att deltagande i religiösa inslag i utbildningen vid fristående skolor måste vara 

frivilliga.
3

 Trots den nya skollagens förtydliganden kring utbildning, undervisning och 

konfessionella inslag råder fortsatt debatt om de konfessionella inslagens plats i friskolan, 

detta visar bland annat Skolverkets juridiska vägledningar, dokumenten Skolan och kyrkan 

från 2012 och Fristående skolor från 2015.
4
 Även debattartikeln Gud får inte vara med när 

skolan samlas i kyrkan, författad av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och 

Skolverkets undervisningsråd Claes-Göran Aggebo och publicerad i Dagens Nyheter 

20121125, visar på den fortsatta debatt som råder trots de förtydliganden som den nya 

skollagen skulle komma med.
5 

 

                                                        
1 Backholm & Svensson 2013. 
2 Europakonventionen, hämtad 150422. 
3 Se vidare kapitel 2. 
4 Skolverket 2012, 2015.  
5 Aggebo & Ekström 121125. 
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Med ovanstående problem som utgångspunkt, att det trots förtydliganden i den nya skollagen 

finns både behov och utrymme för fortsatt debatt om oklara direktiv och efterföljande 

juridiska vägledningar från Skolverket, anser vi det relevant att undersöka Skolinspektionens 

beslut efter tillsynsärenden vid kristna friskolor gällande konfessionella inslag. 

Skolinspektionen är den tillsynsmyndighet som ska garantera att svenska skolor följer och 

implementerar de lagar, regler och läroplaner som gäller för verksamheten.  

 

Det är intressant och relevant att studera beslut tagna och författade av Skolinspektionen 

gällande konfessionella inslag i skolan då Skolinspektionens bedömning görs utifrån den 

skollag och de läroplaner som Skolverkets juridiska vägledningar är utarbetade för att 

komplettera. De juridiska vägledningarna är till för att hjälpa enskilda rektorer vid respektive 

skola att utforma sin skolverksamhet, på vilken Skolinspektionen utför tillsyn utifrån 

skollagen.  Som bakgrund till dokumentet Skolan och kyrkan anförs att Skolverket ofta får 

frågor angående samlingar, undervisningstillfällen eller högtidsfirande i kyrkor eller andra 

religiösa lokaler, och den förnyade aktualiteten i och med den nya skollagen och de nya 

läroplanerna.
6 

 

Den tidigare forskning som berör konfessionella skolor handlar i stor utsträckning om 

muslimska skolor och dess existens. I denna studie analyseras Skolinspektionens beslut tagna 

på kristna friskolor, vilket är intressant då Skolverket i dokumentet Skolan och kyrkan anger 

att det är vanligt att man besöker främst kyrkor inom ramen för skolverksamheten. Det är 

därför relevant att studera beslut tagna angående konfessionella inslag på kristna friskolor, då 

gränsdragningen mellan religion och tradition kan vara oskarp. Som exempel kan ges att det i 

Skolverkets dokument Skolan och kyrkan, anges att det är vanligt att kyrkan besöks av 

tradition inom ramen för skolverksamheten.
7

 Syftet med den här studien är därför att 

undersöka hur Skolinspektionen tillämpar Skollagens paragrafer gällande konfessionella 

inslag i beslutsdokument författade efter tillsynsärenden vid kristna friskolor.  

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                        
6 Skolverket 2012. 
7 Skolverket 2012. 
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2. Bakgrund 

 

Fristående skolor har enligt Karin Borevi alltid funnits i Sverige, ofta under benämningen 

skolor med enskild huvudman eller privatskolor. Den svenska enhetsskolan, med idén om en 

likvärdig och enhetlig utbildning för alla elever kom under efterkrigstiden. De statliga stöd 

som fristående skolor vilat på kom att delas ut med stor restriktivitet och enbart de skolor som 

kunde erbjuda något som den obligatoriska enhetsskolan inte kunde, fick möjligtvis beviljat 

bidrag. Att erbjuda en fristående skola med en viss konfessionell inriktning var dock inte skäl 

för statligt stöd, tvärtom grundades enhetsskolan till stora delar med idén om att motverka en 

våg av etablering av konfessionella skolor.
8
  

 

Den första konfessionella skolan att erhålla beviljande av statligt stöd för bedrivande av sin 

verksamhet efter införandet av enhetsskolan, var den judiska Hillelskolan. Regeringen var 

dock noga med att påpeka att anledningen låg i rent ”mentalhygieniska” behov hos eleverna 

som Hillelskolan kunde tillgodose, skolan fick enligt regeringen alltså inga medel för att 

bedriva skolan av konfessionella skäl. Men debatten var i full gång. Under 1980-talet 

dominerades debatten av föräldrars och elevers rätt att själva få välja en utbildning med ett 

innehåll som stämde överens med den personliga uppfattningen, religiös eller inte. 1991 års 

regeringsskifte och den nya regeringens friskolereform innebar instiftande av skolpeng och en 

stor förändring av villkoren för fristående skolor. Rätten att själv välja skola fastslogs och de 

fristående skolorna kunde därmed verka på lika ekonomiska villkor som de kommunala. 

Antalet friskolor ökade markant efter friskolereformen 1992, mellan åren 93/94 och 95/96 

uppmättes en ökning på hela 145 skolor, från 94 stycken till 239. De fristående skolor som 

ökade mest i antal var de konfessionella.
9
 

 

Idag finns det 790 fristående skolor i Sverige och 69 av dem har konfessionell inriktning.
10

 

Berglund och Larsson menar att det utöver uttalat religiösa friskolor även finns skolor med en 

grundpedagogik med särskild livsåskådning, som till exempel Waldorfskolorna. 

Waldorfpedagogiken har sin grund i antroposofin, som av många religionsvetare betraktas 

som en ny religiös rörelse. Detta visar på att gränsdragningen mellan dem som hör till de 

                                                        
8 Borevi 1997:60. 
9 Borevi 1997:61. 
10 Skolverket  
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konfessionella friskolorna och dem som räknas som friskolor i övrigt, är flytande och högst 

beroende av Skolverkets riktlinjer och definitioner.
11 

 

Majoriteten av de konfessionella friskolorna i Sverige har en kristen profil.
12

 De 

konfessionella friskolorna ska enligt skollagens nionde kapitel vila på samma värdegrund som 

det offentliga skolväsendet. De konfessionella skolorna ska även bedriva icke-konfessionell 

undervisning och vara öppen för alla. Det innebär att en elev som inte är kristen ändå kan 

söka sig till en skola med kristen profil. En möjlig orsak till att man söker sig till en 

konfessionell friskola kan vara att man är missnöjd med den kommunala skolan. 

Konfessionella friskolor i Sverige har skapat het debatt med många starka åsikter och 

motpoler. Debatten berör huruvida en förälder har rätt att välja utbildning till sitt barn utan att 

kränka barnets demokratiska rätt att själv få välja livsåskådning.
13 

 

De konfessionella friskolorna vilar idag på Europakonventionens skydd för de mänskliga 

rättigheterna, tilläggsprotokoll från 1952, vilken Sveriges riksdag 1994 beslöt skulle gälla i 

Sverige. Där klargörs föräldrars rätt att själva välja en utbildning till sina barn som 

överensstämmer med den egna religiösa övertygelsen eller livsfilosofin.
14 

 

Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påtaga 

sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra 

sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa 

och filosofiska övertygelse.
15 

 

Anledningarna till varför föräldrar väljer fristående skolor till sina barn är många och olika. 

Jan Damgrens studie från 2002, om föräldrars val av fristående skolor, visar att på två av fyra 

undersökta skolor var ideologi en avgörande orsak bakom valet. En av de fyra hade kristen 

profil och även om andra orsaker också låg till grund för valet av fristående skola till sina 

barn, så som pedagogisk grundsyn eller möjlighet att utveckla den sociala kompetensen, så 

hade de medverkande aktörerna och skolorna i studien det gemensamt att de alla vilade på en 

                                                        
11 Berglund & Larsson 2007:10. 
12 Borevi, 2008:379. 
13 Borevi 2011:380-381. 
14 Francia 2007:2. 
15 Europakonventionen hämtad 2015-04-02. 
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ideologisk gemenskap.
16

 Tydligaste orsaken till föräldrarnas val av fristående skola till sina 

barn var enligt studien den egna politiska och ideologiska uppfattningen.
17 

 

I 1878 års normalplan, det som idag kallas läroplan, hade dagens religionskunskapsämne 

namnet Biblisk historia och katekes. Detta hade det ända fram till 1900 års normalplan då 

ämnet utvecklades till Biblisk historia, bibelläsning och katekes. 1919 års undervisningsplan 

innebar det nya ämnet Kristendom med betoning på Nya testamentet och Bergspredikan. 

Objektivitetskrav och icke-konfessionell undervisning infördes först i 1955 och 1962 års 

läroplaner, för att sedan utvecklas till Religionskunskap, följt av 1980 års ämne Människans 

frågor inför livet och tillvaron; Religionskunskap. Ämnet Religionskunskap såsom vi känner 

igen det idag kom med 1994 års nya läroplaner och utvecklades ytterligare i och med den nya 

skollagen och de nya läroplanerna 2011.
18 

 

Religionsämnet i skolan regleras genom kursplaner, år 2011 kom de nya kursplanerna ut. De 

arbetades fram av skolverkets expertgrupp, bestående av ämnesforskare och yrkesverksamma 

lärare. Den nya kursplanen för religionskunskap i grundskolan skapade stor debatt i media, 

uppmärksamheten riktades främst mot skrivningarna om kristendomens särställning. Det var 

debattörer i både media och regeringsföreträdare som uttryckte sitt missnöje över att 

kristendomen syntes för lite i den nya kursplanen. Dock ansåg skolverkets expertgrupp att de 

tydligt skrivit fram kristendomens särställning i kursplanen. Den andra sidan av debatten 

handlade om att kristendomens särställning var allt för tydlig i de nya kursplanerna och att 

detta kan konstruera ett ”vi och dem” förhållande i undervisningen.
19

 En förändring som den 

nya kursplanen innehöll var skrivningen ”elever ska få kunskap om kristna högtider och 

traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer”.
20

 Detta citat kan ha 

bidragit till behovet av en tydlig definition och åtskillnad gällande utbildning och 

undervisning när det kommer till konfessionella inslag. 

 

 

                                                        
16 Damgren 2002:161. 
17 Damgren 2002:191ff. 
18 Hartman, 2000: 217.  
19 Löfstedt 2011:10-11. 
20 Skolverket 2011:188. 
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2.1 Skollagen och Skolinspektionen 

 

I detta kapitel redogörs för de paragrafer i skollagen som berör konfessionella inslag. Dessa, 

tillsammans med Europakonventionen och friskolereformen, ligger till grund för de 

konfessionella friskolorna och är därför av relevans för vår studie. Nedan redogörs även för 

hur Skolinspektionens regelbundna tillsyn går till, då dess beslut utgör materialet för den här 

studien. 

