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Abstrakt 

 

Uppsatsen beskriver och analyserar hur friskolorna uppfattar sitt uppdrag i samhället.  
Uppsatsen gör diskursanalyser av fyra friskolors kvalitetsredovisningar, 
värdegrundsdokument, handlingsplaner samt protokoll från skolmyndigheter. 
Allmänna diskurser i skolan presenteras som: valfrihet, kvalitet och värdegrund. 
Huvudmannaskapet för skolan diskuteras och analyseras: kyrkan, staten, kommunen 
och andra organisationer och sammanslutningar. Friskolorna kan bidra till att göra de 
dolda läroplanskoderna och värdegrunden synlig i samhället. Friskolorna vill bidra till 
demokratisering, trygghet och ordning i skolvärden. Friskolorna har potential att 
förena de tre grundpelarna för europeiskt tänkande i skolan: det filosofiskt – logiska 
tänkandet, rättsmedvetandet och kristendomen. 
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1. INLEDNING 

Varför finns vi? Om en organisation börjar tvivla på varför den existerar har den utan tvekan 

problem. Om ornitologerna inte längre ägnar sig åt fågelskådning infinner sig snart den givna 

frågan: har vi längre någon anledning att existera? Samma fråga kan ställas av de flesta 

organisationer och rörelser. 

Denna uppsats behandlar denna fråga utifrån skolvärlden. Det är för de flesta 

uppenbart vad en skola gör. Ändå finns det många åsikter om vad skolan borde vara och göra. 

Sedan början av 90-talet finns utöver de statliga skolorna också andra, fristående skolor. 

Varför finns de? Vilken roll spelar de i det svenska samhället? Beroende på vem man frågar 

får man olika svar. 

Men vad säger de själva? Utgångspunkten för denna uppsats är inte i huvudsak vad 

andra tycker utan hur friskolorna ser på sig själva. Med en bakgrund i hur andra uppfattar 

friskolorna och argumenterar kring dem vill vi försöka se hur skolorna själva ser på sitt 

uppdrag eller roll i samhället.  

I uppsatsens titel talar vi om friskolors uppdrag. I detta ligger en implicit förmodan 

att en friskola upplever sig ha ett uppdrag utöver det som den kommunala skolan har. På 

vilket sätt skulle detta ”mervärdesuppdrag” tänkas komma till uttryck i en friskolas 

dokument?  

2. PROBLEMFORMULERING 

Skolan är mångfacetterad. Det finns många motstridiga önskningar och tänkbara syften för 

skolan. Inte heller det som Lpo 94 kallar för värdegrund låter sig entydigt definieras. Som 

illustration på vårt resonemang tjänar följande tankeexperiment: Ta en vanlig kommunal skola 

i vårt land och flytta den till Kuala Lumpur. Hur kommer den skolan att betraktas? Olika 

synsätt är tänkbara. Kanske västerländsk, europeisk eller skandinavisk men den kommer dock 

alltid med säkerhet att också betraktas som en kristen skola. För i Kuala Lumpur syns tydligt 

att en skola som heter S:t Olof, S:t Botvid eller Katedral och leds av en rektor, har en vikarie, 

en enstaka lektor, räknar år 2009, har ledigt på Kristi himmelsfärd, jul, påsk och helger har ett 

kristet ursprung. När sedan skolans vaktmästare hissar flaggan på skolgården, ett guldkors 

mot blå botten, så blir alla som ser detta säkra på sin sak. Skolan är kristen. Det är en drastisk 

tankeövning och något lustig men inte desto mindre nyttig. Vi är skyldiga inte bara vår 
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historia utan också de nya svenskarna att se detta i vår egen kultur. Hur ska en minoritet bli 

synlig om det inte finns en tydlig majoritet? 

Vi vill i denna uppsats närma oss frågan om friskolor med olika profiler kan vara ett 

bidrag till den allmänna skoldebatten som synliggör den allmänna värdegrunden i samhället 

och skolan. Detta gör vi genom att titta närmare på hur några friskolor med tämligen olika 

anknytning till en bestämd inriktning, i vårt fall den kristna, kan formulera och artikulera sitt 

bidrag till den svenska skolan och det svenska samhället.  

En friskola kan förmodas uttrycka sitt uppdrag med tanke på Skolverket, för att 

uppfylla dess regler och lagar, men samtidigt vill skolan berätta om sitt speciella bidrag till 

skolverksamheten i landet. Skolans uppdrag påverkas av en rad olika faktorer: Skolverket, 

skolans huvudman, föräldragrupper, personal och elever. Utgångspunkten för uppsatsen blir 

därför resonemangen de för i sina dokument och texter eftersom de där gentemot samhället 

och tillsynsmyndigheten Skolverket måste formulera sig kring sitt specifika bidrag utifrån 

sina olika profiler. 

     3. SYFTE 

Friskolor startas av olika anledningar. I botten kan finnas en speciell pedagogik, ideologi eller 

religion. En del skolor har profil, andra har ingen särskild inriktning. Detta gäller både 

kommunala och fristående skolor. Vi gör antagandet att friskolorna menar sig ha ett specifikt 

uppdrag i samhället, en anledning att finnas till. Syftet med denna uppsats är att beskriva och 

analysera hur några friskolor med olika anknytning till den kristna religionen formulerar 

sig kring och uppfattar sitt eget uppdrag som skola i egna dokument och texter. 

 4. METOD 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är socialkonstruktionism.1 Det betyder att 

mening och betydelse tillskrivs ting, företeelser eller beteenden i det sociala sammanhanget. 

Konstruktionen av tillvaron är en ständigt pågående process där betydelserna är stadda i 

ständig förändring och kunskap inte direkt kan betraktas som en exakt avbildning av 

verkligheten.2 

                                                 
1 Denna riktning kan också kallas för socialkonstruktivism men vi följer Marianne Jörgensen och Louise Philips 
benänmning i . Marianne Winter Jørgenssen och Louse Phillips, Diksursanalys som teori och metod. (övers. 
Sven -Erik Torell, Stockholm: Studentliltteratur, 2000), 11 
2 Marianne Winter Jørgenssen och Louse Phillips, 20 
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I texter konstrueras ordens mening genom att olika begrepp kopplas till dem och 

denna begreppsvärld kan sägas vara en diskurs. Inte sällan finns flera olika diskurser 

representerade i ett och samma dokument och i olika sammanhang talar man på olika sätt om 

samma företeelser. Det är ett uttryck för att man ser och tolkar verkligheten utifrån olika 

diskurser. Man kan se diskurser som en slags hjälp att sortera och förstå tillvaron. 

Diskursanalys baseras på den franske filosofen Michel Foucaults tänkande där han vill 

klarlägga vilka uttalanden som vinner acceptans. Foucaults arbete är därför en analys av makt 

– vem formulerar frågorna och vilka svar är accepterade.3 Foucault menade att varje historisk 

epok har sin egen diskurs och att egentligen bara en diskurs åt gången har kunskapsregim.4 

Detta har senare modifierats av dem som vidareutvecklat Foucaults tankar. De politiska 

teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe menar att olika diskurser befinner sig i kamp 

med varandra och syftet är att skaffa sig hegemoni, herravälde i tolkningen av tillvaron och 

formulerandet av sanningar. De kallar detta för den diskursiva kampen.5 Det är inte en enda 

diskurs som har hegemoni utan flera olika diskurser kan brytas mot varandra i en debatt eller 

samtal. Deras teori kallas för diskursteori och kan beskrivas som ett slags nät där orden ges 

betydelse i relation med varandra.6 Det finns ett antal punkter som har större tyngd än andra i 

detta nät och de kallas för nodalpunkter. Runt dessa samlas sedan övriga positioner.7 När det 

inom en diskurs skapas relation mellan knutarna i nätet kallas detta för artikulation och 

knutarna kallas för moment. Begrepp och företeelser som ännu inte artikulerats inom en 

diskurs kallas för element. De element som är särskilt intressanta för olika diskurser att 

artikulera kallas för flytande signifikanter.8 Exempel på en sådan kan vara demokrati vilket 

ges många olika betydelser i olika sammanhang.  

Många har använt och vidareutvecklat de tankar som Foucault formulerade och det 

är förvirrande att samma uttryck används med olika betydelser hos olika författare. I det 

praktiska arbetet är det vanligt att flera olika perspektiv kombineras, vilket vi gör, men 

utgångspunkten är dock alltid föreställningen om att tillvaron ges struktur genom språket och 

samspelet mellan människor och att enskilda företeelser kan förstås utifrån sin plats i 

strukturen.9  

                                                 
3 Mats Börjesson och Eva Palmblad. Diskursanalys i praktiken.( Stockholm: Studentlitteratur, 2008), 12 
4 Marianne Winter Jørgenssen och Louse Phillips, 20 
5 Marianne Winter Jørgenssen och Louise Phillips, 13 
6 ibid., 33 
7 Mats Börjesson och Eva Palmblad, 34 
8 Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips, 35 
9 ibid., 10 
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Norman Faircloughs teori som kallas kritisk diskursanalys skiljer mellan diskurser 

och andra sociala praktiker men ser diskursen som en mycket viktig social praktik. 

Diskurserna uttrycks i tal och skrift och undersöks med de metoder som vanligen används för 

att undersöka och analysera texter.  Men utöver diskursen finns flera sociala praktiker som 

undersöks med andra metoder och diskursen lever i ett dialektiskt förhållande med andra 

sociala praktiker. Vi har i inledningen skissat de huvudsakliga diskurser som återfinns i 

texterna vi analyserar. Detta kommer sedan att vara ett instrument för analysen och ett bidrag 

till diskussionen. Vi använder Faircloughs begrepp diskursordning som betecknar det paket 

av diskurser och andra sociala praktiker som kan finnas i ett socialt sammanhang eller 

institution, exempelvis en skola, och som används som resurser i kommunikationen.10 

Diskursiv praktik, där man producerar texter och reproducerar diskursen samt tar 

emot och använder texter, befinner sig i ett dialektiskt förhållande med andra sociala praktiker 

och påverkar och konstruerar varandra. Om denna studie skall fördjupas enligt Faircloughs 

anda är det nära till hands att gå vidare med metoder som fångar in fler av de sociala 

praktikerna kring skolorna.  

Vi kommer att fokusera på vissa nyckelbegrepp (flytande signifikanter) i texten och 

analysera vilka begrepp man använder för att artikulera dessa flytande signifikanter. Genom 

att ringa in dessa begrepp och den betydelse de tillskrivs vill vi få syn på den väv av begrepp 

och konstruktioner som är själva diskursen. Begreppet flytande signifikant blir med andra ord 

inte bara ett teoretiskt begrepp utan också ett konkret analysinstrument. 

Begreppet interdiskursivitet är viktigt i detta sammanhang eftersom det handlar om 

att flera olika diskurser kan blandas inom en och samma diskursiva praktik. När sedan texten 

kommer till kan samma text innehålla flera olika diskurser där en diskursordning kan vara 

dominerande men förändras genom att andra diskurser tas med och in i den diskursiva 

praktiken, dvs. textskapandet. Detta är också ett utslag av intertextualitet, dvs. det förhållande 

att ord från andra sammanhang med specifika betydelser återanvänds när texter skapas. De 

texter som ligger i bakgrunden bär med sig sina tidigare betydelser men förändras och 

modifieras när den nya texten tillskapas. 11 Ett återkommande exempel i vårt arbete kan 

exempelvis vara användningen av läroplanerna i skolans textproduktion. Texterna från 

läroplanerna används och tolkas men deras betydelse är inte statisk utan förändras i och med 

att nya betydelser kopplas till de ursprungliga texterna. 

                                                 
10 ibid., 76 
11 Marianne Winter Jörgensen och Louise Philips, 77 
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En kritik som ofta riktas mot socialkonstruktionism och diskursanalys är att allt 

relativiseras och att man därigenom skulle kunna acceptera också extrema politiska tolkningar 

av verkligheten exempelvis fascism eftersom inget perspektiv skulle kunna vara överordnat 

något annat. Det finns med andra ord ingen sanning som skulle kunna motsäga en sådan 

extrem politisk riktning som fascism.12 Vi vill därför påpeka att strukturalism och 

diskursanalys är en metodologisk hållning när vi närmar oss vårt material. Men allt kan i 

samverkan mellan människor inte konstrueras från början utan vi menar att i samhället måste 

man utgå från vissa grundpostulat, exempelvis alla människors lika värde. 

Diskursanalys som metod får också kritik för att vara tendensiös och lägga allt för 

stor vikt på forskaren eftersom hon eller han själv ordnar bestämmer de mönster som sedan 

skall blottläggas i det material som skall undersökas. Kritiken kan också gå ut på att själva 

begreppet diskurs är allt för vagt och därför definieras väldigt olika beroende på vem som 

använder det.13 Detta är en risk och svårighet i all forskning och särskilt humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Det ligger ett stort ansvar på forskaren att även om hon eller 

han alltid måste använda sig själv som ett redskap i forskningen så får inte forskningen 

präglas av personliga preferenser och tyckanden. Att själv göra kategoriseringar och 

systematiseringar är ett krävande arbete som kräver stor genomskinlighet. Detta gäller inte 

bara diskursanalysen utan allt forskningsarbete med texter och kritiken träffar därför inte bara 

diskursanalysen som metod. 

En svaghet som ofta påpekas är att diskursanalysen sällan ger vägledning i det 

konkreta arbetet med texterna. Detta är som vi förstår det både svaghet och styrka eftersom 

det är materialet i första hand som skall styra det konkreta tillvägagångssättet. Kritisk 

diskursanalys arbetar i huvudsak med texter och de faktiska analysmetoderna liknar därför på 

många sätt det som vi som teologer känner igen från de bibelvetenskapliga metoderna. Det 

betyder att texterna läses intensivt och forskaren låter de detaljer som upptäcks i texten bli 

hjälp för att tolka helheten vilket leder vidare mot nya lager i texten. Texten läses noga och ur 

texten tas sedan några specifika kategorier efter vilka texten läses och analyseras. Vi vill i 

dokumenten koncentrera oss just på självförståelsen och hur man ser på sitt uppdrag eftersom 

vi gör antagandet att varje friskola existerar av en anledning.  

                                                 
12 ibid., 12 
13 Per Lagerholm, Språkvetenskapliga uppsatser, 87 
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 4.1 Empiri 

Vårt material kommer att vara texter. Vi använder uteslutande offentliga texter och 

huvuddokumentet är skolans kvalitetsredovisning. Till det kommer också texter från 

skolornas hemsidor, särskilda värdegrundsdokument där de förekommer, handlingsplaner mot 

kränkande särbehandling, kursplaner och något fall ansökningshandlingar för att starta 

friskola. Dessa dokument har i de flesta fall funnits tillgängliga på skolornas hemsidor och 

annars kunnat beställas från skolornas expeditioner eller efter kontakt med skolans rektor. 

Det finns nackdelar med att granska dokument eftersom dokument av detta slag ofta 

är hårt bearbetade och långt ifrån spontana, detta gäller i mycket hög grad för 

kvalitetsdokument eftersom dessa är en del av Skolverkets tillsyn över friskolorna. Det är 

uppenbart att varje ord är vägt på guldvåg och forskaren får genom dem inte tillgång till den 

typ av material som exempelvis deltagande observation kan ge av spontana och direkta 

kommentarer som blottlägger företeelser och lager som inte kommer upp till ytan i 

genomarbetade texter. Dessutom är den typ av dokument som vi granskar resultatet av många 

människors åsikter och överväganden och därför ofta kompromisser. Samtidigt menar vi att 

dessa dokument är bra som utgångspunkt eftersom de kommunicerar skolans egen förståelse 

av sitt uppdrag som helhet. Dessa dokument är det skolan själv vill kommunicera och detta är 

fokus för vår undersökning. För att använda vår teoretiska ram: kvalitetsdokumenten som vi 

använder är en del av den skolans diskursiva praktik och återspeglar skolans diskursordning.  

 4.2 Urval av skolor 

Skolverket klassar friskolor i fem olika kategorier. I uppsatsen förekommer fyra skolor i tre 

olika kategorier. Från början var tanken att fyra kategorier skulle ingå eftersom en skola med 

Waldorfprofil var tänkt att ingå. Denna skola föll dock bort eftersom det inte gick att etablera 

kontakt. Därför blev urvalet i stället två konfessionella kristna skolor och två med betydligt 

svagare eller mer komplicerat förhållande till kristendomen. Men man kan hur som helst utan 

vidare säga att de fyra skolorna har på olika sätt rötter i kristna sammanhang vilket inte har 

betraktats som en nackdel eftersom just kristendom är författarnas särskilda 

kompetensområden. Skolorna är också valda utifrån geografisk närhet till författarna. Detta 

för att underlätta kommunikation och tillgänglighet. 

Författarna gör inga anspråk på generaliserbarhet med detta lilla urval. Det 

intressanta är skolan som sådan och egentligen inte vilka kategorier av friskolor som utvaldes. 

De fyra skolorna är Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna, Lindgårdsskolan i 

Västanfors, Grenadjärskolan i Örebro samt Hannaskolan i Örebro.  
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Författarna erkänner gärna att mindre vetenskapliga men praktiska överväganden 

spelar roll för urvalet av skolor. Ett sådant praktiskt övervägande är våra respektive 

tjänstgöringsorter Sigtuna och Örebro. 

 4.3 Etiska överväganden för uppsatsen 

Författarna väljer i arbetet att vara helt öppna med de fyra skolornas identitet och gör inga 

försök till att dölja eller försvåra identifierandet av skolorna. Argumenten för detta är i 

huvudsak följande. Arbetet med skolornas material tar sin utgångspunkt i dokument som är 

öppna och lätt åtkomliga för alla även om friskolor i strikt mening inte omfattas av 

offentlighetsprincipen. Dokumenten är i många fall dessutom producerade för att bli lästa, 

tolkade och förstådda av andra än skolan själv. Författarna har vidtalat skolledarna för de 

olika skolorna och bett om material för arbetet. Vi har inte gjort några personliga intervjuer 

med enskilda som skulle kunna motivera sekretesstänkande eller skyddande av personlig 

identitet. I huvudsak är den vägledande etiska principen den att skolorna i arbetet endast står 

för de texter de själva producerat och att författarna står för de texter och tolkningar som de 

producerat. 

