
1 
 

1 
 

Enskilda högskolan 

Programmet för mänskliga rättigheter 

Kandidat uppsats 15 poäng                                                                                  

                                                                                    

                        

     

 

 

 

 

Föräldrarnas rätt att välja skola för sitt 

barn. 

            Författare: Lena Hedman 

 

 

 

 

 

 

                                             Enskilda högskolan 

       Handledare: Linde Lindqvist 

 



2 
 

2 
 

Tack till alla rektorer och annan skolpersonal som varit med och bidragit till 

uppsatsen. 

Tack till min handledare Linde Lindqvist.  

Tack till mina föräldrar för allt stöd. Ni gett mig den tryggheten som innebär att 

jag vågar utmana mig själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckel ord: religiösa friskolor, föräldrars rätt, värde, nätverk, 

rekommendationer. 



3 
 

3 
 

     Innehållsförteckning. 

1. Inledning………………………………………………………………………..4 

1:1 Syfte…………………………………………………………………………… 5 

1:2 Frågeställningar………………………………………………………………....5 

1:3 Avgränsningar…………………………………………………………………..5  

2.  Metod…………………………………………………………………………....5-6 

2:1 Material……………………………………………………………………….....6 

2:2 Avgränsning……………………………………………………………………..6 

2:3 Tidigare uppsats…………………………………………………………………7 

3. Lagar och konventioner………………………………………………………….8-11 

4. Bakgrund om friskolereformen…………………………………………………..11 

4.1 Likabehandling plan……………………………………………………………...11 

5. Teori……………………………………………………………………………...12-15 

6. Resultat av mailfrågorna………………………………………………………….16 

6:1 Fråga ett………………………………………………………………………16-21 

6:2 Fråga två………………………………………………………………………22-23 

6:3 Fråga tre………………………………………………………………………24-25 

7. Temabegrepp………………………………………………………………….......26-31 

8. Diskussion…………………………………………………………………………32-33 

8:1 Vidare forskning……………………………………………………………….......33 

9. Sammanfattning…………………………………………………………………....34 

      10 Litteraturförteckning………………………………………………………………..35 

10:1 Internet………………………………………………………………………….. 35-36 

11. Bilaga ett…………………………………………………………………………..37 

  

 

 

 

 



4 
 

4 
 

1. Inledning 

Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen i 

Sverige har föräldrarna rätt att välja den skola som det önskar att deras barn ska få gå i. Det 

kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella 

friskolorna. Det har blivit en politisk fråga som handlar om konfessionella skolorna ska 

tillåtas eller inte. Ordet konfessionell innebär ”som avser trosbekännelsen; som strängt håller 

på trosbekännelsen”.
1
 En skola som är konfessionell har sin värdegrund i religion. De 

konfessionella skolorna är omtalade i Sverige genom att det öppet talar om religion. Sverige 

betraktas av omvärlden som en av världens mest sekulariserade stater. Ordet sekularisering 

innebär att ”processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle”.
2
 Även 

om Sverige under många hundra år var en religiös stat så har religionen under det senaste 

århundradet fått mindre mening i människors liv. Likväl har vi i Sverige tagit vissa aspekter 

ur olika religioner och utövar dem som yoga, meditation som härstammar från religion. 

Abram de Swaan menar att Samhällsvetenskapen ”har människor i olika samlevnadsformer 

som sitt studieobjekt”.
3
 Det som jag intresserad av är om religiösa friskolor och föräldrarnas 

rätt att välja skola för sina barn utifrån gällande lagar i Sverige och internationella 

konventioner. Anledningen till att detta är intressant att undersöka är att om man har en rätt i 

Sverige som innebär att föräldrarna har möjlighet att välja skola för sina barn så bör innebär 

alla skolor. Det som jag intresserad av är fått del av är varför föräldrarna valt en religiös 

friskola till sitt barn. Detta har gjort att jag mailat till rektorer för religiösa friskolor i Sverige. 

Det som är mitt syfte är fått del av på föräldrarnas aspekter som jag inte anser kommer fram i 

samhällsdebatten.  

     

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.ordlista.se/ordbok/konfessionell 

2
 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekularisering 

3
 De Swaan, Abram, (2004), s 88.  
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1:2 Syfte. 

Uppsatsen ska försöka förklara varför föräldrar väljer att sätta sina barn i en religiös friskola 

och det rådande rättsläget utifrån lagar och konventioner i Sverige. Det uppsatsen kan bidra 

till att förklara till varför religiösa skolor finns i Sverige och varför föräldrarna väljer den 

skolform till sina barn.  

 

1:3 Frågeställningar.  

Det som uppsatsen ska försöka förklara och besvara är följande 

Vad ser rektorerna på religiösa friskolor som anledningen till att föräldrar väljer religiösa 

friskolor för sina barn? 

Hur kan vi förstå föräldrarars rätt att välja skola för sina barn utifrån internationella 

konventioner och svensk lagstiftning?  

Vad skulle ett förbud mot religiösa friskolor innebära utifrån internationella konventioner och 

svensk lagstiftning och konventioner? 

  

2. Metod 

 Uppsatsens centrala metod är kvalitativa forskningsintervjuer med rektorer eller andra 

företrädare för religiösa friskolor. Det innebär att data har insamlats genom strukturerade 

mailintervjuer till rektorer eller annan personal för religiösa friskolor. Det innebär att rektorer 

eller annan personal till religiösa friskolor har fått liknande tre frågor. Anledningen till att 

blev denna metod var ursprungliga iden var genomföra intervjuer med föräldrar på två skolor 

och även rektorer i Stockholm. En av skolorna tackade nej och svarade på frågorna via mail. 

Den andra skolan tackade också nej och svarade på frågorna via mail. Det gjorde att valet av 

metod blev att maila rektorer eller andra företrädare för religiösa friskolor i hela Sverige.  

Kontaktuppgifterna till skolorna har hittats på deras internetsidor. För och nackdelar med 

denna metod för uppsatsen är enligt Kvale att ”alla former av intervjuer har datorstödda 

intervjuer fördelar och lämpar sig för vissa syften, men är olämpliga för andra, som när den 

kroppsliga närvaron och ljudet av rösten har en avgörande roll”.
4
 Det som har sett som en 

fördel i valet av metod är att lättare få flera data genom att det tar mindre tid att skicka mail än 

genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Det även gjort intervjuerna skickat till fler än två 

                                                           
4
 Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, (2012), s 166. 
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rektorer. Resultatet har blivit att det har samlats in mer data till uppsatsen. Nackdelen är det 

svårt fråga följdfrågor om rektorerna skrivit något som intressant för undersökningens ämne. 