 

Enligt det nionde kapitlet i skollagen, paragraf 2, får det finnas konfessionella fristående 

skolor i Sverige, dessa får bedriva en profil eller fördjupning utifrån en religion, exempelvis 

kristendomen, judendomen eller islam. De konfessionella inslagen ska utföras utanför den 

kursplanestyrda undervisningen. Morgonbön och middagsbön tillåts vid dessa skolor, däremot 

får inte profilämnet, exempelvis kristendomskunskap, betygsättas. Att all undervisning som 

faller inom kursplanen ska vara allsidig och saklig samt ickekonfessionell gäller såväl 

kommunala skolor som de konfessionella fristående skolorna.
21

 Skolverkets 

sammanställningar av inspektioner visar att konfessionella skolor inte visar på fler brister än 

andra kommunala och fristående skolor gällande undervisningen.
22 

 

Enligt Skollagens kapitel ett, paragraf 6 och 7, ska all utbildning vid alla skolor i Sverige, 

såväl de med offentlig huvudman som fristående skolor, vara icke-konfessionell. Friskolor får 

ha konfessionell inriktning, men alla konfessionella inslag måste vara frivilliga. Paragraf 11 

slår fast att för varje skolform ska den läroplan som står skriven enligt lag gälla, däri anges 

värdegrund, mål, riktlinjer och uppdrag, oavsett huvudman. Vidare måste all utbildning i 

Sverige vara öppen för alla, och helt oberoende av religiös tillhörighet.
23

  

 

Skollagen gör åtskillnad på begreppen utbildning och undervisning i fråga om konfessionella 

inslag i den svenska skolan. Enligt lag får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen, 

men inte i undervisningen, detta gäller oavsett skolans huvudman. För att klargöra detta, och 

med grund i de årligen återkommande debatterna om avslutningsceremonier i kyrkan, har 

Skolverket tagit fram riktlinjer i form av juridiska vägledningar. Dokumentet Skolan och 

kyrkan ska användas som vägledning för skolans personal och fastställer att det yttersta 

                                                        
21 Löwing & Bergå 2008:220-221. 
22 Löwing & Bergå 2008:222-224. 
23 Riksdagens hemsida 2010. 
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ansvaret för till exempel avslutningar i kyrkan ligger på ansvarig rektor. Som hjälp anges att 

samlingar får hållas i religiösa lokaler så länge inte tonvikten ligger på religiösa inslag utan 

främst på traditioner.
24

 I skollagens första kapitel, paragraf 3 definieras begreppen 

undervisning och utbildning på följande vis:   

Undervisning: Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 

Utbildning: Den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.
25

  

 

Skolinspektionen utför så kallad regelbunden tillsyn på samtliga skolverksamheter oavsett 

huvudman var tredje år. Granskningen gäller alla kommuner, utbildningsföretag och 

organisationer som bedriver utbildning runtom i landet, detta för att se till att de lagar, regler 

och läroplaner som finns för den aktuella verksamheten följs. Målet är alla barns lika rätt till 

likvärdig och god utbildning. Om Skolinspektionen finner brister åläggs krav på åtgärder 

inom utsatt datum, beslutet följs då upp med ett uppföljningsbeslut. Om myndigheten skulle 

finna så pass allvarliga brister att elever vid den granskade skolan inte kan säkerställas en 

likvärdig och god utbildning utifrån granskningens punkter för tillsyn, kan Skolinspektionen 

återkalla det godkännande som ligger bakom grundandet av en friskola, alternativt gå in och 

reglera de åtgärder som bedöms nödvändiga vid skolor med kommunal eller landstingsdriven 

huvudman.
26 

 

 

2.2 Postsekulärt perspektiv 

 

Nedan redogörs för Fabrettis fem kriterier för ett postsekulärt samhälle. Det postsekulära 

perspektivet är relevant att diskutera den här studiens resultat utifrån, då det på många vis 

krävs ett postsekulärt samhälle och perspektiv på verkligheten för att konfessionella friskolor 

ska kunna existera. Den här studiens syfte och frågeställning, att undersöka vilka tolkningar 

av Skollagen och Skolverkets föreskrifter som Skolinspektionen gör i tillsynsärenden vid 

kristna friskolor gällande konfessionella inslag, diskuteras utifrån det postsekulära 

perspektivet då det postsekulära perspektivet möjliggör en mångfald som innebär val och 

tolkningar för både rektorer, huvudmän och Skolinspektionen att göra. Det postsekulära 

                                                        
24 Juridisk vägledning, skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal, 2012:1-3. 
25 Skollagen, kap. 1 § 3 2010.  
26 Skolinspektionen 2015.  
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perspektivet blir därför intressant för den här studien då det är utifrån dessa val som de 

aktuella friskolorna dels gör sina tolkningar och dels kritiseras för i de fällande 

beslutsdokumenten gällande konfessionella inslag.  

 

Det postsekulära perspektivet ger ytterligare en dimension till den här studiens kritiska 

textanalys som görs utifrån analysverktygen transitivitet och modalitet. Verktygen ämnar 

belysa eventuella maktförhållanden och/eller maktförskjutningar som förmedlas genom den 

skrivna texten, till exempel genom hur subjekt och objekt förbinds till de processer och 

händelser som redogörs för och i vilken grad talaren/skribenten instämmer med den skrivna 

texten. De fria val och tolkningar som det postsekulära perspektivet och samhället möjliggör 

gör även att det blir intressant att studera eventuella ansvarsförskjutningar i dokument 

författade av en tillsynsmyndighet, som Skolinspektionen är. Det postsekulära samhället är 

pluralistiskt, i det finns det både sekulära och konfessionella uppfattningar som existerar sida 

vid sida. Utan ett postsekulärt och pluralistiskt samhälle hade den här studien inte haft några 

tillsynsdokument gällande konfessionella inslag att studera då de religiösa friskolorna inte 

hade funnits, inte heller de olika aktörer och huvudmän som idag existerar på den marknad 

som skolans värld utgör. Det postsekulära perspektivet möjliggör de eventuella makt- och 

ansvarsförskjutningar som vi genom de textanalytiska redskapen ämnar belysa, utan de olika 

aktörer och möjliga tolkningar som samhället idag utgörs av, hade en förskjutning av ansvar 

och makt mellan aktörer inte kunnat ske.  

 

Ett postsekulärt perspektiv innebär att samhället ses som pluralistiskt, där både religiösa och 

sekulära aktörer tar plats. Ett postsekulärt perspektiv har likheter med det interkulturella 

perspektivet, men inom det postsekulära perspektivet tas det större hänsyn till skillnader, 

framförallt religiösa skillnader.
27

 Ledord för det västerländska postsekulära samhället är 

tolerans, dialog och utbyte, för att möta olikheter i det pluralistiska postsekulära samhället.
28

  

För att ett samhälle ska vara postsekulärt bör det uppfylla fem kriterier. Det första är att det 

inte finns någon religion som har ensamt monopol i samhället, utan mångreligiositeten har 

ökat. Det andra kriteriet handlar om att en individs religionsutövande får ta plats i samhället 

och förskjuts inte enbart till det privata. Tredje kriteriet innebär att både religiösa och sekulära 

perspektiv får tar plats, de existerar samtidigt och bredvid varandra. Det fjärde kriteriet 

                                                        
27 Fabretti 2013:47-48. 
28 Fabretti 2013:55. Se även Sigurdsson 2009:10-14,322-325. Brommesson & Friberg-Fernros 2013:19-
26. 
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innebär att det finns både religiösa och sekulära traditioner i samhället. Det femte kriteriet är 

en gemensam uppfattning om att heliga dimensioner kan ha olika innebörder för olika 

människor. Det är med andra ord skillnad på om en religiös människa relaterar till en tradition 

eller högtid som helig, då en transcendent kraft inom/kring högtiden/traditionen åsyftas, eller 

om en sekulär människa utan religiös tro talar om en tradition som helig. I det senare fallet 

kan den sekulära människan likväl åsyfta att traditionen är så pass viktig att den är helig, på 

detta vis kan den sekulära människan använda sig av begreppet helig i en helt annan innebörd 

än den religiösa mest troligt gör. Den sekulära människans ”helig” är snarare av betydelsen 

”den här traditionen är så djupt rotad och med sådan inneboende betydande kraft att den är 

helig”.
29

  

 

 

2.3 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur Skolinspektionen tillämpar skollagens 

paragrafer gällande konfessionella inslag i besluten efter tillsynsärenden vid kristna friskolor.  

Vi anser det relevant för forskningsfältet att studera hur Skolinspektionen som myndighet 

implementerar de lagar och föreskrifter som Skolverket författat ytterligare juridiska 

vägledningar till för att underlätta för enskilda skolors rektorer att utforma skolans 

verksamhet gällande konfessionella inslag. Här ser vi en lucka att fylla då den tidigare 

forskningen är tunn både gällande skolinspektionens beslut och om konfessionella inslag på 

kristna konfessionella skolor. 

 

 Vilka tolkningar av skollagens paragrafer gällande undervisning, utbildning och 

konfessionella inslag gör Skolinspektionen i följande beslut tagna utifrån 

tillsynsärenden vid kristna konfessionella skolor?  

 

Frågeställningen besvaras med hjälp av en kritisk textanalys utifrån Norman Faircloughs 

analysverktyg transitivitet och modalitet och tolkas sedan utifrån Fabrettis kriterier för ett 

postsekulärt samhälle. Den kritiska textanalysen är inspirerad av Faircloughs tredimensionella 

modell för kritisk diskursanalys.  

                                                        
29 Fabretti 2013:56. 
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2.4 Tidigare forskning  

 

Den tidigare forskningen som behandlar religiösa friskolor består främst av studier gällande 

muslimska skolor, forskningsfältet kring kristna friskolor är desto tunnare. De delar som vi 

finner relevanta för den här studien finns dock att ta del av nedan. Den tidigare forskning som 

ryms inom området för föreliggande uppsats behandlar främst debatten om religiösa friskolor 

och didaktiska frågor inom religionsämnet.  

 

2.4.1 Om debatten om konfessionella skolor  

 

Viktor Aldrins, doktor i religionsvetenskap, artikel ”Sjundedagsadventisternas friskola i 

Ekebyholm” (2007) diskuterar de bakomliggande orsaker som kan finnas till 

sjundedagsadventisternas vilja att driva en konfessionell friskola i Ekebyholm. Artikelns syfte 

är inte att ta ställning för eller emot den aktuella verksamheten, utan att belysa frågan om 

varför sjundedagsadventisterna bedriver skolverksamhet. Skolans rektor förklarar 

verksamheten med en önskan att få bedriva en skola där undervisningen formas av en kristen 

värdegrund. Den kristna värdegrunden vilar, enligt rektorn, på en människosyn där ande, 

kropp och själ samspelar och verkar i en helhet, något som, om den får utrymme i skolan kan 

komma att stärka och inspirera elevernas självbild. Men på frågan om adventisternas vilja att 

bedriva skolverksamhet möjligtvis kan ha att göra med en önskan om att eleverna ska sälla sig 

till adventistsamfundet, går meningarna isär något. Elevberättelser på hemsidan vittnar om en 

öppenhet även gentemot de elever som inte såg sig själva som kristna, medan personalstyrkan 

till stora delar är medlemmar i religiösa samfund med evangelistiska drag. Aldrin avslutar 

med att reflektera över om det inte kan förhålla sig så att Ekebyholmsskolan på samma gång 

vill respektera allas livsåskådning och utgöra en kristen kontext och ett naturligt sammanhang 

att vända sig till om man som elev skulle vilja bli adventist.
30

  

 

Det är i debatten kring de konfessionella friskolornas (kristna) värdegrund, som Aldrin 

diskuterar ovan, som Guadalupe Francias, docent i pedagogik, artikel ”Religiösa friskolor - en 

fråga om rättvisa” (2007) inleds. Anledningen till varför debatten om religiösa friskolor i 

Sverige de senaste åren varit så intensiv tycks nämligen vara rädslan för att dessa skolor 

                                                        
30 Aldrin, 2007:157-168. 
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skulle bryta mot den värdegrund och ideologi som den svenska skolan, enligt skollagen, ska 

vila på. Vidare lyfter hon fram filosofen och statsvetaren Seyla Benhabibs tre punkter av 

normativa villkor för hantering av de negativa sidor som mångfalden kan föra med sig. De 

utgår från att pluralism är endast förenlig med demokratiska värden om de följer och inte 

inskränker på 1) egalitär ömsesidighet, 2) frivillig självtillskrivning och 3) frihet att träda ut 

och att ansluta sig till kulturell, religiös eller språklig grupp. Dessa tre punkter menar Francia 

är förenliga med den svenska skollagen. Man stöter dock på problem om man däremot utgår 

från Europakonventionens föreskrifter om föräldrars rätt att välja en skolgång till sina barn 

som överensstämmer med den egna religiösa föreställningen. Francia diskuterar en möjlig 

tolkning av Europakonventionens artikel nio, och menar att föräldrars rätt att fritt välja en 

utbildning till sina barn inte får inskränka på de lagar som garanterar barns hälsa, moral, 

friheter och rättigheter. På detta vis skulle artikel nio ändå kunna ges stöd av Benhabibs tre 

normativa punkter.
31

  

 

Om debatten om religiösa friskolor skriver även Elisabeth Gerle, professor i etik, i boken 

Mångkulturalism: för vem? Debatten om muslimska och kristna friskolor blottlägger 

värdekonflikter i det svenska samhället.(1999) Hon menar att det svenska samhället på senare 

år har blivit allt mer pluralistiskt och att kristendomen allt mer har trängts undan från det 

offentliga rummet. Detta har i sin tur påverkat skolan genom att olika poler ställs mot 

varandra i relationen mellan individ och grupp i samhället. Dessa poler kan exempelvis vara 

kyrka - skola, privat - offentlig, religion - stat. Gerle menar att debatten om religiösa friskolor, 

framförallt de muslimska, måste ses i en historisk kontext och att de gamla och nya 

värderingar som finns i Sverige formar och påverkar debatten om olika slags skolor och 

pedagogiska modeller.
32

 Historiskt sett har den svenska skolan och den kristna evangelistiskt-

lutherska kyrkan samverkat, det är högst troligt att frågan om religiös frihet hade en viktig roll 

i skiljandet mellan stat och kyrka.
33

 När stat och kyrka skiljdes åt bildades enligt Gerle två 

läger i samhället, det ena kämpar för rätten till religion och det andra för rätten från religion. 