 5. DISPOSITION 

Uppsatsen är skriven av två författare och därför har två huvuddelar i redovisningen av 

materialet. En del av texterna är skrivna tillsammans och andra enskilt. Vi har också valt två 

olika tillvägagångssätt med uppdelning efter skola och efter teman. 

Vi har tillsammans skrivit inledningen med inledning, teori och metod samt etiska 

överväganden. Bakgrundskapitlet är liksom resultat och analys uppdelat i två huvuddelar där 

det är tydligt utmärkt vem som har skrivit vad. Tanken är att Jakob Bäcklunds avsnitt i 

bakgrundsavsnittet har betoning på den historiska utvecklingen fram till där vi är nu och att 

Henrik Glamsjös avsnitt betonar själva friskolereformen med dess incitament. Jakob 

Bäcklunds avsnitt är märkta (JB) och Henrik Glamsjös avsnitt (HG). Diskussionen har vi 

skrivit tillsammans. 

Det finns två ofta förekommande förkortningar i uppsatsen. Det är SSHL vilket  står 

för Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket samt Lpo94 vilket är Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. 
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 6.BAKGRUND 

Bakgrunden kommer att tecknas utifrån två huvudperspektiv. Det första är en historisk genomgång som ger de 

historiska ramarna kring det skeende som ledde skolan fram till dagens situation. Den andra delen kommer att 

närmare granska själva friskolereformen och skälen för att införa friskolor samt debatten som förs runt 

friskolornas existens. Vi kommer i detta kapitel också beröra de bakomliggande tankemönstren kring 

friskolereformen. Detta tjänar som bakgrund för att kunna jämföra med skolornas egen uppfattning kring sin 

roll i samhället. Detta avsnitt är också redovisningen av tidigare för ämnet relevant forskning. 

 6.1 En skola med kyrkan som huvudman (JB) 

Under hela 1900-talet har Svenska kyrkan på lokalplanet varit likställd med den borgerliga 

kommunen och därför inte betraktats som en del av samhällets frivilligsektor. Detta har 

illustrerats av att kyrkoskatten inte fått användas till verksamhet som konkurrerar med den 

kommunala eftersom två olika offentliga myndigheter inte får ta upp skatt för samma typ av 

verksamhet.14  

Kommunallagarna från 1862 delade in kommunen i en borgerlig del med 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse och en kyrklig del med kyrkoråd och skolstyrelse. 

1930 övergick skolfrågorna från den kyrkliga kommunen till den borgerliga kommunen. 

Ända fram till 1 januari år 2000 begränsades församlingarna i Svenska kyrkan 

genom sin kyrkokommunala ställning när det gällde bland annat att driva skolverksamhet som 

låg inom den borgerliga kommunens kompetensområde.15  

Idag kan Svenska kyrkans församlingar i jämförelse med tidigare juridiska ramar och 

förhållanden, på ett friare sätt disponera sina medel. Med den ökade friheten har kyrkan 

möjlighet att utveckla sociala verksamheter av allehanda slag inom till exempel vård, skola 

och omsorg. Denna situation skapar nygamla möjligheter men kanske också 

inomorganisatoriska högt uppskruvade förväntningar. I samband med de förändrade 

relationerna mellan staten och Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000 har också statens 

förväntningar på Svenska kyrkan som välfärdsproducent ökat och förtydligats.16 

Till idén om det moderna samhället hör sekulariseringen. Denna process visar sig 

genom att den dominerande religiösa institutionen i Sverige successivt har marginaliserats 

från det offentliga livet och har specialiserats kring specifikt religiösa uppgifter. De 

samhällsfunktioner (vård, skola och omsorg) som tidigare rymdes inom kyrkan har sedan 

1800-talets mitt konsekvent överförts till staten. Kyrkan har utvecklats till en förvaltare av en 
                                                 
14 Anders Bäckström, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson, Religiös förändring i norra Europa 
(Uppsala, Diakonivetenkapliga institutet 2004), 30. 
15 Kyrkolagen (1992:300), 11 kap och Lagen om församlingsstyrelse (1961:436). 
16 Eva Jeppson Grassman, Socialt arbete i församlingens hägn (Stockholm: Verbum, 2001), 45. 
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specifikt religiös samhällssfär. Så har vi vant oss vid att betrakta Svenska kyrkan av idag men 

för 80 år sedan var det annorlunda. Först genom 1930 års Lag om skolstyrelse i vissa 

kommuner övergick folkskolan från kyrkligt till borgerligt huvudmannaskap i de flesta av 

landets kommuner, inte alla. I betänkandet som låg till grund för lagändringen kunde det 

konstateras att två viktiga omständigheter hade förändrats i fråga om relationen kyrka - skola. 

Dessa båda omständigheter: att prästerskapet icke vidare intager en ställning såsom 
ensamt eller tongivande bildningselement samt att undervisningen mer 
sekulariserats, synas nödvändigt leda fram mot överflyttningen av skolärendena till 
den borgerliga kommunen.17 

Det verkar således vara dels en sekulariseringsfråga men också en kompetensfråga. Från 

medeltid fram till 1900-talets början hade egentligen inte det borgerliga samhället utvecklat 

kompetens att bedriva undervisning. Varken undervisning för breda folklager eller 

spetsundervisning som katedralskolor och universitet. I början på 1900-talet hade situationen 

alltså förändrats. Kyrkans ansvar för vård, skola och omsorg nationaliserades och blev ett 

statligt ansvar. Så sent som 1958 inrättades Länskolnämnderna och de övertog då 

domkapitlens tillsynsansvar i skolfrågor och biskopen var inte längre läroverkens högste 

tillsynsman. I andra länder har skolan och kyrkans vägar gått mera parallellt. I till exempel 

England, Wales, Skottland och Frankrike finns en betydande kyrklig närvaro i ländernas 

skolsystem, detsamma kan sägas om flera andra europeiska länder.18  I dessa länder har skolor 

med olika kyrkliga huvudmän alltid funnits som ett levande inslag i skolbilden. Det samma 

kan sägas om vård och omsorgsinstitutioner som i många europeiska länder drivs av kyrkliga 

huvudmän. I vårt land finns den kyrkliga titeln syster kvar för viss vårdpersonal och lasarett 

kommer från Lasarus som uppväcktes från döden av Jesus i Bibelns berättelser.  

Trots sekulariseringen i Sverige så tycks den gamla värdebasen finnas kvar i vissa 

delar av skolan. Det finns klassrumsforskning som visar på en ”dold läroplan” i skolan.19 

Denna ”dolda läroplan” vilar på tankegångar om skolans värdebas i termer av kulturarv, 

protestantisk moral och etik bland annat. Den ”dolda läroplanen” utgör en väsentlig grund för 

den värdebas som skolan som institution är uppbyggd kring.20  

Det reformarbete som skolan genomgått, under slutet av 1900-talet, på statligt 

initiativ verkar inte ha någon dramatisk effekt på skolans traditionella institutionaliserade 

                                                 
17 Lars Tegborg. Kyrkoherden ämbetsmannen 1809-1930. Tro och tanke 1994:10:94. 
18 Grace Davie, Religion in modern Europe. (Oxford: Oxford University press, 2002) 82. 
19 Gunnar Berg, Skolkultur. (Solna: Gleerups Utbildning AB, 1999) 61. (Författaren stöder sig på Arfwedsson 
1994) 
20 Berg, Skolkultur, 61. 
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värdebaser. Det historiska och religiösa kulturarvet har förmått att stå emot det tryck som 

staten utövat på institutionen skolan.21  

Under 1950- och 60-talet reformerades den svenska skolan och det maktskifte som 

redan skett i samhället fick genomslag också i skolan. Skolan skulle till exempel inte längre 

lära ut Kristendomskunskap och moral för det gamla enhetssamhället. Den nya skolans 

värdebärande ord blev, objektivitet. Välståndet steg i Sverige och religionen trängdes undan i 

det offentliga rummet. Samhällets arkitekter utgick från att religionen skulle försvinna av sig 

själv. Precis som folktrons föreställningar om tomtar, troll och älvor hade sjunkit in i 

historiens dimmor, så förväntades kyrkans påverkan över människors sinnen när det gällde 

tro, etik och moral långsamt tyna bort. Det nya förnuftiga, rationella samhälle som byggdes 

med social ingenjörskonst skulle på sikt innebära att dessa förlegade föreställningar försvann. 

Det moderna upplysningsprojektets tro blev för många tilliten till vetenskapen, tekniken och 

marknadsekonomin. Detta i sig förvandlades till en sorts religion som präglade de 

framtidsinriktades livsvärld och tolkning.22 

 6.2 Statlig skola – kommunal skola – friskola – ny läroplan (JB) 

Under 1900-talets sista decennium kom den statliga skolan i Sverige att förändras i grunden. 

Inom loppet av några år kom tre genomgripande förändringar: 

1991 kommunaliserades den statliga skolan. Då avskaffades den tidigare 

detaljregleringen av statsbidrag och läroplan. Det svenska nationella skolsystemet förändrades 

radikalt eftersom kommunerna har varierande tolkningar av vad en likvärdig skola innebär.  

1992 kom den så kallade friskolereformen när det blev lättare att starta friskola med 

en annan huvudman än kommunen. Friskolornas etablering kan sägas representera en 

uppbrytning av den sammanhållna skolan i Sverige.  

1994 kom en ny läroplan för skolan (1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet LPO94) och den är fortfarande i kraft.  

En skola uppsplittrad i kommuner och med ett ökande antal friskolor måste vägledas 

av en gemensam grund. Läroplanen från 1994 inleder med att slå fast skolans värdegrund och 

uppdrag: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta är de värden som skolan 

                                                 
21 Ibid.,62. 
22 Elisabeth Gerle, Mångkulturalism-för vem? (Nora: Nya Doxa, 1999), 104. 
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skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska 
vara icke – konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet.23 

Den statliga skola som vuxna svenskar idag kommer ihåg från sin barndom är nu ett minne 

blott och variationen och utbudet av olika utbildningar är på sina ställen, storstad i synnerhet, 

mycket stort. Alla skolor, även de så kallade friskolorna är skyldiga att följa den svenska 

läroplanen. Tillsynsmyndigheten för detta idag heter Skolinspektionen, det som 1958 ålåg 

domkapitlet och senare länskolnämnderna och Skolverket. 

Strax efter friskolereformens genomförande skriver Tomas Englund anförd av Gerle 

att friskolornas framväxt hänger samman med en otillfredsställelse med det offentliga 

skolsystemet. Kritiska röster och krav på alternativ och komplement har kommit från flera 

håll. Englund urskiljer enligt Gerle tre typer av missnöjeskällor där kravet på friskolor vuxit 

fram:24 

• Den alternativa pedagogiken där Walldorfskolorna spelar en framträdande roll. 

• De religiösa skolorna. 

• De skolor som skapats för speciella förmågor och talanger. 

Missnöjet mot den allmänna skolan kom från vitt skilda utgångspunkter och länge från rent 

inomsvenska grupper. De första kristna friskolorna till exempel startades ofta i en reaktion 

mot en för otydlig kristendom i de vanliga skolorna. De ville erbjuda en kristendom som var 

ett alternativ till den som gick hand i hand med kulturen.25  

1996 fanns det i riket 238 friskolor på grundskolan. Idag är det 635 fristående 

grundskolor i riket. Läsåret 2007-2008 läste över 86 000 av totalt över 930 000 elever på 

grundskolan på en friskola. På gymnasiet läser 20% av eleverna idag på en fristående skola.26  

Friskolorna delas in av Skolverket i 5 olika kategorier. Så här såg fördelningen ut av 

rikets friskoleelever i grundskolan 2008:27 

Allmän friskola: 83% av eleverna. 

Konfessionell friskola: 8,6 % av eleverna. 

Walldorf friskola: 5,1% av eleverna. 

Internationell friskola: 2,3% av eleverna. 

                                                 
23 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94.  
24 Elisabeth Gerle, Mångkulturalism – för vem?, 171. 
25 Elisabeth Gerle, ”Kristna fristående skolor – en front mot vad?” i Berglund, Jenny och Larsson, Göran (red.). 
Religiösa friskolor i Sverige Historiska och nutida perspektiv. (Stockholm: Studentlitteratur. 2007), 74. 
26 http://www.skolverket.se/sb/d/1638 
27 ibid. 
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Riksinternat: 0,3% av eleverna. 

Dagens skolsystem förutsätter målet om en likvärdig utbildning. Här ingår dock inte visionen 

om en skola för alla eller synen på utbildning som ett statligt ansvar. Den likvärdiga skolan 

innebär istället att olika typer av skolor med olika huvudmän kan tillmötesgå elevers olika 

behov och intressen. I dagens moderna skola blir olika religiösa samfund och andra föreningar 

på samma sätt som kommuner och staten ansvariga för att omforma den svenska 

skolpraktiken.28 

 6.2.1 Skolans uppdrag (JB) 

Läroplaner för en allmän skola är med nödvändighet specifika utbildningspolitiska dokument 

med starka krav på att skapa samhörighet i ett samhälle. Läroplanerna grundas i någon slags 

rationalitet samtidigt som de är starkt präglade av konflikter mellan olika sociala krafter i 

samhället. Som exempel på detta kan vi betrakta Lpo 94 där det på samma gång slås fast att 

”undervisningen skall vara icke-konfessionell”29 samtidigt som en grundläggande poäng med 

vissa friskolor är just att undervisningen i någon mån är konfessionell. Det verkar idag finnas 

tre konkurrerande och ibland stridande uppfattningar om skolans politiska och medborgerliga 

uppdrag avseende bildning och fostran.  

Den äldre uppfattningen, och länge dominerande, där samhället ses som en organism 

och där jämlikhetsbegreppen inte är så närvarande. Den uppfattningen kallar Tomas Englund 

för patriarkal och menar då att där råder uttryckta över- och underordningsförhållanden i 

samhället. I den så kallade patriarkala utbildningsuppfattningen är erkännandet av 

demokratins principer främst formell eftersom den demokratiska styrelseprincipen hela tiden 

har en motvikt i den så kallade patriarkala traditionens syn på styrelsesättet. Demokratin 

accepteras således i princip men kan underordnas tankegångar om att ledarskap skall utövas 

av människor och idéer utvalda på annat sätt än genom demokrati. Etik och värderingar går 

inte att rösta om demokratiskt. Etik och moral står bortom det demokratiskas sfär. 

Den andra uppfattningen om utbildningen kan kallas vetenskapligt - rationell. Här 

blir jämlikhet tolkad som jämlikhet i chanser och samhället förstås som en marknad. 

Samhällets centrala aktiviteter rör just marknaden och övriga samhälleliga institutioner som 

lagstiftande församlingar, styrelseorgan och utbildningssystem omskapas i enlighet med de 

krav som marknaden ställer. 

                                                 
28 Guadalupe Francia, ”Religiösa friskolor – en fråga om rättvisa.” i  Religiösa friskolor i Sverige. 26. 
29 Lpo 94, 3 
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Den tredje uppfattningen är den renodlat demokratiska. Här tolkas jämlikhet i termer 

av resultat och samhällsbilden rör mänskliga rättigheter. Ett vidgat jämlikhetsbegrepp som 

relateras till ett vidgat medborgarinflytande i samhälle och arbetsliv. En särskild tonvikt i den 

demokratiska uppfattningen läggs på deltagande, en participativ demokrati.30 De tre olika 

synsätten kan förmodas syfta till i tur och ordning:31 

1 En samhällsbevarande skola 

2 En skola underordnad samhällsutvecklingen 

3 En skola som kritisk medborgarförberedelse 

 6.3 Varför friskola?(HG) 

Till skillnad från flera av de europeiska länderna har Sverige länge haft ett mycket enhetligt 

skolsystem. De har drivits med offentliga medel och har haft stat och kommun som 

huvudman. Detta har länge varit en självklarhet för all offentlig verksamhet i Sverige. Under 

80-talet ändrades detta och i kommunerna fanns en ambition att öka brukarinflytandet över 

den offentliga verksamheten. Detta skedde också under den socialdemokratiska regeringen 

som lade förslag om möjligheten att välja skola redan under 80-talet.32 Detta utvecklades 

vidare och under nittiotalet lades mycket av den offentliga verksamheten ut på privata aktörer.  

