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Abstrakt 

 

Denna studie bygger på en analys om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola 

går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna. Syftet med studien har varit att 

problematisera religiösa friskolor som vilar på konfessionell grund, i förhållande till de 

mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Sverige. Studien har undersökt barnets 

autonomi i relation till paternalismen för att granska spänningen som finns mellan dessa två 

parter. Fokuset ligger på barnets autonomi och artikel 14 från barnkonventionen, även artikel 

18 från den allmänna deklarationen av de mänskliga rättigheterna har tolkats för att applicera 

dessa på den konfessionella skolan. Begreppen som har identifierats är barnets autonomi, 

paternalism, religionsfrihet och de mänskliga rättigheterna. För att sedan ha applicerat dessa 

på artikel 14 samt 18 och analyserat till att resultatet blir en mängd olika faktorer som 

antingen rättfärdigar eller inte. Detta på grund av att barnkonventionen ännu är i process och 

behöver tolkas för att tillämpas i samhället, men också svår tolkat för spänningen som finns 

mellan dessa rättigheter. Artiklarna säger att föräldrarna har rätt till att fostra barnet in till en 

egen religiös övertygelse samtidigt som barnet själv får bestämma sin egen tro. Föräldrarnas 

paternalistiska agerade kan utgå från en agenda att vilja fostra barnet till ens egen övertygelse 

och detta strider mot barnkonventionen. Barnet har rättigheten till att tro på sin egen 

övertygelse som barnet själv kan resonera fram till. Detta för att barn under 18 år kan vara 

autonoma och det ligger snarare på föräldrarna att kunna se det. En viktig aspekt har också för 

denna studie grundat sig i att den konfessionella skolar är olika uppbyggda beroende på skola. 

Det avgör också om det sker en spänning mellan de mänskliga rättigheterna eller inte. 

 

Nyckelord: Barnkonventionen, den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 

barnets autonomi, paternalism och religionsfrihet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING .......................................................................................................................................... 1 

1.1 INTRODUKTION.................................................................................................................................................................. 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................................. 3 
1.3 SYFTE .................................................................................................................................................................................. 4 
1.4 FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................................................................................. 4 
1.5 TEORI OCH METOD ............................................................................................................................................................ 4 

1.5.1 Teori ......................................................................................................................................................................... 5 
1.5.2 Begreppsdefinition ................................................................................................................................................ 6 
1.5.3 Metod ....................................................................................................................................................................... 7 

1.6 FORSKNINGSLÄGE ............................................................................................................................................................ 8 
1.7 MATERIAL ......................................................................................................................................................................... 11 
1.8 AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION ................................................................................................................................ 12 

1.8.1 Disposition .................................................................................................................................................................. 13 

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER .......................................................................................................... 14 

2.1 ROTH OCH HALLDENIUS TEORIER ............................................................................................................................... 15 
2.2 RELIGIONSFRIHET I ALLMÄNNA DEKLARATIONEN OCH BARNKONVENTIONEN ..................................................... 19 

3. ANALYS .............................................................................................................................................. 23 

4. RESULTAT ......................................................................................................................................... 30 

4.1 NYA FRÅGOR ........................................................................................................................................................................ 32 

5. SAMMANFATTNING ........................................................................................................................ 33 

6. LITTERATURFÖRTECKNING ........................................................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 
 

1. Inledning  

 

1.1 Introduktion  

Religiösa friskolor har på senare tid blivit allt synligare i svensk media. Det förs 

debatter om friskolornas för- och nackdelar men debatten kring de kommunala 

skolorna tycks vara frånvarande. De kommunala skolorna för knappast en neutral syn 

gällande religion, under de kristna högtiderna firas dessa som är tydligt 

konfessionellt.1 Intresset för det här ämnet har vuxit fram från det jag sett, läst och 

hört, men även på grund av att jag själv gick grundskola samt högstadiet i en religiös 

friskola. Detta märktes inte fram tills jag började på en kommunal skola, då kunde jag 

själv identifiera skillnaderna på dessa skolor. För även om den kommunala skolan 

knappt har en neutral syn på religion så finns det skillnader från en friskola ändå.  

 

Förutom att jag har en bakgrund i att själv ha gått i en religiös friskola så är jag 

ursprungligen från Egypten. Där har religiösa skolor en stor betydelse för samhällets 

struktur. Framförallt muslimska skolor och koptiska kristna skolor, dessa finns för att 

tydligt fostra barnen in i en specifik religion. Här i Sverige är dock situationen och 

reglerna annorlunda. Skolverket säger att konfessionell utbildning får finnas men inte 

konfessionell undervisning.2 Skillnaden mellan dessa två är att när konfessionella 

inslag förekommer i utbildningen är det oftast i form av extra timmar utöver vanliga 

schemat och då har friskolorna en egen lektion om skolans religiösa profil. Friskolorna 

får dock inte förespråka skolans religiösa profil under religionsundervisningen. Inte 

alls i undervisningen, tillexempel får skapelseläran inte förespråkas framför 

evolutionsläran i naturvetenskapen. Detta är förbjudet i Sverige för att undervisningen 

i religionskunskap ska vara neutral och inte partisk till en specifik religion, men också 

i alla andra ämnen som naturvetenskapen. De inslag som är konfessionella får endast 

vara en del av utbildningen och inte undervisningen.   

 

För att relatera till mitt intresse som redan finns till konfessionella friskolor så tänker 

jag på hur man ser det utifrån de mänskliga rättigheternas perspektiv. Hur förhåller sig 

 
1Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.) Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 uppl. 

Lund: Studentlitteratur, 2007, 9. 
2Skolverket. Skolan och kyrkan 02 april 2019. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-

skolfragor/skolan-och-kyrkan (Hämtad 2019-04-23). 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolan-och-kyrkan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolan-och-kyrkan
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dessa två till varandra? De mänskliga rättigheterna är många varav tre av dessa blir av 

relevans för denna uppsats, religionsfrihet, tankefrihet och samvetsfrihet. 

Religionsfriheten innebär rätt till att välja eller avsäga sig en tro3, tankefriheten 

innebär att varje individ har rätt till ett obundet tänkande som är oberoende av religion 

och samhälleliga normer.4 Samvetsfriheten innebär rätten till att ha ett eget samvete 

och som egen individ avgör vad som är moralisk rätt eller fel enligt egen uppfattning, 

dock är denna rättighet inte ett belägg till att handla som man själv behagar. 

Samvetsfriheten i Sverige är snarare filosofisk än juridisk.5 En viktig aspekt att nämna 

är att i de mänskliga rättigheternas dokumentationer verkar dessa tre rättigheter vara 

likställda och förklaras inte, förutom religionsfriheten. Vilket kan vara viktigt att 

påpeka då dessa begrepp inte bara innefattar bara de som tror eller inte tror på religion, 

utan tankefriheten och samvetsfriheten innefattar också individers olika ideologier.  

 

Det finns dock en spänning mellan de tre mänskliga rättigheterna när de appliceras på 

frågor som rör konfessionella friskolor. Det kan uppstå en spänning när föräldrarna 

väljer en konfessionell skola åt sina barn. Genom föräldrarnas val, men också för att 

de mänskliga rättigheterna anger att föräldrar har rätten att själva få välja sin tro. Även 

fostra sitt barn in i samma religion samtidigt som de mänskliga rättigheterna anger att 

barnet också har rätten att själv få välja sin tro. Religionsfrihet innefattar även andra 

perspektiv, så som rätten att lämna en religion.6 Barnkonventionen som också är en 

bestämmelse inom de mänskliga rättigheterna tillskriver barnen dess egen vilja att 

avsäga sig sin tro, tro som sina föräldrar eller byta tro helt. Det kan tydas att det finns 

en spänning. När blir barnet tillskriven sitt eget ansvarstagande från föräldrarna och 

när ska föräldrarna ge utrymme till barnet att själv besluta som en rationell individ.7 

Detta är ett problem som antingen de mänskliga rättigheterna reder ut eller 

 
3Nationalencyklopedi. Religionsfrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet 

(Hämtad 2019-05-27). 
4Nationalencyklopedi. Tankefrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tankefrihet (Hämtad 2019-

08-14).  
5Nationalencyklopedi. Samvetsfrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samvetsfrihet 

(Hämtad 2019-08-14). 
6Nationalencyklopedi. Religionsfrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet 

(Hämtad 2019-05-27).  
7FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf, (Hämtad 2019-04-23), 9.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tankefrihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samvetsfrihet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
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problematiserar ännu mer. 

 

1.2 Problemformulering  

Utifrån introduktionen har jag kommit fram till ett dilemma som består i att följa de 

mänskliga rättigheterna samtidigt som konfessionella skolor finns, religionsfrihet för 

både föräldrarna och barnet samtidigt. Dilemmat ligger i vart gränsen går gällande 

religionsfriheten? När ska föräldrarna sluta bestämma över barnen och när kan barnen 

börja bestämma själva över sitt eget liv? 

 

 Genom detta börjar jag problematisera religionsfrihet och dess innebörd. Vad innebär 

det egentligen och hur ser det ut i verkligheten? Utöver de tre mänskliga rättigheterna 

religionsfrihet, tankefrihet och samvetsfrihet som är relevanta för problematiseringen 

så finns också barnkonventionen. Denna erkänns i Sverige och kommer finnas med i 

lagstiftningen år 2020 i Sverige. Vad är det då barnkonventionen säger som sedan kan 

komma i konflikt med föräldrarna rättighet?8 Dessa finns för en anledning och behövs 

i ett samhälle för att ge barnet dess rättighet men också för att föräldrar ska få vara 

föräldrar med rättigheter över sitt barn. 

 

När är barnet tillräckligt moget och kan ta eget ansvar för sina val? Är föräldrar 

undergivna barnkonventionen eller står föräldrarna över den bestämmelsen? Vilken 

rättighet väger över den andra och vem är det som blir påverkad av det beslutet 

egentligen? En synvinkel är att det finns negativa aspekter med de mänskliga 

rättigheterna. Dessa är en allmän deklaration som står för rättvisa i ett samhälle. 

Frågan är hur hållbara dessa är när de mänskliga rättigheterna inte är tydliga och i fall 

de strider mot varandra. Otydligheten i de mänskliga rättigheterna framkommer 

genom att den allmänna deklarationen av de mänskliga rättigheterna inte definierar 

vem det är som bestämmer, när barnet själv ska få besluta över sin religionsfrihet och 

när föräldrarna ska ge plats åt sitt barn att få tillträde till sin egen religionsfrihet. 