De kristna friskolorna kan ses som ett exempel på den grupp som kämpar för sin rätt till 

religion.
34

  

 

                                                        
31 Francia 2007:25-46. 
32 Gerle 1999:86-88. 
33 Gerle 1999:94. 
34 Gerle 1999:98. 
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Forskning kring konfessionella friskolor i allmänhet och om debatten om dem i synnerhet, är 

av relevans i förhållande till föreliggande studie då grunden till den kommer ur de oklara 

direktiv kring konfessionella inslag i skolan som framförallt mediedebatten återkommande 

ger uttryck för. Forskning och studier om debatten är därför av relevans då viktiga aspekter 

därur kan komma att vara av betydelse i tolkning och diskussion av det resultat som 

föreliggande studie presenterar. 

 

2.4.2 Om didaktiska aspekter i och om religionsämnet  

 

Jenny Berglund, docent i religionsdidaktik, diskuterar i artikeln ”Religionsdidaktik” (2010) de 

didaktiska frågorna hur, vad och varför i förhållande till religionsundervisning, precis som 

Edgar Almén, docent i systematisk teologi, gör (2000).
35

  Berglund redogör för skillnaden 

mellan icke-konfessionell och konfessionell religionsundervisning genom att belysa 

skillnaden mellan att lära i, om eller av religion.
36

 Sverige, Norge, Schweiz och Danmark är 

idag de enda länderna som bedriver icke-konfessionell religionsundervisning inom det 

obligatoriska skolväsendet, vilket betyder att man i dessa länder talar om och lär ut religion 

utifrån devisen lära om religion. Detta att jämföra med att lära av och i religion.
37

   

 

Även Maria Klasson Sundins, doktorand i religionsfilosofi, artikel berör debatten om religiösa 

friskolor. Den modell hon utarbetat och som redogörs för nedan, är dock av sådan karaktär att 

den rör sig i gränslandet mellan didaktiska aspekter i religionsämnet och debatten om 

religiösa friskolor. Klasson Sundin undersöker i artikeln ”Barnets religionsfrihet -eller 

föräldrarnas?” (2006) barns religionsfrihet i relation till familj, kultur och samhälle. Hon tar 

sin utgångspunkt i artikel 14 i FNs barnkonvention, som slår fast barns rätt till både tanke-, 

samvets- och religionsfrihet. Hur barnens rätt till religionsfrihet ser ut beror på hur vi ser på 

barns självbestämmande och utifrån detta har hon skapat tre modeller som kan användas för 

att förstå barns religionsfrihet i förhållande till hur vi ser på religion, frihet och autonomi. 

Modellerna är tänkta att användas för att förstå olika ståndpunkter angående barns 

religionsfrihet, exempelvis i debatten gällande religiösa friskolor och utgörs av 

traditionsmodellen, tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen.
38

  

                                                        
35 Almén, Furenhed, Hartman & Skogar 2000:192-211, Berglund 2010:50-55. 
36 Berglund 2010:50-55. 
37 Se även Fabretti, 2013:49-50. 
38 Se ytterligare definition Klasson Sundin 2006:115,132-133. 
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Forskning kring didaktiska aspekter om och i religionsämnet är relevant inom ramen för den 

här studien då den berör religiösa friskolor i allmänhet och kristna friskolor i synnerhet. Med 

bakgrund i den svenska läroplanens skrivelser om att den svenska skolan ska vila på den 

värdegrund som förvaltats av kristen tradition, är det av relevans att, genom den tidigare 

forskning som finns på fältet, belysa hur man i den svenska skolan talar om och förmedlar 

religion och framförallt kristendom, i såväl konfessionella, som icke-konfessionella skolor.  

Vår uppsats bidrar till forskningsfältet kring kristna konfessionella skolor då den forskning 

som hittills bedrivits främst berör konfessionella muslimska skolor. Vi anser att det behövs 

vidare forskning gällande kristna skolor då gränsdragningarna mellan konfessionella inslag 

och förmedlandet av tradition blir svårare eftersom skolans värdegrund vilar på en kristen 

grund. Denna uppsats har därför som utgångspunkt att synliggöra vilka tolkningar av 

skollagens paragrafer gällande undervisning, utbildning och konfessionella inslag om 

Skolinspektionen gjort i tre tillsynsärenden vid kristna konfessionella skolor. Det är av stor 

vikt att undersöka hur skolinspektionen tillämpar de två begreppen utbildning och 

undervisning, samt vilka tolkningar de gör av skollagen gällande konfessionella inslag i 

skolan, eftersom det styr hur verksamheten kan utformas på religiösa friskolor.  

 

3. Metodologi  

 

I föreliggande uppsats undersöks beslutsdokument från Skolinspektionen gällande 

tillsynsärenden av kristna konfessionella friskolor. Undersökningen görs med hjälp av en 

kritisk textanalys av de delar av dokumenten som berör konfessionella inslag. Den kritiska 

textanalysen har inspirerats av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Faircloughs 

kritiska diskursanalys är tredimensionell, där den första dimensionen består av en lingvistisk 

textstudie av språket i den kommunikativa händelsen, i det här fallet de aktuella besluten från 

Skolinspektionen. Den här studien utgår alltså från Faircloughs ramverk i form av en 

inledande kritisk textanalys, vi ämnar på inget vis att utföra en därpå följande kritisk 

diskursanalys.  

 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är tredimensionell och består av textanalys, analys 

av diskursiv praktik och analys av social praktik. Fairclough menar att en diskurs utgörs av en 
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kommunikativ händelse, i form av text, tal, bild etc. som både formar och formas av den 

kontext inom vilken den existerar. Den är med andra ord både konstituerad och 

konstituerande. Därför, menar han, bör man vid analys av en diskurs utgå från den diskursiva 

praktik såväl som den sociala, bredare praktiken som den är en del av. Dessa delar hör till de 

två yttersta dimensionerna i hans modell för kritisk diskursanalys och syftar till analys av 

texten i relation till de aktörer som är knutna till den, både som producenter och konsumenter 

och till den vidare samhälleliga kontext den existerar inom. Fairclough menar att man, genom 

att använda sig av ordet kritisk i fråga om diskursanalys påminns om att både vår sociala, 

samhälleliga praktik i allmänhet och vårt sätt att kommunicera i synnerhet, är bundna till såväl 

orsaks- och verkanskonsekvenser som vi inte nödvändigtvis är medvetna om. De tenderar 

dock att upptäckas genom noggranna studier och är ytterst viktiga när det kommer till att 

synliggöra eventuella maktförhållanden, antingen mellan aktörer knutna till texten eller 

sådana inskrivna i texten och som är beroende av de ordval som texten är författad med.  

 

Ofta är maktförhållanden en produkt av antaganden baserade på förutfattade meningar om hur 

ett visst förhållande ska eller bör se ut. De förutfattade meningarna är i sin tur en produkt av 

den rådande maktrelation som står som norm och resultatet tenderar att ofta leda till ett 

reproducerande av rådande maktförhållanden, inte sällan genom skriven text.
39

 Genom en 

noggrann kritisk analys av de ord som används i den kommunikativa händelsen kan man dock 

studera huruvida de, ofta normbaserade, rådande maktförhållandena reproduceras eller 

omstruktureras genom texten och de ord den är uppbyggd av. Dessa normbaserade 

antaganden menar Fairclough är ideologier, som i sig är nära förbundna till rådande 

maktrelationer. Förhållandet häremellan kan förklaras som dialektiskt då de ideologiska 

antagandena finns invävda i konventioner som i sin tur är beroende av de maktrelationer som 

kommer ur ett reproducerande av redan existerande maktförhållanden. Relationen mellan 

ideologier och språk kommer ur det faktum att människans främsta sociala interaktion och 

beteende är kommunikation. Det är även i kommunikationen vi tenderar att i stor utsträckning 

förlita oss på våra förutfattade meningar och antaganden om hur relationer ska och bör se ut, 

med andra ord är det i kommunikationen som rådande maktrelationer tenderar att 

reproduceras utan att ifrågasättas.
40 

 

                                                        
39 Fairclough, 1995:54. 
40 Fairclough, 2001:2. 
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Vårt metodologiska val för den här studien grundar sig i Faircloughs sätt att se på språk och 

kommunikation som meningsbärare av ideologier och makt. Vi finner det relevant att studera 

beslutsdokument från en statlig svensk myndighet, Skolinspektionen, utifrån ett ramverk 

inspirerat av Fairclough då Skolinspektionen genom svensk lag besitter makten att såväl 

”fria” som ”fälla” i fråga om beslut tagna efter tillsynsärenden. Det språk och de ordval som 

beslutsdokumenten från Skolinspektionen är författade med kan mycket väl komma att spegla 

den situation som uppkommit ur oklara direktiv från Skolverket kring konfessionella skolors 

möjligheter att bedriva konfessionella inslag inom ramen för sin verksamhet, som redogjorts 

för i inledningen till den här studien.
41

    

 

Vi har valt att genomgående använda oss av benämningen kritisk textanalys i vår studie och 

med det hänvisa till metodens inspirationskälla, den kritiska diskursanalysen. Den här 

studiens omfång gör att den inte omfattar den tredimensionella diskursanalysen i sin helhet, 

och ämnar därför inte heller beskriva eller analysera diskursen i sin helhet. Den del av 

diskursen som utgörs av Skolinspektionens beslutsdokument kommer därför att analyseras 

genom en kritisk textanalys utifrån Faircloughs analysverktyg transitivitet och modalitet.  

 

Analysverktygen kan med fördel användas för att synliggöra hur makt kan befästas genom 

skriven text. De två analytiska redskap som används för att analysera språket i texterna är 

utarbetade av Fairclough och utvalda av oss för att studera i vilken grad skribenten, i det här 

fallet Skolinspektionen, instämmer med textens innehåll och för att studera den skrivna 

textens fokus på processer, händelser och/eller effekterna av dessa.
42

 Att studera en texts 

transitivitet innebär att undersöka på vilket sätt subjekt och objekt förbinds med de händelser 

och processer som redogörs för. Genom att, vid författandet av en mening eller ett citat, 

exempelvis utesluta subjektet kan man få en händelse att felaktigt framstå som ett naturligt 

fenomen, och på så vis låta den beskrivna situationen eller händelsen stå utan ett subjekts 

huvudansvar. Subjektet hamnar här i skuggan av de eventuella konsekvenser som kan uppstå 

ur den beskrivna händelsen och fokus läggs på effekterna i stället för på de handlingar som 

ligger bakom. Följande exempel ger Winther-Jörgensen och Philips i sin tolkning av 

Faircloughs modell: ”50 sjuksköterskor avskedades igår”. Här har subjektet uteslutits och 

avskedandet framstår därför som någonting som bara händer.
43

 Subjekt och objekt är 

                                                        
41 Se vår tidigare studie kring debatten om kristna friskolor och inledningen till föreliggande studie.  
42 Fairclough 1995:14. 
43 Winther-Jörgenssen & Phillips 2000:87. 
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satsdelar, viktiga delar i den svenska grammatiken. I en svensk sats är subjektet, tillsammans 

med predikatet, en nödvändighet - utan dem är satsen ofullständig. Ett subjekt, som är av vikt 

att förstå för analys av Faircloughs transitivitet, kan definieras som den eller det i satsen som 

gör något, som utför en handling.
44

 Objektet anger handlingens föremål, innehåll, resultat 

eller vem/vilka handlingen är riktad mot. Oftast är objektet en nödvändig del av en verbfras.
45 

 

Genom att studera en texts modalitet granskas i vilken grad skribenten/talaren instämmer med 

den kommunikativa händelsen, ”i affinitet med”. Textens modalitet utgör på vilket sätt 

talaren/skribenten förbinds till texten. Exemplet som Winther-Jörgensen och Philips ger här är 

påståendet ”det är kallt”, där ingen talare ens anges, att jämföra med meningen ”jag tycker att 

det är kallt”, där talarens affinitet med det uttryckta är tydligt.
46

 Den här studiens textanalys av 

modalitet kommer att fokusera på modaliteterna sanning, tillåtelse och avvaktan. Sanning 

innebär en hög grad av instämmande, ofta i form av en absolut sanning. Tillåtelse innebär en 

något lägre grad av instämmande och gör inte anspråk på en absolut sanning, här lämnas 

utrymme för infallsvinklar hos läsaren eller mottagaren. Modaliteten avvaktan innebär en låg 

grad av instämmande till meningen i texten, detta görs genom små ord som kanske, liksom 

eller lite och sätter talaren/skribenten i en något avvaktande position i förhållande till vad som 

uttrycks i den kommunikativa situationen. Den kritiska textanalysens kärna handlar här om att 

se förbi de skrivna orden i avsikt att förstå vilka föreställningar och värderingar som ligger 

bakom de ord som texten är uppbyggd av. Fairclough menar att implicita försök till 

maktövertag, till exempel från myndigheter, kan synliggöras med hjälp av att studera textens 

modalitet och transitivitet, vilket gör analysen i sig av intresse för att utröna vilka eventuella 

ideologier som ligger bakom ordvalen.
47

  

I den här studien utgörs materialet av dokument författade av en myndighet med lagstadgat 

maktövertag, det intressanta är här i stället hur denna myndighet tolkar och implementerar de 

föreskrifter och regler som skollagen ger när det kommer till de konfessionella inslagen, 

närmare bestämt hur dessa kommer till uttryck i text och hur Skolinspektionen förbinds 

och/eller inte förbinds till texten genom de ordval som används. Detta med tanke på de oklara 

direktiv som debatten återkommande ger uttryck för. Att studera Skolinspektionens 

förhållande till den kommunikativa situationen, de ordval den är författad med och hur 

Skolinspektionen genom dem förbinds eller inte förbinds till texten och dess innebörd, kan 

                                                        
44 Bolander, 2005 s. 162. 
45 Bolander, 2005 s. 167. 
46 Winther-Jörgenssen & Phillips 2000:88. 
47 Fairclough, 2001:106. 
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komma att belysa om, och i så fall i vilken utsträckning, även Skolinspektionen finner 

skollagen och aktuella läroplaners direktiv som oklara.  