 6.3.1 Kostnad  och kvalitet (HG) 

Statsvetaren Stig Montin33 ger ett antal anledningar till denna förändring och nämner bland 

annat lägre kostnader för kommunerna eftersom man antar att privata aktörer, företag eller 

kooperativ, tänktes ha ett större incitament till att hålla ner kostnaderna. Enligt Arnman34  

m.fl. är det ingen tillfällighet att friskolereformen såg dagens ljus i början av 90-talet eftersom 

statsmakten då sökte vägar att minska kostnaderna i den offentliga förvaltningen på grund av 

de då mycket pressade statsfinanserna. Uppenbarligen var lägre kostnader ett viktigt 

incitament. Lägre kostnad skulle ske genom effektivisering vilket är ett vanligt argument för 

att lägga ut verksamheter på entreprenad, inte bara inom skolans värld. Till det kom också en 

förhoppning om att skolan skulle vitaliseras genom att nya influenser kom in genom de 

privata alternativen och igenom själva konkurrensen.35 Hur det har blivit ligger egentligen 

utanför ramen för denna uppsats men det konstateras i Skolverkets rapporter att det är svårt att 

                                                 
30 Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. (Daidalos AB: Riga, 2005) 313-317. 
31 Englund, Tomas (red.) Utbildningspolitiskt systemskifte?  (HLS förlag: Stockholm, 2004) 23. 
32 Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog Valfrihet – fiktion och verklighet, (Studies in Educational 
Policy and Educational Philosohy, Resarch Reports 4, Uppsala, 2004) 25 
33 Stig Montin, Moderna kommuner (3. uppl., Liber: Malmö, 2007), 165 
34 Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog, 30 
35 Skolverket, Skolor som alla andra?, 8 
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mäta kvalitet men det verkar inte som om kostnaderna har minskat vilket kan bero på att 

friskolor oftast är mindre än kommunala skolor vilket i sig kan leda till högre kostnader.36 Det 

finns också en risk att det blir en överetablering av skolor i en kommun vilket också kan leda 

till högre kostnader totalt sett.37 

Hur presterar då friskolorna? Jaap Dronkers och Peter Robert har analyserat data från 

PISA för 22 länder och kommit fram till att det finns stora skillnader mellan offentliga skolor 

och privata, både helt fristående och offentligt finansierade fristående som är vanligast i 

Sverige38. De privata alternativen presterar bättre men när socioekonomiska faktorer vägs in 

finns bara en liten eller ingen skillnad kvar och den förklaras framför allt med en bättre 

skolmiljö. Liknande resultat har Eva Myrberg vid Göteborgs Universitet kommit fram till.39 

Barn i fristående skolor har föräldrar med högre utbildning men friskolorna har å andra sidan 

en något lägre andel behöriga lärare. Myrberg menar att det är möjligt att friskolorna 

underpresterar eftersom det enligt hennes studie har en stor betydelse för barnens läs och 

skrivinlärning att lärarna har formell kompetens.40 Den officiella statistiken visar enligt 

skolverket på att elever från fristående grundskolor får högre betyg jämfört med kommunala 

skolor.41 Enligt skolverket kan det inte helt uteslutas att betygen sätts på olika grunder 

beroende på huvudman för skolan men som grupp betraktat har elever från fristående skolor 

högre betyg även på gymnasiet också när socioekonomiska faktorer vägts in.42 

 6.3.2 Legitimitet och demokrati (HG) 

Skälen för att släppa in fler aktörer bland de offentliga tjänsterna är inte bara ekonomiska eller 

organisatoriska utan också ideologiska och demokratibefrämjande. Detta gäller ju särskilt för 

skolorna vilka inte sällan drivs som föräldrakooperativ. Om brukarna i verksamheten också 

fanns representerade i ledningen för verksamheten tänktes det också kunna vara en skola för 

demokrati. Att välja skola skulle också, enligt utbildningsminister Beatrice Ask (m), vitalisera 

skolan och öka engagemanget hos föräldrarna samt skapa ”större lyhördhet för elevers och 

föräldrars önskemål hos skolor och kommuner”43 Detta ligger i linje med det som Montin 

                                                 
36 Skolverket, Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, 92 
37 Skolverket, Skolor som alla andra?, 14 
38Jaap Dronkers och Peter Robert, 545 
39 Eva Myrberg,. ”The effect of formal teacher education on reading achivement of 3rd-grade students in public 
and independent schools in Sweden” Educational Studies, vol 33, no. 2, (2007): 145-162 
40 Ibid., 159 
41 Skolverket. Skolor som alla andra?, 50 
42 Skolverket. Skolor som alla andra?, 50-51. Resonemanget bygger på jämförelser mellan betygen från 
grundskolan jämfört med betygen på gymnasienivå. Då kan man se en lite mindre samvariation mellan fristående 
skolor och kommunala när man jämför betygen mellan grundskola och gymnasieskola. 
43Regeringens proposition (1991/92:95), 8 
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beskriver som ett sätt att öka legitimiteten för offentliga institutioner vilket inte sällan 

beskrivs som ett problem i moderna samhällen. Det är intressant att notera att även om det 

konstateras i propositionen att några fristående skolor med religiös profil har startats är det 

inte det som sedan nämns i resonemanget om på vilket sätt fristående skolor skall kunna vara 

ett komplement till de kommunala skolorna44. Då lyfts i stället föräldrakooperativ, 

ämnesprofiler, skolor i nedläggningshotad glesbyggd eller pedagogiska metoder fram. 

Antingen räknade inte regeringen med att det skulle bli så många fristående skolor på religiös 

grund eller så är förklaringen att religiösa friskolor inte var det man önskade. En annan möjlig 

förklaring är att just de religiösa friskolorna uppfattades som kontroversiella och därför 

tonades ner i propositionen. 

Teologen Elisabet Gerle tar upp frågan kring pluralismens samhällspåverkan utifrån 

ett religiöst perspektiv och menar att de religiösa friskolorna utmanar det som varit 

modernismens grundhållning till religion: att religion är något strikt privat och att det 

offentliga samhället skall hållas rent från religiösa uttryck. Både kristna och muslimska skolor 

tar aktiv del i en väldigt central del av det offentliga samhället och som dessutom har med 

dess framtid att göra. Kravet på religionsfrihet tolkas av många kristna men framför allt 

muslimska grupper som ett krav och önskan att få ta plats i det offentliga rummet.45 De 

religiösa friskolorna är ett konkret sätt på vilket religionen åter tar plats i det offentliga med 

sina skilda betoningar i värdegrund. När värdegrunden i ett samhälle utmanas finns också 

anledning att fokusera på den och det blir därför allt mer aktuellt att tala om den i samhället 

gemensamma värdegrunden. Kritikerna ser det som att friskolorna, särskilt de religiösa, bryter 

sönder den värdegrund som finns medan tillskyndarna till friskolorna snarare ser deras 

substantiella bidrag till samhället.46  

Den gemensamma värdebasen och demokrati som begrepp kan alltså användas mot 

religiösa friskolor eftersom kritikerna hävdar att de religiösa friskolorna rycker undan den 

gemensamma basen som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Samma begrepp, 

demokrati, kan också användas för religiösa friskolor eftersom det från förespråkarna hävdas 

att möjligheten till konfessionell inriktning på skolan är en grundläggande demokratisk 

rättighet.47 En tredje väg skulle också kunna vara att se de religiösa friskolonra, oavsett 

                                                 
44 Regeringens proposition (1991/92:95), 9 
45 Elisabeth Gerle, Mångkulturalism – för vem?, 102 
46 Hans Ingvar Roth, ”Sekulärhumanistisk kritik av religiösa friskolor” i Berglund, Jenny och Larsson, Göran 
(red.). Religiösa friskolor i Sverige Historiska och nutida perspektiv. (Stockholm: Studentlitteratur. 2007), 264 
47 Anders Gerdmar. ”Idéburen skola mellan monokultur och mångkultur i Religiösa friskolor i Sverige”i 
Religiösa friskolor i Sverige, Jenny Berglund och Göran Larsson red., 211-239, (Stockholm: Studentlitteratur, 
2007), 236 
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konfession, som en utmaning som tvingar samhället att förhålla sig till den egna värdegrunden 

och därigenom bidrar till den gemensamma värdebasen i samhället. 

 6.3.3 Valfrihet som egenvärde (HG) 

Begreppen valfrihet och mångfald är i sig själv så starkt positivt laddade att de tjänar som 

motivation i sig själva och de kräver ingen ytterligare motivering eftersom det är allmänt 

accepterat att det är bra.48 Det finns flera sådana begrepp exempelvis demokrati och frihet. 

Dessa begrepp skulle tjäna på att problematiseras men eftersom de är så vaga är det också 

möjligt för många olika diskurser att artikulera begreppen inom sin egen diskurs.  

I en rapport från Skolverket beskrivs friskolereformen som en del av förändringen i 

det svenska samhället från folkhem till vad som skulle kunna kallas för valfrihetssamhälle. 49 

Valfrihetsreformerna förekommer runt om i världen och i många delar av den förut statliga 

förvaltningen. En valfrihetsreform behöver inte i sig betyda att privata aktörer släpps in. Det 

kan också handla om att medborgare kan välja exempelvis sjukhus eller skola i en annan del 

av landet. Sjukhusen och skolorna är fortfarande statliga men kan ha olika inriktning. Ofta 

innebär det dock att privata aktörer släpps in för att konkurrera med de förut statliga 

institutionerna.  

Ann-Christin Kjellman har gjort ett studium över valfrihetsreformen och dess 

påverkan i Stockholm och ger två synsätt och motivationer till valfrihetsreformerna.50 Det 

första är det som beskrivits ovan: en ideologiskt betingad förändring där valfriheten i sig själv 

är eftersträvansvärd. Den andra utgångspunkten är en individinriktad demokratisyn. Det 

innebär att individlösningar prioriteras före kollektiva och individens rättigheter betonas 

starkare. Ett reellt val blir då viktigt för att förverkliga denna demokratisyn. Dessa två 

kombineras i resonemanget kring friskolereformen och i en av de inledande propositionerna 

skriver dåvarande utbildningsminister Beatrice Ask (m) att målet för friskolereformen är ”att 

åstadkomma största möjliga frihet för barn och föräldrar att välja skola”51  

Friskolor har funnits i Sverige på bred front i ungefär 20 år. Det är troligen för tidigt 

att säga hur de kommer att påverka det svenska skolsystemet och samhället. Eftersom de 

flesta friskolor som startas är allmänna och saknar särskild inriktning52 blir skolor med 

religiös inriktning en allt mindre del av det totala antalet fristående skolor. Skolverket menar 

                                                 
48 Skolverket,Valfrihet och dess effekter inom skolområdet , 35 
49 Ingrid Nilsson. Fristående skolor – internationell forskning 1985-2000. (Skolverket: 2002), 40 
50

Ann-Christin Kjellgren, Hurra för valfriheten - men vad skall vi välja?: Val av grundskola i Stockholm åren 
1994-96. (Stockholm: HLS Förlag, 2001), 26 
51 Regeringens proposition 1991/92:95, s.8 
52Skolverket, Skolor som alla andra?, 63 
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också att det i framtiden troligen blir mindre viktigt att diskutera vem som är huvudman för 

skolan eftersom skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor kommer att bli allt 

mindre genom att reglering och kontroll har blivit tydligare.53 Skolverket säger i en rapport 

från 2005 att ”de fristående skolornas betydelse som pedagogiskt alternativ som erbjuder 

något annat än de kommunala skolorna [tenderar] att bli allt mer diffus”54 En reflektion 

utifrån detta är att man implicit också verkar säga att de fristående skolorna på religiös grund 

är de som har tydligaste profil. Det är därför intressant att se hur man i dessa skolor ser på sitt 

arbete och sin profil. 

 6.3.4 Föräldrarnas val? (HG) 

Oavsett vilka skäl föräldrar har att välja tycker de flesta att det är bra att det finns en reell 

möjlighet att välja. Enligt en undersökning som refereras i en rapport från Skolverket skulle 

det vara så många som 90% av föräldrarna som uppskattar möjligheten att välja skola.55 Bland 

föräldrar är ett vanligt skäl till att välja en fristående skola närheten mellan lärare, skolledning 

och föräldrar vilket hänger samman med att fristående skolor ofta är små.56 Undersökningar 

visar att skälen till att föräldrar väljer skolor ofta är den fysiska närheten och ofta får 

föräldrarna tips om skolan från grannar eller vänner.57 Montin refererar också till 

undersökningar från 80-talet där många medborgare upplevde maktlöshet i förhållande till de 

offentliga institutionerna.58 När privata aktörer släpps in på den offentliga arenan tänktes det 

vara ett sätt för föräldrarna att ”rösta med fötterna” och välja bort det alternativet som man 

uppfattade som mindre bra. Det är dock så att när föräldrar väljer är det oftare till en viss 

skola än från en annan.59  

Mycket vanliga argument för friskolor är möjligheten till bättre social miljö, lugn och 

ro och tydligare kunskapskrav. Ofta förklaras friskolornas bättre resultat just med den bättre 

psykosociala miljön för elever och lärare vilket i sin tur ofta beror på mindre klasser och 

närmare relation mellan skola och hem.60 Ingrid Nilsson skriver en rapport från Skolverket 

                                                 
53 ibid., 60 
54 ibid., 67 
55 Skolverket, Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, 56 
56 Skolverket, Skolor som alla andra?, 17 
57 Ann-Christine Kjellman, 220-221 
58 Stig Montin, 173 
59 Skolverket, Valfrihet och dess effekter inom skolområdet, 77 
60 Jaap Dronkers och Peter Robert, ”Differences in Scolastid Achevement of Public, Private Government-
Dependent, and Private Independent Schools: A Cross-National Analysis” Educational Policy, vol 22, (2008): 
541-577) , 546 
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om friskolors olika funktioner i samhället.61 Utöver de vanliga funktionerna finns också långt 

mindre uttalade funktioner såsom statusförvärv.  

I en inspektionsrapport från 2004 lyfts det nära samarbetet mellan lärare och 

föräldrar fram som något i huvudsak positivt. Risken finns dock enligt Skolverket att den nära 

kontakten kan innebära att föräldrarna vill påverka skolan i en riktning som skulle kunna stå i 

strid med värdegrunden. Detta har man emellertid inte funnit indikationer på vid sina 

inspektioner. De nära relationerna mellan lärare och mellan lärare och huvudman som ofta är 

fallet på fristående skolor kan också enligt rapporten innebära att den kritiska granskningen av 

verksamheten försvåras. Föräldrarnas inflytande är också något som är implicit 

kvalitetshöjande eftersom föräldrar som valt skola också sannolikt har ett högre engagemang i 

barnens skola och skolarbete. 62 

 6.5 Debatten kring friskolor (HG) 

Det har allt sedan friskolereformen i början av 90-talet funnits en stark kritik mot friskolor. 

Exempelvis uttalar sig ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner i Svenska 

Dagbladet om privatiseringen av skolor i Täby. 

 Ska skolan vara en garanti för alla elever att få likvärdiga förutsättningar i livet eller 
ska enskilda få tjäna så mycket pengar som möjligt? Vi lärare känner en stark oro 
för att det numera inte är elevens rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet som 
står i centrum i den svenska skolan, utan en ideologisk övertro på mångfald av 
aktörer på skolans område. 63 

Det har också höjts röster på att kraven och kontrollen måste skärpas vilket skett i omgångar 

också av den borgerliga regeringen som suttit sedan 200664. Ändå är det möjligt att konstatera 

att de fristående skolorna har skaffat sig en självklar plats i det svenska samhället och har 

också accepterats av socialdemokraterna vilka från början var starka kritiker. Vid 

regeringsskiftet 1994 sade den nya socialdemokratiska regeringen att de fristående skolorna 

bidragit till mångfald inom skolsystemet.65 

En vanlig kritik är att de fristående skolorna bidrar till segregation eftersom det är 

belagt att föräldrar till barn i fristående skolor generellt har en högre utbildning.66 Dessa 

skillnader har också konstaterats i internationella undersökningar.67 Samtidigt påpekar 

                                                 
61 Ingrid Nilsson, 29-30 
62 Skolverket. Inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande.  (Skolverkets 
diarie nr. 54-2003:2372, 2004), 36 
63 Svenska dagbladet, Granska Reinfeldts gärning i Täby, 4/5 2009 
64 Svenska dagbladet, Regeringen vill skärpa reglerna för religiösa friskolor, 15/10 2007 
65 Skolverket, Skolor som alla andra, 9 
66 Ibid., 33 
67 Eva Myrberg, 146; Jaap Dronkers och Peter Robert, 545. 
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Arnman m.fl.68 att det på individnivå kan vara så att ett fritt val av skola motverkar 

segregation eftersom en elev kan välja att gå i en annan skola än den som ligger i ett socialt 

segregerat bostadsområde. Skolverket skriver i sin rapport att det finns skillnader i social 

sammansättning i fristående skolor men att de skillnaderna inte är särskilt stora.69 

Arnman m.fl. sammanfattar sin kritiska studie med ett antal påståenden där det bland 

annat sägs att valfriheten i skolan ”är ett politiskt projekt för de högutbildade […] och drivs 

för att legitimera de egna önskemålen om utbildning”70. Detta skall enligt Arnman m.fl. leda 

till en större acceptans för sortering inom skolan. Kritikerna menar att detta leder till ett 

djupare problem för skolorna att ge demokratisk fostran eftersom den gemensamma 

värdegrunden går förlorad när skolan skiktas och diversifieras.71 Det finns inte sällan en 

uttalad rädsla att de fristående skolorna skall driva på utvecklingen mot ett allt mer segregerat 

samhälle. Tomas Englund skriver om föräldrarnas inflytande över vilken skola barnen går 

som ett stort problem.  

Mot en utslagsgivande föräldrarätt vill jag ställa de risker, ja de förfärande 
konsekvenser, detta kan innebära. Exempelvis kanaliseras föräldramakten via skolor 
som är helt föräldraberoende och som utnyttjas för att utöva en indoktrinering av (de 

ofta försvarslösa) barnen (som i de fundamentalistiska skolorna)
72  

I stället för en ”utslagsgivande föräldrarätt” vill Englund se samhällets gemensamma värdebas 
i skola såsom den exempelvis var gestaltad i Lgr 80. Han menar att: 

Staten och dess nationella läroplan har varit det medel med vilken barnen via skolan 
kunnat frigöras från ensidig (föräldra-)påverkan. 73 

Det nya skolsystemet med möjligheten för föräldrar att välja äventyrar enligt 

resonemanget grundläggande samhälleliga begrepp så som demokrati och pluralism.74 Det 

kan i detta sammanhang vara intressant att notera att när Kjellman frågade föräldrar om 

möjligheten att välja skola i Stockholm framkom att bland de föräldrar som var invandrare, 

vilka i högre grad än svenskar valde skola åt sina barn, motiverades detta ofta med att det var 

en rättighet som de gärna ville ha. Eftersom flera av de intervjuade föräldrarna hade egna 

erfarenheter från de kommunistiska diktaturerna var de måna om den frihet de hade att välja 

skola och de hade mycket liten förståelse för kritiken av valfriheten i den svenska skolan.75  

                                                 
68 Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog, 78 
69 Skolverket, Inspektion av fristående skolor med konfessionell inriktning eller motsvarande .( Skolverket 2004) 
33 
70 Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog ,162 
71 Ingrid Nilsson, 23 
72 Tomas Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte?, 212 
73 Ibid., 154 
74 Ibid., 212 
75 Ann-Christine Kjellman, 203 
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Att friskolor eller över huvudtaget valfrihet inom skolan resulterar i segregation 

återkommer i internationella studier. Lauder & Huges76 refererar studier från Nya Zeeland 

vilka pekar i samma riktning som Arnman m.fl. Lauder & Hughes menar att friskolorna driver 

fram segregation eftersom det fria valet i praktiken inte är så fritt utan egentligen enbart är 

tillgängligt för föräldrar med hög inkomst och framför allt hög utbildning. Detta betyder att 

tanken att elever från mindre bemedlade områden skulle kunna välja sig ur sin situation till en 

bättre skola inte fungerar i verkligheten. Resultatet blir i stället att de som befinner sig i det 

övre skiktet av varje samhällsklass flyttar sina barn ur de mindre bemedlade områdena till 

bättre skolor, kvar blir de som inte väljer. Dessa är enligt Lauder och Hughes, med några 

undantag, de mindre bemedlade. Detta leder till en polarisering mellan skolorna. Lauder & 

Hughes pekar också på risken att högpresterande skolor är högpresterande eftersom de kan 

välja och välja bort elever, medan det inte är ett alternativ för de vanliga skolorna. Liknande 

kritik hörs inte sällan i den allmänna debatten i Sverige. 