En del rektorer har skrivit på mail att det går kontakta dem om något så var oklart i svaren 

eller om jag ville ställa fler frågor. I uppsatsen har inte bara samlats in data från rektorer eller 

annan skolpersonal för religiösa friskolor. Uppsatsen har även tittat på internationella 

konventioner och relevant svensk lagstiftning. Anledning till detta är för att veta vad som är 

föräldrarnas rätt i Sverige och internationellt. För att få kännedom om det måste kunskaper 

samlats in i ämnet. Därför har det ansetts viktigt att titta på svensk lagstiftning och 

internationella konventioner för att få ett bra resultat med uppsatsen. Det även anses viktigt 

för komma fram till en bra analys och diskussion med uppsatsen.     

 

2:1Material 

Materialet till undersökningen är primärkällor publicerade källor som lagtext och 

konventioner. Data som är mailsvar från rektorer till religiösa friskolor. Sekundära källor är 

böcker och material från internet.  

 

2:2 Avgränsning 

I denna studie är avgränsningen mail till rektorer för religiösa friskolor. Anledningen är att 

försöka få en samlad bild av rektorernas åsikter av uppsatsen ämne. Det har gjort en 

avgränsning genom att frågorna inte mailat till skolor som inte är religiösa. Denna utegångs 

punkt har genomfört av anledningen att uppsatsen handlar om religiösa friskolorna.     
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2:2 Tidigare forskning 

Vid Göteborg Universitet har Emma Edetoft som skrivit en magister-uppsats om ”Förbud av 

religiösa friskolor. En studie av föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en sådan utbildning 

och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska 

övertygelse samt barns rätt till religionsfrihet.”
5
. Uppsatsen har utgått från EKMR p1a2. 

Edentoft har även gjort en analys av två skolor en muslimsk och en kristenskola. Edentoft har 

även tittat på religiösa friskolor utifrån skollagen. Det som Edetoft kom fram till var att 

religiösa friskolor kan med rätt vägras. Det som kan anses som en nackdel med Edentofts 

undersökning är inte inriktad på föräldrarnas rätt att bestämma utbildning för sina barn.  

Edentoft har inte tittat på religiösa friskolor utifrån föräldrarnas rätt att välja utbildning för 

sina barn. 

Vid Gävle Högskola har Ulrika Karlsson skrivit en kandidat-uppsats om ”Religionsfrihet och 

religiösa friskolor : - en studie i hur barns religionsfrihet tolkas i skollag och läroplaner”.
6
 Det 

Karlsson undersökt är om religionsfriheten för barnen utifrån lagen om skolan och 

undervisning. Karlsson kom fram till var att skollagen utgår från oberoende av religion. Det är 

intressant utifrån religiösa skolor som har en religiös inriktning. Skolan inriktning kan vara 

anledningen till föräldrarna väljer den skolan för sitt barn. Karlsson kom även fram till att 

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

utrymme även inom utbildningsväsendet och kunna påverka föräldrarnas val av skola”.
7
 Det 

är intressant ur många aspekter. I Sverige är religion något privat, inte man skyltar med. 

Religion kan även vara anledningen till föräldrar väljer en skola. Karlsson lyfter fram att 

saknas i skollagen barns utrymme till att höras. Det som Karlsson missar i sin undersökning är 

frågan om det kan finnas i andra lagar och konventioner.   

  

 

                                                           
5
 Emma Edentoft, Förbud av religiösa friskolor, En studie av föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en sådan 

utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse 
samt barn rätt till religionsfrihet. Magister-uppsats, Göteborgs Universitet/Juridiska institutionen 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/53425/1/gupea_2077_53425_1.pdf 
6
 Ulrika Karlsson, Religionsfrihet och religiösa friskolor :- en studie i hur barns religionsfrihet tolkas i skollag och 

läroplaner, Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle, Avdelning för kultur-, religions-och utbildningsvetenskap 
hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:617877/FULLTEXT01.pdf 
7
 Ulrika Karlsson, Religionsfrihet och religiösa friskolor : - en studie i hur barns religionsfrihet tolkas i skollag och 

läroplaner, Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle, Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 
hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:617877/FULLTEXT01.pdf 
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3. Lagar och konventioner.  

Ett syfte med uppsatsen är förklara hur man kan se på föräldrarnas rätt utifrån internationella 

konventioner och lagar i Sverige. För kunna förstå det rådande rättsläget i Sverige och 

Internationellt gör att man måste veta vilka lagar och konventioner som är relevanta. Det lagar 

och konventioner som kan ses normer för föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. I 

följande avsnitt har även tittat på skolans uppgift ur konfessionella skolor.  

 

Mänskliga rättigheter.  

I artikel 1 så står det att Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har 

utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 

gemenskap.
8
 

I artikel 22 så står det att Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social 

trygghet.
9
 

I artikel 26 punkt 3 så står det att Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första 

hand deras föräldrar.
10

 

 

Barnkonventionen.  

I artikel 2 stycke 2 så står det att  

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 

mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 

eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.
11

 

I artikel 5 så står det att Konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den 

                                                           
8
 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf s 3 

9
 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf s 7 

 
10

 https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf s 9 
11

 Unicef https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full hämtad 2018-11-02 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf%20s%207
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
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utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra 

personer som har juridiskt ansvar för barnet.
12

 

 I artikel 18 punkt ett, tredje meningen så står det att Föräldrar eller, i förekommande fall, 

vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Dessa ska låta sig 

vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa.
13

 

I artikel 26 så står i punkt 1 att Konventionsstaterna ska erkänna varje barns rätt att åtnjuta 

social trygghet.
14

   

 

Diskrimineringslag (2008:567) 

I diskrimineringslagen kapitel 1 punkt så står vad lagen innebär Denna lag har till ändamål 

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
15

 

 

Föräldrabalken.(1949:381) 

I föräldrabalken kapitel 6 punkt 1 så står det att Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 

god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
16

 

I föräldrabalk står i kapitel 6 punkt 11 Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma 

i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdshavaren skall därvid i takt med 

barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 

önskemål. Lag (1983:47).
17

   

 

 

                                                           
12

 Unicef https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full Hämtad 2018-11-02 
13

 Unicef https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full Hämtad 2018-11-02 
14

 Unicef https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full Hämtad 2018-11-02 
15

 https://lagen.nu/2008:567  
16

 https://lagen.nu/1949:381 
17

 www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrarbalk-1949381_sfs-
1949-381 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full
https://lagen.nu/2008:567
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Skollagen (2010:800)             

I skollagen kapitel 1 punkt 7 så står det att Undervisningen vid fristående skolor, fristående 

förskolor och fristående fritidshem ska vara icke- konfessionell.  

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får 

ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt.
18

 

I skollagen kapitel 1 punkt 10 så står det att I all utbildning och annan verksamhet enligt 

denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa 

under 18 år.
19

 

I kapitel 6 i skollagen artikel 8 så står det att Huvudmannen ska se till att det varje år 

upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 

vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. 

En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års 

plan.
20

 

I skollagen kapitel 10 artikel 41 så står om friskolorna och insyn. Det står att Den kommun 

där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn. 

