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Sammanfattning:

Denna  uppsats  syftar  till  att  analysera  på  vilka  grunder  en  konfessionell  skola  utformar  sin

värdegrund och arbete  mot  kränkande behandling,  utifrån  en  fallstudie  av  Livets  Ords  Kristna

Skola. Dessa frågeställningar är grunden till uppsatsens syfte:

 På vilka argument grundar skolan sin målsättning och likabehandlingsplan?

 Hur präglas skolans värdegrundsarbete av den religiösa profilen?

 Vilka texter hänvisar skolan till i sina dokument?

 Är innehållet i dokumenten förenligt med den aktuella läroplanens värdegrund?

 Hur framträder konsekvenserna av föräldrars rätt till att välja utbildning i dokumenten?

Den metod som har använts är en systematiserande kvalitativ textanalys med målet att klargöra

tankestrukturen  i  texterna.  Detta  för  att  belysa  och  förstå  det  viktigaste  i  texternas  innehåll.

Resultatet  visar  att  dokumenten  är  präglade  av  kristna  värderingar  men  även  demokratiska

värderingar som är förenliga med den aktuella läroplanen. Olika styrdokument ger olika intryck vad

gäller  konfessionella  skolors  legitimitet.  Innehållet  i  de  analyserade  dokumenten  pekar  mot  att

föräldrarätten är dominerande och en förutsättning för konfessionella skolors existens med hjälp av

rättigheter som finns skrivna i FN:s allmänna deklaration och Europakonventionen.

Nyckelord: fristående skola, konfessionell skola, värdegrund, likabehandlingsplan, public good, 

private good, föräldrarätt, kvalitativ textanalys.
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1. Inledning:

Sedan friskolereformen i början av 1990-talet har antalet fristående skolor ökat stadigt i Sverige.

Läsåret  1995/96 var  andelen fristående grundskolor  4,8% och fristående gymnasieskolor  10,9%

medan  det  vid  läsåret  2011/12  hade  ökat  till  16,5%  fristående  grundskolor  respektive  49,7%

fristående  gymnasieskolor  (Ekonomifakta,  2014).  Bland  dessa  fristående  skolor  ingår  också

konfessionella skolor med religiös inriktning.

Konfessionella skolor har fått både beröm och kritik från olika håll. En del anser att dessa

friskolor bidrar till mångfald i skolans värld, att de ger frihet för alla barn och föräldrar att välja

vilken  utbildning  barnen  ska  få  (Englund,  1993).  Dessutom  hävdar  Kristna  friskolerådet  att

konfessionella  skolor  har  varit  en  förutsättning  för  att  komma  bort  från  den  socialistiska  och

ateistiska skolan för de familjer som inte gillar denna underliggande ideologi (Kristna friskolerådet,

u.å.).  Kritiker  till  konfessionella  skolor  menar  dock att  dessa skolor  bidrar  till  segregering och

indoktrinering  av  barn  vilket  strider  mot  den  allmänna  skolans  värdegrund  som  vilar  på  en

demokratisk grund samt FN:s Barnkonvention (Englund, 1993). Genom att titta på och analysera en

enskild konfessionell skolas värdegrund och likabehandlingsplan kan slutsatser dras huruvida en

konfessionell skola kan vara förenlig med läroplanen för grundskolan eller inte samt vad just denna

skola grundar sig på. Resultatet kan sedan användas för att jämföra med andra konfessionella skolor

för att se om detsamma gäller för dessa skolor generellt.

I denna uppsats ska jag analysera dokument kopplade till värdegrund och likabehandling

med utgångspunkt i Livets Ords Kristna Skola (LOKS). Att just LOKS blev mitt val för denna

studie beror först och främst på min ursprungliga tanke att göra en observationsstudie. Skolan var

den första konfessionella skolan i Uppsala som jag kom att tänka på vilken även hade en intressant

historia då det varit mycket debatt och diskussion om Livets Ord och dess skolor tidigare. Studien

blev en textanalytisk studie istället men LOKS var trots det ett intressant fall att studera.