Undersökningar gjorda i Sverige ger visst stöd för den kritik som förs fram Arnman 

och Lauder & Hughes men tendenserna är inte så starka som på Nya Zeeland.  I svenska 

undersökningar kan man se en skillnad i utbildningsnivå mellan föräldrar till barn i vanliga 

skolor och föräldrar till barn i fristående.77 Resultaten är dock inte helt entydiga och 

skillnaderna är inte särskilt stora. Dock konstateras i en rapport från Skolverket 2005 att 

invandrarföräldrar som väljer friskolor för sina barn generellt har högre utbildning än andra 

invandrarföräldrar.78 Det är dock enligt rapporten möjligt att dessa skillnader förklarar de 

högre resultaten för barn i fristående skolor jämfört med kommunala. Det är inte givet att 

skillnaderna i prestation alltid går i den riktning som förväntas. Det finns exempelvis 

undersökningar som visar att fristående skolor i länder som har fler helt fristående skolor, som 

inte finansernas genom offentliga medel, faktiskt presterar sämre än offentliga skolor när 

socioekonomiska faktorer räknas in.79 Detta kan bero på att dessa privata skolor inte har 

tillräckligt starkt incitament att anstränga sig eftersom de ändå kommer att nå framgång.  

Ann-Christin Kjellman har gjort en undersökning kring föräldrars val i Stockholm 

och bekräftar där att välja skola av naturliga skäl framför allt är ett storstadsfenomen eftersom 

utbudet på mindre orter är begränsat.80 I hennes sammanfattning konstaterar hon, i motsats till 

det som referats ovan, att det inte är fler högutbildade som väljer skola för sina barn och att 

                                                 
76 Hugh Lauder och David Hughes, Trading in futures: Why Markets i Education Don´t Work. (Philadelphia: 
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78 Skolvkerket, Skolor som alla andra?, 65 
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invandrargrupper är överrepresenterade bland dem som väljer. Inte heller i socialt segregerade 

områden väljer högutbildade i högre utsträckning andra skolor. Att skolor i invandrartäta 

områden ofta presterar sämre förklarar Kjellman med det stora inflödet av elever som är 

nybörjare i svenska. Övriga skolor presterar enligt genomsnittet. Kjellmans undersökning 

gäller bara Stockholm. Dessutom är hennes studie nu tio år gammal.  

Kritik mot fristående skolor kommer också från de kommuner där skolorna etableras 

eftersom det ofta blir svårt för kommunerna att planera skolverksamheten. Kommunerna kan 

inte neka etableringen av fristående skolor och detta påverkar elevunderlaget och minskar 

kommunens möjligheter att spara pengar genom nedläggningar av skolor eftersom de 

skolorna då kan drivas vidare som fristående. Man menar att kommunerna är skyldiga att 

tillse att det finns skola för alla men blir genom friskolornas etablering ekonomiskt 

bakbundna eftersom systemet blir ”ryckigt” och svåröverskådligt. 81 

 

 7. TRE DISKURSER KRING SKOLAN 

I enlighet med vår metodologiska utgångspunkt kommer vi här innan vi går in på resultat och analys att teckna 

de huvudsakliga diskurser som finns representerade i debatten kring skolan och som ofta återkommer i de 

skoldokument vi har använt som material. Det skulle varit tänkbart att också presentera en ”kristen diskurs” 

men eftersom den är svår att precisera och dessutom i vårt material hänger nära samman med 

värdegrundsdiskursen nöjer vi oss med att peka på den och exemplifiera från vår empiri när den kristna 

diskursen dyker upp. 

Likaså skulle det vara möjligt att foga samman valfrihetsdiskursen med kvalitetsdiskursen och ge dem 

det övergripande namnet den nyliberala diskursen. Eftersom den nyliberala diskursen manifesteras i vårt 

material i de två varianter vi angett har vi emellertid valt att hålla isär dem. 

 7.1 Valfrihetsdiskursen (HG) 

Vem finns skolan till för? Är valfriheten för den enskilde eller det gemensamma bästa det som 

man bör sträva mot. Det finns en inbyggd konflikt i samhället som inte kan lösas på ett enkelt 

sätt. Det är inte ens önskvärt eftersom varje ytterlighet mellan valfrihet och det allmänna 

representeras av extrema och människofientliga system. Konflikten mellan den enskildes 

valfrihet och det allmännas exemplifieras på ett mindre tydligt sätt i konflikten i etablering 

mellan Skolverket och den berörda kommunen. Inte sällan motsätter sig kommunen 

etableringen av en friskola medan Skolverket tillstyrker och skolan kan sålunda etableras mot 
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kommunens vilja. Francia pekar på denna konflikt i slutet av sin avhandling och ställer där 

frågan om skolverket sätter valfriheten framför likvärdigheten.82 

Valfrihetsdiskursen är inte ny och i skolans värld är det den nyliberale ekonomen 

Milton Friedman som formulerar den tanke som sedan har blivit vanlig i många länder: school 

vouchers (skolpeng). Målet var att släppa in marknadskrafterna också i skolans värld för att 

frigöra den potential som tänktes finnas i den fria marknaden. Detta var klart ideologiskt 

betingat och tänktes ge effekter inte bara i lägre kostnader utan en slags vitalisering av både 

politik och demokrati.83 Det är tydlig marknadsliberal tradition i Adam Smiths efterföljd som 

klingar i det Friedman säger: 

Den typ av ekonomisk organisation som direkt åstadkommer ekonomisk frihet, 
nämligen den konkurrenspräglade kapitalismen, befrämjar även den politiska friheten, 
eftersom den skiljer den ekonomiska makten från den politiska och därmed möjliggör 
för de båda makttyperna att ömsesidigt motverka varandra.84 
 

För att värna om den gemensamma värdebasen i samhället verkar inte Friedman 

beredd att släppa skolan helt åt marknadskrafterna eftersom det skulle äventyra den 

miniminivå som är nödvändig för att hålla samman samhället. I stället formulerar han en slags 

medelväg i vouchersystemet. Tanken är att varje elev får en slags check som eleven sedan tar 

med sig till den skola föräldrarna väljer, oavsett som det är den kommunala skola som ligger 

närmast eller om det är en friskola i grannkommunen. På detta sätt skulle statens engagemang 

minimeras till att enbart gälla tillsynen så att skolorna uppfyller vissa minimikrav. Det är 

intressant att Friedman argumenterar för ett vouchersystem för att jämna ut 

styrkeförhållandena mellan skolorna. Han skriver i en amerikansk kontext där det enda 

alternativen till de statliga skolorna är religiösa skolor, om man nu inte har råd med helt 

privata skolor. Detta ger de religiösa skolorna, vanligen katolska, ett övertag som enligt 

Friedman skulle kunna utmana den gemensamma värdebasen i samhället. Det verkar som om 

Friedman också förutsätter att de religiösa skolorna, församlingsskolorna, inte skulle få del av 

den offentliga finansieringen utan nöja sig med de institutioner som står bakom.85 Ett 

argument mot vouchersystemet i USA blev också att det skulle äventyra uppdelningen mellan 

kyrka och stat eftersom det då förutsattes att också religiösa skolor skulle få del av statliga 

pengar.86 Målet som Friedman ser framför sig är en blandning av olika alternativ, privata och 
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offentliga, skolor som drivs i vinstsyfte och skolor som understöds av institutioner. Allt för att 

öka valfriheten. I slutet på sitt kapitel om skolans roll i utbildningsväsendet nämner Friedman 

det som senare blev ett starkt incitament för vouchersystemet och som sedan fick dem att på 

allvar bryta fram: en metod för att bryta bostadssegregeringen.87 Det var inte längre primärt 

konservativa eller religiösa grupper som förespråkade vouchersystemet utan de människor 

som bodde i socialt eftersatta områden i USA. Det fanns en önskan att få en förändring till 

stånd så att de mindre bemedlade skulle få bättre utgångspunkt och inte behöva acceptera usla 

skolor.88 Det blir tydligt att det handlar om ett undermåligt skolsystem där vissa områden var 

så kraftigt tillbakasatta att USA:s HD förklarade skolsystemet icke förenligt med 

konstitutionen. Debatten då gled över från strikt ekonomiska termer mot frihetsaspekten och 

möjligheten för familjer att välja och välja bort skolor som inte levde upp till grundläggande 

krav. Därigenom tänkte man sig kunna bryta gettoiseringen och ge de familjer som ville 

möjligheten att välja skolor i bättre områden och därigenom bättre utbildning för sina barn. 

Denna tanke återkommer också i svenska studier exempelvis Kjellmans studie av 

valfrihetsreformens påverkan på skolan i Stockholm. En förälder utryckte faran i att barnen 

alltid skulle placeras i skola där de bodde eftersom ”eleverna blir allt för beroende av den stil 

som är i området”.89 Här rör sig föräldern i valfrihetsdiskursen för att motivera det som 

föräldern menade var bättre möjligheter för barnet vilket i sig motverkar segregation. 

 7.2 Kvalitetsdiskursen (HG) 

I en och samma text kan finnas flera olika diskurser som existerar samtidigt och går in i 

varandra. Vårt huvudmaterial utgörs av kvalitetsredovisningar och av själva namnet framgår 

att dokumentet som sådant är fast förankrat i en positivistisk syn på kvalitet. Kvalitet 

betraktas i denna diskurs som något alltid mätbart och jämförbart och det är det som är syftet 

med kvalitetsredovisningen. Den skall ligga till grund för statens kontroll av skolorna så att de 

lever upp till kvalitetskraven.90 Det finns en tydlig trend att prioritera det kvantifierbara och 

mätbara.91 Kvalitetsbegreppet i skolan möter ofta kritik för att försöka mäta det som 

egentligen inte kan mätas eller att man använder fel metoder för att mäta kvalitet. 

Kvalitetsdiskursen är enligt denna kritik hämtad ur en positivistisk tradition eller från 
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industrivärlden där kvalitet alltid kan sammanfattas i värden och placeras på skalor.92 

Kvalitetsredovisningen är ett utslag av den trenden och står som dokument betraktat i 

kvalitetsdiskursen. Förordningen om kvalitetsredovisning är från 1997 och har ett mycket 

tydligt fokus i kvalitet och jämförbara mål. 1§ lyder: 

Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och 
utvärderingen av verksamheten.93 
 

Kvalitetsredovisningen har som syfte att visa på i vilken mån skolan når upp till de nationella 

målen och även åtgärdsplan i de fall skolan inte når målen. Betyg fyller samma syfte som 

kvalitetsredovisningarna men på individnivå. Kvalitetsredovisningen berör organisationens 

(skolans) uppdrag och måluppfyllelse. 

Det finns olika uppfattningar kring vad som är kvalitet och många olika aktörer söker 

ringa in begreppet. Här pågår en diskursiv kamp där begreppet kvalitet definieras på väldigt 

olika sätt beroende på vem som talar. Utvärderingar är i hög grad en fråga om kontroll och 

därmed också makt.94 

Ulf Schüllerqvist har i sin studie beskrivit en förskjutning i diskursen kring skolan 

från det som gällde under 60- och 70-talet där värdebasen enligt Schüllerqvist kan beskrivas 

som: ”Icke-segregering (socialt och geografiskt), social utjämning, jämlikhet, generell 

medborgarkompetens […], samhälleligt utbildningsansvar.”95 Denna diskurs med sin 

värdebas blev i stället under -80 och -90 talen till ”individuell valfrihet, föräldraansvar för 

utbildningen, effektivitet och konkurrens.”96 Denna omsvängning skedde inte bara inom de 

borgerliga partierna utan var också något som till viss del anammades av socialdemokratin.97 I 

denna diskursförändring ligger också implicit utvärderingsdiskursen eftersom den i hög grad 

hänger samman med avreglering och införandet av valfrihet. När det finns många alternativ 

att välja mellan är det viktigt att skaffa sig instrument för utvärdering vilket är viktigt inte 

bara för tillsynsmyndigheter utan också för konsumenten och för konkurrensens skull. Om det 

skall vara möjligt att jämföra olika alternativ är det också nödvändigt att ha ett standardiserat 

mått för att göra jämförelsen tillgänglig och enkel för gemene man. 
                                                 
92 Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence,  Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv - 
exemplet förskolan, (HLS förl., Stockholm, 2002),140 
93 Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., hämtat från Riksdagens hemsida, 
hämtat 28/4 2009 
94 Sten Pettersson och Erik Wallin (2006) ”Utvärderingsmakt” i Rombach & Sahlin-Andersson red. Från 
sanningssökande till styrmedel., 104 
95 Ulf Schüllerqvist ”Förskjutningen av svenska skolpolitisk debatt under det senaste decenniet” i Tomas 
Englund (red.), Utbildningspolitiskt systemskifte?, Stockholm:HLS Förlag, 1995, 54 
96 Ulf Schüllerqvist, 92 
97 ibid., 69 
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 7.3 Värdegrundsdiskursen (JB) 

Vid skolavslutningen till jul och sommar kommer ”värdegrundsdiskursen” upp i dager. Varje 

år samma sak, kan man ha skolavslutningen i kyrkan eller inte? Får man sjunga Den 

blomstertid? Får prästen närvara i sin egen kyrka? 

 Värdegrund är ett nykonstruerat ord och finns med i läroplanen från 1994. Till 

värdegrunden hör andra begrepp som till exempel frihet, jämställdhet, integritet, solidaritet, 

demokrati och mångfald.98 Många skolor arbetar med att hitta en gemensam värdegrund. Det 

hålls nationella konferenser om värdegrunden. Ibland talar vi om samhällskontrakt och hur det 

ser ut. Det var ett tänkt avtal mellan medborgaren och samhället. Värden och värderingar är 

per definition flytande. Värden värderas olika och förhåller sig alltid till något annat. Vissa 

värden är långvariga andra värden och värderingar förändras över tiden. 

 Under den tid kyrkan var huvudman för skolan var värdegrunden inte 

oomtvistad men den var tydlig. Det var naturligt med kyrkan som huvudman att tyngdpunkten 

i den elementära utbildningen låg på kristendom eller tidigare katekesundervisning. Detta var 

en konsekvens av Martin Luthers reformation av kyrkan. Bibeln och läsningen av guds ord 

borde vara tillgängligt för alla. Därför översatte reformatorerna Bibeln till folkspråk och den 

reformerade kyrkan ville att så många som möjligt skulle lära sig att läsa själva om de 

underbara gärningar Gud gjort. Undervisning och läskunnighet blev ett projekt för den 

reformerade kyrkan. Utbildningskompetensen i Sverige före 1900-talets moderniseringar i 

samhället fanns i kyrkan med sin långa tradition alltifrån medeltidens kloster och universitet 

till katedralskolor och undervisning på församlingsnivå. I det förmoderna samhället var vård, 

skola och omsorg kyrkliga angelägenheter och för denna uppgift upptog kyrkan skatter. På 

dessa områden var kyrkan med sin kompetens en utförare för det allmännas räkning. 

Den marxistiska socialismen som växte fram under slutet av 1800-talet och början på 

1900-talet utgår från historiematerialismen, där de härskande klasserna som adel och präster 

upprätthåller makten i samhället med hjälp av politiska och ideologiska mekanismer. 

Utbildningen är en sådan maktmekanism i socialistisk tradition. Utbildningen under slutet av 

1800-talet sågs av den framväxande kommunismen som ett maktmedel för att underordna 

samhällets underklasser. Det pågick en kamp i samhället enligt socialisterna och 

maktideologins bärare identifierades som församlingsprästerna i Svenska Kyrkan. Dessa 
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ansågs bedriva undervisning som syftade till underdånighetsfostran och legitimering av de 

rådande förhållandena.99 Därför kan professorn i pedagogik i Örebro, Tomas Englund, skriva: 

Folkskolans läroplan kom alltså att bestämmas utifrån en kampsituation, där den 
feodala överklassens syn på moralisk fostran av de växande proletära skikten slog 
igenom och där folkskolan kom att överlämnas i prästerskapets våld.100 

I takt med att det allmännas kompetens ökade i takt med ökade utbildningsinsatser kunde 

skolan förstatligas och kyrkan kunde mer och mer släppa ansvaret för utbildningen. I en 

regeringsproposition från 1930 noterar det föredragande statsrådet att om kyrkoherden befrias 

från sitt obligatoriska ordförandeskap i skolstyrelsen skulle han få mera tid att ägna sig åt ”de 

egentliga kyrkoärendena”.101 Statsrådet gör också en notering till den 10§ i Lag om 

skolstyrelse i vissa kommuner: 

Märkas bör, att även numera bland kyrkans män finnes en utbredd önskan, att 
prästen måtte, till fördel för de kyrkliga uppgifter, som åvilar honom, befrias från det 
direkta ansvaret för folkskoleväsendet.102 

Den svenska staten hade från tidigt 1900-tal börjat utveckla en egen kompetens på 

utbildningsområdet. Värdegrunden i läroplanerna som följde kom att förskjuta fokus från den 

kristna tron till fosterlandet och hembygden. Den fosterländska samhörighetsfostran nådde sin 

höjdpunkt i det svenska skolväsendet strax efter andra världskriget.103 Den som gick i skolan 

under den här tiden eller var lärare känner till exempel till häftena som på Skolöverstyrelens 

anmodan skulle läras in och kallades ”Skolans stamsånger”. Häftet inleddes med Du gamla du 

fria, Kungsången och de nordiska nationalsångerna. Nu fanns en skola som inte uppfostrade 

kristna längre utan medborgare och principen för social integration blev social fostran eller 

samhörighetsfostran. Medborgarkunskap och senare samhällskunskap var nya ämnen vid 

sidan av kristendom och historia. Värdegrunden som utvecklades från det demokratiska 

genombrottet 1921 med den kvinnliga rösträtten var att eleven i skolan skulle lära sig att 

arbeta och fostras till en god samhällsmedborgare. Det gällde att lära sig sina skyldigheter och 

att underordna sig de lagar som stiftades för samhället. Eleven lärde sig sina demokratiska 

rättigheter och rätten att rösta och vara en del av det politiska livet.104  

2000 arrangerade Skolverket en nationell konferens om värdegrunden. Här 

medverkar bland andra professorn i pedagogik Tomas Englund med sin historiematerialistiskt 
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färgade samhällssyn.105 Han håller sitt anförande efter generaldirektören Mats Ekholm. 