Lag (2014:903).
21

  

 

Regeringsformen (1974:152) 

I regeringsformen andra kapitel punkt 1:6 står det att religionsfrihet: frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion.
22

 

 

 Det som internationella konventioner uttrycker är föräldrarna har rätt att ta beslut som rör sitt 

barn men ska se till att ta beslut utifrån barnets bästa. Om man ser till lagar i Sverige är det en 

viktig aspekt att barnkonventionen kommer bli lag den 1 januari 2020. I proposition 

                                                           
18

 https://lagen.nu/2010:800 
19

 https://lagen.nu/2010:800 
20

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
21

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
22

 https://lagen.nu/1974:152 
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2017/18:186 så tar man artiklarna 1-42 i barnkonventionen och gör det till lag i Sverige.
23

 I en 

artikel från regeringen om barnkonventionen så står det att kommer bli lag den 1 januari 2020. 

Det kommer bli en inkopiering av barnkonventionen. Det kommer även bli en transformering 

i de lagar som finns rör barn.
24

 Ur lagar i Sverige och specifikt skollagen står tydligt att i 

konfessionella friskolorna ska religiösa vara frivilligt. Viktig aspekt är varje skola oberoende 

inriktning ska plan för hur förebygger kränkningar som går in i skollagen men även 

diskrimineringslagen.  

 

4. Bakgrund om friskolereformen 

Lärarnas riksförbund har på sin internetsida en artikel om friskolereformen. Den kom till 

1992. Regeringen menade att föräldrarnas befogenheter att kunna utse den skola som de vill 

att deras barn ska gå. Friskolereformen går ut på att för att varje elev som går i en friskola så 

får skolan en summa pengar av staten. En aspekt som hade var att alla skulle kunna gå i 

friskola om det ville. Om föräldrarna valde att sätta sitt barn i en friskola skulle inte ekonomin 

vara ett problem. Det man trodde kunde ske med konfessionella skolor var att det även kunde 

skapas andra skolor med olika metoder för sin undervisning. Det kunde även leda att skolor 

hade olika inriktningar. En aspekt som det trodde kunde ske var att undervisningen blev 

bättre. Man trodde att om föräldrarna fick välja skola för sitt barn så skulle det leda till att 

föräldrarna var mer delaktiga.
25

  

 

4.1 Information om likabehandlingsplanen 

Skolverket har dokument som skolor ska använda sig av. Ett av dessa dokument är 

likabehandlingsplan. Detta dokument går i lagar och konventioner inom det området. Vad 

som ska stå i detta dokument bestämmer skolans personal gemensamt till. Varför skolorna ska 

ha en likabehandlingsplan är för att beskriva hur skolan arbetar med dessa uppgifter.
26

  

                                                           
23

 https://www.regeringen.se/4952fa/contetassets/ccacfb483374099bdb045f0f7ca0bb/inkorpering-av-fns-
konvention-om-barnets-rattigheter-2017_18_186.pdf. 
24

 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/nytt-lagforslag-om-barnkonventionen/ 
25

 
https://www.Ir.se/yrketsforutsattningar/friskolorochprivatsektor/friskolereformen4.4d502405136638a4fcdc92
9.html   
26

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-
studiero/framja-studiero-genom-att-motverka-krankande-behandling-och-diskriminering 

https://www.ir.se/yrketsforutsattningar/friskolorochprivatsektor/friskolereformen4.4d502405136638a4fcdc929.html
https://www.ir.se/yrketsforutsattningar/friskolorochprivatsektor/friskolereformen4.4d502405136638a4fcdc929.html
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5. Teori  

I boken Skolan som politisk organisation av Maria Jarl & Jon Pierre (red.) i boken finns en 

artikel av Hanna Kjellgren. Artikeln heter Skolan som värdeförmedlare handlar om att tre 

grupper och hur det förmedlat den uppgift som handlade värde i skolan. Det som Kjellgren 

tittat på är år 2000 andra halva. Om man ser till Sveriges historia och skolan uppkomst på 

1800 andra halva. Kjellgren menar att den perioden så var värdet ”perioden fram till andra 

världskriget var denna värdegrund främst baserad på kristna och nationalistiska värden”.
27

  

Från att skolan uppkomst till nästa mitt av 1900 talet så var skolan baserad på värden som var  

kristna. Det var skolan uppdrag att utbilda eleverna i vissa värden. Med demokratin uppkomst 

i Sverige så kom detta att förändras till att ”de läroplaner som skrevs efter andra världskriget 

betonades skolans betydelse för att förmedla liberaldemokratiska värden till eleverna”.
28

 I 

Sverige innebar till förändring i vilka värde som eleverna utbildades i. I Sverige så står i 

läroplanen och även skollagen så står om dessa värden. I läroplan kan man enligt Kjellgren 

även se politiska partierna grund men även hur kommit fram till en lösning i formulering 

angående läroplanen.
29

  

Kjellgren menar om man ser till läroplanen kan man se tre värdeformuleringar. Den första 

traditionella som handlar kristna och vår historia angående kultur. Den andra är liberala. Det 

innebär att detta värde inriktade på individen. Den tredje är gruppdemokratiska som ser till 

värde för gruppen.
30

 Det som Kjellgren menar kan se som en konsekvens är att ”över tid har 

lagts en allt större tonvikt på de liberaldemokratiska värdena i värdegrunden och särskilt på 

liberal värdena som betonar individernas lika värde”.
31

  Det innebär även att man kan se en 

skillnad hur olika aktörer ser på värde. Det går även se skillnader på hur staten, kommunen, 

läraren ser på värde. Det som Kjellgren menar avgör är hur det lärs ut till eleverna. Om 

läraren väljer ge företräde åt värderings arbete eller inte. Det som även spelar in är lärarens 

personliga egenskaper.
32

 Hur eleverna utbildas i värde beror delvis på lärarens personlighet. 

                                                           
27

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 127. 
28

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 128.  
29

  Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 130. 
30

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 130-131. 
31

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 148. 
32

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 149. 
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Om man ser historisk på skolan så menar Kjellgren att från 1800 talet till mitten av 1900 talet 

var traditionella värden som gällde i skolan. Med den demokratiska utvecklingen minskade 

det religiösa inflytandet. Kjellgren menar att ”I ett sekulärt liberaldemokratiskt samhälle 

förutsätts att staten ställer sig neutral till medborgarnas privata livsprojekt, däribland 

religionsutövning.”
33

 Det här är konflikten mellan religiösa friskolorna och samhället. I 

Sverige är att utöva religion privat. I religiösa friskolorna som blir religions utövning inte 

privat.  I Sverige har Staten tydligt markerat i skollagen att religionsutövningen i skolan ska 

vara frivilligt. Det som hänt med att demokratin kom till Sverige var att det blev liberala 

värden i skolan. Det gäller även i samhället. Kjellgren menar att ett ”Liberal värden betonar 

individers frihet och rätt likabehandling”.
34

 Dessa värden utesluter inte att det kan uppstå 

problem. Det innebär att alla ska behandlas lika i ett samhälle. Det ska inte vara någon 

skillnad på vem man är som person. I en demokratisk stat kan vara problematisk att se till alla 

blir behandlade lika. I skolan bli att man ger mer resurser på några elever framför andra 

elever. Det innebär att alla inte blir behandlade lika.
35

 Det som blivit problem i Sverige och 

med liberal värden är med religiösa friskolor. Kjellgren menar att kan ses som ”en rättighet 

för föräldrar att välja att sätta sina barn i en religiös friskola, även då delar av dess verksamhet 

strider mot den liberaldemokratiska värdegrunden”.
36

   

Ur samhällsdebatten i Sverige kan man se att det som har blivit problematisk är religiösa 

friskolorna med muslimsk inriktning. Det rapporteras av media i Sverige att tjejer och killar 

har separata idrotters lektioner. I Sverige så strider det mot värden som att personer ska 

behandlas lika. Att elever ska behandlas lika oberoende vilken skola som det går på. 