Min förhoppning är att de som läser denna uppsats ska få inblick i vad en konfessionell

skola kan grunda sin värdegrund och likabehandlingsplan på, vilka källor de hänvisar till, om den

religiösa  profilen  kommer  fram  i  texterna,  hur  dessa  dokument  förhåller  sig  till  den  aktuella

läroplanens värdegrund och andra styrdokument samt hur föräldrars rätt att välja barns utbildning

kommer till uttryck. Denna studie är relevant då fristående skolor växer i antal, vilket också ökar

sannolikheten att lärarstudenter söker jobb och eventuellt börjar arbeta på fristående skolor under

sin  karriär.  Genom att  ta  del  av  denna  studie  kan  läsaren  reflektera  över  skolans  värdegrund,

konfessionella skolors värden samt deras  relation till läroplanen för att sedan själv ta ställning till

hur man ska förhålla sig till fristående skolor och konfessionella skolor.
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2. Syfte och frågeställningar:

Denna  studie  syftar  till  att  analysera  på  vilka  grunder  en  konfessionell  skola  utformar  sin

värdegrund samt arbete  mot kränkande behandling,  utifrån en fallstudie av Livets Ords Kristna

Skola. Studien utgår ifrån dessa frågeställningar:

 På vilka argument grundar skolan sin värdegrund och likabehandlingsplan?

 Hur präglas skolans värdegrundsarbete av den religiösa profilen?

 Vilka texter hänvisar skolan till i sina dokument?

 Är innehållet i dokumenten förenligt med den aktuella läroplanens värdegrund?

 Hur framträder konsekvenserna av föräldrars rätt till att välja utbildning i dokumenten?

2.1. Varför titta på konsekvenserna av föräldrarätten?

Studiens femte frågeställning är hur konsekvenserna av föräldrarätten visar sig i Livets Ords Kristna

Skolas  dokument  som  berör  värdegrund  och  likabehandling.  Att  beakta  konsekvenserna  av

föräldrarätten i skolans dokument är relevant eftersom fristående skolor och konfessionella skolor

bildats då föräldrar och andra vuxna velat utbilda barn på ett annat sätt än den offentliga skolans,

bl.a. utifrån den egna trosuppfattningen. Frågeställningen belyser därför huruvida familjens religiösa

övertygelse  och  rätt  till  att  bestämma  över  barns  utbildning  speglas  i  skolans  verksamhet  och

värdegrundsarbete och är därmed också relaterad till de övriga frågeställningarna då studiens syfte

är att analysera vad en konfessionell skola grundar sin värdegrund på.

3. Metod:

En kvalitativ textanalys av Livets Ords Kristna Skolas hemsida har gjorts genom att studera vad

skolan har hänvisat till i sin likabehandlingsplan och värdegrund, som gäller alla Livets Ords fem

grundskolor,  utifrån frågeställningarna ovan.  Jag har  valt  att  begränsa  mig  till  och  fokusera på

Livets Ords grundskolor som har en gemensam målsättning och likabehandlingsplan, detta för att

inte  uppsatsen  ska bli  för  vid  och osammanhängande.  Textanalysen  har  fokuserat  på  skolornas

målsättning, vilken kan likställas med värdegrund då den tar upp de värden som skolan ska arbeta

utifrån och sträva mot, samt skolornas aktuella likabehandlingsplan. Nedan förklaras innebörden av

fallstudie,  kvalitativ  textanalys  samt  kvalitet  i  kvalitativ  metod,  men först  och  främst  förklaras

forskarens förförståelse och forskningsetik.
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3.3. Förförståelse:

Då en studie skrivs har forskaren en förförståelse och uppfattning av det fenomen som studeras,

vilket  också  påverkar  studiens  utformning  och  resultat.  Förförståelsen  kan  ses  som en  del  av

metoden  då  den  grundar  forskarens  analys.  Därför  är  det  väsentligt  att  redogöra  för  vilka

föreställningar forskaren har av ämnet för att studien ska bli så transparent som möjligt.

När jag valde att skriva om konfessionella skolor i mitt självständiga arbete var det av rent

intresse för hur konfessionella skolor fungerar, hur den religiösa profilen kommer till uttryck samt

vad dessa grundar sin värdegrund på. Jag har inte haft någon tydlig ståndpunkt, varken för eller

emot  konfessionella  skolor,  då  jag  skrivit  detta  arbete.  Min  avsikt  har  därmed  inte  varit  att

legitimera min personliga ståndpunkt som förespråkare för eller kritiker mot konfessionella skolor,

utan istället av nyfikenhet försökt lära mig mer om dessa skolor så förutsättningslöst som möjligt.

Under skrivandets gång har jag försökt hitta var jag står i debatten kring konfessionella skolors

existens  och  legitimitet.  Det  jag  kommit  fram  till  är  att  jag  varken  är  för  eller  emot  just

konfessionella skolor specifikt, utan snarare emot skolor som inte följer skollagen, läroplanen och

skolans demokratiska värdegrund – oavsett inriktning.