 

I föreliggande studie är detta intressant med bakgrund i den debatt om oklara direktiv från 

Skolverket och skollagen kring konfessionella inslag i skolan, som återkommande förs 

framförallt i media. De oklara direktiven speglas även i de juridiska vägledningar som 

Skolverket tagit fram för att hjälpa rektorer på enskilda skolor att utforma sin verksamhet 

efter de direktiv som skollagen och aktuella läroplaner ger. Med andra ord anses inte de 

föreskrifter som skollagen och läroplaner erbjuder tillräckligt explicita och utförliga för 

rektorer att följa, men utgör likväl den grund som Skolinspektionen fattar sina beslut utifrån. 

Vi finner det därför av intresse att, utifrån de ovan angivna analytiska redskapen modalitet 

och transitivitet, analysera de utvalda beslutsdokumenten som Skolinspektionen författat för 

att studera hur Skolinspektionen som rådande myndighet i sina texter förhåller sig till de 

direktiv som skollagen och aktuella läroplaner ger.  

 

Resultatet av den kritiska textanalysen kommer sedan att tolkas utifrån ett postsekulärt 

perspektiv. Fabrettis kriterier för ett postsekulärt samhälle kommer att diskuteras i relation till 

den tidigare forskningen och resultatet av våra analyser. Det är relevant för vår studie att 

diskutera våra resultat utifrån ett postsekulärt perspektiv eftersom det möjligtvis kan vara det 

postsekulära samhället som möjliggjort det fria skolvalet och därmed även de konfessionella 

skolornas möjlighet att bedriva utbildning.  

 

 

4. Material 

 

Materialet för den här studien utgörs av beslut från Skolinspektionen angående konfessionella 

inslag i kristna friskolor vid tillsynsärenden. Urvalet baseras på dokument från de senaste fyra 

åren, alltså från 2011 till 2014. Detta då den nya skollagen, där åtskillnaden mellan 

undervisning och utbildning gällande konfessionella inslag i den svenska skolan 

tydliggjordes, trädde i kraft år 2011.  
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4.1 Avgränsningar 

 

I insamlandet av vårt material kontaktade vi Skolinspektionen för att ta del av statistik över 

tillsynsärenden där friskolor brustit gällande Skolverkets föreskrifter om icke-konfessionell 

undervisning efter allmän tillsyn av Skolinspektionen. Vi fick del av en sammanställning på 

tretton skolor som brustit i uppdraget att ge icke-konfessionell undervisning mellan åren 

2011-2014. Anledningen till att vårt material utgörs av beslut där det funnits brister är för att 

det är i sådana ärenden som rektorernas tolkningar av skollagen, läroplaner och Skolverkets 

juridiska vägledningar skiljer sig från den tolkning som Skolinspektionen gör av skollagen. 

De oklara direktiven som framkommer i debatten, och som vår tidigare studie visade på, 

kommer till uttryck i beslutsdokument där skolinspektionens tolkningar har företräde och går i 

polemik med de tolkningar som skolornas rektorer gjort. De beslut som utgjorde första 

urvalssteget för materialet i den här studien är:   

 

Diarienummer Beslutsdatum 

2011:2158  Kungsskolan 07/12/11 

2011:5250 Flens kristna skola 12/03/12 

2012:1142 Edessaskolan 05/02/13 

2014:303 Fokusskolan 17/12/14 

 

Besluten och ärendena i undersökningen är tagna efter 2011, då de nya kursplanerna, 

läroplanerna och skollagen började gälla. Av de tretton skolorna i listan var elva kristna 

friskolor, vilket utgjorde grunden för nästa urvalssteg. Omfattningen av föreliggande uppsats 

gör att urvalet av antal beslut föll på ett per år, detta för att få spridning i vårt material. Urvalet 

skedde systematiskt, där det första beslutet i listan uppifrån och ner (se bilaga 1) från 

respektive år, enligt beslutsdatum valdes ut för att utgöra materialet för vår studie. Därefter 

valdes Kungsskolan, Flens kristna skola och Fokusskolan ut för att utgöra materialet i den här 

studien. Detta på grund av den här studiens omfång och det faktum att skolan meddelat att de, 

efter läsåret 2012/13 ska ha en icke-konfessionell inriktning.
48

 Diarienummer och 

beslutsdatum stämmer inte nödvändigtvis överens.  

 

De beslut som utgör materialet i den här studien är:  

                                                        
48 Se beslut med Dnr 44-2012:1142 s. 2. 
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Diarienummer Beslutsdatum 

2011:2158  Kungsskolan 07/12/11 

2011:5250 Flens kristna skola 12/03/12 

2014:303 Fokusskolan 17/12/14 

 

Materialet i den här studien utgörs av beslut tagna och författade av Skolinspektionen efter 

regelbunden tillsyn vid de tre kristna friskolorna ovan. Målet med en regelbunden tillsyn är att 

skolinspektionen ska se till att skolor följer de lagar, regler och läroplaner som gäller för 

verksamheten. Skolinspektionen är en statlig myndighet som har till uppdrag att granska 

skolors verksamhet. Inspektionerna görs med hjälp av dokumentstudier, besök, 

lektionsobservationer, intervjuer med ansvariga för verksamheten och lärare och 

elevintervjuer.
49

  Materialet utgörs således av beslutsdokument tagna och författade efter 

utförliga och mångsidiga tillsyner där flera aspekter av verksamheten tas i beaktande. 

Tilläggas bör dock att materialet här utgörs av uttalanden och beslut tagna av 

Skolinspektionen, en myndighet som har i uppdrag att granska. Detta får till följd att de 

exempel där de konfessionella inslagen har implementerats på korrekt vis inte lyfts i vår 

studie, vilket ett annat materialval möjligen hade kunnat bidra med.  

 

 

5. Resultat 

 

Analysen nedan är inspirerad av Norman Faircloughs textanalytiska redskap. Därefter tolkas 

resultatet av analysen utifrån ett postsekulärt perspektiv, här sätts alltså analysen av text i 

förhållande till en vidare kontext. Citat ur de aktuella besluten från Skolinspektionen som 

berör konfessionella inslag kommer att analyseras enligt Faircloughs textanalytiska redskap 

modalitet och transitivitet. Detta för att belysa hur Skolinspektionen författar sina beslut i 

förhållande till det problemområde som ligger till grund för den här studien.  

 

                                                        
49 Skolinspektionen 2015.  



22 

5.1 Textanalys 

 

Detta kapitel utgörs av textanalyser av de fyra beslutsdokumenten författade av 

Skolinspektionen. Syftet är att, genom en lingvistisk närstudie av språket i enlighet med 

Faircloughs modell för textanalys, beskriva tillämpningen av skollagens direktiv för 

konfessionella inslag som görs av Skolinspektionen i ärendena och dess betydelser för de 

aktuella skolornas möjlighet att bedriva utbildning med konfessionella inslag. Utifrån 

resultatet av textanalysen är avsikten att belysa hur Skolinspektionen tillämpar begreppen som 

definierats i skollagen och vidare hur det formar villkor för skolor att implementera 

konfessionella inslag inom ramen för skolverksamheten. Signifikanta citat ur 

Skolinspektionens beslut i de aktuella ärendena som berör konfessionella inslag kommer här 

att redogöras för och analyseras var för sig. Citaten ur respektive ärende analyseras separat 

och utifrån Faircloughs analysredskap transitivitet och modalitet.
50 

 

5.1.1 Kungsskolan i Upplands-Bro   

 

Kungsskolan är en fristående grundskola med huvudman Församlingen Arken Bibelcenter. 

Skolan har konfessionell inriktning och godkändes av Skolverket 1995. Den är belägen i 

Kungsängen och hade vid tillsynen 41 elever indelade i åldersblandade elevgrupper fördelade 

på ett arbetslag. Skolinspektionens tillsyn av Kungsskolan, med tillhörande beslut som består 

av 16 sidor med diarienummer 44-2011:2158, gjordes den 27-28 oktober 2011. Den 

regelbundna tillsynen som Skolinspektionen gör bedömer måluppfyllelse, elevernas 

utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen och alla enskilda elevers rätt. 

Beslutet för Kungsskolan slår fast ett antal punkter för skolan att åtgärda innan den 7/3 2012, 

sorterade under 10 bedömningsområden. Bland dem hittas området Undervisning och lärande 

under vilket tillsyn över skolans konfessionella inslag hamnar. Som motivering till det 

fällande beslutet angående konfessionella inslag anger Skolinspektionen att observationer och 

intervjuer av och med skolans lärare och rektor tytt på att all undervisning inte i tillräckligt 

hög grad är inriktad på målen i läroplanen och övriga författningsbestämmelser. Åtgärderna 

som skolan ska vidta under området Undervisning och lärande är bland annat att 

undervisningen utgår från och omfattar läroplanens/kursplanernas krav och att säkerställa att 

                                                        
50 Fairclough 1995:75ff. 
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konfessionella inslag i utbildningen är frivilliga att delta i. Nedan följer analys av signifikanta 

passager ur beslutet efter tillsynen av Skolinspektionen på Kungsskolan den 27-28 februari 

2011.  

 

Kungsskolan har enligt sitt tillstånd en konfessionell inriktning. På fredagar samlas alla elever på 

skolan i en så kallad Chapel i cirka 40 minuter. Enligt intervjuer och dokumentation används tiden 

till maximalt hälften för bön och lovsång. Övrig tid används till bibelvers och andakt. Närvaro är 

obligatorisk, men själva deltagandet frivilligt.
51 

 

Skolinspektionen kan, efter tillsyn, fastställa att samtliga elever varje fredag samlas i det som 

kallas Chapel, att hälften av tiden går till böner och hälften till bibelvers och andakt. Vidare 

noteras att närvaron är obligatorisk, vilket uttrycks med modaliteten sanning, alltså med en 

hög grad av instämmande: närvaron är obligatorisk, något som uttrycks utan möjlighet för 

förhandling, utan som en absolut sanning. Efterföljande sats, men själva deltagandet är 

frivilligt, inleds med ett ord som tillför en något lägre grad av instämmande till den tidigare 

satsen. Ordet själva, med anspelning på deltagandet i samlingens innehåll, anger en låg grad 

av instämmande och ger en känsla av att den som står bakom uttalandet ställer sig i en 

avvaktande position till den aktuella bisatsen och till vad deltagandet egentligen innebär, att 

jämföra med om samma bisats hade uttalats utan ordet själva. Den höga graden av 

instämmande i citatet ovan gällande samling som sker varje fredag och dess innehåll, blir till 

ett uttalande byggt på en fast och oomstridd kunskap om hur något är vid den aktuella skolan. 

Den lägre graden av instämmande som anges i förhållande till det frivilliga inslaget, som 

eventuella konfessionella inslag måste utgöra, anspelar på en avvaktande inställning till den 

frivilliga aspekten av de konfessionella inslagen.  