Resultatet av separata idrottslektioner är uppstår konflikter i samhället. Det mellan staten och 

religiösa friskolorna. Detta är en av anledningarna till att vissa politiska partier vill förbjuda 

religiösa friskolor. Kjellgren menar att när problem uppstår i skolan ”innebär att 

liberaldemokratiska värden i skolan ska överordnas eventuella andra värden vid en konflikt. I 

detta perspektiv kan religiösa eller andra värdebaserade friskolor betraktas som problematiska 

                                                           
33

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 149. 
34

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 150. 
35

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 150-151. 
36

 Kjellgren, Hanna, (2018), Skolan som värdeförmedlare, Jarl, Maria, Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk 
organisation, Gleerups Utbildning AB, s 151-152. 
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i de fall deras uppfattningar strider mot den liberaldemokratiska värdegrunden”.
37

  Om man 

tittar på debatten som förts om religiösa friskolorna. Att när dessa skolor har en avvikande syn 

på undervisningen än som råder uppstår konflikter i samhället. Det som hänt är att skolor 

uppmuntras till att följa det värdegrunden för elever i skolan och samhället.  

 

Nätverk 

I boken Mänskliga samhällen av Abram de Swaan så tar han upp om hur man kan se på 

kunskap. Allt börjar när vi är små genom språket. Barnet lär sig att prata. Det som barn även 

lär sig är att leka, olika vardags sysslor. De Swaan menar allt som barnet lär sig kommer 

genom att studera hur andra gör eller någon berättar för än.
38

När barnet blir äldre så börjar i 

skolan och De Swaan menar att i skolan ”lär sig alla i samma land ungefär samma saker. Det 

är därför som ett lands medborgare har en hel del kunskap gemensamt.
39

 Det innebär att ur ett 

svenskt perspektiv i grundskolan så är undervisningen lika för alla barn. Oberoende vilken 

skola barnet går i kommunal eller fristående skolor får barnen lika undervisning.  De Swaan 

menar att en annan aspekt som är viktigt i våra liv är nätverk. Det innebär vem vi har kontakt 

med och hur påverkar vårt liv. Barn som går i samma klass är ett nätverk som har mycket eller 

lite att göra med varandra på fritiden.  Ett annat nätverk är personer som man blivit vänner 

med. Det kännetecknas av att det är personer som man växt upp med, bott i samma 

bostadsområde, varit med i samma fotbollslag, varit i samma klass. Dessa personer kan vara 

vänner med även när man blir äldre. De Swaan menar om detta nätverk och måste ses som 

fördel i samhället är man kan även utnyttja detta nätverk när man ska hitta en bostad, eller 

relation, eller för att hitta arbete.
40

 De Swaan menar att domstolarna anknyter till regler som 

finns i staten. Lagarna är det som domstolarna hänvisar till när det tar beslut.
41

 Utifrån De 

Swaans perspektiv verkar det rimligt att anta att det som styr föräldrarnas val är skolgång och 

vilka nätverk de befinner sig och vilka normer som råder i de nätverken. 
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Vad innebär värde? 

Hans-Ingvar Roth skriver i boken i Är religion en mänsklig rättighet? om religionens värde 

för människan. Det menar Roth att en person som är troende innebär religion för dem att 

”specifika värdet med en religion är således att den gör mänskliga livet komplett”.
42

 Det 

innebär att religionen innebörd för personer ger en helhet. Alla pusselbitar passar samman och 

ger helhet för personer. Det går även ses som att religionen för personer som är troende är att 

ger en mening med sitt liv. Roth menar att religion är för personer att vad står för och ”att de 

är centrala för människors självidentifikation. De strukturerar också i flera fall de troendes liv 

på ett sätt som av dem själva uppfattas som meningsfullt.”
43

 En troende person ser sig i 

religionen. Ungefär som andra personer kan identitet kan var vilken stat man kommer ifrån, 

vilken fotbollslag man hejar på, eller den kultur man tillhör. Religionen för personer innebär 

även följer olika religiösa inslag som påverkar personernas liv. Dessa inslag ger för en troende 

person meningen med livet. Utifrån Roths perspektiv förefaller det rimligt att tänka sig att det 

som får föräldrar att sätta sina barn i religiösa friskolor främst är deras personliga övertygelse.  

 

 Hur många elever ska vara i klassrummet? 

I en artikel från 2015 på The Guardian har skrivits av Peter Blatchford.  Enligt Blatchford 

finns två argument om mindre klasser. Den ena är att blir utbildningen lämpligare. Det andra 

argumentet är inte har någon betydelse för undervisningen. Det Blatchford själv har kommit 

fram i sin studie är storlek för klassen är viktig under barnet går det fjärde året. Det har störst 

betydelse för barn som sämre förutsättningar. En aspekt är den uppmärksamhet som barnet får 

av sin lärare. Det påverkar elevernas intresse i skolan.
44

 Utifrån Blatchford perspektiv kan vi 

anta att en viktig faktor vad gäller valet av skola kan vara klassernas storlek. Föräldrarna är i 

regel måna om vad som är bäst för sina barn och är ofta medvetna om att de flesta barn mår 

bäst och lär sig mest i mindre miljöer.  
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6. Resultat av mailfrågorna. 

Informationen om konfessionella friskolorna hittades på internetsidan Skolvärlden. Det har 

publicerat en lista över alla friskolor med religiös inriktning. Enligt skolvärlden finns 70 

friskolor som har en inriktning som är konfessionell.
45

 Det gick ut mail till majoritet av de 

konfessionella friskolorna. En del av dessa konfessionella friskolor har inte gått att kommit i 

kontakt med på grund av mailen inte kommit fram. Det är mellan tjugo-tjugofem skolor. Det 

är mellan 24 till 30 konfessionella friskolor som av olika anledningar inte svarat på mailen. 