Därför har jag applicerat de mänskliga rättigheterna på religiösa friskolor för att de har 

en tydlig konfessionell profil. Om föräldrarna bestämmer att barnet ska gå i en sådan 

skola upp till gymnasienivå, strider detta inte mot barnets egen vilja att få besluta 

vilken religion de ska tillhöra? Även fast friskolorna inte nödvändigtvis tvingar på 

 
8Skolverket. Barnkonventionen 24 april 2019. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen 

(Hämtad 2019-04-23).  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
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eleverna en religion så har de en tydlig profil. Detta gör att det kan tydas en agenda 

från föräldrarna. Tros att barnen möjligtvis endast har några extra timmar särskilda 

undervisningar utöver deras ordinarie schema, kommer barnen bli influerade av vad 

som undervisas under dessa konfessionella undervisningstimmar. 

 

1.3 Syfte  

Problemformuleringen fäster sin tyngd på religionsfrihetens gränser och syftet med 

denna uppsats är att problematisera religiösa friskolor som vilar på en konfessionell 

grund, i förhållande till de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen i Sverige. 

Uppsatsen ämnar därmed att undersöka barnets autonomi i relation till paternalismen.  

 

1.4 Frågeställning  

Uppsatsen ämnar analysera barnets autonomi och rätten att själv få välja religion eller 

avstå religion samt föräldrarnas rätt till religionsfrihet. Utifrån detta perspektivet 

kommer frågan. Kan konfessionella friskolor rättfärdigas utifrån de mänskliga 

rättigheterna? Eftersom de mänskliga rättigheterna som normativa och moraliska blir 

min utgångspunkt konsekvent för att kunna besvara frågeställningen. Varför blir 

frågan relevant? För att man kan uppfostra barnet in till en viss religion. Föräldrarna 

har rätt att sätta barn i en konfessionell skola för att fostra barnen in i religionen, 

studien tar fasta vid religionsfrihetens gränser i relation till barnens rättigheter. 

 

1.5 Teori och metod  

Detta avsnitt kommer att belysa uppsatsens teori och metod. Det som tas upp i detta 

avsnitt om min teori kommer att fördjupas mer i mitt större teorikapitel (Mänskliga 

rättigheter). Jag kommer ta mig an problemet och svara på min frågeställning genom 

specifika glasögon som är analysfrågor. Dessa har jag tagit hjälp av för att avgränsa 

mitt ämne, men också använt mig av detta metodiska tillväga sätt för att ställa frågor 

till mitt material som ska senare kunna besvara min frågeställning. Detta gör 

frågeställningen mer konkret och hanterbar men också för läsaren att veta vad för 

frågor jag ställer till mitt material.  

 

Frågorna jag ställt till mitt material är:  

 

1. Vad är en konfessionell skolan enligt skolverkets riktlinjer?  
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2. Vad är de mänskliga rättigheterna? Vilka deklarationer och konventioner är 

relevanta att utgå från i analysen av rättfärdigandet av konfessionella friskolor inom 

ramen för en människorättsdiskurs?  

3. Vad kännetecknar artikel 18 enligt mig och hur ska jag tolka den?  

4. Vad kännetecknar artikel 14 enligt mig och hur ska jag tolka den?  

5. Den konfessionella skolan kan vara uppbyggd på olika sätt, hur påverkar det våra 

lagar om de mänskliga rättigheterna? Hur ser vi på skolan från våra mänskliga 

rättigheters perspektiv?  

6. Hur relaterar artikel 18 och 14 till varandra? Hur påverkar det synen på autonomi 

och paternalism?  

7. Om artiklarna säger något om hur vår syn på när ett barn blir autonom och i min 

studie att själv välja skola, i så fall hur? Och vad ger det för konsekvenser till barnet 

och föräldrarna?  

 

Den första frågan kommer att besvaras i detta teori kapitel under teori och metod. 

Fråga 2 till 4 kommer att besvaras i mitt större teori kapitel som har fått titeln de 

mänskliga rättigheterna. Sedan kommer fråga 5 till 7 besvaras i min analys, jag har 

gjort på detta viset för att vissa frågor behöver vara besvarade innan jag kommer till 

min analys för att kunna analysera. Fråga 5 till 7 är större diskussions frågor och ger 

direkta svar för min frågeställning, fråga 1 till 4 är istället frågor som riktar sig till att 

beskriva begreppen jag använder mig av. Detta är viktigt för att läsaren ska veta att när 

jag tillexempel skriver om de mänskliga rättigheterna så menar jag i denna studie att 

rättigheterna är normativa.  

 

1.5.1 Teori 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har det valts ut teoretiska 

begrepp, begreppen har definierats av Skolverket och encyklopedier. 

Begreppen som jag har tagit fasta vid och tycker är viktiga för läsaren att förstå 

vad jag menar när jag skriver är religionsfrihet, barnets autonomi, paternalism 

och konfessionell skola. Begreppen har jag valt för att kunna närma mig 

spänningen som finns mellan barnets egen vilja och föräldrarnas vilja för 

barnet angående rättigheten religionsfrihet. Jag har använt mig av Hans Ingvar 

Roths teori om de mänskliga rättigheterna, Roth är docent och teologie doktor i 

etik. Sedan har jag använt mig av Lena Halldenius teori om barnkonventionen, 
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Halldenius är professor i mänskliga rättigheter. Detta för att jag i min analys 

ska kunna greppa vilka värden som kolliderar med varandra och hur min 

tolkning är av vad som är religionsfrihetens gränser.  

 

1.5.2 Begreppsdefinition  

Religionsfriheten innebär enligt nationalencyklopedin att varje individ har rätt 

till tros- och bekännelse frihet, vilket är ett skydd i Sverige för den som tror 

och avsäger sig en tro.9 En större generell betydelse för religionsfrihet är den 

ideologiska grunden vi kan ta fasta vid. Den angriper mer än bara friheten till 

religion utan också tankefriheten och samvetsfriheten.  

 

Barnets autonomi grundar sig i att barnet kan som en egen individuell person 

ha förmågan att vara sig själv och bestämma över sitt eget liv. Genom att själv 

kunna resonera och argumentera för sin egen sak utan att bli tvingad till något 

eller manipulerad av någon annan. 10 Immanuel Kant är en av de filosofer som 

är känd för att ha talat om autonomi. Kant drar en koppling mellan förmågan 

till självbestämmande och människovärdet. Kant beskriver rätten till att 

bestämma själv behöver sin egen person vilket gör att de respekterar 

människovärdet.11 

 

Paternalism är istället motsatsen till autonomi och syftar i denna uppsats på 

föräldrarnas makt över barnen. När föräldrarna agerar mot barnets egen 

autonomi agerar de paternalistiskt. Paternalismen grundar sig i att staten eller 

en annan person tillskriver en individ ett slags skydd som grundar sig i att man 

tycker personen i fråga är mindre rationell att kunna skydda sig själv. 

Paternalism är inte bara ett uttryck som grundar sig i att kunna skydda en 

person som är mindre rationell, de är också ett slags makt utövande. 12 I denna 

studie är det ett makt utövande föräldrarna har över barnen. Makten utgår ifrån 

 
9Nationalencyklopedi. Religionsfrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet 

(Hämtad 2019-05-27). 
10Stanford Encyclopedia of Philosphy. Autonomy in Moral and Political Philosophy 04 januari 2015. 

https://plato.stanford.edu/entries/autonomy-moral/#AutPat (Hämtad 2019-05-05). 
11Basterna, Gabriela, The subject of freedom: Kant, Levinas. 1 uppl. New York: Fordham University Press, 2015, 

E-bok, 3. 
12Stanford Encyclopedia of Philosophy. Paternalism 12 februari 2017. 

https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/ (Hämtad 2019-05-05). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet
https://plato.stanford.edu/entries/autonomy-moral/#AutPat
https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/
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att förtrycka någon annans självbestämmande och har inte med att göra om 

barnet är rationellt eller inte. Därför spelar det ingen större roll om barnen är 

autonoma eller inte utan makten föräldrarna har gör att de kan ta denna 

rättighet från barnen att själva välja.  

 

Begreppet friskola är en förkortning av fristående skola. Enligt Skolverkets 

definition är en friskola en skola som har en annan huvudman än kommunen 

eller landstinget. Skolverkets statistik hävdar att det finns 72 konfessionella 

friskolor i Sverige, fördelade på 66 grundskolor och 6 gymnasieskolor. Varav 

54 skolor har en kristen profil, 9 skolor med muslimsk profil och 3 med judisk 

profil, alla är grundskolor och 6 andra skolor är gymnasieskolor med kristen 

profil. 13 En viktig åtanke att ha när man läser min studie är att det finns skolor 

med annan icke religiös profil som också enligt Skolverket räknas som 

friskolor, men dessa kommer jag inte beröra för att de inte är relevanta för min 

studie. 

 

Det finns många olika typer av religiösa friskolor i Sverige, men Skolverket 

har samtidigt tagit fram tydliga riktlinjer för hur en religiös friskola får drivas. 

Undervisningen får vara konfessionell men inte utbildningen, därmed får 

skolorna ha undervisning i den egna religionen men detta får inte ersätta 

religionskunskapsundervisningen. Friskolorna har då istället extra timmar 

utöver ordinarie kursplan för att kunna undervisa i den egna religionen, men 

det finns också regler för hur dessa undervisningar skall gå till.14 Dessa timmar 

är inte obligatoriska och variera beroende på vilken konfessionell skola det är, 

då de likt kommunala skolor är uppbyggda på olika sätt.15 Denna definition är 

också utgångs punkten för svaret på min analys fråga 1 om vad en 

konfessionell skola är enligt skolverkets riktlinjer.  

 

1.5.3 Metod  

I denna uppsats har jag först analysert och definierat vissa begrepp som har 

 
13Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 10.  
14Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 11. 
15Ibid, 280 
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varit till hjälpmedel för att kunna tolka mina två artiklar. Sedan har jag 

applicerat mina tolkningar av artiklarna på de konfessionella friskolorna för att 

se om det går att rättfärdiga dessa eller inte. Min metod grundar sig i att 

problematisera och försöka ta fast vid vad det blir för resultat när jag gör detta. 

Om de konfessionella skolorna går att rättfärdiga, i så fall varför? Och om de 

inte går att rättfärdiga, i så fall varför? Det jag kan konstatera av att använda 

denna metod är att jag fått ett bredare resultat.  

 

Det jag har utgått från är syfte och frågeställning som är grunden till studien. 