 

Citatet ovan uttrycker ett förhållningssätt som speglas av de oklarheter som tycks råda kring 

Skolverkets definitioner av begreppen undervisning och utbildning. Oklarheterna tar sig 

uttryck i att närvaron vid de konfessionella samlingarna är obligatoriska men att deltagandet 

sägs vara frivilligt, utan att det specificeras vad ordet deltagande innebär. Citatets andra halva 

står utan subjekt, något som tyder på en underförståddhet i att det är eleverna som den 

obligatoriska närvaron gäller. Det ställer i sin tur skolans huvudman i ett maktförhållande, 

dels över elevernas frivilliga deltagande och dels över skollagens föreskrifter att alla 

                                                        
51 Dnr 44-2011:2158 s. 9. 



24 

konfessionella inslag i utbildningen måste vara frivilliga. På detta sätt reproduceras genom 

texten ett ojämlikt maktförhållande mellan aktörerna i skolan.  

 

Skolinspektionen bedömer att innehållet i Chapel är konfessionellt och att deltagandet i denna 

måste vara frivilligt. En elevs vårdnadshavare ska därför ha möjlighet att välja om eleven ska delta 

eller inte och eleven ska även ges utrymme att uttrycka sina åsikter i denna typ av frågor och 

åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till elevens mognad och ålder.
52

  

 

I citatet ovan uttrycks en hög grad av instämmande då Skolinspektionen bedömer och avgör 

att innehållet i Chapel onekligen är konfessionellt. Vidare uppmanas berörda parter om att allt 

deltagande i Chapel därför ska vara frivilligt, uppmaningen görs med hjälp av ordet måste 

vilket uttrycker att Skolinspektionens uttalande är och ska tas som en absolut sanning. 

Resterande del av citatet utgörs av uppmaningar som inleds med ordet ska och innebär något 

som berörda parter inte bara bör, utan ska, följa framöver. Uppmaningarna markerar därmed 

framtid och markerar för mottagarna ytterligare att citatet bär på absolut kunskap och sanning, 

högsta graden av instämmande.  

 

Ett ideologiskt ställningstagande från Skolinspektionens sida görs i citatet genom inskrivandet 

av vårdnadshavares rätt att välja huruvida eleverna ska delta i Chapel eller inte, och att 

elevernas egna åsikter vidare ska tas med i beräkningen beroende på ålder och mognad. I detta 

förbehåller sig Skolinspektionen ansvaret över respektive deltagande eller icke-deltagande i 

den frivilliga samlingen och lämnar tolkningsföreträde åt skolans berörda parter i frågor om i 

vilken grad elevens egna åsikter bör tas i beaktning. Det står dock oklart åt vem/vilka som 

tolkningsföreträde kring elevers egna åsikter i det frivilliga deltagandet ges, då citatets sista 

sats står utan objekt. Att elevernas egna åsikter ska tillmätas betydelse beroende på ålder och 

mognad tycks här vara något som sker och regleras automatiskt vid de aktuella tillfällena. 

Skolinspektionens ideologiska förhållningssätt förespråkar med andra ord att elevers egna 

åsikter tas med i överväganden kring deltagandet i samlingarna, men det framgår inte 

vem/vilka som ska stå som ansvariga för huruvida eleven i fråga är tillräckligt mogen för att 

få vara med i beslutsfattandet.  

 

                                                        
52 Dnr 44-2011:2158 s. 9. 
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Med hänsyn till den förhållandevis långa tid Chapel pågår, att närvaro är obligatorisk och att det 

inte i förväg sker överenskommelser med elever och deras vårdnadshavare kan inte deltagandet i 

de konfessionella inslagen betraktas som frivilligt.
53 

 

Till skillnad från föregående citat i tillsynsärende 1 uttrycker citatet ovan en något lägre grad 

av instämmande genom ordet förhållandevis. Ordet uttrycker ett distanstagande från 

Skolinspektionens sida till huruvida 40 minuters morgonsamling är en lång tid eller inte, men 

indikerar ändå ett visst ställningstagande till att tiden är relativt lång. De två följande 

punkterna på vilka Skolinspektionen baserar sitt beslut, att närvaron är obligatorisk och att 

överenskommelse med elever och vårdnadshavare inte sker i förväg, uttrycks med hög grad 

av instämmande, två oomtvistliga sanningar som framkommit genom tillsyn och intervjuer. 

Sista satsen innehåller Skolinspektionens beslutsfattande och uttrycks både med viss tillåtelse 

och avvaktan till det skrivna genom ordet kan. Beslutet baseras klart och tydligt på i huvudsak 

tre aspekter och efterföljs av beslutet att Skolinspektionen inte kan betrakta deltagandet i de 

konfessionella inslagen i samlingarna som frivilligt. Detta i kontrast till om beslutet hade 

författats utan ordet kan: ”Skolinspektionen betraktar inte deltagandet i de konfessionella 

inslagen som frivilligt”. Utan ordet kan, som uttrycker en avvaktan och tillåtelse, hade 

meningen stått som en absolut sanning likt exemplet ovan.  

 

Citatet framhåller klart och tydligt att det är Skolinspektionens beslut att, efter tillsyn och 

efterforskning, inte betrakta samlingarna i Chapel som frivilliga och att den aktuella skolan 

brister i sitt uppdrag att erbjuda frivilligt deltagande i de i övrigt godkända konfessionella 

inslag i utbildningen som står klart för den fristående kristna skolan. Skolinspektionens 

maktförhållande reproduceras men med fullt fokus på de handlingar och processer som ligger 

bakom texten och beslutet. Analysen av citaten visar att texten reproducerar och 

vidmakthåller de traditionella maktförhållanden som råder på skolan, där de kristna inslagen 

lyfts fram för att vidmakthålla traditionella åsikter och föreställningar om kristendomens 

position. Detta görs samtidigt som Skolinspektionens beslut att kräva förändringar av skolans 

utformning är av omstrukturerande karaktär. Skolinspektionens beslut är tagna i den politiska 

kontext som råder i samhället, samt de föreskrifter som görs gällande vid det aktuella tillfället. 

Skolverkets definition av utbildning och undervisning ligger till grund för de beslut som fattas 

och den diskussion som förs i dokumentet. Skillnaden mellan utbildning och undervisning 
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visar på en omstrukturerande karaktär genom att visa på ett nytt sätt på vilket kristendomen 

får ta plats i den svenska skolan.  

 

De nya föreställningar och åsikter som styr kristendomens position i skolan bygger på 

politikernas syn på religionsfrihet i Sverige. Ett sekulärt perspektiv premieras genom att 

skydda individer från religion, en syn som inte nödvändigtvis delas av skolor och aktörer på 

fältet. Den aktuella skolan framhåller sin reproducerande karaktär genom sin syn på 

religionsfrihet, som varje individs rättighet till sin religion, detta genom de obligatoriska 

morgonsamlingarna som ligger till grund för skolinspektionens beslut.
54

 I ett postsekulärt 

perspektiv är diskussionen om religionsfrihet intressant, eftersom samhället där har plats för 

olika uppfattningar om vad religionsfriheten innebär.   

 

Det som skiljer utbildning och undervisning åt är förekomsten av konfessionella inslag, men 

vem som har makten att avgöra vad som är av konfessionell karaktär tycks det råda delade 

meningar om. Skolinspektionen uttrycker i det aktuella beslutsdokumentet en inställning där 

viss del av ansvaret läggs över på rektor, vårdnadshavare och elev i respektive fall, se not 48. 

Skolans aktörer å sin sida, lutar sig på skollagens föreskrifter, där konfessionella inslag får 

förekomma inom ramen för utbildningen men inte undervisningen. Det är tydligt att den 

aktuella skolan uppfattar sin obligatoriska morgonsamling som frivillig och som placerad 

inom ramen för skolans utbildning. Skolinspektionen å sin sida är av motsatt uppfattning.  

 

De två poler som skolinspektionen och skolan tycks utgöra, där skolan är av reproducerande 

karaktär och skolinspektionen av omstrukturerande karaktär syns tydligt i synen på 

religionsfrihet och i maktförhållandet, där skolan råder under statens makt att styra hur deras 

konfessionella profil på skolan får utformas. Maktdiskussionen kan föras på flera plan, där 

skolinspektionen står i en maktposition, genom att vid en tillsyn ha makten att "fria eller fälla" 

en skola. Maktförhållandet blir dock något otydligt, då skolinspektionen tycks lägga över en 

viss del av ansvaret på rektorn, genom de återkommande låga graderna av instämmande som 

uttrycks i textanalysen. slutligen kan maktförhållandet i det aktuella beslutet belysas genom 

frågor som: vem har makt över utbildningen respektive undervisningen? Vem har makt över 

eleven? Vilken makt får och förväntas en skola utöva? 

 

                                                        
54 Se Gerle 1999, i tidigare forskning.  
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5.1.2 Flens Kristna Skola i Flens kommun   

                                                                                                                                               

Flens Kristna Skola är en fristående grundskola med konfessionell inriktning belägen i Flens 

tätort. Vid godkännandet av skolan 1993 stod Stiftelsen Församlingen Sion, Flens Kristna 

Center som huvudman. År 2011 godkände Skolverket Flens Kristna Skola AB som ny 

huvudman. Vid det aktuella tillsynsärendet gick 72 elever på skolan fördelade på 

förskoleklass och årskurs 1-9. Skolinspektionen genomförde ordinarie tillsyn den 15 februari 

2012 och beslutet består av ett 12 sidor långt dokument med diarienummer 44-2011:5250. 

Den regelbundna tillsynen som Skolinspektionen gör bedömer måluppfyllelse, elevernas 

utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen och alla enskilda elevers rätt. 

Beslutet för Flens Kristna Skola slår fast ett antal punkter för skolan att åtgärda innan den 

13/6 2012, sorterade under 10 bedömningsområden. Bland dem hittas området Undervisning 

och lärande under vilket tillsyn över skolans konfessionella inslag hamnar. Som motivering 

till det fällande beslutet angående konfessionella inslag anger Skolinspektionen att 

utbildningen inte är systematiskt inriktad på målen i läroplanen och övriga 

författningsbestämmelser. Åtgärderna som skolan ska vidta under området Undervisning och 

lärande är att undervisningen är icke-konfessionell och att deltagandet i konfessionella inslag 

är frivilliga. Nedan följer analys av signifikanta citat ur beslutet efter tillsynen av 

Skolinspektionen på Flens Kristna Skola den 15 februari 2012.  

 

Granskning av skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling visar att det under 

rubriken "skolans värdegrund för mänskliga relationer" finns citat från Bibeln. Citatens avsikt är 

att illustrera goda karaktärsdrag som empati, medmänsklighet och tolerans som skolan vill 

främja.
55 

 

Skolinspektionen redogör för granskningar av skolans likabehandlingsplan och de dokument 

som finns gällande kränkande behandling och diskriminering vid den aktuella skolan. Denna 

del av tillsynsärendet fann att högst konfessionella inslag, i form av bibelcitat, används i 

skolans verksamhetsdokument. Att citat från Bibeln används under rubriken ”skolans 

värdegrund för mänskliga rättigheter” tyder på skolans anknytning till både den värdegrund 

som den svenska skolan enligt skolverket ska vila på och som förvaltats av kristen grund, och 

                                                        
55 Dnr: 44-2001:5250 s. 5. 



28 

den kristna inriktning som skolan har. Vidare uttrycker citatet en hög grad av instämmande till 

den skrivna texten i konstaterandet av bibelcitatens avsikter - att illustrera de karaktärsdrag 

som skolan finner av värde. Att bibelcitatens avsikt uttrycks som en absolut sanning indikerar 

på att de i allra högsta grad används och implementeras i skolans verksamhet. Det blir därför 

en aspekt för Skolinspektionen att ställa sig kritisk till då dessa karaktärsdrag kan ses som 

delar av vad undervisningen vid skolan bidrar till, och inte något som eleverna enbart 

utvecklar inom ramen för utbildningen i övrigt.  

 

I citatets första mening har subjektet uteslutits och granskningen av verksamhetsdokumenten 

uttrycks som någonting som skedde automatiskt vid tiden för tillsynen. Detta ger uttryck för 

den ideologi som Skolinspektionen genom citatet reproducerar och det maktövertag som de 

redan besitter och genom texten vidmakthåller. Det essentiella är genom detta inte att en 

granskning gjorts, utan att konfessionella inslag i skolans dokument faktiskt hittats, med andra 

ord ligger fokus på den aktuella skolan, inte på Skolinspektionen. Subjektets uteslutande tyder 

dock inte på en önskan från Skolinspektionen sida att lägga över ansvaret för granskningen på 

andra aktörer, däremot riktas uppmärksamheten mot effekterna, i det här fallet att bibelcitat 

används i verksamhetens likabehandlingsplan, i stället för på själva granskningen - 

handlingen.                   