Konferensen avslutas med ledarskribenten på Aftonbladet Helle Klein, som numer har blivit 

präst i Svenska Kyrkan. Under konferensen talas om demokratiska värden som utgörande 

värdegrunden. Dessa värden ska uttolkas så att de kan omfatta alla och inte leda till ett vi och 

ett dom.106  

Värdegrunden i vår tid är alltså demokratisk och här börjar problemet för skolan 

idag. Demokrati i sig för inte med sig något bestämt värde mer än att de röstberättigade som 

är flest får bestämma. Skulle elever vara röstberättigade i skolan så skulle de bestämma. I 

läroplanen från 1994 finns inte formuleringen gemensam värdegrund. Däremot talas det om 

”vårt samhälles gemensamma värderingar”.107 

Här står idag den individualiserade, demokratiska skolan och funderar över sin 

värdegrund som ska omfatta alla och ingen får vara utanför. I värdegrundsdiskursen får heller 

inte glömmas bort att Lpo94 själv gör en avgränsning kring vad värdegrunden är i sitt 

nämnande av två exempel på värdegrunder. Kristen etik och västerländsk humanism, två 

begrepp som också hör till värdegrunden, tidigare refererade i arbetet.  

Nu är vi tillbaka där vi började, med skolavslutning i kyrkan eller inte? Vilka sånger 

kan vi sjunga? Psalmer för att påminna oss om kyrkans tid som huvudman för skolan? 

Nationalromantiska stamsånger för att påminna oss om statsskolans samhörighetsfostrande 

roll under och efter världskrigen? Demokratiska populära sånger som påminner om nuet? Kan 

skolans ceremonier utformas så att alla tre värdegrundsbidrag representeras och respekteras 

för vad de är? En fråga om identitet, förankrad historiskt och i nuet med siktet ställt framåt. 

 8. RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel kommer att redovisas i två huvuddelar eftersom det finns två författare som ansvarar för resultat 

och analys av två skolor vardera. Resultatet kommer att redovisas på två olika sätt beroende på författarnas val 

och att materialet är olika på de fyra skolorna. 

 8.1 SSHL (JB) 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) är ett av tre riksinternat och klassas av 

Skolverket som sådant. Skolan är en sammanslagning av de två tidigare internatskolorna som 

låg i staden Sigtuna. De två skolorna Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverket (SHL) 

grundad 1927 och Sigtunaskolan (SS) grundad 1924 slogs samman 1980 i en skola. SHL 
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grundades av Manfred Björkqvist, sedermera biskop i Stockholm. SS grundades av teologen 

Harry Cullberg. Skolan har idag ca: 580 elever fördelade på högstadium och gymnasium. Ca: 

350 elever bor på internat. Skolan drivs i stiftelseform och skolans huvudman är Sigtuna 

Skolstiftelse. Skolan söker alltså sina rötter tillbaka till 1920-talet och den blomstring staden 

Sigtuna upplevde då. Skolan har varit statsunderstödd (SHL) sedan 1931. Skolans tillkomst 

hänger intimt samman med Sigtunastiftelsen och dess syften. Sigtunastiftelsen grundades av 

människor som stod ungkyrkorörelsen nära. De avsåg att stödja och att utbilda frivilliga i 

arbete för luthersk tro och kyrklig bildning i Sverige. En av stiftarna var ärkebiskopen Nathan 

Söderblom. Manfred Björkqvist, en av grundarna var också ledare för ungkyrkorörelsen och 

utgivare av dess organ Vår lösen. Skolmannen Björkqvist ivrade för ökat utrymme för 

religionsundervisningen och karaktärspedagogik. Det blev ett program som han utvecklade i 

skrifterna ”Kyrklig folkhögskola” från 1908 och ”Religionsundervisningen i folkhögskolan” 

från 1913.  

 8.1.2 Källmaterialet till SSHL (JB) 

Från Sigtunaskolan Humanistiska läroverket (SSHL) kommer ett antal olika opublicerade 

dokument. Några dokument är producerade för att delas ut till elever och föräldrar. Till dem 

hör rekryteringsbroschyren ”Kunskap för framtiden vänner för livet” och ”Värdegrund och 

regler för SSHL”. Vidare finns ”Stadgar för Sigtuna skolstiftelse”. Det andra materialet ger 

mer intryck att vara producerat för skolans interna arbete och för att underlätta insyn i 

verksamheten för till exempel Skolverkets eller Skolinspektionen. Till detta material kan 

räknas: 

1 Utvecklingsplan 

2 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse 

3 Likabehandlingsplan i kortversion 

4 Arbetsplan 

Skolan har nyligen genomgått en inspektion från skolmyndigheterna och därför finns 

ett dokument som heter ”Analys och åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna”. I dokumentet varvas skolinspektionens 

texter och synpunkter med skolans analyser och svar.  

 8.1.3 Diskursen på SSHL (JB) 

SSHL är en skola som ofta talar om sin tillkomsthistoria och om de värderingar som sägs vara 

förknippade med den. I rekryteringsbroschyren heter inledningsavsnittet ”Stolta traditioner, 
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stora visioner”.108 Här talas om ”traditionsrika elevhem” och överhuvudtaget att ”här finns 

traditioner som vi är stolta över och vårdar ömt, men viktigast för oss är ändå att alltid se 

framåt.” Skolan berättar att den inte bara har ”internationell atmosfär” och levererar 

undervisning av högsta klass utan att den också vill stötta personlig utveckling till 

”självständiga och ansvarstagande individer med humanistiska värderingar”.109 De tilltänkta 

eleverna tillfrågas i broschyren om de vill arbeta med ”elevdemokrati” och ”elevinflytande” 

vägen för detta arbete går igenom de olika elevföreningar som finns på skolan, en del gamla 

och en del nya.110 Här kan eleven visa sitt engagemang. Rekryteringsbroschyren kan vara det 

första mötet med skolan.  

Det andra dokumentet som eleven förmodligen får ta del av är ”Värdegrund och 

regler för elever vid SSHL”. Den lilla skriften inleds med orden ”I din hand håller du ett av 

SSHL´s viktigaste dokument”.111 Här får läsaren/eleven stifta närmare bekantskap med de 

övergripande ”demokratiska och humanistiska värderingar” som sägs ligga till grund för hela 

skolans verksamhet. Skriften är uppdelad i två delar: värdegrunden och regler. Värdegrunden 

har förankring i ”kristen humanism” som kännetecknade grundarna Manfred Björkqvist, 

Harry Cullberg och Arvid Bruno. Deras grundsyn innebar ”respekt för ideella, eviga värden” 

och ”medmänsklighet” samt ”omsorg om de svaga, tolerans mot oliktänkande och kamp mot 

alla former av förtryck och diskriminering”. Uttrycken hämtas ur SSHLs målbeskrivning från 

1983. Vidare hävdas att denna grundsyn och dessa värden stämmer ”väl överens med 

grundsynen i de nationella läroplanerna för grund- och gymnasieskolan”. Till intäkt för detta 

citeras ur Lpo94 att ”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på”. I broschyren möter vi också 

tanken på att SSHL är en ”internationell mötesplats” och att eleven förväntas bemöta vuxna 

och kamrater med ”en humanistisk livssyn, det vill säga respekt för och tilltro till 

människan”.112 Sedan tar reglerna vid i dokumentet där vi kan lägga märke till att det under 

rubriken Propaganda står att läsa: ”propaganda och ideologier som är oförenliga med SSHLs 

värdegrund är inte tillåtna”.113 

 SSHL drivs av Sigtuna Skolstiftelse. I stadgarna står i §2 att stiftelsens ändamål 

är att driva internatskola med ”den etiska grundsyn som sedan grundandet utmärkt 

                                                 
108 SSHL. Kunskap för framtiden vänner för livet., 5 
109 ibid. 3. 
110 ibid. 17. 
111 SSHL. Värdegrund och regler för elever vid SSHL., 1. 
112 ibid., 3. 
113 ibid., 4. 



 30 

Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan och i övrigt enligt de lagar och 

författningar som vid envar tidpunkt gäller för svenskt skolväsende”.114 

 I inledningen till Utvecklingsplanen slås fast att ”attraktionskraften” för skolan 

grundas på en kvalitativ utbildning ”baserad på humanistisk värdegrund”.115 Sedan kommer 

åter ett avsnitt med värdegrunden där förankringen i ”kristen humanism” itereras.  Vidare kan 

märkas att eleverna ska ”stimuleras att i föreningar och genom elevrepresentationer utveckla 

ett demokratiskt tänkande”. Under rubriken verksamhetsidé finns också ”humanistiska ideal” 

omnämnt. I avsnittet om ledningsfilosofi står att ”de grundläggande värderingarna ska synas 

i vardagen”.116 I de övergripande mål och strategier som finns på skolan omnämns 

värdegrunden som ska ”prägla vuxnas och ungdomars attityder och handlingar i det dagliga 

livet” på skolan. Strategin för detta är att ställa inte bara likabehandlingsplanen utan också 

värdegrunden som grund för verksamheten. 

 I det 19-sidiga dokumentet ”Kvalitetsredovisning/Verksamhetsberättelse” står 

som första rubrik Verksamhetsidé. Den första punkten i verksamhetsidén utgörs av referensen 

till de ”humanistiska idealen” som grund för helhetssynen.117 Vidare står att eleverna ska 

präglas av skolans värdegrund och därigenom förberedas för att verka i samhället. De ska lära 

sig leva självständigt såväl som i gemenskap.  

Skolan har också en likabehandlingsplan där jag tagit del av en så kallad 

kortversion om tre sidor. Här finns definitioner av vad som kan vara olika slags kränkande 

behandling. Gemensamt slås fast att kränkande behandling också kränker principen om ”alla 

människors lika värde”.118 

 I Arbetsplanen står under första rubriken Verksamhetsmål en referens till den 

svenska skollagen. ”Den svenska skollagens ord om humanism och demokrati skall vara 

vägledande för allt arbete inom skolan”119 inleds ett avsnitt som sedan förtydligas med 

respekt för människors lika värde, bekämpning av mobbning, elevers personliga 

ansvarstagande och träning i medinflytande. Vidare poängteras att majoriteten av 

internateleverna är ”utlandssvenskar” som kommer till skolan för ”att ta del av vårt svenska 
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kulturarv” därför blir det viktigt att ”förmedla detta i form av traditioner, värden och 

historia”. Under rubriken Etikundervisning i Arbetsplanen går att läsa om ”skolans 

VÄRDEGRUNDSDOKUMENT” i versaler, där det betonas att den är ett ”ytterst betydelsefullt 

instrument i skolans fostransuppdrag”.120 I värdegrundsdokumetet hävdar skolan 

”konkretiseras läroplanens formuleringar samt grundarnas visioner och formuleringar om 

alla människors lika värde och rättigheter”. En obligatorisk kurs om 10 klocktimmar ges i 

etik där rektorer, dramalärare och skolkaplanen medverkar. Under avsnittet om mentorer finns 

också värderingar och attityder omnämnda som varande av ”yttersta vikt”. Mentors 

arbetsuppgift är bland annat att vara ”handledare och vägvisare” för eleverna. Medinflytandet 

och elevdemokratin tar sig i uttryck av de 8 olika elevföreningar som finns på skolan och, som 

hävdas det, på olika sätt arbetar för medinflytande.  

 Eftersom skolan har haft tillsyn av Skolinspektionen under terminen finns ett 

åtgärdsprogram med anledning av de synpunkter inspektionen meddelat. Skolinspektionen 

gör i sin helhetsbedömning klart att skolans värdegrundsarbete som bedrivs under ledning av 

rektor ”väl svarar mot de särskilda utmaningar som möter en internatskola där eleverna 

tillbringar en dominerande del av sin tid under studieåren”. Detta ”förtjänas att framhålla” 

skriver Skolinspektionen. 121  Skolan svarar i samma dokument att verksamheten genomförs i 

”enlighet med Läroplanerna och den etiska grundsyn som stiftelsen vilar på och att detta 

genomsyrar värdegrundsarbetet vid skolan”. Skolinspektionen meddelar kritiska synpunkter 

på brister i elevinflytande vid utformandet av undervisningen. Vidare skriver inspektionen att 

den saknar ”utbildningsresultat av värdegrundsarbetet” och utvärdering av 

likabehandlingsplanen. 

 8.1.4 Analys av diskursen på SSHL (JB) 

När skolan talar om sig själv och sin verksamhet förkommer begreppet humanism i olika 

former och konstellationer. Det är ett tydligt och privilegierat tecken kring vilka andra tecken 

ordnas och får sin betydelse. Humanism är en nodalpunkt i diskursen på SSHL.122 På samma 

sätt som det är svårt att tala om politik utan att förhålla sig till begreppet demokrati eller att 

tala om nationen utan att förhålla sig till folket. Den som talar om verksamheten på SSHL 

kommer att flera gånger behöva tala om humanism på olika sätt. Nodalpunkten humanism blir 
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också en flytande signifikant eftersom innehållet i begreppet kan fyllas med lite olika saker. 

Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll på just sitt sätt.123 

 Med vilket innehåll kan då människorna i Sigtuna under 1920-talet fyllt 

begreppet humanism med? I uppslagsboken från 1929 finns en artikel om humanism.124 Utan 

att överdriva kunskapsvärdet i en sådan artikel visar den, just för att den är samtida med de 

skeenden vi försöker beskriva, vad 1920-talet associerade med humanism. Humanismen söker 

sin motsats i asketismen och betonar det rent mänskligas rätt att göra sig gällande i livet och i 

samhället. Humanismen är också namnet på det bildningsideal som i växlande former 

framträtt från medeltid till modern historia. Till sin princip är humanismen orienterad mot 

antiken med sin strävan att utbilda en helgjuten och harmonisk människotyp. Den första 

renässansperioden är den karolingiska, efter Karl den store omkring år 800. Under 13- och 

1400-talen tar intresset för antik kultur ny fart samtidigt som den medeltida skolastiken avtar i 

betydelse. Representanter för denna tid är Petrarca och Boccaccio. I allmänhet var 

humanismen under 1500-talet reformationsvänlig även om den ogillade reformationens 

splittrande tendenser som till exempel Erasmus av Rotterdam. Under upplysningstiden får 

humanismen åter ett uppsving med namn som Goethe och Schiller samt i Sverige, Biskop 

Esaias Tegnér. Under senare delen av 1800-talet dalar intresset för humanismen då den 

naturvetenskapliga forskningen koncentrerade allt intresse. Artikeln från 1929 slutar med 

”men i våra dagar betraktas ånyo från humanismen emanerande tankar och åskådningar”. 

Humanism som begrepp är som synes gammalt och mycket skiftande till sitt innehåll. Den 

som idag tar in på en skola som är humanistisk skulle mycket väl kunna komma att få läsa i 

en uttalat ateistisk miljö eftersom det mest kända ateistiska sällskapet i Sverige har namn efter 

humanismen. Detta visar hur flytande signifikanten humanism har blivit i våra dagar. På 

SSHL varudeklareras humanismen med begreppet kristen humanism som för att tydliggöra 

sin historia från ungkyrkorörelsen.  

Genomgående i dokumenten från SSHL är betoningen på etisk grundsyn, 

värdegrund, kristen, demokratisk, humanism och eviga värden som på sitt sätt alla vittnar om 

en önskan efter något tidlöst. Kan dessa tidlösa klassiska värderingar stå i någon form av 

motsatsförhållande till samtidens och modernitetens ideal? Den etiska grundsynen på skolan 

verkar vara överordnad de lagar och författningar som vid olika tidpunkter gäller för den 

svenska skolan. Diskursen på SSHL verkar handla om att politiska och pedagogiska tankar 

kommer och går men skolans grundsyn består. 

                                                 
123 Ibid. 35 
124 Nordisk familjebok. Band 10. Tredje upplagan. 1929, 110 
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 I 80 år har skolan varit statsunderstödd och är en av de få äldre friskolorna som 

finns i vårt land. Läroplaner och skollagar har ändrats många gånger. Pedagogisk forskning 

har visat än det ena och än det andra under det att de två skolorna SS och SHL har levererat 

studenter till det svenska och internationella samhället. Idag är det Skolverket och 

Skolinspektionen som kommer på besök men skolorna fanns med på den tiden då 

Kyrkoherden, Biskopen och Domkapitlet kom för att inspektera den pedagogiska miljön på 

svenska skolor. SSHL drivs i stiftelseform och Sigtuna stiftelsen tillsätter hälften av 

ledamöterna i Skolans stiftelse. Spåren och minnena av ungkyrkorörelsen finns närvarande på 

skolan mer än bara nominellt. 

 På skolan verkar också en diskurs finnas kring begreppen internationell och 

svensk. Skolan har en önskan att vara en internationell miljö men som visar och håller fast vid 

traditioner och kulturarv som är lokala, det vill säga svenska. Också i detta visar sig ett 

spänningsförhållande mellan omvärlden och lokalsamhället. SSHL vill vara en ”glokal” aktör 

och inom sig rymma både globala som lokala perspektiv. 