Därför har jag tagit fasta på de mänskliga rättigheternas innebörd och vad 

betyder de när vi säger att varje medborgare har rätten till religionsfrihet, 

tankefrihet, samvetsfrihet och barnkonventionen. Det har gjort att jag fokuserat 

på vissa centrala värden i studien. Dessa värden bygger antingen på att de är 

förenliga med varandra eller så hamnar de i konflikt med varandra. Varje barn 

har rätt till religionsfrihet men denna rättighet krockar med rättigheten att varje 

förälder har rätt att fostra sitt barn till samma religion som dess egna. 

 

1.6 Forskningsläge  

Konfessionella skolor och mänskliga rättigheter är något som länge varit debatterat. 

Religiösa friskolor som oftast syns ur en skev synvinkel i media som tidigare nämnt 

och det skapar intresset att studera dessa skolor mer. Gällande de mänskliga 

rättigheterna är fokus på en rad olika teorier om varför de uppkom samt vad de fyller 

för funktioner. Dock har det inte skrivits lika mycket om hur båda dessa förhåller sig 

till varandra och framförallt inte i Sverige. Ämnesområdet är nytt i Sverige och har 

börjat att studeras mer under de senaste åren.  

 

Det som är relevant att lyfta upp är antologin Religiösa friskolor i Sverige16 och 

avhandlingen som är skriven av Maria Klasson Sundin Barnets religionsfrihet – en 

villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention17. Dessa 

två står närmast min egen studie och kommer nämnas i min analys samt resultat 

 
16Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007.  

17Sundin Klasson, Maria, Barnets religionsfrihet - en villkorad rättighet?: en filosofisk undersökning utifrån 

FN:s barnkonvention. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2016.  
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kapitel.  

 

Författaren Anders Gerdmar är teologie doktor i Nya Testamentets exegetik och 

skriver ett kapitel i antologin Religiösa friskolor i Sverige om Livets ords skola och 

deras värdegrund kontra Skolverkets värdegrund18. Gerdmar diskuterar 

religionsfrihetens gränser och tar upp verkliga exempel på hur det kan se ut för en 

konfessionell skola. Dock använder sig Gerdmar istället av begreppet idéburen skola 

för han menar att benämningen på konfessionella skolor eller religiösa skolor är 

negativ. Gerdmar skriver att begreppet konfessionell skola generaliserar alla 

konfessionella skolor under samma titel, vilket han menar är för komplext att göra. 

För att alla konfessionella skolor inte är likdana och trots att de har en religiös profil så 

arbetar skolorna på olika sätt att förespråka detta.19  

 

Gerdmar diskuterar också artikel 18 ur Europakonventionen, rätten till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet.20 Gerdmar skriver att ”En intressant iakttagelse är att 

orden demokrati och demokratisk ofta används mot skolornas frihet att uttrycka sin 

konfessionella profil, medan i samhällets grundläggande fri- och rättigheter just ingår 

frihet att utöva och uttrycka sin religion”21. Slutsatsen av hans text blir att rättigheterna 

kolliderar med varandra, samtidigt som det råder religionsfrihet så sätter staten gränser 

för hur långt religionsfriheten gäller även i ett demokratiskt samhälle.  

 

Även Roth skriver ett kapitel i antologin Religiösa friskolor i Sverige som heter 

Sekulärhumanistisk kritik av religiösa friskolor. Roth inleder sitt kapitel med att citera 

Björn Ulvaeus med några få meningar som jag kommer att citera nedan.  

 

        ”Vi kommer aldrig att uppnå fred på jorden innan religionerna är döda. Människa måste 

lära sig att hon har sitt öde i sin egen hand. Gudar är bara påhitt och vidskepelse. Ett sätt att 

slippa ansvar. Det som drabbar en på grund av egna tillkortakommande skyller man på en 

högre makt.”22 

 
18Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv. 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 236. 

19Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 214–216. 
20Ibid, 317  
21Ibid, 236 
22Ibid, 263 
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Roth vill med detta citat säga något kort om humanisternas ideologi som sedan 

fortsätter med att ta fasta på deras religionskritiska perspektiv. Därtill kommer det att 

religiösa friskolor ses ur en negativ synvinkel av humanisterna. Roth beskriver deras 

kritik som syftar till att religiösa friskolor begränsar barnens sociala och kulturella 

situation som in sin tur leder till segregering i samhället. Segregeringen i sin tur gör att 

det påverkar barnens etablering i arbetsmarknaden, politiken och i högre 

utbildningsväsendet.23  

 

Humanisterna antyder också på att vissa religiösa friskolor har uppmuntrat sina elever 

till att visa intolerans och distans gentemot andra religiösa trosriktningar än den egna. 

Sammanfattningsvis har Roth studerat humanisternas kritik mot religiösa friskolor i 

Sverige och en del av deras argument som tidigare nämnt är att det leder till negativa 

konsekvenser för barnen när de kommer ut i samhället. Ulvaeus som tidigare blev 

citerad av Roth säger också att 

 

        ”religiösa friskolor är lika otänkbara som politiska. Vem skulle kunna tänka sig en 

kommunistiskt eller fascistiskt färgad skola? Ingen. Vad som händer inom en familj, innanför 

hemmets stängda dörrar, det vare sig kan vi eller vill vi kontrollera. Desto viktigare är då att 

det finns en offentlig sfär där barnen får intryck som delas av samhället i gemen. En motpol 

till familjens och kanske i de flesta fall, faderns värderingar”24 

 

Ulvaeus får en central karaktär i kapitlet för att han är en stor del av den humanistiska 

gemenskapen i Sverige. Roth analyserar humanisternas kritik mot religiösa friskolor 

genom att ställa frågan, vilka skolor är det humanisterna egentligen syftar på? Roth 

skriver att det finns olika slags religiösa friskolor, de som är omärkbart religiösa och 

de som är konfessionellt religiösa. Det är stora skillnader mellan dessa olika skolor 

och de som är starkt religiösa friskolor brukar oftast vara så kontroversiella att det 

syns i skolans miljö. Detta kommer bland annat i uttryck genom många religiösa 

symboler, hur skolan rekryterar läraren och personal på skolan som då måste tillhöra 

skolans egen tro, böner i skolschemat och ägnar tid åt den egna ideologin i 

 
23Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 263–264. 
24Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 265. 
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undervisningen.25  

 

Det är också dessa kontroversiella skolor som humanisterna egentligen riktar sin kritik 

emot och det är dessa skolor som av många uppfattas ha inslag som är svåra att förena 

med de mänskliga rättigheternas principer och liberala demokratiska värderingar. 26 

Därför använder sig humanisterna av begrepp som segregering och intolerans som 

tidigare nämnt för att förknippa dessa med religiöst bundna skolor när det i verkliga 

fallet endast är generalisering av vad en religiös friskola är. Samtidigt som det finns 

kontroversiella skolor så finns det också religiösa friskolor som är väldigt lika 

kommunala skolor och som uttrycker sig samt uppmanar eleverna att vara liberal-

demokratiska medborgare. Roth sätter alltså enligt mig vikten på att dessa två olika 

slags religiösa friskolor inte får beblandas med varandra och på det viset besvarar 

Roth på humanisternas kritik mot religiösa friskolor.  

 

Teologen och religionsfilosofen Sundin sätter tungvikten i sin avhandling istället på 

barnkonventionen och barnets religionsfrihet. Sundin skriver ”Barnet är, per 

definition, en person som är beroende av andra, eftersom myndighetsgränsen är det 

som definierar vem som räknas som barn. Samtidigt är barnet subjekt och utövare av 

egna rättigheter, inte bara passiv mottagare. ”27 Vilket gör att de mänskliga 

rättigheterna kolliderar med varandra, ett barn är i ständig förändring som hela tiden 

gradvis utvecklar sitt eget ansvarstagande. Detta menar Sundin, att föräldrar och de 

som är i barnets omgivning måste ta hänsyn till trots deras egen tro. De har också ett 

ansvar att inte utnyttja barnet för att barnet befinner sig i en sårbar situation och 

behöver beskydd under tiden av utveckling.28 

 

1.7 Material  

Huvudsakligen utgår jag från mänskliga rättigheternas dokumentationer och dessa är 

mitt primära material men det tillkommer också sekundärt material som är Skolverkets 

läroplan. Skolverkets läroplan är dock ett mer deskriptivt material för det har beskrivit 

 
25Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 281–282. 
26Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 283. 
27Sundin Klasson, Maria, Barnets religionsfrihet - en villkorad rättighet?: en filosofisk undersökning utifrån 

FN:s barnkonvention. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2016, 42. 
28Sundin, Barnets religionsfrihet - en villkorad rättighet?: en filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention, 42–43. 
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vad en konfessionell skola är i Sverige och hur inriktningen kan se ut i en sådan skola. 

Mitt stöd och argument till varför jag har valt dessa två material är för att det är 

relevanta för studiens syfte. Mitt primära material är de mänskliga rättigheternas 

dokumentationer om de allmänna mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. 

Detta material är förstått som normativa med en moralisk grund. Dessa är till för att 

kunna göra en bedömning på om konfessionella skolor kan berättigas utifrån dessa 

dokumentationer. De mänskliga rättigheterna är också mitt primära material för att jag 

applicerar mina valda teorier och definitioner på dessa för att kunna svara på min 

frågeställning.  

 

Mina teorier kommer innefatta Halldenius, Klasson Sundin och Roth, dessa är också 

sekundärt material. Mitt deskriptiva material är till för att kunna identifiera vad det är 

jag kommer applicera dessa rättigheter på. Därför är Skolverkets läroplan relevant och 

högst prioriterad för det är den läroplanen konfessionella skolor vilar på. En del av 

mitt material har också grundat sig i antologin Religiösa friskolor i Sverige för att ett 

flertal författare i boken skriver verklighetsbaserade exempel på konfessionella skolor 

i Sverige. Dessa har varit användbara för att min studie ska kunna appliceras på 

verklighetsbaserade fakta samt statistik och kunna sätta in de mänskliga rättigheter 

samt teorierna i perspektiv till de konfessionella skolor som finns idag i Sverige. 

Antologin har också gett stöd för att kunna argumentera till att alla konfessionella 

skolor inte är likadana och denna information har varit givande till att svara på 

frågeställningen. 