 

Skolan informerar föräldrarna i dokumentet ”Föräldrainformation” att de vill ge barnen en trygg 

miljö med kristna värderingar som grund. Vidare informerar skolan att de följer läroplanen och att 

undervisningen är saklig och allsidig med ett tillägg av kristendomskunskap samt 

morgonsamlingar. Av informationsbladet framgår inte att morgonsamlingarna är frivilliga och av 

intervjuerna framgår att normen på skolan är att eleverna förväntas delta i morgonsamlingarna.
56

  

 

Citatet uttrycker en hög grad av sanning genom det att det först återger innehållet i skolans 

dokument, för att sedan påpeka vad samma dokument inte klargör - nämligen om 

morgonsamlingarna är frivilliga eller inte. Vidare konstateras att de intervjuer som gjorts med 

elever vid tillsynen redogör för att man som elev förväntas delta vid morgonsamlingarna, en 

mening som skrivs med en hög grad av modalitet i det att den saknar ord och formuleringar 

som skulle kunna öppna upp för vidare tolkningar. Att eleverna ”förväntas” delta i 

morgonsamlingarna är den enda formulering som anger viss tillåtelse till vidare förklaringar 

eller tolkningar, till skillnad för om meningen hade stått som en absolut sanning genom att 
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ordet ”ska” hade använts i stället för ordet ”förväntas” exempelvis. Genom att hänvisa till 

dokument som skolan författat förhåller sig dock skribenten bakom citatet, Skolinspektionen, 

avvaktande till det som skrivs, och lägger därmed ansvaret och den absoluta kunskap som 

citatet uttrycks med, på den aktuella skolan och författaren till de dokument som hänvisas till.  

 

Citatet innehåller inga tveksamheter om vem eller vilka som står i subjekts- eller 

objektsposition, och därmed är det heller ingen tvekan om vem som uttrycker vad och i 

förlängningen gömmer sig ingen dold maktposition genom den skrivna texten. Skolan tycker 

sig vara allsidig och anser sig följa läroplanen och informerar om detta till berörda föräldrar. 

Skolinspektionen å sin sida ser inte denna allsidighet i intervjuer med elever och/eller andra 

aktörer på skolan och i det här fallet väger Skolinspektionens ord tyngre än skolans dokument 

då Skolinspektionen är den myndighet med makt att fria eller fälla. Citatet vittnar dock om en 

dragkamp mellan berörda parter, skolan och dess syn på allsidighet å ena sidan och 

Skolinspektionens syn på hur det egentligen förhåller sig, baserat på intervjuer, å andra sidan.  

 

Sammantaget måste det av skolans information och lärarnas och rektorns förhållningssätt till 

eleverna tydligt framgå att deltagandet i de konfessionella utbildningsinslagen är frivilliga. Vidare 

ska skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling vara utformad utan konfessionella 

inslag.
57

  

 

Andra ordet i citatet ovan är ”måste” vilket indikerar dels på en absolut sanning och kunskap, 

men även framtid, något som den aktuella skolan måste uppnå inom en snar framtid. En 

modalitet som står som absolut sanning genom ord som markerar framtid, är oomtvistliga och 

helt utan tolkningsmöjligheter. Citatets andra mening uttrycks även den med en hög grad av 

modaliteten sanning genom ordet ”ska”, skolans plan mot diskriminering ska vara utformad 

utan konfessionella inslag. Ordet ska syftar även på framtid och någonting som den aktuella 

skolan ska komma att åtgärda i sina dokument, en absolut kunskap och oomtvistlig sanning 

även det. I citatet ovan råder ingen tvekan om i vilken grad skribenten, Skolinspektionen, 

förhåller sig till texten. Modaliteten är i form av en hög grad av sanning och utan 

tolkningsutrymme.  

 

Inte heller råder det några tveksamheter om vem eller vilka som står i subjektsposition, alltså 

vilka som agerar, eller vad som förväntas av agerandet och av vem, vad som är objekt. Det är 

                                                        
57  Dnr 44-2011:5052 s. 5. 
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tydligt att Skolinspektionen kräver förändring av skolan och att lärare och rektor förväntas 

agera på ett visst vis inför eleverna. Det är även tydligt att Skolinspektionen kräver förändring 

i skolans dokument mot diskriminering, vad förändringen ska handla om och vem/vilka det är 

som förväntas genomföra och utarbeta förändringen - rektorn exempelvis. Den ideologi som 

råder i samhället idag, som präglas av den politik och det samhällsklimat som också 

Skolinspektionen tar beslut inom, syns tydligt i citatet genom den absoluta sanning och de 

oomtvistliga ordval som citatet är författat med. Skolinspektionens makt går att utläsa tydligt, 

om inte skolan vidtar åtgärder kommer Skolinspektionen fälla och inte fria, med andra ord 

mest troligt stänga skolan.  

 

Textanalysen visar att skolan och skolinspektionen gör olika tolkningar av samma dokument, 

då de båda utgår från läroplanens krav på allsidighet. Skolans uppfattning är inte att bibelcitat 

i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett konfessionellt inslag utan 

åberopar mest troligt det faktum att bibelcitat hör ihop med den kristna värdegrund som den 

svenska skolan vilar på. Deras önskning blir att vidmakthålla de kristna grundvärderingarna, 

en gränsdragning som i det här fallet blir glasklar från skolinspektionens sida, eftersom deras 

beslutsfattande baseras på tydliga direktiv om omstrukturering. Den dragkamp som citaten 

uppvisar mellan skolan å ena sidan och skolinspektionen å andra sidan har sin grund i olika 

tolkningar av samma författningsdokument, där skolinspektionen har tolkningsföreträde. 

Analysen av citaten från Flens kristna skola, visar till skillnad från analysen av Kungsskolan, 

inga rum för tveksamheter kring vem som åläggs ansvaret, varken från skolinspektionens håll 

eller från skolans håll.  

 

De två poler som syntes tydligt i analysen av Kungsskolan, där ansvarsfördelningen ömsom 

överfördes från båda parter, på varandra, syns inte i analysen av citaten från Flens kristna 

skola, här är både ansvarsfördelningen och lagar och regler tydliga. Det är tydligt vad skolan 

åläggs att åtgärda, vilket skolinspektionen sätter upp direktiv för. Det råder med andra ord 

ingen tvekan om att åtgärdspunkterna är Skolinspektionens tolkningar och ansvar, och att 

åtgärderna i sig är upp till skolans huvudman och rektor att genomföra. Detta tyder på att 

skolinspektionen vid författandet av beslutsdokumentet efter tillsynsärendet har varit på det 

klara med vilken tolkning av skollag och läroplan som ska göras för det aktuella ärendet. 

Trots detta tycks inte tolkningen delas av den aktuella skolan, som bevisligen har gjort en 

annan tolkning av den svenska skolans allsidighet.  
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I analysen av citaten syns den aktuella skolans ståndpunkt och kamp för elevers rätt till sin 

religion, detta genom att skolan erbjuder kristendomskunskap och morgonsamlingar. Skolan 

skriver att de genom sin kristna profil vill ge barnen en trygg miljö och förutsättningar att 

utveckla empatiska medmänskliga karaktärsdrag i enlighet med läroplanen. Detta kan ställas 

mot den uppfattning som syns i debatten kring religiösa friskolor i Sverige, som grundar sig i 

en rädsla för att de konfessionella friskolorna skulle bryta mot den värdegrund som skollagen 

föreskriver.
58

 Det är tydligt att Flens Kristna skola uppfattar sina inskrivningar av bibelcitat i 

sina dokument, som att de bekräftar och utvecklar läroplanens bestämmelser i en förstärkning 

av den kristna värdegrunden.  

  

5.1.3 Fokusskolan i Nyköpings kommun  

 

Fokusskolan är en fristående F-9 skola samt fritidshem med kristen konfessionell inriktning. 

Huvudmannen för skolan är Nyfo AB som ägs till 90% av stiftelsen Församlingen Agape i 

Norrköping, resterande 10% ägs av Församlingen Nyckeln. Den ordinarie tillsynen skedde 

26-27 maj samt 5 september 2014. Tillsynsprotokollet inklusive beslut är ett dokument på 9 

sidor med Dnr 44-2014:313.  Vid tillsynstillfället har skolan 7 elever inskrivna i förskoleklass, 

35 inskrivna elever på fritidshemmet och 96 elever i årskurs 1-9. Klasserna består av F-2, 3-4 

och 6-7, övriga är årskurser är åldersindelade. Vid tillsynen tas beslut om att åtgärder ska 

göras inom fem områden innan 16 mars 2015. Åtgärden som skolan ska vidta under området 

utbildning och undervisning handlar om att undervisningen måste vara icke-konfessionell, 

inga konfessionella inslag får förekomma inom den garanterade undervisningstiden, inklusive 

skolans val. Nedan följer analys av signifikanta citat ur beslutet efter tillsynen av 

Skolinspektionen på Fokusskolan den 26-27 maj samt 5 september 2014.  

 

Ett angeläget område som huvudmannen måste åtgärda är att det inte förekommer konfessionella 

inslag i den obligatoriska undervisningen. Skolverksamheten vilar på kristen grund vilket bland 

annat tar sig uttryck i obligatoriska morgonsamlingar, bön och veckans bibelcitat inom ramen för 

skolans val. Det får inte förekomma några som helst inslag av utövande bekännelsekaraktär i 

själva undervisningen. Deltagandet i konfessionella inslag i utbildningen ska vara frivilligt.
59

  

 

                                                        
58 Se Francia 2007, i tidigare forskning. 
59 Dnr 44-2014:313 s. 3. 
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Citatet ovan inleds med en uppmaning om någonting som måste åtgärdas snarast. Såväl 

uppmaningar som små ord som markerar framtid, i detta fall ordet ”måste”, men även 

uteslutande av ord med en modalitet av avvaktan eller tillåtelse, indikerar på en absolut 

sanning, alltså en hög grad av modalitet. Vidare redogörs för att den aktuella skolan vilar på 

kristen grund och hur detta tar sig uttryck inom ramen för skolans val. Citatets sista mening 

uttrycks med ord som återigen markerar absolut sanning och kunskap utan rum för 

tolkningsmöjligheter. Orden ”får inte” markerar hög grad av modalitet och står utan utrymme 

för förhandling, att jämföra med om man hade använt sig av orden ”bör inte” exempelvis. 

Vidare understryker författaren av citatet, Skolinspektionen, vikten av meningen genom orden 

”några som helst”, ord som garderar att inga fria tolkningar kan göras. I sista raden görs en 

åtskillnad mellan undervisning och utbildning, Skolinspektionen hänvisar till att utövande av 

bekännelsekaraktär inte får förekomma i undervisningen och att deltagande i konfessionella 

inslag i utbildningen därtill ska vara frivilligt. Här går att utläsa att Skolinspektionen anser att 

morgonsamlingarna inom ramen för skolans val ändå faller under kategorin undervisning och 

att skolan här brister i sitt uppdrag.  

 

Det råder i citatet ingen tvekan om subjekts- och objektpositionerna, det är huvudmannen för 

skolan som står som ansvarig för de åtgärder som måste vidtas då skolverksamheten vilar på 

en kristen grund som inte tycks ha implementerats så som den förväntas göra av 

huvudmannen. Den makt som Skolinspektionen som myndighet har över situationen syns 

tydligt och det råder ingen tveksamhet om vem/vilka eller vad det är som ska åtgärdas. Dock 

visar sista meningen upp en stor del av kärnan bakom flera av den här studiens huvudpunkter, 

nämligen åtskillnaden mellan undervisning och utbildning. Den aktuella skolan har bevisligen 

tolkat skolans val som inom ramen för hela utbildningens verksamhet och inte som en del av 

den garanterade undervisningstiden. Skolinspektionen slår fast att skolan tolkat fel och visar 

här vem som har makten att avgöra vilken eller vilka tolkningar som har företräde.  

 

Under morgonsamlingen läser lärarna ur en andaktsbok, bön och veckans bibelord ingår också. 