Det är tjugotre konfessionella friskolor som valde att svara på mailet. En friskola svarade på 

mailet men svarade inte på frågorna. I uppsatsen är detta skola fem. En friskola valde att avstå 

från att besvara frågorna. En friskola skulle skicka frågorna till föräldrarna på skolan, men 

hörde inte av sig. I redovisningen av svaren från friskolorna är det redovisat från ett till 

tjugotvå. Anledningen till detta är på grund av en friskola vill vara anonym. Det gjort att alla 

friskolor är anonyma. Om någon friskola skrivit sin skolas namn i svaren. Så har detta tagit 

bort i redovisningen med hänsyn till anonyma svar. I resultatet har svaren redovisat genom 

citat från olika friskolorna. Det för att friskolorna svar ska komma fram i redovisningen. En 

annan aspekt är tydligt visa på likheter i olika friskolors svar. Det friskolor som är med i 

uppsatsen är från södra Sverige till norra Sverige.      

  

6:1 Fråga 1. Varför väljer föräldrar att sätta sina barn i en religiös friskola?  

I fråga ett har svaren redovisat genom citat. Anledningen till detta är för att redovisa vad 

friskolorna har svarat. En annan aspekt är för att det ansett viktig för uppsatsen resultat och 

diskussion.  

Skola ett menar att  

- De vill att deras barn ska känna sig trygga i skolan. De tycker att det är bra med en 

liten skola. De önskar att barnen lär sig mer i något/båda av våra profilämnen och/eller 

den judiska kulturen. De vill att deras barn ska bli trygga i sin judiska identitet. 
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Skola två menar att  

- Eftersom skolan är helt integrerad, 40 modersmålselever av 200, olika religioner och 

livsåskådningar, så kommer epitet ”kristen skola” till som en senare faktor. För de 

kristna föräldrarna kommer den faktorn högre, men alltid i kombination med den 

viktigaste faktorn också för dem – en bra skola. Vi har också alltid muslimska 

föräldrar som väljer skolan och då oftast väljer skolan för det finns en större förståelse 

runt ”oliktänkande” än vad man mött i den kommunala skolan. 

 

Skola tre menar att  

- Att skolan baseras på kristna värderingar. Ofta har de upplevt att de kommunala 

skolorna har motsättningar mellan barnen på grund av religion. Att andra skolor är 

stökiga.  

 

Skola fyra menar att  

- Liten skola i förhållande till de kommunala. Vi har totalt 130 elever. Vi har goda 

resultat från elever som slutar nian. Förra året hade alla (100 %) behörighet till att 

söka gymnasiet.  

 

Skola sju menar att  

- De flesta väljer vår skola för att vi har gott rykte i kommunen gällande kvalité och vår 

nisch gällande små elevgrupper och max 15 elever. Dessutom tycker föräldrarna det är 

bra med en skola som trycker på värdegrundsarbetet där kristna värderingar 

genomsyrar verksamheten.  

 

Skola åtta menar att 

- Utifrån samtal med vårdnadshavare så väljer de skola på grund av vårt goda rykte, 

liten skola och för våra värderingar. 
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Skola nio menar att  

- Föräldrarna vill ha skola som samstämmer med den värdegrund som de vill ge till sina 

barn. Föräldrarna vill ha en trygg miljö med lärare som verkligen bryr sig. Barnet blir 

mobbad och kränkt för sin tro av elever och lärare i den skola som går på och byter 

skola ok att ha en tro. 

 

Skola tio menar att  

- Det finns olika anledningar. En att man vill ha en skola med vårt upplägg med kristna 

värderingar. En del har hört om vår skola för den har ett gott rykte och vill att deras 

barn ska gå här. En del väljer oss för att vi är en mindre skola med mindre klasser.   

 

Skola elva menar att 

- Det är blandade anledningar för just skolan som ju är en liten skola på 60 elever. Jag 

tror ändå den huvudsakliga orsaken är att skolan har en kristen profil och värdegrund 

och att majoritet av föräldrarna är troende. Även familjer som inte aktivt troende är 

positiva till att skolan har en kristen grund. En annan anledning är att skolan är mindre 

och att vi lyckats hjälpa elever med speciella behov där behövs en mindre miljö där 

var och en blir sedd. Skolan har också goda resultat för samtliga elever och god 

behörighet till gymnasiet.  

 

Skola tolv menar att    

– Det finns många olika anledningar men främsta är trygghet. Vi är en liten skola som är 

tryggare än deras närmaste kommunala skola. Även tryggheten i att veta att ens barn religion 

är respekterad och att den inte kommer bli utsatt på grund av sin religionstillhörighet. 

Eleverna utövar inte sin religion på skoltid här men det finns en frivillig lektion i islamologi 

som behandlar hur man lever som muslim i det svenska samhället. Den lektion är uppskattad 

av föräldrarna och att skolmaten är fläsk fri och ens barn inte behöver bli utpekad som den 

som inte äter den vanliga maten.  
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Skola tretton menar att   

- Är en väletablerad skola med gott rykte. Detta då vi har små klasser och många elever 

går ut med höga betyg. Ungefär hälften väljer skolan på grund av den kristna profilen, 

den andra halvan på grund av att vi har lugn och studie ro, en trygg skolmiljö och 

högpresterande elever.  

 

Skola fjorton menar  

– Det är några som säger att vår kristna värdegrund är viktig, så som det står i Läroplanen.  

 

Skola femton menar att  

- Det finns tre grupper som väljer skolan.  

i. Barnen fortsätter från förskolan 

ii. Eleverna har judisk bakgrund 

iii. Föräldrarna har fått tips om skolan och vill ha sina barn i en rekommenderat 

liten skola. 

   

Skola sexton menar att  

- Väljer för att det är en mindre skola, men större möjlighet att bli sedd, få vara olika, 

engagerade lärare, hemlagad mat mm.  

 

Skola sjutton menar att  

- Vårdnadshavare och föräldrar sätter sina barn i vår skola av fyra skäl.  

1. Vårdnadshavarna är aktiva i någon form av trossamfund, kristna, muslimer etc. 

och vill att deras barn ska få möjligheten att vistas i en miljö som präglas av 

samma goda anda och där tro är något som inte är tabubelagt. Alla har rätt att 

samtala kring sin tro oavsett om den är kristen eller inte.  

2.  Vårdnadshavare har egen erfaret av svenska kyrkans verksamhet och är inte 

aktiva men anser att den stämmer överens med deras egna värderingar. ¨ 

3. Inte aktivt religiösa men anser att skolans värdegrund och den uttalade tillåtelsen 

att bilda sig en egen uppfattning kring tro och andlighet tilltalar dem.  



20 
 

20 
 

4. Vår skola är liten och alla känner alla. Det blir en gemenskap och samhörighet som 

saknas på andra stora skolor i området som är 10 gånger större. Det finns en värme 

och omtanke om varje individ.  