 

1.8 Avgränsning och disposition  

Jag har i min metod valt att avgränsa mig till Sverige och det är för att begränsa 

litteraturen men också för att fördjupa mig endast i de konfessionella skolorna som 

faller under Sveriges skolverks plan. För det är endast dessa friskolor som är relevanta 

för min uppsats och för att kunna besvara min frågeställning. Dock går det att 

applicera de i en större skala som Europa och hela västvärlden, egentligen alla länder 

som skrivit under de mänskliga rättigheterna, men detta skulle kräva mer omfång samt 

tid.  

 

Teorierna om de mänskliga rättigheterna har jag behövt avgränsa för att det finns 

mycket olika teorier. Jag har endast utgått från vad jag vill använda dessa för och det 
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är till att besvara min frågeställning. Vilket har gjort att jag avgränsat mig till de 

teorier som varit relevant till att genomföra en analys. Det som hjälper mig är teorier 

om vad en mänsklig rättighet är men också hur vi förhåller oss till barnkonventionen. 

Detta har resulterat i att urvalet automatiskt begränsats och gjort att jag kunnat närma 

min frågeställning för att besvara den. Religionsfriheten i sig avgränsar också 

uppsatsen markant för att det leder till att jag endast tittar på de mänskliga 

rättigheterna som har med den rättigheten att göra och då också barnkonventionen. Jag 

kommer inte att beröra hela barnkonventionen och inte heller alla de mänskliga 

rättigheterna endast de som är relevanta för min frågeställning.   

 

Artiklarna jag kommer beröra i de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen är 

18 och 14, dessa kommer jag gå in djupare på i mitt stora teorikapitel. Artiklarna är 

avgränsade inte bara genom mitt eget urval utan också FN:s allmänna deklaration och 

detta gör att Europakonventionen blir utesluten. Studien förhåller sig endast till FN:s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna uppsats är som tidigare nämnt 

fokuserad på barnets perspektiv och det är också en avgränsning, om denna studie 

hade varit större skulle jag kunnat ha studerat både barnets autonomi i frågan men 

också paternalismen djupare. 

 

1.8.1 Disposition  

Inledningsvis börjar uppsatsen med en kort introduktion som handlar om min egen 

bakgrund till ämnet och syftet med det är för att jag uppskattar när arbeten är 

personliga, något som berätta vart intresset till ämnet kom från. Sedan fortsätter min 

introduktion med att belysa ett problem, spänningen mellan barnets vilja och 

föräldrarnas. Detta är nämnt tidigt för att poängtera fokuset i min uppsats. När jag då 

konstaterat ett problem formuleras problemformuleringen och den leder till syftet för 

uppsatsen. Därmed går det att genom problemformulering och mitt syfte landa i en 

frågeställning som ska vara till hjälp att problematisera mitt ämne. Det görs för att 

frågeställningen är det som svarar på uppsatsens syfte. Innehållet i frågeställningen 

analyseras sedan genom valda teorier men också metoden. Dessa är till för att kunna 

besvara frågeställningen. Teori och metod delen beskriver hur, vad och varför jag gör 

på de visset. Under teori skrives ett begreppsdefinierings avsnitt där begreppen 

identifieras. Dessa beskrivs under teori och metod för att sedan i det större teori 

kapitlet tolka artiklarna utifrån begreppen.  
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Efter att ha åstadkommit detta skriver jag ett avsnitt om mitt forskningsläge för att 

kunna återgå till forskningsläget och se hur min uppsats blir unik. Detta kommer efter 

teori och metod för att i samband med sökning efter teori blir man insatt i hur 

forskningsläget ser ut. Därför kommer forskningsläget efter teori och metod. Mitt 

inledningskapitel fortsätter med att beskriva mitt primära och sekundära material. Som 

sedan landar i avgränsningen av min studie och hur min disposition kommer att se ut. 

Sedan kommer det större teori kapitlet där beskrivs vad de mänskliga rättigheterna är 

och barnkonventionen, efter jag åstadkommit detta har artiklarna tolkats utifrån 

begreppen. Därefter kommer analysen och där används de tidigare avsnitten för att 

kunna besvara om rättigheterna kommer i konflikt med varandra eller inte. Jag har 

också gjort det enklare att följa min analys genom att använda mig av analysfrågor. 

Till slut avrundas uppsatsen med att skriva ut resultat från analysen och nya frågor 

som väckts under arbetet. Sedan sammanfattas hela uppsats och litteraturförteckningen 

redogörs.   

 

2. Mänskliga rättigheter   

I detta kapitel kommer jag att redogöra för det som jag tidigare nämnt i teori och metod 

delen. Roths förståelse av de mänskliga rättigheterna och Halldenius förståelse om 

barnkonventionen framför allt för att Halldenius tar fasta i att barn blir mer utsatta och 

kvinnor. Jag kommer också att lyfta upp de två deklarationerna som tillämpas som är från 

barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Dessa är centrala för teoriavsnittet 

eftersom det är de rättigheter jag kommer att problematisera och använda mig av. Genom 

det jag tidigare skrivit om mina teorier har jag tagit fast vid vissa begrepp som definierats 

och dessa begrepp kommer att användas för att tolka och förstå de mänskliga 

rättigheterna. Begreppsdefinitionerna kommer att användas som ett filter för att analysera 

min frågeställning och mitt material. Artiklarna jag kommer att tolka är 18 och 14 från 

den allmänna mänskliga rättigheters deklarationen och barnkonventionen.  

 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna uppkom 1948 efter andra 

världskriget och är den mest centrala dokumentationen inom dagens människorätts 

aktivism. Denna deklaration innefattar inte bara mänskliga rättigheter som klassiska civila 

och politiska rättigheterna som yttrandefrihet och religionsfrihet utan också sociala samt 
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ekonomiska rättigheter.29 FN:s allmänna förklaring har en världsvid målgrupp där de i 

förordet talar om att det finns en gemensam norm för alla folk och nationer. Vilket syftar 

till att alla människor och samhällsorgan ska sträva efter att främja respekt för de 

mänskliga rättigheterna.30 

 

De mänskliga rättigheterna är många och för att avgränsa dessa har jag valt ut enstaka 

rättigheter som har med mitt ämne att göra. Den allmänna religionsfriheten och barnets 

religionsfrihet. I Sveriges lagstiftning skall alla ha rätt till religionsfrihet dock finns inte 

barnkonventionen lagstiftad ännu, men vår stat har gett sitt samtycke till att dessa ska 

följas i Sverige. Fokuset ligger på barnets religionsfrihet som hamnar i kläm när 

föräldrarnas val åt de prioriteras i det fria skolvalet.31 När barnen egentligen har rätt till att 

välja om de skall gå i en konfessionell skola eller inte.32 Konfessionella friskolor finns 

ändå på grund av det fria skolvalet och för att de efterfrågas. Dock är de mänskliga 

rättigheterna normativa och de har jag i uppsatsen undersökt genom att relatera detta till 

konfessionella skolan. Om de är kopulativa, går de att förena tillsammans. Roths 

förståelse av de mänskliga rättigheterna tydliggör detta. För att också förtydliga så har jag 

tänkt att om konfessionella skolan kan rättfärdigas utifrån de mänskliga rättigheterna, har 

jag delat upp frågan för att svara på den så korrekt som jag bara kan. Jag måste först 

problematisera när barnet faktiskt får rätten att själv välj och övergången från föräldrarnas 

makt över barnet till när barnet själv kan avgör valet. Sedan har jag valt ut teorier som ska 

vara till hjälp att diskutera själva berättigandet av religiösa friskolor om de går att förena 

med de mänskliga rättigheterna. Detta är viktigt att ha i åtanke då teorierna är valda för att 

beröra dessa ämnen.  

 

2.1 Roth och Halldenius teorier  

Roth och Halldenius teorier kommer att reda ut vad rättigheterna står för, teorierna har 

också varit till hjälpmedel för att kunna problematisera de mänskliga rättigheterna. 

Dessa teorier blev utvalda av många andra för att Roth använder sig av en form för de 

 
29Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter?, Stockholm: Natur och kultur, 2007, 43–44. 
30FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf  (Hämtad 2019-04-23). 
31Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter 05 november 2014. https://www.regeringen.se/lattlast-information-

om-regeringen-och-regeringskansliet/den-svenska-samhallsmodellen/manskliga-rattigheter/ (Hämtad 2019-04-

23). 
32Skolvalet. Hur fungerar det fria skolvalet? http://skolvalet.nu/fragor-och-svar/hur-fungerar-det-fria-skolvalet-2/ 

(Hämtad 2019-04-23). 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/den-svenska-samhallsmodellen/manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/den-svenska-samhallsmodellen/manskliga-rattigheter/
http://skolvalet.nu/fragor-och-svar/hur-fungerar-det-fria-skolvalet-2/
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mänskliga rättigheterna som jag anser är relevant för min uppsats. Halldenius går 

istället specifikt in på barnkonventionen och talar om kvinnan samt barnets roll i 

gruppen (samhället), vilket jag anser bidrar till problematiseringen av spänningen 

mellan föräldrar och barn.  

 

De mänskliga rättigheterna beskrivs av Roth som en deklaration där vi antagit 

rättigheterna som normativa, rättigheterna får ett alltför stort tillämpningsområde. Som 

tidigare nämnt är det viktigt att understryka att rättigheterna är normativa och det gör 

att diskussionen om de mänskliga rättigheterna ändras. Hur skall de ändras? Roth 

menar att de är viktigt att vi inte slår fast att de är statliga utan det måste finnas ett 

tolkningsutrymme för att tolka rättigheterna. Det finns också närliggande begrepp som 

ofta nämns när vi talar om de mänskliga rättigheterna, det är rättvisa och plikt. Alla 

har rätt till de mänskliga rättigheterna och när vi talar om de så talar vi oftast om att 

det ska vara ett rättvist system för alla överallt. Begreppet plikt kommer oftast på tal 

när de mänskliga rättigheterna ska genomföras, vems plikt är det att de följs? Stater är 

en av de institutionerna som vi enligt Roth då ofta refererar till, som ska upprätthålla 

de mänskliga rättigheterna men varje individ har också sin plikt33. Varje individ har 

rättigheten till de mänskliga rättigheterna men också skyldigheter, religionsfriheten 

ger dig rätten att välja din tro men också skyldigheten att låta andra tro eller inte tro på 

det dem själva väljer. 