Vid lektionsbesöket läste läraren vid morgonsamlingen ur Ordspråksboken och avslutade med 

orden ”Nu ska vi be. Om man inte vill, som M, så behöver man inte”. Direkt följde sedan bönen 

som avslutades med ”amen”. Av timplanen för Fokusskolan framgår att morgonsamlingen ryms 

inom tiden för skolans val. Rektorn menar att alla elever ska delta i morgonsamlingarna, då den 

utgör en del av skolans val och ligger inom den garanterade undervisningstiden.
60

  

                                                        
60 Dnr 44-2014:313 s. 4. 
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Av citatet ovan framgår att det i morgonsamlingarna läses bön och att bibelord och läsning ur 

andaktsbok ingår. Skolinspektionen har även, vid sin observation och tillsyn, tagit del av det 

citatet som anges, att elever som inte vill be bönen inte behöver. Skolans egna dokument 

anger att morgonsamlingen är en del av skolans val, som även föregående citat framhöll. 

Vidare klargör rektorn för skolan att alla elever ska delta då skolans val är en del av den 

garanterade undervisningstiden, med andra ord har inte den tolkning av skolans val gjorts som 

analysen av föregående citat föreslog. Rektorn framhåller, genom ordet ”ska” att elevernas 

obligatoriska närvaro vid morgonsamlingarna står utan tolkningsutrymme, detta då skolans 

val bevisligen tolkats som inom ramen för den garanterade undervisningstiden och elevers 

frånvaro skulle betyda att de missar delar av skolans verksamhet som de är garanterad att få ta 

del av.  

 

Inte heller detta citat uppvisar tveksamheter kring vem som agerar eller vad som agerats, 

alltså vem som uttrycker vad. Det är tydligt att citatet bygger på observationer som 

Skolinspektionen gjort vid den aktuella skolan, och varje mening innehåller både subjekt och 

objekt. Citatet avslutas med en återgivning av rektorns egna ord, tolkningar och åsikter av vad 

som förväntas av eleven inom ramen för skolan val, som i sig är en del av den garanterade 

undervisningstiden. I det här fallet förväntas eleven närvara vid morgonsamlingarna med 

hänvisning till att de är en del av skolans val, vilka skollagen och Skolverket uppger är en del 

av skolverksamheten som eleven är garanterad. Rektorns agerande vilar här på hens 

tolkningar och skrivelser som hämtats från de lagar och regler som gäller för verksamheten. I 

förlängningen sker här en förskjutning av ansvaret från rektorn sida över till skollagen och 

Skolverket som står som ansvariga för att skolans val lagts inom ramen för undervisningen 

och därmed blir obligatorisk.  

 

Sammantaget bedömer skolinspektionen att undervisningen inte är icke-konfessionell eftersom 

morgonsamlingarna innehåller bön och bibelläsning och genomförs på skolans val som är en del 

av den garanterade undervisningstiden.
61 

 

Ovan syns Skolinspektionens slutliga bedömning av den aktuella skolan. Bedömningen är att 

skolan inte anses erbjuda icke-konfessionell undervisning med hänvisning till de 

konfessionella inslag som ingår i morgonsamlingarna inom ramen för skolans val och den 

garanterade undervisningstiden. Texten är skriven med en hög grad av modalitet, utan ord 
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som ger utrymme för andra, vidare tolkningar. Skolinspektionen har som maktutövande 

myndighet gjort sin bedömning utifrån tillsynen, observationer, granskning av skolans 

dokument och intervjuer och tolkat dessa utifrån de regler och föreskrifter som skollagen och 

Skolverket gjort gällande enligt lag.  

 

Analysen av samtliga citat från den aktuella skolan ovan visar dock tydligt på de vitt skilda 

tolkningar som görs av de båda parterna utifrån skollagen och Skolverket, en tolkning från 

Skolinspektionens sida och en annan från skolans huvudman och rektors sida. 

Skolinspektionen som tillsynsmyndighet har ett maktövertag och fäller slutgiltigt beslut, på 

detta visar sista citatet i det att det klart och tydligt anges att det är Skolinspektionens 

bedömning att skolan inte erbjuder icke-konfessionell undervisning. Det framgår också vilka 

anledningar som ligger bakom beslutet och allt ljus ligger därmed på processen bakom och på 

de handlingar som utförs och slutligen de konsekvenser som kan komma att följa om åtgärder 

inte vidtas.  

 

Analysen av citaten visar att Fokusskolans rektor har placerat skolans morgonsamlingar inom 

ramen för skolans val, som är en del av det garanterade undervisningstiden. På den här 

punkten är skolinspektionens beslut tydligt, inga konfessionella inslag får förekomma i den 

garanterade undervisningstiden, dock är det tydligt att rektorns intention har varit att eleverna 

ska garanteras morgonsamling, vilket också ligger till grund för att morgonsamlingen placeras 

inom ramen för skolans val. Genom att placera morgonsamlingen inom ramen för den 

garanterade undervisningstiden garanteras eleverna att få ta del av det innehåll som samlingen 

bygger på, till stora delar av bekännelsekaraktär. Att garanteras någonting, kan även ses som 

att ha rätt till någonting, i det här fallet ha rätt till deltagande vid morgonsamlingen, i 

förlängningen rätt till sin religion. Deltagande i de konfessionella inslagen är obligatoriska 

enligt rektorns tolkningar av skolans val. I och med obligatoriet, försätts barnets 

religionsfrihet, och rätten till sin religion, i händerna på huvudmannen för skolan, rektor, 

och/eller målsman. Vilket återigen leder till frågor om vem som har makten över vems 

rättigheter. Rätten till religion blir i det här fallet inte per automatik frihet till religion. Vilken 

av de mänskliga rättigheterna ska ha företräde, individens frihet och rätt att i skolan ges 

möjlighet att själv ta ställning i frågor om trosuppfattning och livsåskådning, eller föräldrars 

rätt att välja utbildning till sitt barn som överensstämmer med den egna religiösa och 

filosofiska övertygelsen.  
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Samtliga av de analyserade besluten visar att skolinspektionen representerar en syn på 

religion och skola, där skolinspektionens beslut ska skydda individen från religiös påverkan. 

Det syns tydligt genom att skolinspektionen i samtliga beslutsdokument uttrycker vikten av 

frivilligt deltagande i utbildningen, såväl som en undervisning helt fri från 

bekännelsekaraktär. I de delar av skolan verksamhet som kan tolkas som tillhörande den 

bredare benämningen utbildningen, måste konfessionella inslag vara klart och tydligt 

frivilliga. Det utrymme som finns för de konfessionella friskolorna att implementera 

konfessionella inslag i verksamheten är inom ramen för utbildningen, men även de 

implementeringar som görs inom ramen för utbildningen måste vara frivilliga. Genom att 

skolinspektionen gör åtskillnad mellan undervisning och utbildning skapar de utrymme för en 

konfessionell profilering på en skola, under förutsättning att deltagandet är helt frivilligt och 

ligger utanför den garanterade undervisningstiden.  

6. Diskussion 

 

Syftet med föreliggande uppsats var att studera vilka tolkningar av Skollagens paragrafer 

gällande undervisning, utbildning och konfessionella inslag som Skolinspektionen gjort i tre 

beslut tagna utifrån tillsynsärenden vid kristna konfessionella skolor. Den här studiens resultat 

diskuteras utifrån Fabrettis postsekulära perspektiv. Det postsekulära samhället kan mycket 

väl ses som en förklaring till den utveckling, från den kristna enhetsskolan till den mångfald 

av kommunala och fristående skolor, såväl konfessionella som icke-konfessionella, som vi har 

sett under 1900-talet.  

 

Enligt Fabrettis definition av det postsekulära samhället måste fem kriterier uppfyllas för att 

ett samhälle ska kunna kallas postsekulärt.
62

 Det första, att ingen religion har ensamt 

monopol, vittnar förekomsten av en mängd olika religiösa friskolor i Sverige om.  

Utvecklingen från 1878 års dåvarande ämne biblisk historia och katekes fram till dagens icke-

konfessionella ämne religionskunskap hade inte nödvändigtvis behövt vara självklar. 

Religionsämnet är under ständig utveckling runt om i världen, bara i Europa finns det många 

olika varianter. Flera europeiska länder erbjuder idag konfessionell religionsundervisning, 

vilket även varit fallet i Sverige tidigare. I Sverige har utvecklingen gått från att lära i till att 

                                                        
62 Fabretti 2013:55-56. 
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lära om religion.
63

 Vilken undervisning som är bäst lämpad för att förbereda elever till att bli 

demokratiska medborgare finns det ingen forskning som slår fast. Det är bland annat med 

detta som grund som det finns utrymme för konfessionell utbildning, såsom 

kristendomskunskap i de konfessionella friskolorna.  

 

De kristna friskolorna har inte ensamt monopol på friskolemarknaden, det visar det breda 

forskningsfält som finns över muslimska friskolor, likväl som förekomsten av mångreligiösa 

lokaler i det offentliga rummet, Fabrettis andra kriterium. Aldrins resonemang och 

funderingar kring kristna friskolors existens och vilja att bedriva verksamhet för att kunna 

utgöra en kristen kontext för eleverna att tillhöra, skulle här kunna ses som ett exempel på hur 

religionen tar plats i det offentliga rummet.
64

 Analysen av citaten ovan visar en önskan från 

rektorer och huvudmäns sida att skapa rum och en verksamhet som utgörs av synliga och 

tydliga kristna värderingar, exempelvis genom bön, andakt och bibelcitat i skoldokument. På 

samma gång syns skolinspektionens uppdrag och förhållningssätt till stora delar tydligt, det 

finns, enligt dem, en åtskillnad som är viktig att göra mellan religionens plats i det offentliga 

rummet, å ena sidan, och en religiös påverkan på elever inom ramen för den svenska 

skolverksamheten å andra sida. Detta syns tydligt i beslutsdokumenten genom den höga 

graden av modalitet som Skolinspektionen ger uttryck för i texten när det kommer till 

frivilligt deltagande i konfessionella inslag och en konfessionsfri garanterad 

undervisningstid.
65

 Utan religionens möjlighet att få plats i det offentliga rummet, hade inte 

konfessionella skolor kunnat bedriva sin verksamhet, då religionen hade förskjutits till det 

privata rummet. Inte heller hade rektorer och huvudmän sett ett utrymme för religiösa inslag 

inom sin verksamhet, om inte Fabrettis andra kriterium var uppfyllt, nämligen att religionen 

får ta offentlig plats i vårt samhälle. 

 

Att det finns möjlighet för kristna friskolor att ha kristendomskunskap utöver den icke-

konfessionella religionsundervisningen visar på att svenska samhället uppfyller Fabrettis 

tredje kriterium, där både religiösa och sekulära perspektiv förekommer sida vid sida. I likhet 

med Aldrin kan vi se att de kristna friskolorna som ingår i vår studie vill respektera alla 

människors frihet till sin religion, samtidigt som de vill vara en del av en kristen kontext, dit 

                                                        
63 Berglund 2010:50-55. 
64 Aldrin 2007:157-168. 
65 Se ex. s. 32, 34. 
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elever ska kunna vända sig om man vill leva sitt liv utifrån ett kristet perspektiv.
66

 Analysen 

av citaten visar på en gränsdragning mellan utbildning och undervisning, det blir genom 

åtskillnaden på dessa begrepp som det blir tydligt att det existerar både religiösa och sekulära 

perspektiv i samhället samtidigt. Perspektiv som båda två får lov att ta plats i den svenska 

skolan, det ena inom ramen för obligatorisk undervisning, det andra inom ramen för frivilliga 

inslag i utbildningen. Textanalysen visar att Skolinspektionen återkommande ger uttryck för 

en hög grad av modalitet gällande frivilligt deltagande i konfessionella inslag i utbildningen 

genom att använda ord som ”måste” och ”ska”, ord som inte öppnar upp för vidare tolkningar 

av beslutens innebörd, att jämföra med ett användande av ord som ”bör” eller ”förväntas”.
67

  

 

Fabretti definierar det postsekulära samhället som pluralistiskt, där både religiösa och 

sekulära traditioner får ta plats i det offentliga rummet, de religiösa friskolorna är ett bevis på 

samexistensen av sekulära och religiösa perspektiv, samt religionens plats i det offentliga 

rummet. Det finns emellertid negativa konsekvenser av ett pluralistiskt samhälle vilka 

Benhabib diskuterar, hon beskriver tre normativa villkor som behöver uppfyllas för att 

pluralism ska kunna vara förenligt med demokratiska värden. Francias tolkning av de tre 

punkterna i förhållande till skolans styrdokument kommer fram till att skolans styrdokument 

är förenliga med de tre punkterna.
68

 Skollagens och läroplanens föreskrifter om att all 

undervisning i svensk skola måste vara icke-konfessionell, och helt utan bekännelsekaraktär, 

garanterar enligt Francia barns frihet att själv välja livsåskådning. Samtidigt som föräldrars 

rätt att välja utbildning till sina barn möjliggörs genom att förlägga konfessionella inslag inom 

ramen för utbildningen.  