Bredden, spänningsförhållandet i diskursen på skolan kan formuleras i 5 olika 

frågeställningar: 

1) Från den egna etiska grundsynen till skollagar och författningar.  

Skolans etiska grundsyn står före skollagar och författningar. Etiken står fast under det att 

politiken skiftar. Allt går inte att rösta om. 

2) Från tidlöst, klassiskt, oföränderligt till tidsbundet, modernt, föränderligt.  

Latin, Korum och skolkaplan eller kinesiska, film och skolpsykolog.  

3) Från internationell till svensk.  

Svenska traditioner eller undervisning på engelska. SSHL som en svensk grund- och 

gymnasieskola eller internationell skola med MYP (Middle Years Programme) och IB 

(International Baccalaureate) examina. 

4) Från kristen humanism till ateistisk humanism.  

På vad byggs uppfattningen om människovärdet? 

5) Från självständighet till gemenskap.  

Står skolan i en gemenskap med det svenska skolsystemet eller är den en särling i landet?  

 8.2 Lindgårdsskolan (JB) 

Lindgårdsskolan är en fristående skola inom Västanfors-Västervåla församling. Skolan 

startade 2002 och ligger i Fagersta kommun. Lokalerna till skolan är delvis före detta 

tjänstebostäder som komminister och kyrkoherdebostad och andra lokaler som 
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verksamhetsanpassats. Personalen på skolan omfattar ca 24 personer. Lindgårdsskolan 

omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. År 2008 fanns det 107 elever 

på skolan. Huvudman för skolan är Västanfors-Västervåla Kyrkliga samfällighet det vill säga 

en församling i Svenska Kyrkan. Fagersta kommun såg vid ansökningstillfället positivt på 

församlingens visade intresse för skol- och utbildningsfrågor och såg fram emot ett fördjupat 

samarbete. Men kommunen avstyrkte ändå församlingens ansökan i sin remiss till 

skolverket.125 Verksamheten har sedan starten ökat stadigt och 2007 ansökte församlingen i 

Svenska Kyrkan om att få starta grundsärskola vilket beviljades.  I beslutet från Skolverket 

förklarar verket att Lindgårdsskolan har en allmän inriktning.126 I beslutsunderlaget verifieras 

den sökandes rättskapacitet som en organisatorisk del av trossamfundet Svenska Kyrkan. I 

beslutsunderlaget citeras ur det 2 kap 1 § i kyrkoordningen där det framgår att församlingens 

uppgift bland annat är att bedriva undervisning.127 Skolans inriktning bedömer Skolverket är 

allmän och skolans profil är musik och estetiska ämnen.128 Fagersta kommun avstyrkte 

ansökan i sin remiss även den här gången.129 I mars 2008 ansökte skolan till den nya 

myndigheten Skolinspektionen om utökning till årskurs 7-9 vilket beviljades och skolan har 

för avsikt att starta högstadium inom kort. Skolinspektionen grundar sitt beslut bland annat på 

en enkät som skolan gjort där det framkommer att 76 av skolans nuvarande elever anmält 

intresse av att fortsätta sin skolgång på ett framtida högstadium på skolan.130 

Skolinspektionen skriver att skolans inriktning är allmän och att profilen är naturvetenskap, 

teknik och hållbar utveckling. Att en församling i Svenska Kyrkan står som huvudman för en 

skola av det här slaget är nytt eller nygammalt om vi ser det i ett historiskt perspektiv. Skolans 

huvudman har planer på att öppna skolor i andra delar av landet som Eskilstuna och Västerås.  

 8.2.1 Källmaterialet till Lindgårdsskolan (JB) 

De dokument som använts för Lindgårdsskolans diskursanalys kommer från två håll. Från 

Skolverket/Skolinspektionen kommer tre stycken beslut och beslutsunderlag. Besluten fattas 

naturligtvis av myndigheten men i underlaget finns citat och andra delar som författats av 

sökanden själv alltså Lindgårdsskolan. Detta gäller till exempel när skolan redogör för sin 

tänkta verksamhet. 

Från skolan själv kommer ytterligare tre dokument:  

                                                 
125 Skolverket. Underlag till beslut 2002-02-04. (Dnr 43-2001:1551.) 
126 Skolverket. Beslut 2008-01-11. (Dnr 43-2007:928.) 
127 Skolverket. Beslutsunderlag 2008-01-11. (Dnr 43-2007:928). 
128 ibid., 2. 
129 ibid., 5. 
130 Skolinspektionen. Beslutsunderlag 2009-01-221 (Dnr 43-2008:1373).  
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1 Kvalitetsredovisning 

2 Verksamhetsberättelsen 

3 Arbetsplan, som är en arbetskopia eftersom dokumentet är under revision från skolan. 

 8.2.2 Diskursen på Lindgårdsskolan (JB) 
I det äldsta dokumentet som är från Skolverket 2002 finns skolans tänkta 

verksamhetsbeskrivning. Här står att skolan vill använda musik och andra estetiska ämnen. 

Skolan vill skapa en ”helhetssyn på elevernas utveckling och utbildning”. Utbildningen ska 

använda sig av populärvarianter av ”modern hjärnforskning” som lägger vikt vid att arbeta 

komplementärt med båda hjärnhalvorna. ”Grundläggande kristna värderingar” kommer att 

genomsyra verksamheten och skolan vill betona ”den etik som förvaltas av kristen tradition” 

men vill samtidigt belysa andra religioner på ett allsidigt och sakligt sätt. Barnen på skolan 

ska få mer musik än vad som är vanligt. Musiksamarbete sker med församlingens övriga 

musikverksamhet som barnkörer, rockgrupper och musikskapande verksamhet. Den kyrkliga 

samfälligheten är miljödiplomerad enligt Svenska Kyrkans miljövärns normer och arbetet på 

skolan kommer att präglas av ”miljötänkande”. Under rubriken läroplan och kursplaner står 

det att skolan kommer följa Lpo94 och åter igen att den kommer betona den etik som 

förvaltas av kristen tradition. Skolan vill genom individuella utvecklingssamtal och 

regelbundna föräldraråd ge ett reellt inflytande för ”föräldrar och elever” på skolans 

arbetssätt. Skolan kommer att vara ”öppen för alla” står också i beslutsunderlaget. 

 I beslutsunderlaget från 2008 till ansökan om fristående särskola beskriver 

skolan att den har ”musik och estetiska ämnen” som profil. Skolan vill därigenom skapa 

”harmoniska barn”. Här står också att den kristna etiken genomsyrar verksamheten och att 

värdegrunden utgår från ”barns och vuxnas lika värde”. Under rubriken pedagogisk ledning 

står att rektor har ”erfarenhet från skola och en pastoralteologisk utbildning” vilket är själva 

prästutbildningen som krävs förutom den akademiska examen i teologi vid universitetet för en 

präst i Svenska Kyrkan.  

 I det senaste beslutsunderlaget från Skolinspektionen från 2009 står att skolan 

”integrerar naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med hela skolans 

utbildningsuppdrag”. Skolans förhållningssätt är präglat av ett ”salutogent perspektiv” med 

en tonvikt på hälsobringande faktorer. Sökandens beskrivning talar om värdegrundsarbetet 

som utgår från läroplanens ord om ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet och alla människors lika värde”. Skolan betonar vikten av att ”börja 

värdegrundsarbetet i personalgruppen för att där få gemensamma 
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värderingar/förhållningssätt”. ”Demokrati och elevinflytande” utövas genom elev- och 

klassråd samt att eleverna får vara med och själva forma sin undervisning. 

 I kvalitetsredovisningen från 2008 står att ”utdrag ur Belastningsregistret krävs 

av all personal” och ”att den är medveten om sin anmälningsskyldighet”. Här finns texter om 

elevinflytande genom klassråd, elevråd, matråd där man får lära sig ”mötesteknik och 

demokratiska arbetsformer”. Det musiska finns inneboende hos alla barn hävdar skolan. Alla 

människor är musiska och bildar en musisk miljö. Genom att barnen ”musicerar tillsammans 

stärker de varandras musiskhet, empati och förståelse för varandra”. Alla barn har kör på 

schemat och återkommande musikaliska inslag och aktiviteter är julspel och 

sommaravslutning. I kvalitetsredovisningen nämns att Skolinspektionen gjort en inspektion 

och att det då framkom att huvudmannen inte tydliggjort kyrkoherdens och rektors 

ansvarsområden.131 Detta är en liten lustighet i så måtto att den gamla titeln ”rektor” kommer 

från kyrkans värld och betyder just ”kyrkoherde”. Någonting liknande kan sägas om den i 

skolan använda titeln ”vikarie” som också är en prästtitel levande i till exempel anglikansk 

tradition genom ”vicar” med betydelsen kyrkoherde. Det finns en delegationsordning i 

församlingen där det framgår att kyrkoherden har operativt ansvar för församlingens hela 

verksamhet. För skolverksamheten har kyrkoherden delegerat ansvaret till rektorn.132 

 När skolan beskriver sin verksamhet själv i verksamhetsberättelsen från 2008 

skriver den helt enkelt att den bedriver en ”fristående grundskola med musikprofil”.133  

Det mest omfattande dokumentet är arbetsplanen från 2008-2010. Här samsas texter om 

normer och värden, kunskaper, elevers ansvar och inflytande, skola och hem, fritidshem, 

trivselregler, likabehandlingsplan, jämställdhetsplan, övergång och samverkan, betyg och 

bedömning, skola och omvärld och slutligen skolhälsovård. Skolan har ett 

”livskunskapsprojekt med diskussioner förs om etik och moral”. I detta projekt är den gyllene 

regeln återkommande för alla åldrar. Eleverna ses inte som ”oskrivna blad som ska fyllas”. 

Skolan vill träna barnen så att ”de vågar ta ställning i olika sakfrågor och vågar tänka själva 

och stå för sin åsikt i det samhälle vi lever i”. Barnen ska bli ”aktiva världsmedborgare som 

kan formulera, reflektera och granska något kritiskt”. Skolan ser en särskild fördel i sin 

småskalighet vad avser trygghet eftersom alla känner alla. Eleverna stimuleras till ansvar för 

sitt eget lärande. Eleverna har inflytande, delaktighet över arbetssätt och kursinnehåll. Skolan 

vill ”stärka eleverna i det demokratiska samhället vi lever i”. ”Skolan och vårdnadshavarna 

                                                 
131 Lindgårdsskolan, Kvalitetsredovisning 2007-2008, 10. 
132 ibid. 13. 
133 Lindgårdsskolan. Verksamhetsberättelse för Lindgårdsskolan 2008, 1. 
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har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång”. Det finns ett föräldraråd där man kan 

diskutera skolans uppdrag. Skolan vill ”uppmärksamma de svenska traditionerna” och har en 

årsplanering där fasta aktiviteter och traditioner finns med. Barnen är delaktiga i planering 

och utvärdering av verksamheten. Det finns trivselregler på skolan och om man bryter mot 

dem finns konsekvenser att hämta. Föräldrar kan bli kontaktade eller barnen anvisade ett 

annat studierum. Skolhälsovården informerar om menstruation, kärlek och 

samlevnadsundervisning och samtal om puberteten i År 5. I År 6 kommer en barnmorska från 

ungdomsmottagningen. 

 8.2.3. Analys av diskursen på Lindgårdsskolan (JB) 

Lindgårdsskolan är en allmän friskola där det råkar vara så att huvudmannen är en församling 

i Svenska Kyrkan, där den operative chefen är kyrkoherden. Dessutom är rektorn på skolan 

präst i Svenska Kyrkan. Personalen på skolan sägs ha en gemensam värdegrund och är 

anställd av församlingen och har e-postadress namn.namn@svenskakyrkan.se.  

Diskursen på skolan rör sig kring en första nodalpunkt som vi kan kalla för 

demokrati eller medinflytande. I denna punkt, demokratin finns allt tal och all praktik kring 

elevers och föräldrarnas medinflytande. Den demokratiska skolan är på ett sätt också den 

moderna skolan. Vi har tidigare i arbetet sett att pedagogisk forskning i stor utsträckning i den 

förmoderna skolan förlägger en moralisk/etisk läroplanskod som sedan ersattes med en 

nationalistisk som efter andra världskriget ersattes med en rationalistisk och som i våra dagar 

har utvecklats till en demokratisk läroplanskod. Demokrati ger inga specifika värderingar men 

kanske leder den till ett synsätt på hur skolan ska fungera i sina arbetsformer. Skolan är öppen 

för alla. Talet om demokrati är närvarande på skolan men också en medborgardiskurs. Elever 

som ska bli politiska varelser, världsmedborgare som ska kunna orientera sig i det moderna 

samhället och välja och ta ställning i olika frågor med en kritisk inställning. Som en 

ytterligare förstärkning av samtidsperspektiven på Lindgårdsskolan finns också en andra 

nodalpunkt som kan kallas modernitet. Skolan tänker och talar i moderna termer. Skolan har 

en hälsomedveten profil, miljötänk, naturvetenskap, hjärnforskning och teknikintresse. 

Eleverna lär sig ett helhetsperspektiv och blir musiska och harmoniska. Kanske är den mest 

talande termen för allt detta ett ”salutogent perspektiv”. Den tredje lätt urskiljbara 

nodalpunkten är ändå den etiskt kristna eller kanske traditionella delen av skolans syn på sig 

själv. Den traditionella diskursen talar om skolavslutningar, kristna värden, den gyllene regeln 

och människosyn. I den här nodalpunkten kan man tänka sig att lägga in talet och praktiken 

kring det ”musiska”. Musiken på skolan kan man förmoda hänger ihop mer med 
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församlingens verksamhet än till exempel naturvetenskapen. I ett Lutherskt perspektiv så 

spelar musiken en mycket stor roll i förmedlandet av tro eller värderingar med ett modernt 

språkbruk. Det ständiga musicerandet och talet om en musisk och harmonisk miljö kan ses 

som ett uttryck för en modern andlighet som naturligtvis inte nödvändigtvis ska ses som 

kristen mer än på ett mycket allmänt sätt. 

Bredden på diskursen på Lindgårdsskolan kan sammanfattas i tre huvudpunkter 

eller nodalpunkter. 

1 Demokratisk 

2 Modern 

3 Traditionell 

Uppställt på det här sättet är det lätt att föreställa sig konfliktområden på skolan 

samtidigt som man får intrycket av en mogen och reflekterad miljö. En pedagogisk miljö som 

lyckas förena dessa synsätt har rimligen stora möjligheter att tilltala människor i flera 

generationer. Vuxna och barn kan alla känna igen sig i något. En kritiskt reflekterande miljö 

som förenar nytänkande med samhällsbevarande. Med denna analys av diskursen på 

Lindgårdsskolan kan man knappast hävda, som om den gamla folkskolan, att den är i 

”prästerskapets våld”.134 

 8.3 Grenadjärskolan och Hannaskolan (HG) 

Grenadjärskolan ligger norr om centrum i Örebro och har funnits sedan 2002 i nuvarande 

lokaler men startade 1994, då in andra lokaler. Skolan har 165 elever från förskoleklass till åk 

9. Det finns 16 personal anställda och det går 11,2 lärare per 100 elever. Den drivs genom en 

fristående stiftelse men har nära kopplingar till församlingen Kristet Center som står i den 

pentekostala traditionen. Utöver den kristna profilen är dans, drama och idrott viktiga på 

skolan.135 

Hannaskolan ligger på den västra sidan av Örebro. Hannaskolan har funnits sedan 

1987 och h ar idag 270 elever och 45 anställda136. I grundskola och förskoleklass går det 9,3 

barn/vuxen. Hannaskolan har liksom Grenadjärskolan elever från förskoleklass till åk 9. 

Grenadjärskolan har kopplingar till församlingen Citykyrkan som står i en liknande tradition 

                                                 
134 Tomas Englund Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 104. 
135 Grenadjärskolans hemsida: www.grenadjarskolan.se (den 29/5 2009) samt från Kvalitetsredovisning för 
Grenadjärskolan 07/08. 
136 Det är oklart om det avses pedagogisk personal eller samtliga anställda. 
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som Kristet center, dvs. den pentekostala. Den drivs idag liksom Grenadjärskolan som en 

fristående stiftelse med egen styrelse.137 

Dessa skolor kommer till skillnad från SSHL och Lindgårdsskolan att redovisas 

tillsammans utifrån ett antal teman. Materialet är i huvudsak kvalitetsredovisningarna men 

också likabehandlingsplaner samt kursplaner. Både Grenadjärskolans och Hannaskolans 

kvalitetsredovisningar är fylliga dokument som är skrivna enligt likartat mönster. Inledningen 

är en beskrivning av skolans yttre förutsättningar och exempelvis lärartäthet och lokaliteternas 

beskaffenhet.  

Analysen kommer alltså att utgå från några teman vilka jag har identifierat under 

läsningen av dokumenten och det som beskrivs i uppsatsens syfte. Huvudfrågan utgår från hur 

man ser på sin egen anledning att finnas till och vilket utrymme den kristna diskursen får i 

skolans kvalitetsredovisningar. För att kunna svara på dess frågor är det nödvändigt att bryta 

ner frågan i mindre bitar och analysera hur man ser på några centrala begrepp och företeelser. 

Dessa begrepp är enligt vår teoretiska ram flytande signifikanter, begrepp som diskursen 

försöker ge betydelse genom att till det knyta andra begrepp i det nät vi beskrev under metod. 

Det är viktigt att komma ihåg att jag har gjort kategoriseringen utifrån min läsning 

och är ett instrument jag som forskare använder för att göra analysen. Eftersom kategorierna 

enbart är konstruktioner för analysens skull krävs också försiktighet och medvetenhet från 

forskarens (och läsarens) sida om att inte anlägga ett normativt perspektiv på dessa kategorier. 

I kategorierna ligger alltså inga synpunkter på sådant jag menar borde eller inte borde finnas 

med i skolornas olika dokument.  

 8.3.1 Den kristna diskursen i värdegrundsdiskursen? (HG) 

Den kristna diskursen går i hög grad in i värdegrundsdiskursen och de förekommer parallellt i 

dokumenten från båda skolorna. I detta avsnitt kommer jag att titta på om och på vilket sätt 

den allmänna värdegrunden kompletteras med en kristen diskurs. 