 

Roth skriver ”Som den praktiske filosofen Per Bauhn har uttryckt det har de flesta 

mänskliga rättighetsutsagor ungefär samma slags form, det vill säga att A har rätt till 

X gentemot B på grund av Y.”34 A är subjektet i frågan och det är den som har en 

slags rättighet. Alltså är A den enskilda individen och det är just för att den är en 

människa som individen har rättigheter. Inte på grund av yrket personen har, vilken 

etnicitet den tillhör eller om den har ett medborgarskap. För vi får inte glömma bort att 

en rättighet inte handlar om någon slags belöning individen måste kämpa för att få 

eller tillhöra en viss etnicitet för att få rättigheter. Därför gör de att mänskliga 

rättigheterna gäller för alla som klassificeras som människa.35 B beskrivs som att vara 

institutioner eller staten som ska skydda individens rätt i statliga områden som 

 
33Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter?. Stockholm: Natur och kultur, 2007, 129–131. 
34 Roth, Vad är mänskliga rättigheter?, 130. 
35Ibid, 130 
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rättsväsendet.36 Men det är mer komplext än så, det finns här ett problem som gör att 

staterna kan slippa ta ansvar för om de mänskliga rättigheterna inte upprätthålls i 

företag och organisationer som icke är statliga. Vilket gör att det är en risk att 

tillskriva staten ett slags exklusivt ansvarstagande för individens mänskliga rättigheter. 

För då kan företag och organisationer som icke är statliga lättare säga ifrån sig sitt 

ansvar och istället peka på att det är staten som ska övervaka och se till att de 

mänskliga rättigheterna följs.37 

 

Rätten till religionsfrihet kan ses på detta viss barnen (A) har rätt till religionsfrihet 

(X) gentemot staten (B) på grund av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen 

(Y). 

 

I antologin Om stora barn & små skriver Halldenius ett kapitel om 

barnkonventionen.38 Halldenius skriver att jämlikhetsprincipen är en viktig princip och 

den gör att alla människor är lika mycket värda oavsett var individen lever och vem 

individen är. Mänskliga rättigheter är inte heller beroende av någon lag eller tradition.  

 

Halldenius skriver ”I och med att en stat ratificerar en konvention erkänner den 

folkrättsligt sin skyldighet att respektera de rättigheter som redan finns moraliskt. 

Rättigheterna skapas inte i och med att konventionen antas. Det är härigenom som 

konventionerna får sin största tyngd.”39  

 

Med detta kan jag tolka och svara på analysfrågan 2 (Vad är de mänskliga 

rättigheterna? Vilka deklarationer och konventioner är relevanta att utgå från i 

analysen rättfärdigandet av konfessionella friskolor inom ramen för en 

människorättsdiskurs?) dessa rättigheter har redan en moralisk grund när ett samhälle 

antar de. Det är också den förståelse jag har av de mänskliga rättigheterna, det finns en 

moralisk grund och de går att använda till om den konfessionella skolan kan 

berättigas. När ett samhälle antar rättigheterna blir det folkrättsligt och då får staten 

också en skyldighet att följa dessa rättigheter. Halldenius menar också att det är här 

 
36Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter?. Stockholm: Natur och kultur, 2007, 131. 
37Roth, Vad är mänskliga rättigheter?, 132–133. 
38Franck, Olof (red.), Om stora barn & små. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Lomma, 2004 

39Olof, Om stora barn & små, 39. 
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problemen skapas och framför allt kring barnkonventionen. Hur då? Rättighetsetiken 

menar hon grundar sig i att de mänskliga rättigheter är individuella som också Roth är 

inne på och det ger inte grupper rättigheter utan individen i sig sina rättigheter. 

Halldenius talar också för att det är lätt hänt att tala om gruppers rättigheter som om 

alla vore en och samma individ. Speciellt i dagens politiska läge där man ofta talar om 

minoriteter som är förtryckta. Man glömmer bort att tala om individer som vill leva 

sitt liv som de själva vill utan att tillhöra en viss grupp. Barnen bli en sådan grupp. Det 

tenderar till att se barn och barns rättigheter som ett kollektiv men ska vi se det ifrån 

ett mänskliga rättigheters perspektiv behöver vi se barn som individer som har rätt till 

de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det här i sin tur väcker en mängd 

olika problem för att barn inte är autonoma och föräldrarna ska se till att barnen samt 

de själva ska få som de vill, detta borde inte vara statens ansvar. Istället skall staten 

vara paternalistisk för att se och kunna gå in som en stark aktör när föräldrarna inte 

följer de mänskliga rättigheterna. På det sättet knyt de mänskliga rättigheterna till 

rättighetsetiken i min studie.  

 

Olika slags grupptillhörigheter tenderar också att ha en ledare/ledaren som tillskriver 

gruppen regler både hur de ska leva tillsammans med gruppen men också utanför 

gruppen, i samhället. Halldenius menar då att i regel är de inte kvinnor och barn som 

får företräda gruppen vilket gör att varje grupp har sina undergivna och bortglömda 

individer i gruppen som är förtryckta. Då menar författaren att gruppens ideologi och 

de individuella rättigheterna kolliderar med varandra, men i detta fall har 

rättighetsetiken företräde att prioritera individen i en sådan situation.40 Halldenius 

skriver också ett exempel på detta att begränsa kvinnors rättigheter och argumentera 

för detta genom att traditionen i gruppen säger att kvinnor inte får röra sig utanför 

hemmet utan en mans tillåtelse. Detta gör enskilda gruppmedlemmar förtrycka och det 

gör att ingen stat kan tillskriva gruppen en sådan rättighet att få existera som grupp. 

För att gruppens ideologi står för ett förtryck mot kvinnor, även om de råder en 

mänsklig rättighet att få tillhöra den ideologin man vill.41 

 

Barnkonventionen har tillkommit för att skydda varje enskilt barn dess rättighet. Inte 

bara i samhället utan också bakom stängda dörrar i familjens hem. Det är också det 

 
40Franck, Olof (red.), Om stora barn & små. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Lomma, 39. 
41Olof, Om stora barn & små, 39–40. 
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som gör att barnkonventionen är starkt legitim för att den är oberoende av exempelvis 

familjens förtryck mot ett barn i hemmet. Halldenius påpekar att det uppstår konflikter 

mellan de individuella rättigheterna och de kollektiva intressen som råder i antingen 

samhället eller hos familjen. Det finns också mer som kolliderar förutom gruppens 

intresse som till exempel sociala traditioner och de kulturella i ett samhälle. 

Halldenius skriver att gällande detta är inte barnkonventionen tillräckligt tydligt för att 

konventionens grundprinciper består av att under alla omständigheter så skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. Detta lämnar då kvar frågan vad är barnets bästa? Det 

finns inget svar på den frågan som kan gälla alla barn över hela världen exakt på 

samma sätt och samtidigt. För det är i princip omöjligt med tanke på hur olika 

samhällen och stater är uppbyggda. Flera orsaker som också spelar roll är ekonomin, 

traditionerna och det sociala livet barnet befinner sig i. Detta gör att svaret på frågan 

kommer att variera beroende på när, hur och vart vi ställer den. Det i sin tur gör att 

barnkonventionens rättigheter blir kontextuellt bunden.42 

 

2.2 Religionsfrihet i allmänna deklarationen och barnkonventionen  

I detta avsnitt kommer jag att analysera artiklarna, tolka dessa utifrån 

begreppsdefinitionerna och redogöra för deras betydelse för att i analysen kunna svara 

på min frågeställning. Här svarar jag på analys frågorna 3 och 4, Vad kännetecknar 

artikel 18 enligt mig och hur ska jag tolka den? Samt vad kännetecknar artikel 14 

enligt mig och hur ska jag tolka den? 

 

Artikel 18 från allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna som blev 

antagen 10 december 1948. 

Artikel 18  

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 

undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. 43 

 

 
42Franck, Olof (red.), Om stora barn & små. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Lomma, 41. 
43FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 6. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
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Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som blev 

antagen den 16 december 1966.44 

Artikel 18 (Fortsättningen från den allmänna)  

2. Kommer inte användas men den finns med under artikel 18 

3. Kommer inte användas men den finns med under artikel 18  

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrarnas och, i förekommande 

fall förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning 

som stämmer överens med deras egen övertygelse.45  

 

Artikel 18 innefattar en grund om friheten att tro och tänka som du själv vill. 

Religionsfriheten innebär att du har rätten till att få din individuella tro skyddad men 

du har också rätten att bli skyddad från att inte behöva tro på något alls.46  

 

Under punkt fyra förtydligar artikeln respekten till föräldrarnas ansvar över barnen. 

Paternalismens styrka ligger här i att föräldrars eller förmyndares frihet att tillförsäkra 

sina barn samma övertygelse som dess egna. Det ligger också i grund till 

paternalismen att staten tillskriver denna rättighet över deras barn i mån att skydda 

barnets process till att bli rationell själv.47 Dock säger inte artikeln något om när 

barnet själv tillskrivs sin rättighet att kunna själv avgöra om den skall tro på något 

eller inte. Detta redogörs istället i barnkonventionen.  

 

Konventionen om barnets rättigheter som blev antagen den 20 november 1989.  

Artikel 14  

1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet.  

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, 

vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med 

 
44FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 9. 
45 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf,15.  
46Nationalencyklopedi. Religionsfrihet. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet 

(Hämtad 2019-05-27). 
47Stanford Encyclopedia of Philosophy. Paternalism 12 februari 2017. 

https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/ (Hämtad 2019-05-05). 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/religionsfrihet
https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/
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barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.  