 

Skola arton menar att 

- De flesta väljer inte vår skola för att den har en konfessionell inriktning utan för att 

den är liten. Vi har övervägande andel elever med olika funktionsnedsättningar som 

t.ex. ADHD, språkstörning eller autism. Det är inte vår egentliga inriktning utan BUP, 

socialtjänst har rekommenderat många av våra föräldrar att söka till oss för att vi har 

små klasser. Detta innebär att vi har en majoritet med elever, ca 60 %, som är i behov 

av stöd och anpassningar. Fördjupningen i kristendom får de på köpet.  

 

Skola nitton menar att  

- Föräldrar väljer vår skola av olika anledningar. Vissa vill helt enkelt flytta barnen från 

förortsskolorna; andra vill försäkra sig att barnen får en utbildning som innehåller 

även andra aspekter än dem akademiska. Dem flesta är intresserade av att ha en 

kontinuitet mellan hem och skola i värderingsfrågor och inte minst andliga aspekter. 

Oavsett om de handlar om kristna familjer eller familjer med andra religiösa 

övertygelser så tänker föräldrarna att på skolan kommer barnen få ord respekt och 

intresse för det andliga, precis som hemma.  

 

Skola tjugo menar att  

- Hört att det är en lugn skola som har gott rykte. Blivit rekommenderad av andra 

familjer. Har kompisar som bytt skola och börjat hos oss. Det förekommer att 

specialpedagoger och kuratorer rekommenderar skolan för elever som har varit 

mobbade eller haft svårt på olika sätt att trivas i den förra skolan. Familjen är kristen 

och man tycker det är viktigt med en kristen värdegrund. Familjen tillhör en annan 

religion och tänker att en kristen skola är bättre än helt sekulär. Skolan ligger nära 

hemmet.  
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Skola tjugoett menar att  

- Det är naturligtvis olika skäl. Många vill ha en skola som ger en värdegrund baserad 

på kristen etik och där man förmedlar bibliska värderingar och ser att det är en god 

grund för att göra bra val i livet. Andra ser att det är en trygg miljö med tydliga 

ordningar, vilket de uppskattar och tycker är viktigt, även om de inte uttrycker en 

kristen tro eller har det som bakgrund. Även de som kommer från en annan religiös 

bakgrund än den kristna brukar uttrycka uppskattning för att skolan har en tydlig 

värdegrund med varje människas lika värde och respekt och hänsyn för andra 

människor. 

 

Skola tjugotvå menar att 

- God kvalitet, Hög lärartäthet, Liten, relativt smågrupper, Bra stöd till elever i behov av 

stöd, Missnöjd med föregående skola, Gott rykte. 
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6.2 fråga 2, Är skolan nära barnets bostad? 

I fråga två har det redovisat hälften av friskolornas svar. Anledning är friskolorna har svarat 

ungefär lika på frågan. Det finns föräldrar som väljer religiös friskola för att det är nära barnet 

bostad. Det förekommer även att religiösa friskola inte är nära barnet bostad. Det innebär att 

barnen får transporteras till skolan varje dag. Skolornas svar har redovisat genom citat. Det 

för att ge en tydlig bild av svaret på frågan.   

 

Resultat av mailfråga två, Är för att skolan är nära barnets bostad?  

Skola sex menar att 

- Oftast är vi inte den närmaste skolan så närhetsprincipen gäller nog inte för särskilt 

många. 

 

Skola sju menar att  

- Föräldrar från hela kommunen väljer aktivt vår skola vilket innebär geografisk 

spridning. 

 

Skola åtta menar att  

- Det finns de som väljer på grund av närheten men den långt ifrån en majoritet. Vi har 

väldigt stort spridningsområde. 

 

Skola nio menar att  

- Att välja vår skola för att den ligger nära inte vanligt då vi ligger vägg i vägg med den 

kommunala skola. 

 

Skola elva menar att  

- Samtliga elever få skjutsas eller åka buss till skolan. 

 

Skola tolv menar att  

- Barnen har andra skolor som närmare deras hem.   
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Skolan tretton menar att 

- Det ligger en kommunal skola nära vår skola, så ingen torde välja den enbart på grund 

av närheten.  

 

Skola sexton menar att  

- En del väljer oss på grund av närheten, andra åker långt för att få vara här.  

 

Skola arton menar att  

- Vi har barn från hela kommunen. 

 

Skola nitton menar att  

- Eleverna på skolan reser mycket långa sträckor för att komma till skolan.  

 

Skola tjugo menar att  

- I en del fall. Men inte i de flesta fall. 
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6.3 Resultat av mailfråga tre, Eller har föräldrarna blivit rekommenderad skolan 

av andra föräldrar? 

I fråga tre har hälften av svaren redovisat. Anledningen är friskolorna har svarat att 

föräldrarna blivit rekommenderad av någon person i sin närhet att söka sig till skolan. 

Redovisningen av vad rektorerna svarat har redovisat genom citat för att ge en tydlig bild av 

svaren på frågan.    

Skola ett menar att  

- De har själva kamrater som har sina barn på vår skola och som rekommenderar den.  

 

Skola fyra menar att 

- Skolan har rekommenderats av andra föräldrar som har sina barn här.  

 

Skola sex menar att  

- Ja många har fått rekommendationer. Många har valt att ha sina barn i vår förskola 

och väljer sedan att även ha barnen i skolan eftersom de varit nöjda med oss.  

 

Skola sju menar att 

- I nuläget gör vi ingen reklam för skolan i medier utan ryktet sprids mun till mun vilket 

innebär att elevantalet ökat med 20 % sedan årsskiftet. Absolut rekommenderas skolan 

föräldrar emellan.  

 

Skola nio menar att  

- Föräldrarna känner någon som har sina barn hos oss och som rekommenderat skolan.  

 

Skola tolv menar att  

– många föräldrar känner varandra och ofta har man hört av sina vänner och grannar att 

skolan är bra. 
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Skola tretton menar att  

- Ja, många beskriver att de träffat andra föräldrar som är mycket nöjda och att det är en 

av anledningarna till att de väljer skolan. 

 

Skola fjorton menar att  

– Några säger att de blivit rekommenderade av andra föräldrar, några har själva gått på skolan 

när de var yngre och vill att deras barn ska göra detsamma.  

 

Skola femton menar att  

- Vi får många elever vars föräldrar känner någon som har sina barn hos oss och 

rekommenderar skolan.  

 

Skola nitton menar att  

- Ja, ofta är det så att föräldrarna rekommenderar skolan till andra.  

 

 Skola tjugoett menar att 

– Ja de allra flesta kommer på rekommendationer från andra föräldrar eller andra som känner 

till skolan.  

 

Skola tjugotvå menar att  

– Då skolan har gott rykte har de flesta valt skolan utifrån rekommendation av någon annan 

förälder eller elev. 
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7. Återkommande teman.  

Ur rektorernas svar och annan skolpersonal har svaren blivit indelad i sju teman. Det för att se 

om de finns likheter eller mönster i svaren från rektorerna.   

 

Värde/Värdegrund.  