3.1. Forskningsetik:

Vid forskning måste forskaren ta hänsyn till särskilda etiska krav, i synnerhet då det finns mänskliga

deltagare  i  en  studie.  De  fyra  huvudkraven  är  informationskravet,  samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven innebär att deltagare

måste informeras om studien, ge samtycke och kunna bestämma över sin medverkan, att forskaren

ska skydda deltagarnas personuppgifter och integritet samt att insamlad data endast får användas i

vetenskapligt syfte (ibid.). Eftersom inga personer deltagit i denna studie av Livets Ords Kristna

Skolas värdegrund och likabehandlingsplan samt att LOKS hemsida är offentlig på internet, har

tillstånd inte behövts för att kunna ta del av och analysera de aktuella dokumenten. Därmed har

ovan nämnda forskningsetiska krav inte behövts ta hänsyn till för just denna studie.

3.2. Fallstudie som metod: 

Högskoleverket definierar metoden fallstudie som en ”undersökningsmetod i form av en detaljerad

undersökning  av  ett  enda fall  eller  några typfall  som används  för  att  nyansera,  fördjupa  och

utveckla  begrepp  och  teorier,  och  ibland  även  för  att  illustrera  eller  stärka  hypoteser”

(Högskoleverket, u.å.). Bent Flyvbjerg (2003) beskriver fallstudien som en nödvändig metod inom

forskning  för att få en fördjupad bild av komplicerade frågor. Flyvbjerg menar att den allmänna

uppfattningen av fallstudier som subjektiva studier med bristande tillförlitlighet är vilseledande och
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enbart missförstånd (Flyvbjerg, 2003, s. 185). Några av dessa missförstånd är att fallstudier inte kan

bidra till vetenskaplig utveckling eftersom de inte går att generalisera och att fallstudier tenderar att

verifiera forskarens förförståelse och föreställningar (ibid., s. 186). Detta hävdar alltså Flyvbjerg

inte stämmer då man med hjälp av fallstudier kan falsifiera vetenskapliga antaganden som kan leda

till att en hel teori måste omprövas och är därmed en viktig metod inom forskning (ibid., s. 192).

Dessutom menar han att  fallstudier också falsifierar forskarens förutfattade meningar snarare än

bekräftar dem (ibid., s. 199). 

Fallstudier  kan  göras  på  olika  sätt,  bl.a.  med  hjälp  av  intervjuer,  observationer  och

textanalyser. Denna studie är en fallstudie av Livets Ords Kristna Skolas värdegrund då en kvalitativ

textanalys  har  gjorts  för  att  få  en  djupare  förståelse  för  vad  en  konfessionell  kan  grunda  sin

värdegrund på i detta specifika fall. När denna studie skulle börja skrivas fanns en tanke att göra en

observationsstudie  på  Livets  Ords  skolor.  Efter  mycket  fundering  och  diskussion  valdes  denna

metod bort för att istället ersättas av en kvalitativ textanalys, detta efter slutsatsen att en textanalys

skulle  vara  mer  fördelaktig  och  lätthanterlig  för  att  studera  just  en  skolas  värdegrund.  En

observation  av  Livets  Ords  skolor  och  eventuell  intervju  med  personal  hade  kunnat  vara

komplement till studien. En annan tanke var att jämföra LOKS värdegrund och likabehandlingsplan

med en kommunal skolas värdegrundsdokument. Dock ströks dessa idéer då de inte skulle rymmas

inom ramarna för denna uppsats.

3.2. Kvalitativ textanalys:

En kvalitativ textanalys ”går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning

av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson, 2012, s. 210). Detta kan utföras

genom att läsa en text flera gånger, ställa frågor till  texten för att sedan försöka svara på dessa

frågor  (ibid.).  Esaiasson  delar  upp  kvalitativa  textanalyser  i  två  huvudkategorier  –  de  som

systematiserar och de som kritiskt granskar (ibid., s. 211). 

Denna uppsats är en systematiserande textanalys med fokus på att klargöra tankestrukturen.

Systematiserande textanalyser är beskrivande analyser där klargörande av tankestrukturen är en av

varianterna  (ibid.,  s.  211). Att  klargöra  tankestrukturen  i  en  text  går  ut  på  att  ”lyfta  fram och

begripliggöra det väsentliga innehållet  i  de aktuella texterna” (ibid.).  Metoden är  passande till

denna uppsats då syftet  är  att  lyfta fram det väsentliga innehållet  i  Livets Ords Kristna Skolas

värdegrund och likabehandlingsplan för att komma fram till vad skolan grundar sig på. 
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3.3. Kvalitet i kvalitativ metod:

Den  kvalitativa  metodens  syfte  är  att  gestalta  egenskaper  hos  ett  fenomen  och  genom  denna

gestaltning  komma  fram  till  ny  kunskap  och  mening  (Larsson,  2005,  s.  2).  Detta  kallas  för

innebördsrikedom (ibid., s. 11). Kvalitativa studiers kvalitet avgörs om läsaren får nya perspektiv av

ett fenomen genom studiens gestaltning. Läsaren ska alltså se på verkligheten på ett nytt sätt genom

författarens gestaltning och retorik, vilket är dess heuristiska värde (ibid., s. 18-19). Studier med

kvalitativ metod kan ses som svåra att generalisera och upprepa för att bekräfta dess giltighet, men

Larsson (2005) beskriver metodens värde och kvalitet på detta sätt:

Kunskapstillskottet  genom fallbeskrivningen  sker  genom att  de  som tagit  del  av
resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra fall  och då
eventuellt  upptäcka  relevansen  av  den  gestaltning  som  den  kvalitativa  analysen
resulterat i. (ibid., s. 19).

Därför  kan kvaliteten och relevansen av  denna studie  bekräftas  genom att  jämföras  med andra

liknande  studier.  Det  kan  liknas  vid  att  studiens  resultat  då  upprepas  och  kan  därmed  också

generaliseras. Denna sorts generalisering skiljer sig från den generalisering som görs i kvantitativa

studier där ett resultat måste upprepas för att ses som giltigt och därmed bidra med ny kunskap. I

kvalitativa studier har en fallstudie ett värde i sig och behöver inte upprepas på samma sätt, men kan

som redan nämnt jämföras med liknande studier för att generaliseras (Flyvbjerg, 2003).

4. Bakgrund:

För  studiens  tydlighet  och  relevans  är  det  lämpligt  att  ta  upp  bakgrundsinformation  inom det

aktuella  området.  Därför  behandlas  härmed innebörden  av  fristående  skolor  och  konfessionella

skolor,  Livets  Ords  Kristna  Skolas  historia  samt  dess  skolor,  kritik  mot  konfessionella  skolor,

svenska skolans kristna historia och sekularisering samt vad värdegrund och likabehandling betyder

i skolan – detta för att tydliggöra samt ha som grund för studien.               

4.1. Fristående skolor och konfessionella skolor:

Fristående skolor, eller friskolor som de även kallas, har funnits i flera hundra år i Sverige. Tidigare

kallades de för privatskolor eller enskilda skolor och det finns även några privatskolor från 1700-

och 1800-talen som fortfarande är verksamma idag (Eriksson, 2002, s. 22). Privatskolor har startats

av olika anledningar genom tiden. Ett exempel är flickskolor som startades och var verksamma

under 1800- och 1900-talen då flickor inte fick gå på läroverken (Eriksson, 2002, s. 23). Senare

startades  även  enskilda  skolor  utifrån  en  viss  pedagogik,  såsom  Waldorfpedagogiken  eller

Montessoripedagogiken (ibid.). På 1600-talet fanns dessutom kalvinister i Sverige som startade vad
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man idag kallar konfessionella skolor för att utbilda sina barn efter sin trosuppfattning (ibid.).

En fristående skola har en annan huvudman än kommun och landsting och måste godkännas

av Skolinspektionen innan den får startas (Friskolornas riksförbund, 2014). Efter friskolereformen

1992 blev det möjligt för friskolor att få bidrag via skolpengen, på samma sätt som för kommunala

skolor. Skolpengen är en summa pengar som varje elev får från kommunen för att kunna gå på en

skola.  Därför  får  inte  heller  dessa  skolor  ta  ut  avgifter  av  sina  elever  (Ekonomifakta,  2012).

Fristående skolor ska också vara öppna för alla som har rätt till utbildning och får därmed inte ha

några  antagningskrav,  med  undantag  för  t.ex.  musik-  eller  dansutbildningar  som  kan  ha

antagningsprov (Friskolornas riksförbund, 2014).

Idag  finns  792  fristående  grundskolor  i  Sverige,  varav  67  av  dessa  (8,5  %)  har  en

konfessionell  inriktning  med  8395  elever  sammanlagt  (Skolverket,  2014).  Att  en  skola  har  en

konfessionell inriktning innebär att skolan grundar sig på en särskild trosuppfattning och brukar i

dagligt tal  benämnas religiösa friskolor.  Den stora majoriteten av de konfessionella  skolorna är

kristna,  men  det  finns  även  bl.a.  muslimska  skolor  i  landet  (Kristna  friskolerådet,  u.å.).  I  en

konfessionell skola får utbildningen ha konfessionella inslag medan undervisningen inte får det. Så

här definieras begreppen undervisning och utbildning i skollagen 1 kap 3 § (SFS 2010:800):

3 § I denna lag avses med […]
-  undervisning:  sådana  målstyrda  processer  som  under  ledning  av  lärare  eller  

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande
av kunskaper och värden, och

- utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.