3. Kommer inte användas men den finns med under artikel 1448 

 

Autonomin lyfts fram i punkt 2 tydligare än punkt 1 där de endast beskrivs om att 

barnet har rätt till sin tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Punkt 2 poängterar 

istället föräldrarnas skyldighet att kunna se barnets egen utveckling till att bli 

autonom. Den säger också att när föräldrarna ser detta skall de flytta över ansvaret till 

barnet i mån om att barnet själv kan ta ansvar. Kriterierna för att vara autonom 

grundar sig i att kunna ta ansvar och vara rationell.49 Barnkonventionen säger att 

denna möjlighet finns när barnet är under 18 år (om inte barnet blir myndig tidigare 

enligt lagen i landet barnet befinner sig i) och det ligger på föräldrarnas ansvar att 

kunna se när sitt barn blir autonom.50 

 

Barnen har också en talan enligt Barnkonventionens artikel 14, men frågan är 

egentligen när den talan skall lyssnas på. Konventionen är fortfarande tydlig med att 

föräldrarnas rättigheter över barnen ska respekteras. I denna artikel lyfts dock ett annat 

perspektiv fram och det är att föräldrarna har en skyldighet att fören barnets 

utveckling med deras rationalitet att själva utöva sin rätt.51 Ansvaret läggs på 

föräldrarnas förmåga att kunna avgöra när barnet är rationellt. Det finns en tydlig 

maktposition, där föräldrarna besitter en högre position över sina barn som de själva 

tillskriver sig men också staten. Makten grundar sig i att skydda en mindre rationell 

individ52 och barn är en sådan individ tills en viss fas av utvecklingen går över till att 

bli autonom. Föräldrarnas ansvar är att skydda barnen från all slags skada tills de 

själva blir autonoma och i vårt fria skolval system väljer då föräldrar den skola som 

passar barnet bäst (för att skydda barnet) efter föräldrarnas egen religionsfrihet. I dessa 

 
48FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 95. 
49Basterna, Gabriela, The subject of freedom: Kant, Levinas. 1 uppl. New York: Fordham University Press, 2015, 

E-bok, 3. 
50FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-05-27), 95.  
51FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 95. 
52Stanford Encyclopedia of Philosophy. Paternalism 12 februari 

2017.https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/ (2019-05-05). 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/
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artiklar kan jag också se att rättigheterna är normativa. På så viss att det antas att 

föräldrarna skall kunna ta detta ansvar över sina barn, både att hantera maktpositionen 

att själva fostra de in till deras religion men också att kunna se när sitt barn blir 

autonom. Denna normativa syn på de mänskliga rättigheterna sätter ett krav på 

föräldrarna som de kanske inte kan klarar av, och som tidigare skrivit angående att 

Roth säger att vi inte skall förlita oss helt på staten angående att upprätthålla 

rättigheterna, för de är normativa och vi måste se de på annorlunda viss. Ett sådant sätt 

kan vara att staten istället ska vara paternalistisk och gå in som en aktör när 

föräldrarna missköter de rättigheter som är till för barnens bästa.  

 

Barnkonventionen antogs flera år efter den allmänna deklarationen för de mänskliga 

rättigheterna. Detta på grund av att när FN skall anta en deklaration och godkänna 

denna är processen lång. Barnkonventionens grundidé kom redan 1923 och skrevs av 

Eglantyne Jebb som var Rädda Barnens grundare. Denna deklarationen heter 

”Deklarationen om barns rättigheter” och antogs då av NF (Nationernas Förbund). 

Varför man flera år efter detta antog barnkonventionen till FN var för att det var få 

artiklar i den allmänna deklarationen som riktade sig specifikt till barnets rättigheter. I 

samband med att det antogs av FN blev deklarationen om barns rättigheter det som vi 

idag kallar barnkonventionen.  

 

Riksdagen i Sverige röstade ja till att göra barnkonventionen till lag 13 juni 2018. 

Detta innebär att från och med 1 januari 2020 kommer barnkonventionen vara svensk 

lag. Kunskapen om barnkonventionen behöver också spridas till kommuner, landsting 

och statliga myndigheter i Sverige för att få en starkare effekt. UNICEF skriver också 

att ”en vägledning kommer också att tas fram för att underlätta hur barnkonventionen 

ska tolkas och tillämpas.” Det vill säga att konventionen fortfarande är i process och 

kommer att behöva tolkas för att tillämpas i samhället.53 

 

 

 

 

 
53Unicef. Barnkonventionen är vårt uppdrag. https://unicef.se/barnkonventionen (Hämtad 2019-05-27). 

https://unicef.se/barnkonventionen
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3. Analys  

Den allmänna förklaringen som antogs 1948 var för en anledning som tog fasta vid ett 

brott mot mänskligheten, andra världskriget. I samband med detta dog flera miljontals 

människor som hade blivit torterade, misshandlade och våldtagna.54 Anledningar till att 

detta inträffade var politiska, ekonomiska, nazistiska och religiösa anledningar. Därför 

antogs de mänskliga rättigheterna för att skydda mänskligheten från sådana handlingar. 

Detta betyder dock inte att de mänskliga rättigheterna bara är politiska dokument, dessa 

rättigheter innefattar mer som en moralisk normativ grund. Det är också de jag utgår ifrån 

att de mänskliga rättigheterna har en moralisk normativ grund. Idag finns det många olika 

sätt att se på de mänskliga rättigheterna.  

 

Vissa väljer att se dem som endast politiska dokument medan andra ser de som juridiska 

rättigheter. När en stat bestämmer sig för att ha de mänskliga rättigheterna som lag i 

landet bekräftar de att dessa rättigheter är skyddade inte bara politiskt utan också juridiskt 

i landet. Det sätter också konsekvenser på vad som händer när rättigheterna inte följs för 

att de är verkställda som lag. Detta leder också till ett ansvar för hela samhället att på 

grund av rättigheterna du får så medföljer det också skyldigheter.55 Beroende på hur vi ser 

på de mänskliga rättigheterna skapar det olika förståelse för vad rättigheterna innebär för 

oss, som enskilda individer.56 I Sverige har vi dock inte så mycket att säga till om, 

rättigheterna är verkställda enligt lagstiftning och de gäller för alla medborgare i Sverige 

att få rättigheterna skyddade från staten. Dock är de mänskliga rättigheterna normativa 

som Roth skriver om och något jag utgår ifrån i min studie. De mänskliga rättigheterna 

talar om för oss är hur något bör vara, detta behöver inte överstämma med verkligheten 

om hur det faktiskt är.  

 

Jag kommer nu att ta upp ett fiktivt exempel som visar på vilket sätt de mänskliga 

rättigheterna är normativa och som kan leda till en del oklarheter när rättigheterna blir 

verkliga. Maja är 16 år gammal och går sista årskursen i högstadiet. Hon ska snart börja 

gymnasiet och står inför ett svårt val. Vilket gymnasium ska hon söka in till? Maja har 

sedan dagis gått på en kristen privat skola och börjar tveka på om hon verkligen vill gå på 

ett kristet gymnasium. Hon tror på Gud och läser delar av bibeln dagligen. Maja känner 

 
54Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter?. Stockholm: Natur och kultur, 2007, 43–44. 
55Roth, Vad är mänskliga rättigheter?, 28–29. 
56Ibid, 39  
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inte att det längre är lika prioriterat för henne att ha extra timmar i kristendom och vill 

istället satsa på att bli en artist i framtiden. Maja har sjungit sen långt tillbaka och det har 

aldrig varit ett problem med att hennes sånglektioner krockat med skolan. Dock ser hon på 

gymnasium listan att det finns ett gymnasium med musikprofil. Där man får istället för 

hennes extra timmar hon haft om kristendomen i utbyte får sånglektioner. Majas föräldrar 

tycker att hon ska välja ett kristet gymnasium för att det står för samma värderingar som 

de har hemma. Hennes föräldrar tycker också att den kristna tron är högre prioriterad just 

nu än att bli artist i framtiden och sången kan hon fortsätta med så som hon gjort tidigare. 

Föräldrarna bestämmer att Maja ska gå på ett kristet gymnasium och argumenterar för sin 

sak genom att säga. När du blir 18 år och myndig får du själv bestämma om din skolgång 

och då kan du välja ett högskoleprogram med musik som inriktning, just nu tycker vi att 

detta är bästa valet för dig. 

 

Konfessionella skolans uppkomst bidrar till både för och nackdelar i samhället. De har 

ökat möjligheten för många föräldrar och barn att kunna välja en annan skola än den 

kommunala. Många föräldrar upplever också oftast att den konfessionella skolan i Sverige 

är bättre än den kommunala,57men också i Majas situation att den konfessionella skolan 

för en troende familj är det bästa för ens barn. Dock glöms barnets åsikt och i min fiktiva 

berättelse Majas åsikt. Tycker verkligen alla barn och Maja som blir placerade på 

konfessionella skolor som deras föräldrar? I Maja situationen så är svaret tydligt. Maja 

tycker inte som hennes föräldrar och hon anser att den kommunala skolan med extra 

sånglektioner är bäst för henne. Dock finns det inte ett tydligt svar för alla barn. Barnen 

står i underläge till deras föräldrar i en sådan situation. Halldenius talar som tidigare 

nämnt om två grupper i samhället som oftast är utsatta, det är barn och kvinnor. Därför är 

det högst troligt att barnens rättigheter glöms bort, då ligger det i föräldrars och statens 

ansvar att ge barnets dess rättigheter. Skulle inte föräldrarna kunna uppfylla detta för 

Maja, vilket de i exemplet inte gör så borde staten agera paternalistisk mot föräldrarna och 

ge Maja sin religionsfrihet.  

 

Samtidig får vi inte glömma bort att till följd av efterfrågan och det fria skolvalet finns det 

i Sverige konfessionella skolor. Dessa är till för att varje förälder ska kunna välja det bästa 

för sitt eget barn men också vad som passar familjens värderingar. Skolan är en plats som 

 
57Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 90–92. 
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barnet kommer befinna sig i och spendera mycket tid på. Därför är skolvalet ett viktigt val 

för många föräldrar och ju mer alternativ det finns desto större chans blir det för familjen 

att kunna hitta något som passar deras värderingar. Det är också föräldrarnas 

religionsfrihet. I Sverige fostras barn i den kommunala skolan till att bli demokratiska 

medborgare, därför finns det fria skolvalet för att ge föräldrarna möjligheten till att själva 

bestämma en del av detta. Alla barn fostras demokratisk i alla skolor men föräldrarna får 

också chansen att fostra deras barn efter något de själva tror på.58 Konfessionella skolorna 

är uppbyggda på olika sätt och alla är inte lika religiösa.59 Skulle Majas föräldrar valt en 

kristen konfessionell skola som ger Maja förutsättningarna att kunna utöka sina 

sånglektioner, då hade den skolan i princip också varit berättigad enligt Majas egen 

religionsfrihet.  

 

För att kunna svara på min diskussion och analysfråga 560 så påverkar konfessionella 

skolan hur vi ser på de mänskliga rättigheterna. Jag menar att det finns de konfessionella 

skolorna som är tydligt religiösa och har en stark religiös grund i utbildningen, men 

samtidigt finns de konfessionella skolorna där det knappt märks av att de är har en religiös 

agenda. Dessa måste vi se skillnad på när vi ska berättiga konfessionella skolorna enligt 

de mänskliga rättigheterna och i denna studie artikel 18 och 14. Deklarationen respekterar 

föräldrarnas krav att fostra deras barn efter egen övertygelse och ligger till grund för att 

undvika stater som indoktrinerar eleverna till en övertygelse som kan vara dålig. Exempel 

på detta hände under andra världskriget då nazisterna indoktrinerade eleverna till samma 

ideologi som de själva, vilket skapade dåliga följder inte bara för eleverna utan hela 

samhället.61 Därför får vi också lita på att deklarationerna är inte bara ett skydd för 

föräldrarna utan också barnen och att när vi talar om konfessionella skolan är det viktigt 

att se vad för slags konfessionell skola det är.  