Att skolan har en värdegrund som bygger på religiösa värderingar är en stor anledning till att 

föräldrar väljer en religiös friskola. Det innebär att friskolan har samma värde/värdegrund 

som föräldrarna har. Detta värde kan ses som ett traditionell värde som Kjellgren tar upp. 

Roth menar att religions värde för personer är att det ger mening åt deras liv. Det går se som 

att föräldrarna väljer skola för sitt barn utifrån den värdegrund som de har själva. Utifrån 

Svensk lagstiftning och internationella konventioner så har föräldrarnas rätt att ta beslut för 

sitt barn. Svensk lagstiftning och internationella konventioner står inget om detta beslut inte 

får vara grundat på föräldrarnas värdegrund.  Skola tre menar att  

- Att skolan baseras på kristna värderingar.  

 

Skola nio menar att  

– Föräldrarna vill ha skola som samstämmer med den värdegrund som de vill ge till sina barn.   

 

Skola tjugoett menar att  

- Även de som kommer från en annan religiös bakgrund än den kristna brukar uttrycka 

uppskattning för att skolan har tydlig värdegrund med varje människas lika värde och 

respekt och hänsyn för andra människor.  
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Gott rykte/ trygg miljö. 

En aspekt som är viktig för föräldrarna när de valde skola för sitt barn är att skolan har gott 

rykte/trygg miljö. Utifrån internationella konventioner och Svensk lagstiftning har föräldrarna 

rätt att ta beslut som rör sitt barn. Skola tio menar att 

 – En del har hört om vår skola för den har gott rykte och vill att deras barn ska gå här.  

 

Skola tolv menar att  

- Det finns många olika anledningar men främsta är trygghet. Vi är en liten skola som är 

tryggare än deras närmaste kommunala skola. Även trygghet i att veta att ens barn 

religion är respekterad och att den inte kommer bli utsatt på grund av sin 

religionstillhörighet.  

 

Skola tretton menar att  

– Är en väletablerad skola med gott rykte. Detta då vi har små klasser och många elever går ut 

med höga betyg.  

  

Liten skola. 

Rektorer menar att föräldrar väljer deras skola för att det är en liten skola med mindre klasser 

än andra skolorna. Det är en aspekt som inverkar på föräldrarna när de väljer skola för sitt 

barn. Peter Blatchford menar att mindre klasser har inverkan på barnets inlärning. Att 

föräldrar väljer en religiös skola som har mindre klasser kan betyda att barnet skolresultat blir 

bättre. Inlärning i skolan påverkas av klasserna är stor eller mindre. Skola sju menar att  

- De flesta väljer vår skola för att vi har gott rykte i kommunen gällande kvalité och vår 

nisch gällande små elevgrupper om max 15 elever.  

Skola sexton menar att 

- Väljer för att det är mindre skola, med större möjligheter att bli sedd, få vara olika, 

engagerade lärare, hemlagad mat m.m. 

 

 



28 
 

28 
 

Skola arton menar att  

- De flesta väljer inte vår skola för att den har en konfessionell inriktning utan för att 

den är liten. Vi har övervägande elever med olika funktionsnedsättningar som t.ex. 

ADHD, språkstörningar eller autism. Det är inte vår egentliga inriktning utan BUP, 

socialtjänst har rekommenderat många av våra föräldrar att söka sig till oss för att vi 

har små klasser. 

 

Mobbat/kränkt.  

En anledning som några rektorer menar är anledning till föräldrarna väljer en religiös friskola 

är att barnet blivit mobbad i sin förra skola för bland annat sin tro eller andra anledningar. 

Enligt svensk lag så är ett barn som blir mobbad eller kränkt för sin tro i skolan en 

diskriminering enligt diskrimineringslagen. Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan för hur 

man förebygger kränkningar enligt kapitel 6 artikel 8.
46

 Skolverket vill att alla skolor har en 

plan som kallas för lika behandlingsplanen. I denna plan ska det stå hur man förebygger 

kränkningar på skolor. Barn som blir mobbad på skolan för sin tro. Dessa skolor lever inte 

upp till skollagen och skolverkets plan lika behandling. Om man ser på detta ur skolornas svar 

så svarade skola nio menar att  

– Barnet blir mobbad kränkt för sin tro av elever och lärare i den skola som går på och byter 

där ok att ha en tro.  

 

Skola tjugo menar att 

- Det förekommer att specialpedagoger och kuratorer rekommenderar skolan för elever 

som varit mobbade eller haft svårt på olika sätt att trivas i den förra skolan.  
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Speciella behov.  

Barn som har speciella behov kan vara en anledning till föräldrarna väljer en religiös friskola. 

Det förekom även att socialtjänsten rekommenderade föräldrar att välja religiösa friskola för 

sitt barn. Peter Blatchford menar att mindre klasser har betydelse för barn som har det sämre 

förutsättningar i livet. Att ett barn som har speciella behov går i en religiös friskola är för att 

kunna tillgodose sitt behov av en bra undervisning. Utifrån internationella konventioner så 

kan man se att i mänskliga rättigheter så står om föräldrar rätt att välja utbildning för sina 

barn. Att man som föräldrar tar ett beslut om vilken skola som bäst för ens barn går in i 

barnkonventionen. Det innebär att föräldrarna ser till barnets behov som enligt 

barnkonventionen går se som att föräldrar tagit ett beslut utifrån barnet bästa. I Svensk 

lagstiftning så står det i föräldrar balken kapitel 6 punkt 1 barnets rättigheter.
47

  Om man ser 

detta utifrån friskolornas svar svarade skola elva att  

- En annan anledning är att skolan är mindre och att vi lyckats hjälpa elever med 

speciella behov där det behövs mindre miljö där var och en blir sedd.  

 

Närhet. 

I en del fall har föräldrar valt religiös friskola för skolan är nära barnet bostad. Det förekom 

även att inte var så. Om man ser detta utifrån Kjellgren som menar att liberal värden är att det 

ska vara lika för alla. Det går in i mänskliga rättigheter artikel ett. Enligt friskolereformen ska 

föräldrar kunna välja den skola som önskar för sitt barn. Det viktigt att komma ihåg att enligt 

Svensk lagstiftning och internationella konventioner att föräldrarnas beslut som 

vårdnadshavare är att ta beslut som rör sitt barn.   

I svaren från skolorna menar skola sju att  

- Föräldrar från hela kommunen väljer aktivt vår skola vilket innebär geografisk 

spridning. 
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Skola åtta att 

- Det finns de som väljer på grund av närheten men långt ifrån en majoritet. Vi har 

väldigt stort spridningsområde.  

 

Skola sexton menar att  

- En del väljer oss på grund av närheten, andra åker långt för att vara här. 

 

 

Skola arton menar att  

- Vi har barn från hela kommunen.   

 

Skola tjugo menar att 

- I en del fall. Men inte i flesta fall.  