Detta står i skollagen 1 kap 6 § och 7 § angående undervisningens icke-konfessionalitet:

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska
vara icke-konfessionell.
7  § Undervisningen  vid  fristående  skolor,  fristående  förskolor  och  fristående
fritidshem ska vara icke- konfessionell.
Utbildningen  i  övrigt  vid  fristående  skolor,  fristående  förskolor  och  fristående
fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska
vara frivilligt.

Alla skolors undervisning, oavsett inriktning och huvudman, måste alltså vara icke-konfessionell.

Detta  betyder  att  alla  lektioner  måste  vara  allsidiga  och sakliga  och därmed inte  vara  ensidigt

påverkade  av  skolans  eventuella  religiösa  uppfattning.  Dessutom  ska  utbildningen  ”vila  på

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” enligt skollagen 1 kap 5§ (SFS 2010:800).

Tidigare har Skolverkets inspektion av 25 olika konfessionella skolor i landet (där LOKS

inte var en av dem) visat att skolornas konfessionella inriktning och verksamhet inte har stridit mot

skollagen och skolans värdegrund när det gäller saklighet och allsidighet. Däremot har skolorna haft

brister  t.ex.  när  det  gäller  ekonomi,  lokaler,  utbildad  personal  och  kvalitetssäkring  (Skolverket,
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2004).  Inspektionen har också visat  att  de flesta konfessionella  skolor är  små och att  det  finns

föräldrar till elever som är lärare eller rektorer på skolorna, dessutom att många familjer på dessa

skolor även umgås på fritiden. Detta gör att det blir en trygg ”hemmiljö” på skolan, med engagerade

föräldrar  där alla  känner  alla,  men Skolverket  ser  även en risk med detta  eftersom lärarna och

ledningen då kan bli påverkade av föräldrar som vill påverka undervisningen på ett sätt som inte är

förenligt med skollagen och läroplanen (ibid.). Inspektionen har dock, som redan nämnt, inte visat

några faktiska brister eller problem i skolornas verksamhet vad gäller detta. 

4.2. Livets Ords Kristna Skola (LOKS):

Livets Ord är en kristen församling som startades i Uppsala 1983 av Ulf Ekman, som numera har

konverterat till  katolicismen tillsammans med sin maka Birgitta Ekman (Ekman, 2014, 9 mars).

Församlingen kännetecknas av dess karismatiska inriktning med gudstjänster fyllda med sång och

predikan  med  en  speciell  retorik.  Tungotal  är  också  något  som  tidigare  förknippats  med

församlingen samt fokus på att hela sjuka människor via bön och en stark tro på Jesus (Jaktlund,

2008, 23 maj). Ekman hade blivit inspirerad till att starta en egen bibelskola efter bibelstudier vid

Uppsala Universitet samt Rhema Bible Training Center i USA som till slut blev Livets Ord (Livets

Ord, 2010).

Livets  Ords  Kristna  Skola  startades  1985  och  Livets  Ords  Kristna  Gymnasium fem år

senare.   Förutom församlingens skolor  och gymnasium finns även Livets Ord University sedan

1990-talet  (Livets  Ord,  2010).  Idag  har  Livets  Ord  fem  grundskolor  i  Uppsala:  tre  låg-  och

mellanstadieskolor, en högstadieskola samt en särskola (Livets Ord Kristna Skola, u.å.). Eleverna på

dessa skolor har kristendom på schemat utöver de vanliga lektionerna och skolgudstjänst en gång i

veckan (ibid.). Skolan presenterar sig på detta sätt på hemsidan:

Skolorna är kända för att ha en miljö som är präglad av kristen tro och människosyn.
Personalen vinnlägger sig om att ge ett personligt bemötande med kärlek och respekt
där varje elev blir sedd. Arbetssättet kännetecknas av struktur, arbetsro och trygghet.
Genom  kompetent  och  utbildad  personal  arbetar  man  efter  skolans  vision  och
målsättningar. [...]
Skolan bidrar också till  att  forma goda karaktärer  hos eleverna och inspirerar  till
engagemang och ansvar för medmänniskor och samhälle. Ett nära samarbete med
föräldrarna är en förutsättning för att nå målen och de ses som en oersättlig resurs för
barnens fostran och utveckling. 

Några föräldrar berättar på hemsidan, under rubriken Sagt om skolorna, att de placerat sina barn på

LOKS på grund av mobbning och negativ skolkultur på tidigare skolor. De menar att den allmänna

skolan har misslyckats och att LOKS med sin kristna värdegrund har varit en positiv upplevelse för

både föräldrar och elever. Den erfarenheten de har är att alla är välkomna och möts med respekt

tillsammans  med  den  goda  sammanhållningen  (ibid.).  Isa  Weinehall,  en  av  Emanuelskolans
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grundare, säger på hemsidan att en gemensam kristen tro och miljö i både skola och hem ger elever

trygghet och möjlighet till en optimal utveckling (ibid.).