På ett ytligt plan får den kristna diskursen litet utrymme. Det finns nästan inga 

direkta bibelcitat i kvalitetsredovisningarna för någon av skolorna. Hannaskolan citerar den 

gyllene regeln138 i inledningen till kvalitetsredovisningen. Grenadjärskolan ger en utförlig 

beskrivning av skolan profil i kvalitetsredovisningen men beskrivningen av den kristna 

profilen görs utifrån den överordnade diskurs som själva kvalitetsredovisningen är.  

                                                 
137 Hannaskolans hemsida: www.hannskolan.nu (den 29/5 2009) och från Kvalitetsredovisning för Hannaskolan 
07/08 
138 Matt. 7:12 
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Det betyder att profilen behandlas i dokumentet på samma sätt som ett ämne eller en 

profil som inte är religiös. Under rubriken ”Den kristna profilen” i Grenadjärskolans 

kvalitetsredovisning citeras ett långt stycke från inledningen i Lpo94 som talar om den 

värdegrund som skall förmedlas genom skolan.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism
139  

Skolans profil skall enligt kvalitetsredovisningen vara en hjälp att omfatta den värdegrund 

som anges i Lpo94. Här får den kristna profilen en tydlig roll som en hjälp att fördjupa den 

värdegrund som i själva läroplanen också sägs ha sin grund i kristen tradition. Här finns en 

given koppling att göra för en skola med tydlig kristen profil. Genom att citera140 ytterligare 

ett stycke ur Lpo94 instämmer man i skolans uppgift att ”aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar.” Men där Lpo 94 

anger att dessa gemensamma värderingar skall ”komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling”141 skriver i stället Grenadjärskolan i sin kvalitetsredovisning som fortsättning på 

stycket ur Lpo 94 om samhällets gemensamma värderingar ”att eleverna skall utveckla sin 

förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper, personliga 

erfarenheter och kristen tradition”.142 Också här citeras Lpo94 men här har ”kristen tradition” 

lagts till som ett instrument för att fatta etiska beslut. Fortsättningen på det stycket talar om 

”personlighetsutveckling som kännetecknas av ärlighet, initiativförmåga, osjälviskhet, empati 

och ansvarstagande.”143 Detta stycke sätter fokus på det faktum att det inte alltid går att tydligt 

urskilja vad som är vad av en kristen diskurs och en allmän värdegrundsdiskurs. Gränsen dem 

emellan är flytande inte minst eftersom värdegrundsdiskursen som den formuleras i ett 

dokument som detta i hög grad hämtar sitt vokabulär ur den kristna traditionen. Ett ord som 

sticker ut är dock ”osjälviskhet”. Detta ord återfinns exempelvis inte i Lpo94 utan är ett eget 

tillägg som Grenadjärskolan gör. Flera av orden som nämns kring värdegrunden är inte 

specifikt hemmahörande i en kristen diskurs men kan mycket väl återfinnas där. Ordet 

”osjälviskhet” är nog här snarare att betrakta som ett uttryck för en kristen diskurs än en 

allmän värdegrundsdiskurs. Detta kan tolkas som ett uttryck för att den kristna diskursen på 
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ett djupare plan påverkar den allmänna värdegrundsdiskursen när Grenadjärskolan som 

kristen friskola skall beskriva och fördjupa värdegrunden. I dokumentet från Grenadjärskolan 

sägs att det är de bibliska värderingarna som ligger till grund för värdegrundsarbetet och det 

är dessa värderingar som skall ”påverka elevernas världsbild och synsätt.”144 Det verkar inte 

finnas någon motsättning mellan den värdegrund som beskrivs i Lpo94 och de bibliska 

värderingarna. 

På skolan tar sig den kristna profilen konkret uttryck framför allt i bibelkunskap som 

eget ämne och de gemensamma samlingarna på skolan som kallas för Chapel. Det är en form 

av samling där de kristna grunderna uttrycks explicit och där arbetet med värdegrunden lyfts 

fram.  

I arbetet med den kristna profilen lyfts också bekymmer fram. Det gäller inlärningen 

av bibelverser där framför allt äldre elever uppvisar en minskad motivation att lära in de 

bibelverser som ges i läxa varje vecka. Liksom för andra ämnen finns också i slutet av stycket 

om den kristna profilen förslag på åtgärder och som en del av arbetet med den kristna profilen 

lyfts arbetet med de etiska frågorna och elevernas ställningstaganden in. Också här blir det 

tydligt att den allmänna värdegrundsdiskursen och den kristna diskursen går in i varandra. 

Hannaskolan inleder också kvalitetsredovisningen med att presentera skolan som en 

skola som vilar på kristen grund. Här citeras också Bibeln och den gyllene regeln: behandla 

andra som du själv vill bli behandlad145. Denna regel återfinns i fler religioner och etiska 

system men återges här självklart som en del av den kristna värdegrunden. I värdegrunden 

ingår också citat från Lpo94 om människors lika värde146 och därefter sammanfattas 

värdegrundsarbetet till att ytterst gälla ”relationer mellan människor och om hur vi behandlar 

varandra barn, unga och vuxna”.147 Detta kan ses som en specificering av den gyllene regeln. 

Senare i kvalitetsredovisningen återkommer arbetet med värdegrunden vilken aktualiseras vid 

morgonsamlingar och lektioner som kallas Livsviktigt. Under ett av de prioriterade målen 

kommer ytterligare en antydan till vad arbetet med värdegrund och livsfrågor kan innebära 

när man skriver att det är ett mål i sig att ”eleverna är vana att tal [sic] med vuxna och 

varandra om existentiella frågor, förhållningssätt, moral, problem och glädjeämnen”148 Att 

detta är ett mål i sig kan ses som ett uttryck för att den kristna diskursen har ett stort utrymme 

i skolans arbete. I övrigt i kvalitetsredovisningen från Hannaskolan dominerar den 
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pedagogiska diskursen och det finns få tydliga tecken för påverkan från en kristen diskurs. 

Värdegrunden preciseras både i kvalitetsredovisningen och i likabehandlingsplanen med ett 

antal ord som kallas just värdegrundsord:  

kärlek, trygghet, omsorg, sanning, respekt, livsglädje, framtidstro, tillit, förlåtelse, 
medkänsla, ansvar, rätt och fel, självkänsla, vänskap, demokrati, självförtroende, 
generositet, samarbete, uppmuntran, mod.149  

Återigen ser vi ett exempel på att det är trångt mellan den kristna diskursen och den 

allmänna värdegrundsdiskursen. Man kan uttrycka det som om de går in i varandra eller att 

det pågår en kamp om flera av orden där ordet kärlek inte har exakt samma betydelse inom en 

kristen diskurs som inom en allmän värdegrundsdiskurs. Flera av orden är begrepp som 

återkommer ständigt i den bibliska kontexten, exempelvis kärlek och sanning, men är också 

möjliga att använda i en allmän värdegrundsdiskurs. Möjligen att förlåtelse mer hör hemma i 

den kristna diskursen är i en allmän värdegrundsdiskurs. 

 8.3.2 Demokrati – om uppdraget i samhället (HG) 

Demokratibegreppet finns i högsta grad närvarande i styrdokument och läroplaner. Till 

exempel lyder den allra första meningen i Lpo94: ”Det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund”150. Det är uppenbart att demokratibegreppet rymmer mer än bara en 

teknisk beskrivning kring hur beslut fattas i ett samhälle. Demokratins värderingar lyfts fram 

som något som alla inom skolan skall omfatta och skolan har ett viktigt uppdrag att ”förmedla 

och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.”151 

Demokratibegreppet kan behöva definieras och kanske problematiseras ytterligare men jag 

nöjer mig här med att lyfta fram de exempel på värderingar som nämns i det första stycket i 

Lpo94, vilka bland annat är varje människas egenvärde och alla människors lika värde, 

människolivets okränkbarhet, jämlikhet mellan män och kvinnor, individens frihet och 

integritet samt solidaritet med svaga och utsatta.152 

Demokrati är med andra ord ett grundläggande uppdrag för skolväsendet, oavsett 

vilken huvudman den enskilda skolan har. 

Demokrati kan utifrån vår teoretiska referensram betraktas som en flytande 

signifikant vilken olika diskurser försöker artikulera med sina egna betoningar och 

anknytningar. I skoldokumenten finns en given ram men i de kristna friskolornas dokument 

                                                 
149 Hannaskolans Handlingsplan för en trygg skolmiljö – Likabehandlingsplan 080828 
150 Lpo 94, 1 
151 ibid. 
152 ibid. 



 43 

skulle man kunna förvänta sig någon form av utfyllnad eller ”mervärde” i talet kring 

demokrati. 

Hannaskolan för egentligen inga resonemang kring demokratibegreppet explicit 

utom i inledningen där Lpo94 citeras och talar om skolans uppgift som består i att förmedlar 

vårt samhälles gemensamma värden. I Hannaskolans målsättning som den är formulerad på 

skolans hemsida finns dock som ett mål att ”uppmuntra våra elever att delta aktivt i 

demokratiska processer och att göra sin röst hörd i olika sammanhang”.153 Det finns i 

kvalitetsredovisningen flera exempel på att elever ges inflytande över frågor som ligger nära 

eleverna såsom skolmiljö. Exempelvis tas eleverna in i arbetet med att förnya den yttre 

skolmiljön och vidare betonas elevernas eget ansvar för den pedagogiska miljön. I samma 

riktning går också det som är gängse metoder på skolor för att låta eleverna ta eget ansvar för 

sitt lärande nämligen individuella utvecklingsplaner och portfolio. Det finns ingen egentlig 

reflektion kring demokratibegreppet utifrån skolans kristna profil men däremot i allmän 

mening som beskrivits ovan när det talas om värdegrunden. Härvidlag skiljer sig Hannaskolan 

inte från kommunala skolor och andra friskolor med allmän inriktning. Det sker med andra 

ord ingen förväntad kristen ”utfyllnad” av demokratibegreppet. 

Grenadjärskolan skriver på Vision-skolplan154 om skolans inriktning att den skall ge 

en saklig och allsidig kunskap och erfarenhet med syfte att utveckla eleverna 
intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvarsfulla, och 
självständiga medborgare med engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett 
demokratiskt samhälle155  

Detta är inget citat från Lpo94 men hämtar tydlig inspiration ur stycket kring skolans 

uppdrag i Lpo94.156 I inledningen till Grenadjärskolans kvalitetsredovisning återfinns ett 

stycke kring den egna skolans grundläggande uppdrag att stärka självförtroendet hos eleverna 

så att de kan stå upp för sin övertygelse och samtidigt respektera de som inte delar deras tro. 

Man vill att eleverna skall ”delta i den process som formar människors värderingar i ett 

demokratiskt samhälle”.157 Här finns en precisering av vad fostran in i ett demokratiskt 

samhälle kan innebära. Det sägs inte explicit vad ”övertygelse” står för i detta sammanhang 

men det är ett rimligt antagande att det har med den kristna profilen att göra, kanske också 

den enskilde elevens kristna tro. Denna övertygelse kan uppenbarligen vara ett bidrag till 

samhället men kan också genom den demokratiska processen vara en grund till förändring av 
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samhället. Det ligger bakom de korta formuleringarna en förhoppning om att skolan med sin 

kristna profil också skall kunna påverka det demokratiska samhället genom att ”uppmuntra 

[eleverna] att våga tro, att just deras bidrag kan innebära en skillnad och stärka det goda 

samhället”.158 Under rubriken ”Friskola på kristen grund” anges att skolan skall förmedla och 

förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, vilket som vi sett ovan är ett citat från 

Lpo94. Sammansättningen med styckets rubrik gör att läsaren kan tänkas förstå det så att man 

tolkar de grundläggande värden som anges i Lpo94 just som kristna värden och att det med 

andra ord är givet att en kristen friskola fullföljer de intentioner som finns i Lpo94. Utan att 

egentligen förändra texten i Lpo94 ger man dock en tydlig kristen referensram. Man låter den 

mer allmänna värdegrundsdiskursen i Lpo94 knytas in i och artikuleras inom en kristen 

diskurs bara genom att sätta in citatet från Lpo94 under egen rubrik. Man kan också se det 

som att man återför begreppen in i den kristna diskursen. 

Elevinflytandet finns framför allt representerat i inflytande och ansvar över sitt eget 

lärande. Detta tar sig uttryck i exempelvis att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna 

och fortbildning kring dessa ges förhållandevis stort utrymme i kvalitetsredovisningen.  

Inte i någon av kvalitetsredovisningarna talas om den konkreta elevdemokratin i 

form av elevråd eller liknande. 

 8.3.3 Omvärld (HG) 

Detta begrepp bedömer jag som viktigt för att se hur skolan konstruerar sin förståelse av den 

kontext i vilken man verkar. Kontexten kan delas in i den lilla nära kontexten och den större 

vilken kan beskrivas som det omgivande samhället. Jag kommer att beröra den lilla nära 

kontexten men framför allt hur bilden av det omgivande samhället konstrueras i skolornas 

dokument. 

Kontexten och omvärlden beskrivs ganska sparsamt i direkta ordalag i båda 

skolornas dokument, antagligen för att det inte är fokus för kvalitetsredovisningen. 

Ett sätt att beskriva sin omvärld är i termer av samarbete med olika aktörer. En given 

sådan aktör är kommunen och de kommunala skolorna. I avsnittet som beskriver lokaliteter 

talas om användandet av de kommunala faciliteterna såsom bibliotek och simhallar. I det 

sammanhanget nämns också samarbetet med de omgivande kommunala skolorna vilket 

framför allt manifesteras i lokalutbyte eftersom Hannaskolan saknar flera specialsalar159. 

Detta samarbete är också ömsesidigt eftersom grannskolorna nyttjar Hannaskolans 
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samlingssal några gånger per år. Jag uppfattar denna passus inte bara som en beskrivning av 

lokalitetsbekymmer utan också 160 som en slags markör för att skolan tar del i det lokala 

samhället. Möjligen ligger det också i detta en vilja att framträda som ”en skola bland andra”. 

Den vidare omvärlden beskrivs sparsamt men när Hannaskolan talar om sin uppgift att fostra 

och rusta eleverna för livet i samhället beskrivs det som komplext och det skolan vill rusta 

eleverna med är förmågan att sovra och granska för att kunna göra personliga 

ställningstaganden.161 Personliga ställningstaganden kan självfallet vara i vilka frågor som 

helst men inom den kristna diskursen är det inte helt långsökt att förstå detta som också 

gällande den kristna tron. Den kristna tron kan förstås som en konkret hjälp att göra 

personliga ställningstaganden i det samhälle som beskrivs som komplext och statt i snabb 

förändring. 

I Grenadjärskolans kvalitetsredovisning beskrivs den nära kontexten med ett nära 

samarbete med församlingen Kristet center. På några stället kommer detta fram exempelvis 

under avsnittet som heter läxhjälp där frivilliga från församlingen finns med som stöd och 

hjälp i läxläsningen.162 I avsnittet ovan om demokrati nämndes en passage om hur skolan 

skulle rusta eleverna att stå upp för sin övertygelse. Detta korta stycke handlar inte bara om 

elever utan också om det omgivande samhället eftersom det dels beskrivs som demokratiskt 

men också som något som behöver stärkas och kanske förändras. Implicit kan skolan 

uppfattas som en del i förändringen av samhället genom de demokratiska metoderna i vilka 

eleverna skall rustas och tränas. Grenadjärskolan talar inte om samarbete med andra skolor 

eller på andra sätt i den kommunala kontexten. Inte heller nämns användandet av kommunala 

faciliteter såsom bibliotek eller simhallar. Däremot finns en fyllig beskrivning av olika typer 

av fortbildningar för lärare arrangerade av Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, 

Karlstad universitet m.fl. 

 8.3.4 Trygghet – disciplin (HG) 

Den psykosociala miljön beskrivs utförligt i dokumenten och även åtgärder för att stärka och 

utveckla den. Ord som trygghet, ordning osv. är återkommande på flera ställen i de granskade 

dokumenten. Detta är också som framgår av uppsatsens bakgrund ett viktigt incitament för 

föräldrar att välja friskolor. Den uttryckliga viljan att ha trygg och säker skolmiljö delas säkert 

av alla skolor men som vi påpekade i bakgrunden är ”ordning och reda” ofta ett 

konkurrensmedel för fristående skolor. Ordning och disciplin är ofta ett skäl till varför 
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föräldrar väljer fristående skolor framför kommunala och uppnås inte bara genom strängare 

och tydligare regler utan också genom det faktum att många fristående skolor är mindre och 

att den sociala kontrollen därigenom blir starkare. 

I den första textraden i Hannaskolans kvalitetsredovisning anges tryggheten som en 

förutsättning för att Hannaskolan skall kunna vara ett växthus. Hannaskolan beskriver den 

psykosociala miljön inom en pedagogisk diskurs där elevens egna förutsättningar skall 

beaktas. I kvalitetsredovisningen återfinns inte mycket resonemang kring disciplin och 

ordning, däremot betonas tryggheten genom att redovisa resultatet av trygghetsenkäten som 

genomförs i alla klasser. Man väljer på grund av integritetsskäl att inte redovisa resultatet i 

siffror men konstaterar att eleverna känner sig trygga ”i mycket hög grad”163 Likaså beskrivs 

skolans trygghetsteam och kamratstödjare samt de utvärderingar man gör kring tryggheten. 

Hannaskolans likabehandlingsplan är just en handlingsplan vilket betyder att den är tydlig och 

kortfattad i punktform. Man lyfter dock fram värdegrundsorden igen och en rad andra 

åtgärder såsom att gruppindelningar görs av lärare samt att varje elev får en fadder. Att lyfta 

in en undersökning kring trygghet är naturligt i en kvalitetsredovisning men det fyller också 

fler funktioner. Dels knyter det an till kvalitetsdiskursen eftersom en undersökning ger ett 

objektivt och oklanderligt intryck. Samtidigt är det också en del av valfrihetsdiskursen på det 

sättet att den förälder som läser och uppfattar Hannaskolan som trygg mer troligt kommer att 

välja den skolan för sitt barn. 