 

Rekommendationer  

I fråga tre visade sig att majoritet av rektorerna menade att föräldrarna har blivit 

rekommenderad av andra föräldrar eller av någon annan att välja deras skola. De Swaan 

menar att i vänskap nätverk kan man ställa frågor om exempel var finns bra skolor för barnen. 

I ett vänskap nätverk innebär även barnen berättar för varandra som den skola som går i när 

det träffas i bostadsområdet, idrottslaget. Barnen kan i vänskapsnätverket bli rekommenderar 

sin skola till sina kamrater.   

Skola ett menar att  

- De har själva kamrater som har sina barn på vår skola som rekommenderar den. 

 

 

 

Skola fyra menar att  

- Skolan har rekommenderats av andra föräldrar som har sina barn här.  

 

 

Skola nio menar att  

- Föräldrarna känner någon som har sina barn hos oss och som rekommenderar skolan.  
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Skola tolv menar att  

- Många föräldrar känner varandra och ofta har man hört av sina vänner och grannar att 

skolan är bra. 

 

Skola femton menar att  

- Vi får många elever vars föräldrar känner någon som har sina barn hos oss och 

rekommenderar skolan.  

Skola tjugoett menar att  

- Ja, de allra flesta kommer på rekommendationer från andra föräldrar eller andra som 

känner till skolan. 
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8. Diskussion. 

Det som är syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på varför föräldrar väljer en religiös 

friskola för sitt barn. De uppsatsen visade är att föräldrarna sätter sitt barn i en religiös friskola 

utifrån olika aspekter. Den mest förekommande anledningen är föräldrarna blivit 

rekommenderad skolan av andra personer. En viktig aspekt för föräldrarna är skola har bra 

rykte och barnet känner sig trygg i skolan. En annan viktig anledning är att religiösa 

friskolorna har mindre klasser. Det innebär att barnet får mer uppmärksamhet av läraren. Det 

som förvånade mig var barn blev mobbad för sin religion och bytte skola av den anledningen. 

Att barn blir mobbade för sin tro är något som jag inte trodde förekom i Sverige. Det är en 

tydlig diskriminering av barn som blir mobbade för sin religion. Uppsatsen visade även att 

förekommer att religiösa friskolor har barn med olika diagnoser. För dessa barn är fördel att 

vara i mindre klasser. För barn med i olika diagnoser tillgodoser religiösa friskolorna ett 

behov som finns för dessa barn. Att få gå i en klass med mindre elever. I den politiska 

debatten om religiösa friskolor framkommer inte om hur mindre klasser har en inverkan på 

barnets inlärning. Det något som borde lyftas upp mer i debatter om religiösa friskolor. Det 

ska tillägas att det har varit svårt att komma i kontakt med muslimska friskolorna. Majoritet 

av det som svarat på frågorna är kristna skolor. Det är även andra inriktningar på skolorna 

som svarat. 

 

Förbud mot religiösa friskolor.   

I den politiska debatten finns det politiska partier som vill ha förbud av religiösa friskolor. Det 

skolor som förekommer negativ i debatten är muslimska skolorna. Majoritet av religiösa 

friskolor i Sverige är kristna. Förbud utifrån föräldrarna rätt innebär att man tar ifrån deras rätt 

att välja skola till deras barn. Är förnuftigt att med förbud av religiösa friskolor? Ett förbud 

mot religiösa friskolor skulle innebära Sverige bryter mot Svensk lagstiftning och 

internationella konventioner. Det som skulle kunna hända med ett förbud med tanke på 

barnkonventionen kommer bli lag i Sverige, att det kan bli domstolsförhandlingar. Efter första 

januari 2020 kan föräldrar driva domstolsprocesser mot staten med hänvisning till 

barnkonventionen och föräldrar balken. Föräldrarna kan hävda att som vårdnadshavare har det 

rätt att ta beslut som rör sitt barn och staten tar ifrån deras rättigheter. De Swaan menar att 

domstolarna tar beslut sker utifrån regler som finns i staten. Föräldrarnas rätt till att ta beslut 

som rör sitt barn kommer stärkas med att barnkonventionen blir lag.  
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Istället för förbud av religiösa friskolor. 

Det religiösa inslaget i religiösa friskolor ska vara frivilligt enligt skollagen. Barnen ska få 

välja själva om det vill delta eller inte. Varje skola kommunal eller friskola bör ha en plan 

som heter lika behandlingsplan. I den så står hur skolan förebygger kränkningar och 

diskriminering. Lika behandlingsplanen kan ses som ett verktyg. Istället för förbud mot 

religiösa friskolor bör skolverket och kommunerna bli bättre på att se till att skolorna lever 

upp till lika behandlingsplanen. Det skulle kunna ske genom bättre samarbete med skolverket 

och kommunerna. Skolor som inte följer likabehandlingsplanen kan man sätta in åtgärder 

mot. Det skulle även innebära tydlig markering att alla skolor ska följa samma regler och 

normer. Det lika för alla skolor kommunal som friskolor.   

 

8:1Vidare forskning. 

Uppsatsen har försökt att förklara varför föräldrar väljer att sätta sitt barn i en religiös friskola. 

Det finns många intressanta områden som kan forskas vidare på inom området. En är 

intervjua föräldrar ansikte mot ansikte och få reda på deras åsikter. Ett annat område är hur 

förekommande det är barn blir mobbad för sin tro, och vad det beror på.     
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9. Sammanfattning. 

Uppsatsen handlar om varför föräldrar sätter sitt barn i en religiös friskola. Metoden för 

uppsatsen har varit en kvalitativ metod. Det har mailat tre frågor till rektorer för religiösa 

friskolor i Sverige. Det visade sig att anledningen till att föräldrarna sätter sitt barn i en 

religiös friskola är olika aspekter. En är föräldrarna har blivit rekommenderad religiös friskola 

av andra personer. Om skolan har bra rykte och barnet känner sig trygg i skolan är även en 

anledning till föräldrar väljer en religiös friskola. Det finns även föräldrar som väljer religiösa 

friskolor för att det delar samma värdegrund. Att skolan har mindre klasser är en annan 

anledning. Uppsatsen har även tittat på vad ett förbud mot religiösa friskolor skulle innebära. 

Ett förbud skulle innebära att Sverige inte skulle leva upp till föräldrarnas rätt att ta beslut om 

sitt barn. När barnkonventionen blir lag i Sverige (första januari 2020) finns en möjlighet att 

det kan bli domstolsförhandlingar i domstol som rör föräldrarna rätt att ta beslut för sitt barn.  

Istället för förbud mot religiösa friskolor borde bli bättre samarbetet mellan kommuner och 

skolverket. En aspekt är se till att religiösa skolorna följer lika behandlingsplanen som innebär 

att de följer diskrimineringslagen.  
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     11. Bilaga 1, intervju frågor på mail. 

1. Varför väljer föräldrar att sätta sitt barn i er skola? 

2. Är för skolan är nära barnets bostad? 

3. Eller har föräldrarna blivit rekommenderad skolan av andra föräldrar? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