Skolan har tidigare (år 2002) blivit anmäld av en f.d. församlingsmedlem Per Kornhall som

undervisade  i  biologi  på  Livets  Ords  Kristna  Gymnasium  i  fem  år.  Han  anmälde  skolan  till

Skolverket  då  han  ansåg  att  undervisningen  inte  var  allsidig  och  saklig.  Elever  fick  lära  sig

evolutionsteorin samtidigt som lärare sade att man inte skulle tro på den. Skapelseteorin lärdes även

ut på biologilektioner vilket Kornhall menade är fel (Bodström, 2002, 15 april). Skolverket hade

dock efter tillsyn godkänt skolan då de menade att skolan hade tagit åt sig kritiken och skulle göra

förändringar, men att Skolverket skulle göra en oanmäld granskning längre fram. Kornhall upplevde

detta  som ett  svek  mot  skolans  elever  (Kornhall,  2002,  21  januari;  Bodström,  2002,  12  juni).

Eftersom LOKS fortfarande är verksam idag innebär det att Livets Ords skolor följer Skolverkets

regler för att kunna bedriva en fristående skola, men eftersom det fortfarande finns kritiker kan man

fråga sig varför dessa kritiker finns.

4.3. Kritik mot konfessionella skolor:

Humanisterna är en organisation som har kritiserat konfessionella skolor som indoktrinerande och

att  barn blir  påtvingade en religion,  vilket  de menar  strider  mot  barnens rätt  till  religionsfrihet

(Sturmark, 2006, 19 april),  som står skrivet i FN:s barnkonvention artikel 14 (Unicef Sverige, u.å.).

De  anser  att  det  inte  bör  finnas  religiösa  skolor  eftersom undervisningen  ändå  alltid  ska  vara

objektiv och saklig (Humanisterna, 2011). Barn som blir skickade till konfessionella skolor får inte

träffa barn med andra värderingar eller höra andra åsikter än vad de är vana vid och blir därför

hämmade i sin personliga utveckling och kritiska tänkande, menar organisationen med hänvisning

till läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den
ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter  till
sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma
förtroende  kunna  skicka  sina  barn  till  skolan,  förvissade  om att  barnen inte  blir
ensidigt  påverkade  till  förmån  för  den  ena  eller  andra  åskådningen.  (Skolverket
2011, s. 8).

Detta menar bl.a. Humanisterna inte uppfylls på en konfessionell skola då i princip alla på skolan

har en särskild religiös uppfattning vilket gör att det blir svårt för eleverna att  framföra åsikter som

går emot majoritetens.  Dessutom menar  de att  eleverna,  medvetet  eller  omedvetet,  blir  ensidigt

påverkade  av  den  religiösa  övertygelsen.  I  Kvällsöppet  med  Ekdal på  TV4  (17  mars  2010)

diskuterades detta dilemma av kritiker och företrädare för konfessionella skolor. Elever från bl.a.

Livets Ords Kristna Gymnasium hävdade då i debatten att det inte alls är som kritiker tror. Tvärtom
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menar dessa elever att det är ett öppet klimat i klassrummet där alla åsikter får framföras. Dessutom

påpekade dessa elever att de faktiskt får en allsidig och objektiv undervisning, att de får lära sig

både skapelseteorin och evolutionsteorin grundligt och får därför lära sig mer än vad man gör i en

kommunal skola (TV4, 2010).

Hans Ingvar Roth (2007) ifrågasätter Humanisternas kritik då han påvisar att organisationen

ofta hänvisar till fundamentalistiska konfessionella skolor som strider mot skollagen, läroplanens

värdegrund och de mänskliga rättigheterna då de kritiserar religiösa skolor. Humanisterna tar inte

hänsyn till att det finns konfessionella skolor som är relativt neutrala och objektiva i sin utbildning

och som sköter sig och följer styrdokumenten (Roth 2007, s. 280; 289-290).

4.4. Svenska skolans kristna historia samt sekularisering:

Under reformationen på 1500-talet blev Sverige ett protestantiskt land, då man bröt sig loss från

påvens makt och den katolska kyrkan. Martin Luther, som var ledande i reformationen, ansåg att

alla individer skulle skapa sin personliga relation till  Gud och Jesus. Detta var inte möjligt från

början då Bibeln endast fanns på latin – ett språk som bara prästerskapet behärskade. Därför började

Bibeln översättas till de språk som ”vanligt folk” förstod och ledde också till att allt fler människor

lärde sig att läsa (Gerle 2007, s. 68).