Också Grenadjärskolan för resonemang på liknande sätt men det finns skillnader mellan 

skolorna. Grenadjärskolan inleder det stycke som har rubriken ”syfte” med att betona 

tryggheten i skolan för att eleverna skall kunna ”förbereda sig för ett aktivt liv ute i 

samhället”.164 Som ett övergripande mål för skolan anges att det skall vara en skola ”med hög 

standard när det gäller ordning och karaktärsfostran”165 Denna fostran kommer om man läser 

texten under rubriken genom att eleverna fås att omfatta samhällets grundläggande 

värderingar och personlighetsutvecklingen som följer skall ”kännetecknas av ärlighet, 

initiativförmåga, osjälviskhet, empati och ansvarstagande.”166 Liknande tema upprepas under 

rubriken ”Social miljö” där skolan önskar ”utveckla en familjär atmosfär [---] inom en ram av 

ordning och disciplin där vars och ens funktion och roll i det dagliga arbetet respekteras.”167 

Detta sker också genom ett regelrätt avtal med föräldrarna för att det skall vara klart från båda 
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sidor vad ordningen betyder för den sociala miljön på skolan. Liksom Hannaskolan redovisar 

Grenadjärskolan resultatet av en undersökning om skolmiljön där Grenadjärskolan får mycket 

bra värden och det är naturligt att man väljer att redovisa denna undersökning av samma skäl 

som Hanna skolan redovisar sin undersökning.168 

 8.3.5 Sammanfattning av resultat och analys för Grenadjärskolan och 
Hannaskolan. (HG) 

Vad är vårt uppdrag? Jag har försökt att utifrån ovan angivna parametrar ringa in svaret på 

syftet varför skolorna finns till och sammanfattar i några punkter: 

1. Den kristna profilen.  

Detta är en viktig punkt som ges visst utrymme i kvalitetsredovisningarna men förväntat 

resultat hade varit att den kristna profilen skulle varit ännu viktigare. Det sägs tydligt att det är 

en kristen skola i båda skolornas dokument och ändå hade jag förväntat mig att den kristna 

profilen skulle användas mer i resonemang kring pedagogik, värdegrund osv. Grenadjärskolan 

återkommer mer till den kristna profilen än Hannaskolan. Utifrån resonemangen i inledningen 

(5.2) kring varför friskolor startas är det uppenbart att de kristna friskolorna fyller ett syfte 

som efterfrågas av många. Också Lpo94 ger förhållandevis stort utrymme för att anknyta till 

den kristna värdegrunden, och den möjligheten skulle kunna utvecklas ytterligare. 

I resonemanget kring den kristna profilen knyts an till en vidare kristen diskurs men framför 

allt till en värdegrundsdiskurs. Den kristna diskursen och värdegrundsdiskursen går in i 

varandra och är inte alltid lätta att skilja åt. 

Jag hade också förväntat mig att den kristna profilen lyftes fram i kvalitetstermer, dvs. som en 

aspekt av kvalitets- och valfrihetsdiskurserna. Den kristna profilen kan tänkas som en kvalitet 

som ger föräldrar anledning att välja en kristen friskola. Grenadjärskolan ger en antydning i 

denna riktning och det finns en vilja att behandla den kristna profilen i kvalitetstermer. 

Kanske att en väg framåt snarare är att väga in den kristna profilen kring andra delar i av 

skolans arbete och se på vilket sätt den kristna profilen kan bidra till alla delar av skolarbetet. 

2. Uppdraget i samhället.  

Det är uppenbart att dessa båda friskolor ser sig ha ett uppdrag i samhället genom det de 

hoppas kunna ge eleverna. Det anknyts på flera ställen till demokrati och demokratiska värden 

och förhoppningen är att eleverna skall rustas att ta del i det demokratiska samhället. Det är en 

kontrast till det som sägs av flera kritiker i vår bakgrund där de kristna friskolorna s.a.s. bryter 
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upp den gemensamma värdebasen.169  De kristna friskolorna ser uppenbarligen tvärt om på 

den saken – de vill i stället med sin specifika profil bidra till och stärka den gemensamma 

värdebasen i det demokratiska samhället. 

3. Ordning och reda.  

Båda skolorna betonar tryggheten och Grenadjärskolan dessutom ordning och disciplin som 

ett sätt att skapa förutsättningar för respekt elever och lärare emellan och en god ram för 

lärande. Detta griper implicit in i kvalitetsdiskursen eftersom ordning och reda är ofta 

efterfrågat av föräldrar. En fråga som jag saknar svar på är också om och i så fall hur den 

kristna profilen förutsätter en starkare betoning av ordning och disciplin. Ordning och 

disciplin åstadkoms dock inte bara genom strängare regler och hårdare yttre disciplin. Snarare 

är det kanske så att många friskolor är mindre och kännetecknas av ett tätare samarbete 

mellan skola och hem viket framkommer i vår bakgrund. Detta är faktorer som bidrar till en 

starkare social kontroll men också en känsla av delaktighet i skolans arbete, både för föräldrar 

och elever. 

 9. DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i tre delar. Först metoddiskussion och därefter resultatdiskussion vilket följs av ett 

avsnitt där vi tillåter oss att komma med reflektioner som visserligen utgår från uppsatsens resultat men som 

också är egna synpunkter kring religion, skola och samhälle. 

 9.1 Metoddiskussion 

Vår metod har varit en nära läsning av skolornas egna dokument och genom att beskriva och 

analysera skolornas diskursordning har vi försökt svara på vårt syfte: hur skolorna ser på sitt 

uppdrag? Metoden har varit användbar men har också haft sina begränsningar eftersom vi 

bara kunnat analysera det skolorna säger genom sina dokument men vi har inte fått någon bild 

av hur dessa dokument används och implementeras. En sådan mer djuplodande bild av 

skolorna hade kunnat fås genom exempelvis intervjuer eller deltagande observation. Å andra 

sidan har vi kunnat täcka in fler skolor inom ramen för uppsatsen och därmed fått ett 

nödvändigt förstudium till vidare forskning. Hade det inte varit möjligt att uppfylla syftet utan 

använda diskursanalys? Möjligen, men å andra sidan menar vi att skolorna beskriver sitt 

uppdrag just genom att relatera till och använda sig av andra diskurser som finns i samhället. 

Det är genom att utifrån sin profil använda och utveckla rådande diskurser som skolorna 

formulerar sig kring sitt uppdrag. 

                                                 
169 se kap. 5.5 
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Den typ av empiri vi har använt menar vi är ett utmärkt underlag för att beskriva 

diskursordningen på en skola eftersom dokumenten just bearbetas och fogas samman av 

många människors synpunkter och därför speglar flera aspekter av skolans arbete. En djupare 

studie skulle också kunna använda fler typer av dokument, interna dokument och 

arbetsmaterial, till exempel tidigare utkast till kvalitetsredovisningarna. 

 9.2 Resultatdiskussion 

Arbetet utgick från att en friskola har någon slags anledning att finnas till. Syftet med 

uppsatsen var att beskriva och analysera hur några friskolor uppfattar sitt eget uppdrag som 

skola. Materialet som sådant är naturligtvis väldigt positivt inställt till den egna verksamheten. 

Skolorna skriver om sig själva. Det är möjligt att invända mot vårt arbete att det är positivt 

inställt till friskolor men vårt syfte var just att se hur de själva uppfattar sitt uppdrag. Därför 

är också bakgrunden designad för att visa de i debatten allmänna argumenten för att vi sedan 

skulle kunna använda det som en fond till hur skolorna beskriver sig själva. 

Hur menar de sig då bidra till skolväsendet? Två skolor hade enligt 

skolmyndigheterna en konfessionell kristen profil och de två andra skolorna var allmänna. 

SSHL klassas som riksinternat. Det är tydligt att de konfessionella profilerna generellt inte får 

så stort genomslag som förväntats. Det är snarare så att trots att vi hade skolor med olika 

anknytning till den kristna religionen är dokumenten ändå förhållandevis lika. Det kan finnas 

flera möjliga förklaringar till det. En tänkbar förklaring är att skolorna genom att inte betona 

sina profiler kan tänkas slippa kritik. För de kristna friskolornas del skulle det innebära att 

skolan väljer att inte skriva fram sitt ”egentliga” syfte för att detta är en potentiell källa till 

kritik. Om det är så att skolorna inte tydligt beskriver sin profil för att slippa kritik betyder det 

möjligen i sin tur att den kontroll och utvärdering som utförs av tillsynsmyndigheten så att 

säga skapar en strömlinjeformning av skolorna så att det blir som skolverket också skriver att 

huvudmannaskapet kommer att spela en allt mindre roll. Detta är potentiellt problematiskt ur 

två synvinklar: För det första därför att det positiva bidrag som skolorna uppfattar sig ha till 

den gemensamma värdebasen inte ges utrymme. Åtminstone inte så att det syns i skolans 

grundläggande dokument. För det andra kan det vara problematiskt för att det innebär att 

skolan inte ges utrymme att förhålla sig till sin profil i kvalitetstermer. Enklare uttryckt: 

friskolan ställer kanske inte heller frågan om hur man kan förbättra och fördjupa sin profil. En 

framkomlig väg är kanske trots allt att ytterligare betona likvärdighetsbegreppen och låta 

skolorna var likvärdiga men inte nödvändigtvis lika. 
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En annan möjlig förklaring till att dessa fyra skolor som står i olika kontexter ändå är 

så lika kan också vara själva dokumentens utformning. Detta hänger till viss del samman med 

skolverkets krav men dokumenten färgas också av dem som skrivit dem och deras likheter i 

fråga om pedagogisk utbildning och ett inlärt sätt att förhålla sig till diskurserna. Dokumenten 

är präglade av liknande diskursordningar eftersom det är just svenska friskolor som har 

formulerat sig. Detta har möjligen större betydelse än den eventuella profilen på respektive 

skola. Detta kan vara ett potentiellt problem eftersom det också för tillsynsmyndigheten borde 

vara av intresse att se hur man använder profilen och vilket genomslag den får i 

dokumentationen. 

En annan möjlig förklaring till varför den kristna diskursen på de kristna friskolorna 

är frånvarande kan vara att den kristna diskursen är en del av värdegrundsdiskursen. Man kan 

då tänka att den kristna diskursen så att säga ”lånar” från en allmän värdegrundsdiskurs men 

vi menar att det är rimligt att tänka tvärt om. Den kristna diskursen går så lätt in i 

värdegrundsdiskursen eftersom den övergripande diskursen som den svenska skolan 

fortfarande är en del av i själva verket är en del av den kristna.  Det kan möjligen vara så att 

värdegrundsdiskursen utgår och bygger på den europeiska kristna diskursen. Det finns alltså 

fortfarande, inte ens för en tydligt konfessionell friskola som Grenadjärskolan, någon 

anledning att sticka ut från värdegrundsdiskursen. 

Utöver den givna anledningen att finnas till, vilket ibland är tydligt men ibland inte 

lika tydlig, finns det ofta andra inte lika uppenbara. God ordning och hög grad av disciplin är 

viktiga bidrag från våra friskolor till det svenska skolsystemet. Skolorna fyller med andra ord 

många fler funktioner än det som ligger i deras specifika profil, funktioner som vi därför inte 

har kunnat se särskilt tydligt i vårt material. En djupare undersökning kring ett par friskolor 

skulle därför behöva innehålla intervjuer med föräldrar. 

En lugnare miljö är något som ofta anges när föräldrar väljer friskolor. Att kunna 

välja skola är en stor förändring som det svenska skolväsendet genomgått under de senaste 15 

åren. Friskolorna är en mycket tydlig del i valfrihetssamhället även om de själva inte 

kommenterar det i någon större utsträckning i vårt material. Friskolorna är resultatet av att 

enskilda medborgare har fått lov att välja det de tror är bäst för deras barn. Somliga ser detta 

som en konsekvens av ett demokratiskt tänkande andra ser det som ett hot mot demokratin 

eftersom de demokratiska värdena ifrågasätts. Det finns en skarp kontrast mellan den kritiska 

bild av friskolornas uppdrag som tonar fram i vårt bakgrundskapitel och den bild av skolornas 

uppdrag som återfinns i deras egen syn på sig själva. Gerle talar också om hur friskolorna 

utmanar den gemensamma värdebasen. Man kan se de olika uppfattningarna kring friskolor 



 51 

som utslag av olika syn på samhälle, demokrati och värdegrund. Englund menar att 

friskolorna riskerar att bryta upp den gemensamma värdegrunden i samhället. Frågan är om 

det är individ eller kollektiv som betonas. Betonas kollektiv är det de breda och gemensamma 

lösningarna som också är bäst för den enskilde. Betonas i stället individen är det alltid de 

enskilda, individuella önskemålen som skall tillgodoses så långt det är möjligt inom de ramar 

som sätts av att vi skall kunna leva tillsammans i samhället. 

En bild som finns representerad i vårt bakgrundmaterial är friskolor som 

segregerande elitskolor. SSHL har något andra förutsättningar som riksinternat men om vi ser 

till vårt resultat är det inte så skolorna vill uppfatta sig själva, snarare betonar de det allmänna 

uppdraget riktat till hela samhället.  

 10. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Vi dristar oss till några egna reflektioner utifrån det vi skrivit och här finns också uppslag till 

fortsatt forskning. Skolorna i vår undersökning uppfattar sig alla i någon mån som stående på 

en kristen grund. Hur kommer det sig då att Lindgårdsskolan och SSHL, till skillnad från 

Grenadjärskolan och Hannaskolan, så att säga slipper undan från stämpeln konfessionell eller 

religiös och förklaras av Skolverket och Skolinspektionen som allmänna rätt och slätt? Kan 

det vara så att skolmyndigheterna lever i en föreställning att det kristna inflytandet på den 

svenska skolan är brutet sedan länge? Skolan kanske i för hög grad ses som en produkt av ett 

modernt, svenskt och rationellt tänkande kring utbildning som skolmyndigheterna själva 

skapat. Det perspektivet skulle i så fall vara präglat av sekulariseringsprocesstänkande. Det 

vill säga en förväntan att religionen och dess föreställningar ska avta mer och mer i betydelse 

för att slutligen försvinna. Ett sådant tänkande parat med en historiematerialistisk samhällssyn 

där utbildningen är en del av en klasskamp i samhället har måhända gjort att det 

kulturellt/religiösa perspektivet på utbildning har avlägsnats från skolan mer än vad som är 

det egentliga fallet. 

Det är ingen slump att de länder som tänkte med grekisk filosofi, utgjorde romarriket 

och blev kristna från 300-talet fram till 1000-talet, nu ingår i den värdegemenskap som kallas 

europeiska gemenskapen. Grekisk filosofi och logik, romersk rätt och kristendom utgör 

hörnstenar för det tänkande som präglar inte bara Europa utan också de länder och kontinenter 

som genom imperialism blivit inkorporerade i detta tänkande. Englund identifierar dessa tre 

hörnstenar i sin analys av den svenska skolan men kallar dem läroplanskoder och ser deras 

ursprung från olika delar av 1900-talet. I själva verket existerar dessa läroplanskoder parallellt 
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i vårt skolsystem. Den kod som benämns moralisk av Englund är den som står på kristen 

grund. Den kod som benämns vetenskapligt – rationell är den som står på den grekiska 

filosofins och logikens grund. Slutligen benämner han den samtida läroplanskoden 

demokratisk vilket är den som står på den romerska rättens grund. Den forskare som står på 

historiematerialismens grund kommer att se läroplanskoderna som en utveckling från något 

omodernt till det moderna. Risken finns att man då bortser från att de olika koderna och sätten 

att tänka funnits vid Europas kristna universitet sedan medeltiden och existerat parallellt. På 

Sveriges enda universitet med rötter i sen medeltid heter det fortfarande teologisk fakultet, 

juridisk fakultet och filosofisk fakultet.  

Det verkar också rimligt att ta i beaktande lärdomar från 1900-talets historia i Europa 

under 1920-1945 när den kristna humanismen formuleras av Manfred Björkqvist som ett 

skolprogram.170 Nationalismen, den marxistiska kommunismen och nationalsocialismen 

gjorde vid den här tiden sina segertåg runt om i Europas länder och satte totalitära avtryck i de 

olika skolsystemen. Det är visserligen en fråga för ytterligare forskning men det kan vara så 

att den kristna humanismen, hos Björkqvist, var en motreaktion på de destruktiva ”ismerna” i 

Europa under mellankrigstiden. Staten var ingen självklart god garant för utbildning sett mot 

bakgrund av till exempel tysk och rysk skolpolitik under 1900-talet. Med detta som ett 

hypotetiskt antagande skulle den kristna humanismen som Björkqvist uttryckte den som 

skolpolitiskt program kunna vara början på det som vi idag kallar kritiska, demokratiska och 

jämställda värderingar i skolan. Kristen humanism skulle då vara en kritik mot inte bara 

kommunism och nazism utan också mot ett nationalistiskt patriarkalt färgat svenskt 

skolsystem som riskerade att växa fram när skolan övergick från den kyrkliga sfären i 

samhället och politiserades i statens regi. Kristen humanism skulle sett så, kunna vara en 

förenande, aktuell och sammanfattande värdebas för svensk skola.  Är det kanske så att 

friskolor som de fyra skolor som vi studerat på ett modernt och samtida vis har potentialen att 

kombinera de tre olika uppfattningarna av skolans politiska och medborgerliga uppdrag? En 

skola som inte skyggar för sitt historiska och traditionella arv samtidigt som det finns en 

medvetenhet om det omgivande samhället och marknadens krav och drivkrafter och hur de 

kommer att påverka eleverna i framtiden. Parallellt med allt detta finns på skolorna också det 

tydligt uttalade målet att utveckla unga människor till kritiskt tänkande medborgare som klart 

och nyktert kan se och värdera olika samhällsalternativ. 

                                                 
170 Manfred Björkqvist var biskop i Stockholms stift 1942-1954 och en av grundarna till SHL som sedermera 
blev SSHL. Se kap 7.1 
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