 

Religionsfriheten är en av de rättigheterna som innefattas i lagen och ger varje individ rätt 

till att tro eller inte tro på det man själv vill. Artikel 1862 i deklarationen redogjorde jag för 

 
58Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 90–91.  
59 Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 281.  
60 Den konfessionella skolan kan vara uppbyggd på olika sätt, hur påverkar det våra lagar om de mänskliga 

rättigheterna? Hur ser vi på skolan från våra mänskliga rättigheters perspektiv? Analysfråga 5. 
61Ibid, 86 
62FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 15.  

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf
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att förutom ge religionsfrihets rätten till alla också respekten till föräldrarnas tro och rätt 

att fostra deras barn in i samma tro som de själva. Denna rättighet föräldrar får över sitt 

barn är i sig inte något konstigt. Det är deras ansvar och barnen blir underlägsna deras 

föräldrar för att de behöver ett skydd, tills barnen själva mognat och utvecklats till att 

kunna skydda sig själva. Innan dess litar barnen på deras föräldrar medvetandets om att 

föräldrarna inte vill barnen illa, tvärtemot vill jag tro att varje förälder vill sitt barn det 

bästa.  

 

Maja visar i exemplet tydliga tendenser på att vara autonom. Hon är medveten om hennes 

situation och resonerar rationellt. Det är hennes rättighet att få välja gymnasium och 

samtidigt har hon rätt till hennes egen religionsfrihet. Maja avsäger sig inte sin tro och har 

i exemplet kommit till underfund med att föräldrarnas tro är något hon själv vill. För att 

Maja själv bestämt att utöver extra lektionerna på skolan också läsa bibeln på egen hand. 

Hennes vilja att gå på ett gymnasium med musikprofil är grundad i ett intresse. Detta är 

något Maja haft i tankarna länge och hon har alltid sjungit. Det finns många anledningar 

till att säga Maja är autonom. Hon vet vad hon vill, hon vet hur man tar sig dit och hon vet 

vart hon står nu. Det är Majas föräldrars ansvar att kunna se hennes utveckling till att bli 

rationell för att hon ska få hennes rättigheter enligt barnkonventionen. ”Vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande 

utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.” (Artikel 14)63 Det föräldrarna istället 

gör i det här fallet är genom ”frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk 

bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse”. (Artikel 18)64 Föräldrarna 

vill att Maja ska gå i en konfessionell skola endast för deras egen övertygelse om den 

kristna tron, men tänker föräldrarna på Majas rättighet till religionsfrihet? 

 

Vi får inte låta de mänskliga rättigheterna få ett alltför stort tillämpningsområde utan 

ansvar och se till att dessa följs. Roth beskriver att formen på vad som definierar en 

mänsklig rättighet är A har rätt till X gentemot B på grund av Y. När jag applicerar den 

formen på mina artiklar blir det barnen har rätt till religionsfrihet gentemot staten på grund 

 
63FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf (Hämtad 2019-04-23), 95. 
64FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 
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av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Dock är Roth tydlig med att man 

inte ska lägga alltför mycket ansvar på staten för att de mänskliga rättigheterna är 

normativa. 65 För om staten tillskrivs ett exklusivt ansvarstagande att upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna kan föräldrarna i mitt fall komma undan. Föräldrarna kan 

argumentera för att deras religionsfrihet ger de rätten till att fostra barnet efter samma tro, 

men de kan också argumentera för att skydda barnet då de inte tycker barnet är autonom 

nog. På detta vis skulle föräldrarna kunna komma undan de mänskliga rättigheterna och 

det är de som är problematiskt mellan artikel 18 och 14.66 

 

När föräldrarna då frivilligt väljer en konfessionell friskola begränsar de samtidigt vad 

barnet skall tro på. Föräldrarnas maktutövande rättfärdigas genom att argumentera för 

barnets bästa och avsiktligt fostra barnet in i samma tro. Skyddet som är till för barnets 

bästa utgår då istället från föräldrarna som antyder att deras barn ännu inte är rationella 

nog och autonoma. Detta behöver ännu inte vara ett problem. Föräldrarna och skolan 

känner barnet bäst, i vissa situationer kan det fortfarande vara så att barnet inte är 

rationellt nog och autonom till att ta de beslutet själv. I detta fall strider inte heller 

föräldrarnas religionsfrihet och barnets religionsfrihet mot varandra. Respekterar 

föräldrarna samt staten makten de har över barnen och alltid agerar efter barnets 

utveckling till att bli autonom går rättigheterna hand i hand med varandra. De är också 

förenliga med bådas religionsfriheter om den konfessionella skolan inte utrycker en stark 

religiös agenda och är snarare likt en kommunal skola men med tillägg av religiösa 

värderingar. Å sen finns då Maja som är rationell och autonom, i hennes situation har hon 

som 16 åring rätt enligt artikel 14 att få välja gymnasium för hon är kapabel till att ta de 

beslutet själv.  

 

Ett barn under 18 år kan vara rationellt, det är inte åldern eller om man blir myndig som 

gör att man blir autonom. För myndighetsgränsen ser olika ut i alla länder och det är bara 

en statlig bestämmelse för vad som räknas som vuxen. Det finns dock inget enligt mig att 

kritisera med när man blir myndig i Sverige eller inte, kritiken jag lyfter är att associera 

myndighetsåldern med att vara autonom. Detta är jag inte heller ensam om för det är något 

barnkonventionen också antyder på. Därför ligger det på föräldrarnas ansvar att se när 

 
65Roth, Hans Ingvar, Vad är mänskliga rättigheter?, Stockholm: Natur och kultur, 2007, 132–133. 
66 Hur relaterar artikel 18 och 14 till varandra? Hur påverkar det synen på autonomi och paternalism? 

Analysfråga 6, delar av sid 25–26.  
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deras barn blir autonoma för att inte diskriminera barnets egen vilja. Brister föräldrarna i 

det ansvaret, struntar i det eller tvingar på barnet något den inte vill så strider de mot 

barnets rättighet. I Sverige är man myndig och anses vara vuxen när man fyllt 18 år, innan 

dess räknas man som ett barn och är skyddad. Ett av dessa skydden är föräldrarna som 

tidigare nämnt men ett till skydd för barnets rättigheter är barnkonventionen. Dessa finns 

till för att skydda barnet från föräldrarna, skolan och staten. För att ett barn står i 

underläge och kan inte få sin röst hörd om den inte har rättigheter som garanterar att 

skydda en. Barnkonventionen belyser två viktiga aspekter, rätten till att få bli behandlad 

som rationell individ även under 18 år och rätten till att bli skyddad tills du fyllt 18 år. 

 

Åldern skall inte vara till för att bestämma när barnet blir autonom. Alla barn utvecklas 

olika, har olika möjligheter och föräldrarna spelar också en roll i utvecklingen. Allt som 

händer internt bakom stängda dörrar hos en familj påverkar barnets utveckling. Det finns 

fler faktorer att nämna som barnets fysiska och psykiska hälsa. Alla faktorer får man se 

över som förälder och resonera utifrån för att inte utnyttja barnets underläge.67 

Religionsfriheten är för föräldrarnas del ett skydd för deras val av tro men också valet av 

att förneka tro. Rättigheterna skyddar också att fostra sitt barn in i en tro samtidigt som 

barnkonventionen säger att göra detta till den gräns där barnet själv kan bestämma. Gör 

inte föräldrarna detta och väljer en konfessionell skola till ett barn som inte vill det, strider 

rättigheterna mot varandra. Framför allt en konfessionell skola som är starkt religiös 

bunden. För att föräldrarna kan använda sin rättighet att fostra barnet efter deras tro. Detta 

som ett argument till att inte låta barnet själv få ta beslut om vilken skola den vill gå på, 

för att föräldrarna vill placera barnet på en konfessionell friskola som har samma 

värderingar som de själva.  

 

Religionsfriheten är till för att individen själv skall välja hur, när och vart den ska tro. 

Varje individ har rätt till sin egen ”trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med 

andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom 

undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”. (Artikel 18)68 

 
67Franck, Olof (red.), Om stora barn & små. Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR, Lomma, 2004,41. 
68FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 
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Barnkonventionen ger också samma rättighet till varje barn.69 Vilket gör att Maja har rätt 

till genom sin religionsfrihet välja på vilket sätt hon ska vara kristen och det behöver inte 

nödvändigtvis vara på det sättet som hennes föräldrar. Hon har rättigheten att välja en 

kommunal skola men också en friskola som inte är lika religiöst bunden och passar hennes 

individuella tro. 

 

Majas föräldrar ska kunna se utvecklingen i Maja och att hon blir autonom. Deras 

maktutövande mot Maja kommer någon gång att upphöra och enligt barnkonventionen 

skall den upphöra när barnet blir autonom till att ta egna beslut. Jag talar inte om att 

paternalismen inte ska fortsätta råda tills ett barn blir myndigt. Snarare att föräldrarna 

skall ha sin roll och ansvar med en medvetenhet. För att rättigheterna lägger de ansvaret 

på föräldrarna, när det största ansvaret egentligen ska vara på staten. En annan diskussion 

är om det är rätt att göra så. Staten och skolan har också ett ansvar, en lärare på en skola 

kan också se tendenser till att barn börjar bli rationella och kan ta egna beslut. Dock ligger 

det slutgiltiga beslutet på föräldrarna att ta.70 

 

Majas exempel tydliggör en punkt som är viktiga att ha i debatten när vi talar om den 

konfessionella skolan går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna. Den är att 

beroende på om skolan är religiös eller icke religiös kan de bara i ena fallet strida mot 

barnets mänskliga rättigheter. De strider inte ifall vi talar om konfessionella skolan som 

står väldigt nära den kommunala skolan och kan i princip ses som en helt vanlig skola, 

dock kan de bli diffust om vi ser konfessionella skolan som oavsett profil ändå ha en 

agenda. I forskningsläget skriver jag om Roths kapitel i antologin Religiösa friskolor i 

Sverige, där framgår det att humanisternas kritik gentemot den konfessionella skolan i 