 

Vårt resultat kan diskuteras utifrån vem som har makt att styra över ett barns frihet att välja 

livshållning. Den svenska staten som författar de styrdokument som gäller för svensk skola, 

gör ingen avvägning gällande vems rättigheter som väger tyngst, de tillgodoser barnets 

(individens) frihet att själv välja livsåskådning utifrån en allsidig och saklig undervisning 

inom den garanterade undervisningstiden. Samtidigt tillgodoser staten föräldrarnas rättighet 

att välja utbildning till sina barn, genom att tillåta frivilliga konfessionella inslag utanför den 

garanterade undervisningstiden. Enligt detta skyddar staten individens rätt till religion, inom 

ramen för utbildning, samtidigt som de skyddar individen från religiös påverkan inom den 

                                                        
66 Aldrin 2007:157-168. 
67 Se ex. s. 24, 28, 29, 30. 
68 Francia, 2007:25-46. 
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garanterade undervisningstiden, men även genom kravet på frivillighet i religiösa inslag i 

utbildning.
69

 Textanalysen visar dock prov på att trots Skolinspektionens ideologiska 

ställningstaganden, genom att i text tydligt skriva ut vad som anses vara av 

bekännelsekaraktär inom ramen för skolans verksamhet och inte, ändå lämnar 

tolkningsföreträde åt skolans olika aktörer gällande i vilken grad elevens egna åsikter bör tas i 

beaktning när det kommer till det frivilliga deltagandet, genom författande av meningar där 

subjekt och objekt inte konsekvent förbinds till varandra eller den process som beskrivs, alltså 

där analysen av transitiviteten lämnar utrymme för vem eller vilka som ansvaret förskjuts till. 

Analysen av citatet på sidan 24 visar på ett utelämnande av objekt i sista satsen, vilket lämnar 

läsaren med en oklarhet kring vem det egentligen är som ansvarar för att elevens egen åsikt 

gällande deltagandet får komma till uttryck.
70

 Fabrettis fjärde kriterium för det postsekulära 

samhället, där både sekulära och religiösa traditioner lever sida vid sida, tillgodoses genom 

Skollagens åtskillnad mellan utbildning och undervisning i den svenska skolan. Vi väljer här 

att diskutera de traditioner som kan ses i skolverksamheten och som ofta diskuteras i media 

inför både skolavslutning och skolstart, samlingar förlagda i kyrkans lokaler. Både 

julavslutning och sommaravslutning blir inte sällan till traditioner inom skolan som 

förknippas med kyrkobesök, något som möjliggörs genom åtskillnaden mellan just utbildning 

och undervisning.  

  

Statens sätt att tillgodose både barnens rätt att välja livsåskådning och föräldrars rätt att välja 

utbildning för sitt barn som redogjorts för ovan, kan ses som att staten placeras i Klasson 

Sundins tredje modell för religionsfrihet, livstolkningsmodellen. I den här modellen handlar 

barns religionsfrihet om att tillgodose dem med verktyg att själva bearbeta existentiella frågor, 

ett ansvar som åläggs både föräldrar och samhället. Den här modellen förespråkar främst 

frihet till religion och erbjuder en vid och funktionell syn på religiositet, denna syn återfinns i 

grundskolan kursplan för religionskunskap. Vårt resultat visar dock att skolinspektionens 

beslut kan tolkas utifrån Klasson Sundins andra modell, tankefrihetsmodellen. 

Tankefrihetsmodellen bygger på att barn har rätt att själva livsåskådning, det är samhällets 

ansvar att se till att barn får möjlighet att ta del av olika religioner och livsåskådningar för att 

sedan själv välja eller välja bort. Den här modellen bygger främst på frihet från religiös 

påverkan, vilket säkerställs genom den icke-konfessionella undervisningen.
71

 Analysen av 

                                                        
69 Gerle 1999:98. 
70 Se s. 24.  
71 Klasson Sundin 2006:132-133. 
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citaten ovan visar på att synen på religionsfrihet är mer komplex än den modell som Klasson 

Sundin presenterar. De lagar och föreskrifter som den svenska skolan vilar på ryms inom både 

den andra och tredje modellen. En diskussion kan här föras angående den avvägning och 

tolkning som skolinspektionen gör i sina beslut å ena sidan, och den grund på vilken de fattar 

sina beslut, å andra sidan. Skolinspektionen hamnar i en sådan diskussion till övervägande del 

i tankefrihetsmodellen och värnar om elevers rätt från religiös påverkan. Skollagen och 

läroplanerna med dess distinktioner mellan undervisning och utbildning däremot ryms till stor 

del inom livstolkningsmodellen, som snarare värnar om elevers rätt till sin egen religion. Med 

detta inte sagt att de nödvändigtvis behöver stå som varandras motpoler, snarare kan det ses 

som att staten och den myndighet som tilldelats makt att säkerställa alla elevers rättigheter, på 

samma gång värnar om såväl rätten till som rätten från religiösa övertygelser, både från 

föräldrars och målsmän sida och utifrån skollagens krav på allsidighet och saklighet. 

Textanalysen av citatet på sida 25 och 29 uppvisar en något lägre grad av modalitet från 

Skolinspektions sida, genom att hänvisa till dokument som skolan själv har författat angående 

konfessionella inslag vilket visar på Skolinspektionens avvaktande ställning till det som 

skrivs och ansvaret förskjuts på den aktuella skolan och dess huvudman. Synen på allsidighet 

och saklighet tycks med andra ord skilja sig åt från Skolinspektionens tolkning och 

huvudmannens tolkning. Analysen av citatet uppvisar dock att trots Skolinspektionens 

tolkningsföreträde förskjuts ansvaret något genom den avvaktan som texten författats med.
72

 I 

ett postsekulärt samhälle, så som Fabretti definierar det, kan man dock konstatera att den 

ömsesidiga respekt för olika definitioner av existentiella förhållningssätt som exempelvis kan 

ses i hennes femte kriterium, är närmast oumbärlig och kan mycket väl tolkas som väl 

tillgodosett genom Skolinspektionens värnande om elevers rätt från i nära samband med de 

föreskrifter som de fattar sina beslut utifrån, skollagen och läroplanerna, och deras krav på 

den allsidighet som tolkas som rätten till.     

 

7. Slutsatser och implikationer 

 

Den frågeställning som föreliggande studie ämnat besvara var: Vilka tolkningar av skollagens 

paragrafer gällande undervisning, utbildning och konfessionella inslag gör Skolinspektionen i 

följande beslut tagna utifrån tillsynsärenden vid kristna konfessionella skolor?  

                                                        
72 Se s. 25, 26, 29.  
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Sammanfattningsvis synliggjorde resultatet av våra analyser flera olika tolkningar som 

skolinspektionen gjort av skollagen och skolverkets föreskrifter. Tillsammans visar dessa prov 

på att de direktiv som ges till rektorer och huvudmän och som även skolinspektionen 

använder sig av inte kan garantera likvärdiga tolkningar av skollagen från respektive håll. 

Nedan redogörs för de olika tolkningar av Skollagens paragrafer gällande utbildning, 

undervisning och konfessionella inslag som Skolinspektionen gör i de granskade 

beslutsdokumenten. Det är tydligt att det postsekulära samhället öppnar upp för och möjliggör 

ett flertal olika tolkningar, både gällande konfessionella inslag och åtskillnaden mellan 

undervisning och utbildning, samt att perspektivet och det samhälle det för med sig, ligger till 

grund för de konfessionella skolornas existens och med det även den här studiens relevans.  

 

I analysen av beslutet vid Kungsskolan syns en osäkerhet från skolinspektionen, genom en 

förskjutning av ansvaret för tolkningen på rektorn och skolans huvudman. De konfessionella 

inslagen som beslutet gäller vid Kungsskolan handlar om samlingar i Chapel, innehållande 

bön, lovsång och andakt. I beslutet för Flens Kristna skola grundar sig beslutet på 

konfessionella inslag i skolans dokument för diskriminering och kränkande behandling. När 

det kommer till konfessionella inslag i dokument som rör hela skolans verksamhet, alltså både 

undervisning och utbildning, tycks skolinspektionens tolkning och tillämpning av skollagens 

föreskrifter vara självklara. Det är också dokument där skolan tydligt skriver ut hur de 

förhåller sig till läroplanens allsidighet, därför tycks det bli tämligen okomplicerat för 

skolinspektionen att avslå skolans tolkning. Det tycks vara mer komplicerat att ta beslut 

angående konfessionella inslag av bekännelsekaraktär, som morgonsamlingarna i Chapel vid 

Kungskolan innebär, där morgonsamlingarna i sig är placerade inom ramen för utbildningen 

men där innehållet är högst konfessionellt och med bristande information om frivilligt 

deltagande. Precis som i beslutet för Flens kristna skola förkommer det inte heller i beslutet 

för Fokusskolan några som helst tveksamheter från skolinspektionens håll när det kommer till 

de konfessionella inslagen. Vid Fokusskolan har rektorn placerat morgonsamlingen inom 

ramen för skolans val, som i sig enligt lag är en del av den garanterade undervisningstiden, 

som ju måste vara icke-konfessionell. Det här visar på att det förekommer olika tolkningar 

angående begreppen undervisning och utbildning och att gränsdragningen mellan dessa inte 

alltid är självklar.  

 

Didaktiska frågor om religionsundervisning blir aktuella ur ett postsekulärt perspektiv, 

utmaningen blir här att utforma religionsundervisning med mål att skapa samhällsmedborgare 
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med respekt och tolerans mot olikheter, samt att förmedla en religionsundervisning som är 

gångbar i både sekulära och religiösa perspektiv. De didaktiska frågorna hur, vad, varför som 

Almén lyfter blir relevanta att diskutera i förhållande till det postsekulära perspektivet.
73

 

Frågorna kan med fördel diskuteras huruvida religionsundervisningen ska utgå från att lära i, 

av eller om religioner. Analysen av besluten visar att de skolor som besluten rör, önskar att 

implementera en undervisning i och av den egna religiösa övertygelsen inom ramen för 

utbildningen. Den icke-konfessionella religionsundervisningen utgår från devisen att lära om 

olika religioner. Detta skulle kunna innebära att de elever som går på en konfessionell 

friskola, om allt går rätt till enligt de föreskrifter som finns, får lära både i, av och om religion, 

till skillnad från elever i icke-konfessionella skolor. Dock visar resultatet av analyserna ovan 

att de regler och föreskrifter som ges i skollagen och i läroplanerna inte erbjuder rektorer och 

huvudmän tillräckligt tydliga direktiv kring hur skollagen ska tolkas i fråga om både 

distinktionen undervisning/utbildning och konfessionella inslag.  

 

För rektorer och huvudmän vid konfessionella friskolor innebär resultatet att likvärdiga 

tolkningar av de styrdokument som gäller konfessionella inslag i svenska skolan inte kan 

garanteras, vilket påverkar de möjligheter som huvudmän och rektorer har att utforma den 

konfessionella profilen inom ramen för skolverksamheten. Vårt resultat visar dock att 

Skolinspektionen i samtliga fall anser elevernas rätt till frivilligt deltagande av yttersta vikt. 

Konfessionella friskolor kan, genom att se till att det framgår klart och tydligt för eleverna att 

deltagandet i konfessionella inslag alltid är frivilligt, göra samma tolkning som 

Skolinspektionen. Att det råder en osäkerhet och otydlighet gällande konfessionella inslag i 

skolan som ger möjlighet till olika tolkningar påverkar i allra högsta grad hur de kristna 

friskolorna kan bedriva sin skolverksamhet, det hade underlättat för alla berörda parter om 

direktiven var tydliga och utan tolkningsmöjligheter. De didaktiska utmaningarna som vårt 

resultat visar på, och som alla skolor står inför i ett postsekulärt samhälle där flera religiösa 

och sekulära perspektiv står sida vid sida, är hur man på bästa vis skapar en miljö där elever 

ges möjlighet att utforska sin egen identitet och livsåskådning och samtidigt utvecklar tolerans 

och respekt för allas olikheter. En sådan undervisning och utbildning är en utmaning för såväl 

rektorer och huvudmän som för religionslärare och politiker. Hur skapar skolan en miljö där 

detta lärande blir mjöligt, och hur skapas ett öppet och tillåtande klimat som gäller för hela 

skolverksamheten? Men framförallt - vilka möjligheter ges egentligen enskilda huvudmän att 
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bedriva skolverksamhet inom ramen för de lagar och regler som regeringen står bakom, men 

som Skolinspektionen återkommande tolkar och omtolkar, när inte ens begränsningarna tycks 

konstanta.  
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