För att lära och sprida Guds budskap till så många människor som möjligt skapade Martin

Luther  den  lilla  katekesen i  1500-talets  början  som  var  en  sammanfattning  av  Bibelns  och

kristendomens viktigaste punkter, bl.a. De tio budorden och Fader vår (Aurelius, 2011, s. 11). Den

lilla  katekesen skulle  läras  utantill  och  användes  i  svensk utbildning ända fram till  1900-talets

början.  Detta  var  ett  sätt  att  fostra  och  indoktrinera  svenska  barn  och  elever  till  goda kristna,

patriotiska och moraliska medborgare (Edling, 2009, s. 24; Edling, 2012, s. 59). Det var först efter

andra världskriget som skolan istället skulle fostra kritiska och demokratiska medborgare med FN:s

deklaration om mänskliga rättigheter som grund (Edling, 2012, s. 60).  Med grundskolereformen

1962  och  läroplanen  Lgr  62  skulle  undervisningen  i  kristendom   nu  vara  neutral  och  icke-

konfessionell,  därmed  slutade  man  också  ha  morgonbön  i  skolorna  (Gerle,  2007,  s.  61).  I

nästkommande läroplan Lgr 69 bytte kristendomskunskapen ut mot religionskunskap som ännu ett

steg mot skolans neutralitet (Skolöverstyrelsen, 1962; Skolöverstyrelsen, 1969).

Den svenska skolan och det svenska samhället har alltså varit starkt knutet till kristendomen

under flera hundra år. Det var så sent som 1951 som lagen om religionsfrihet trädde i kraft i Sverige

– då fick svenskar gå ut ur Svenska kyrkan utan att behöva gå med i ett annat samfund. Dessutom

separerades inte Svenska kyrkan från staten förrän år 2000 (Svenska kyrkan, u.å.). Därför är det

trots allt inte konstigt att det i dagens läroplan står att skolans etik har förvaltats av kristen tradition
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(Skolverket, 2011, s. 7). Det har dock diskuterats vad kristen etik är – om det finns och om det

skiljer sig åt från allmänmänsklig etik (Orlenius, 2001, s. 42–44).  Etik överhuvudtaget kan ses på

från olika perspektiv, att etiken kommer från förnuftet, människans känslomässiga inlevelseförmåga

eller från en högre övermänsklig makt (ibid.,  s.  40–41). Hedin & Lahdenperä (2000) hävdar att

kristen etik inte är unik i sig utan att den är allmänmänsklig som delas med många andra kulturer:

”Kristen etik kallas kristen därför att kristna omfattar den, men den är inte så annorlunda att man

måste vara kristen för att göra det” (Hedin & Lahdenperä, 2000, s. 14).

4.5. Värdegrund och likabehandling i skolan:

Begreppet värdegrund introducerades först i Statens offentliga utredningar (SOU) 1992 och därefter

i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (1994)

som en benämning på de värden som skolan ska ha som grund och arbeta utifrån. När detta nya

begrepp  och  viktiga  uppdrag  på  90-talet  skulle  implementeras  i  skolan  startades

Värdegrundsprojektet i  början  av  1999  som gav  skolor  praktiska  redskap  och  tips  för  att  ha

värdegrunden som bas i skolans verksamhet (Zackari & Modigh, 2000, s. 11). Projektet syftade till

”att få skrivningarna i läroplanerna att genomsyra förskolans och skolans verksamhet i sin helhet.”

(ibid.). Idag ses värdegrunden som en självklarhet inom skolan men har använts på olika sätt i olika

sammanhang. Värdegrunden i skolans värld är dessa värden som skolan ska grunda sig på och som

ska förmedlas till eleverna:

 människolivets okränkbarhet
 individens frihet och integritet
 alla människors lika värde
 jämställdhet mellan könen
 solidaritet mellan människor (Skolverket, 2014)

Kortfattat  kan  värdegrunden  beskrivas  som skolans  uppdrag  att  fostra  skolans  elever  till  goda

demokratiska medborgare.  I  det första kapitlet  av den aktuella svenska läroplanen, Lgr11, finns

Skolans värdegrund och uppdrag som tar upp ovan nämnda värden:

[...]Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet,  individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är
de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik
som förvaltats  av  kristen  tradition  och  västerländsk  humanism sker  detta  genom
individens  fostran  till  rättskänsla,  generositet,  tolerans  och  ansvarstagande.  [...]
(Skolverket 2011, s. 7).
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Dessa ska alltså vara värden som alla människor, oavsett bakgrund, ska kunna dela i samhället. I

citatet ser vi att egenskaper som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande har förvaltats

av kristen tradition och västerländsk humanism i Sverige.  Detta  är  problematiskt  eftersom man

tillskriver dessa egenskaper till  specifika livsåskådningar. Orlenius (2001) menar även att det är

problematiskt  eftersom begreppen kristendom och humanism kan tolkas  på olika  sätt.  Ser  man

humanism som en livsåskådning som tar avstånd ifrån religion och övernaturliga väsen blir den inte

förenlig med kristendomen (Orlenius, 2001, s. 24). 