Sverige riktar sig till alla skolor som är konfessionella och de menar att dessa skolor 

skapar sämre förutsättningar att klara sig i samhället samt arbetslivet än den kommunala 

skolan.71 Roths invändning är att alla konfessionella skolor inte är uppbygga på samma 

sätt och snarare vissa av de är närmare den kommunala skolan än den deskriptiva bilden 

 
69FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventions

texter_pdfversion.pdf, 95. 
70Om artiklarna säger något om hur vår syn på när ett barn blir autonom och i min studie att själv välja skola, i så 

fall hur? Och vad ger det för konsekvenser till barnet och föräldrarna? Analysfråga 7, delar av sida 26–28. 
71Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.), Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv, 1 

uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007, 263–264. 
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av vad en konfessionell skola är. 72 

 

Majas föräldrar kan antigen välja en konfessionell skola som är mer lik den kommunala 

och då inte strida mot Majas rättigheter, så länge den skolan erbjuder de Maja vill ha och 

då också bli förenligt med barnkonventionen samt de mänskliga rättigheterna. Eller så 

väljer de en tydligt konfessionell skola som inte erbjuder det Maja vill ha och då strida 

mot hennes rättigheter som barn, detta gör då att de inte blir förenligt med 

barnkonventionen. Vissa av dessa friskolorna är tydligt inriktade på en specifik religion 

och andra inte, även om det religiösa inte förekommer i utbildningen så finns det i 

undervisningen. Vilket mer eller mindre påverkar eleverna på ett eller annat sätt. En del av 

religionsfriheten är till för att skydda barnet från att placeras på en skola barnet själv inte 

vill gå på. För att denna skola gör intrång på barnets egen världsbild, självbild och 

trosbekännelse som barnet själv inte identifierar sig med. Intrånget behöver inte heller 

nödvändigtvis ske i alla konfessionella skolor och här är det också upp till föräldrarna att 

avgöra vilken konfessionell skola som passar deras barn bäst.  

 

Om konfessionella friskolor kan rättfärdigas utifrån de mänskliga rättigheterna är en fråga 

som för mig lägger fokuset på barnet. Det är också en fråga som problematiserar de 

normativa i de mänskliga rättigheterna. Barnet har rätt att själv få bestämma valet av skola 

utifrån artikel 14 med stöd av föräldrarnas godkännande av att barnet kan ta de beslutet 

själv. Samtidigt som artikel 18 ger samma möjlighet till föräldrar att besluta om att 

placera sitt barn på en konfessionell skola då en religiös och icke lika religiös. Spänningen 

som finns mellan rättigheterna kan man se utifrån en rad av olika aspekter. Det jag kan 

konstatera från att ha analyserat konfessionella skolan genom att applicera artikel 18 och 

14 på friskolorna. Finns det tvetydigheter och brister i rättigheterna som gör att frågan om 

konfessionella skolan påverkas av att det finns en möjlighet till att tolka rättigheterna 

olika. 

 

4. Resultat  

Min frågeställning var om konfessionella friskolor kan rättfärdigas utifrån de mänskliga 

rättigheterna? Svaret på denna fråga är att det beror på en mängd olika faktorer som 

konstaterat. Det finnas inte ett ja eller nej svar. Snarare ett svar som grundar sig på från 

 
72Berglund & Larsson, Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv,83. 
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vilket perspektiv man ser frågan från. Det jag resonerade mig fram till i min analys var att 

artikel 18 och 14 nödvändigtvis inte kolliderar. Detta på grund av hur man ser på de 

mänskliga rättigheterna och hur det är indoktrinerade i samhället. Sverige har verkställt 

lagen om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna men ännu inte 

barnkonventionen, dock kommer det att bli lag år 2020. Majas Föräldrarna kan följa båda 

rättigheterna samtidigt, kunna fostra sitt barn in till en religiös övertygelse som de själva 

har, men också ge Maja sin rättighet att själv kunna resonera fram till en övertygelse. 

Vilket hon i mitt exempel gjorde.  

 

Spänningen mellan rättigheterna kommer alltid att finnas med tanke på att ansvaret ligger 

på föräldrarna att ge rättigheterna åt barnen just nu, jag tycker att staten skall ha det högsta 

ansvaret för att rättigheterna skall hållas. Hur kan staten vara försäkrade om något sådant? 

Det går fortfarande att rättfärdiga konfessionella friskolan genom de mänskliga 

rättigheterna. Hur? Föräldrarna och barnen kan genuint vara överens om valet av friskola. 

Barnet som autonom kan ha själv kommit fram till att en friskola är det bästa valet för en 

själv och ens övertygelse, samt intalat sina föräldrar till det. Föräldrarna som agerar 

paternalistiskt mot barnet för att skydda det kan hålla balansen och förstå när barnet så 

småningom börjar bli autonom, föräldrarna kan sedan lämna över det ansvaret till sitt 

barn. Min fiktiva berättelse om Maja kunde utspelats på annorlundavis. Hennes föräldrar 

skulle kunnat inse att Maja är autonom och har kunnat resonera sig fram till beslutet om 

varför hon vill välja en musikskola istället för en konfessionell skola.    

 

Samtidigt måste vi återgå till spänningen som fortfarande finns mellan rättigheterna. Alla 

föräldrar kan inte ta det ansvaret, att kunna se när sitt barn blir autonom. För att de inte 

förstår innebörden av rättigheterna eller är så pass övertygade om deras egen tros 

övertygelse. Som Sundin skriver om i hennes avhandling eftersom barnet behöver skydd 

skall inte föräldrarna utnyttja en sådan position.73 Vilket jag också kom fram till för orsak 

att den konfessionella skolan inte kan rättfärdigas utifrån de mänskliga rättigheterna. Om 

föräldrarna använder konfessionella skolan som anledning till att göra intrång på barnets 

rättighet. De som ska se till att rättigheterna för barnet följs är föräldrarna, deras ansvar är 

att se till att sitt barn ska trivas på en konfessionell skola. Trivs inte barnet och föräldrarna 

väljer att se förbi detta genom att hänvisa till att de inte är 18 år ännu, så bryter de mot 

 
73Sundin Klasson, Maria, Barnets religionsfrihet - en villkorad rättighet?: en filosofisk undersökning utifrån 

FN:s barnkonvention. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2016, 42–43. 
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barnkonventionen. Föräldrar kan också välja att se bort från de på grund av deras egen 

religiösa övertygelse som de vill barnet ska ta efter.  

 

Maja har all rätt till att få gå på ett musikgymnasium om hon själv vill detta. Det är upp 

till hennes föräldrar att avgöra om hon är tillräckligt autonom till att ta ett sådant beslut 

själv. Ett avgörande från föräldrarna som skall vara rationellt, ärligt och inte 

paternalistiskt för hänsyn till barnets underläge. Inte ett avgörande som grundar sig i en 

religiös övertygelse och bara detta. Därför kan konfessionella skolan också berättigas 

under vissa omständigheter. Beroende på hur skolan är uppbyggd, hur religiös den är och 

hur mycket intrång skolan gör i barnets identitet. Skolan blir också berättigad om barnet 

själv får välja skolan, när har barnet rätt att välja? Är en fråga jag inte går in på 

djupgående utan referera till att när föräldrarna och skolan anser att barnet är autonomt till 

att ta rätt beslut för sig själv. Vi kan fråga när de är små men svaret kan vara starkt färgat 

av föräldrarna, så därför krävs de en tid av väntan tills vi kan se att barnet utvecklar 

förmågor till att själv kunna välja.  

 

4.1 Nya frågor  

Resultatet av denna analys väcker för mig nya frågor. Framförallt om de mänskliga 

rättigheterna och hur svårt det är att kunna göra en rättvis bedömning av dessa. Hur ska 

man tolka de så nära den rättvisa de förtjänar? I denna uppsats valde jag att applicera de 

mänskliga rättigheterna på den konfessionella friskolan i Sverige och bara av att applicera 

de på något som är så omdebatterat gör deras hållbarhet svår. Jag tänker mig om det skulle 

gå så långt att ett sådant fall som Maja skulle prövas i domstol. Hur bedömer vi i Sverige 

ett sådant fall? Även om det är ett fiktivt fall finns det i vårt samhälle och möjligheten till 

att en neutral part ska stå mellan föräldrarna och barnet är inte omöjlig. Snarare högst 

trolig, med tanke på det UNICEF skriver om att vi måste få mer kunskap om 

barnkonventionen vilket ökar också medvetenheten för barnen om deras rättigheter.74  

 

De mänskliga rättigheterna enligt mig hamnar i en konflikt. Hur avgör man vilken 

rättighet som skall företräda den andre? Hur gör vi med den gruppen som står i underläge? 

I mitt fall barnet. Barnens röst skall få bli hörd lika mycket som föräldrarnas. För barnens 

skull och för att de är egna individer, vilket gör att de har rättigheter. Det skulle vara 

 
74Unicef. Barnkonventionen är vårt uppdrag. https://unicef.se/barnkonventionen (Hämtad 2019-05-27).  
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lämpligt framöver att vända fokuset från föräldrarna till barnen. Med det menar jag inte att 

man skall strunta i föräldrarna, snarare finna en balans som är rättvis mot både föräldrarna 

och barnen.  

 

5. Sammanfattning  

Jag har i uppsatsen genomfört en analys om konfessionella friskolan går att rättfärdigas 

genom de mänskliga rättigheterna. För att åstadkomma detta har jag tolkat artikel 18 och 

14 från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. 

Sedan har jag genom begrepp som varit centrala lagt fokus på de jag vill framför i min 

analys. De begreppen jag tyckte var centrala är religionsfrihet, barnets autonomi, 

paternalism, konfessionell friskola och de mänskliga rättigheterna. När jag identifierade 

deras betydelse i denna uppsats, applicerade jag artiklarna från de mänskliga rättigheterna 

och barnkonventionen på konfessionella friskolor i Sverige.  

 

Det som har varit till hjälp för att åstadkomma ett resultat och svar på min frågeställning 

är mitt centrala material. Den allmänna deklarationen för de mänskliga rättigheterna och 

barnkonventionen. Mina teorier som hjälpt att reda ut hur jag ska tänka om vad de 

mänskliga rättigheterna är och hur jag ska se på barnkonventionen. Detta har i sin tur med 

begreppsdefinitionerna gjort att det finns en mäng olika faktorer som gör att den 

konfessionella skolan kan rättfärdigas utifrån de mänskliga rättigheterna eller inte. Det går 

att argumentera både för och emot ett rättfärdigande av den konfessionella skolan genom 

de mänskliga rättigheterna. 
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