Lahdenperä (2001) talar om skolans värdegrund som etnocentrisk, d.v.s. perspektivet att den

egna kulturen är måttstock och överlägsen andra kulturer, samt ett projekt till att assimilera och

försvenska elever med utländsk bakgrund för att passa in i den svenska normen (Lahdenperä, 2001,

s. 116-118; 130). Då skolans värdegrund ska förankra och förmedla dessa specifika värderingar till

skolans elever kan konflikter uppstå mellan elever och deras föräldrar med andra värderingar. Dessa

föräldrar riskerar då att ses som dåliga med ”felaktiga” värderingar medan skolans värderingar ses

som de goda och ”rätta” (ibid., s. 130-131).

Som tidigare nämnt ska skolan vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra till att

olika åsikter förs fram. Det är dock skolans uppdrag och plikt att förmedla demokratiska värderingar

och ta avstånd ifrån icke-demokratiska åsikter om de skulle framföras i klassrummet:  ”Alla som

verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan

och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” (Skolverket 2011, s. 8). Skolans värdegrund kan

därför ses som en paradox – å ena sidan ska skilda uppfattningar föras fram, å andra sidan är det

bara demokratiska åsikter som är acceptabla, vilket gör att skolan inte är neutral och ska inte heller

vara det i just denna punkt (Larsson, 2013, s. 16–17).

Idag måste även alla skolor varje år skriva en likabehandlingsplan för att  förebygga och

motverka diskriminering och kränkande behandling utifrån diskrimineringslagen och skollagen. I

diskrimineringslagen  står  de  sju  diskrimineringsgrunderna  skrivna: ”kön,  könsöverskridande

identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan  trosuppfattning,  funktionshinder,

sexuell läggning eller ålder” (SFS 2008:567) och som och hänvisas till i skollagens sjätte kapitel

(SFS 2010:800).  Likabehandlingsplanen hänger ihop med skolans värdegrundsarbete som är ett

arbete för en trygg och demokratisk skola för alla elever. Likabehandlingsplanen ska bestå av och

innehålla  en  vision,  en  utvärdering  av  tidigare  likabehandlingsplan,  främjande  likabehandling,

kartläggning,  förebyggande  åtgärder  samt  rutiner  vid  akuta  situationer  (Diskriminerings-

ombudsmannen, 2012).
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5. Tidigare forskning:

Då studien har fristående skolor och konfessionella skolor i fokus samt att studien ska behandla hur

föräldrarätten framträder i en konfessionell skolas värdegrund är det relevant att utgå ifrån Englunds

(1993) forskning om skiftet  av synen på utbildning från ”public good” till  ”private good”, den

ökade föräldrarätten inom utbildning samt makten över barns fostran och utbildning (Englund 2011;

Hedin 2007).

5.1. Public good vs private good:

Sedan friskolereformen på 1990-talet har antalet fristående skolor ökat i landet. Englund (1993)

hävdar att denna stora blomstring av friskolor de senaste tjugo åren beror på samhällets allt större

intresse för private good snarare än public good – d.v.s. egennytta framför samhällsnytta. 

Från att ha sett utbildning som ett sätt att säkerställa samhällets demokrati genom jämlik

utbildning i hela landet (kollektivistisk demokratisyn), ses nu utbildning snarare som en rättighet

och nytta för den enskilda individen, samt föräldrarnas rätt att välja utbildning och fostran för sina

barn (individualistisk demokratisyn) (Englund, 1993, s. 3, 10–11). Denna nya individualism är alltså

anledningen till det ökade antalet friskolor (Parding, 2011, s. 232). Dessa två sidor har beskrivits

som två poler –  ”statligt monopol på utbildning vs familjens rätt att bestämma skola” (Englund,

1993, s. 14), men Englund beskriver hellre dessa två sidor på detta sätt: 

varje elevs rättighet att möta det pluralistiska samhället i varje enskild skola för att
som vuxen  kunna  ta  ställning  vs  föräldrarnas  rätt  att  bestämma  över  sina  barns
socialisation (värderingar, religion, politiska ideologi) (ibid., s. 15).

Med Englunds beskrivning kan diskussionen om fristående skolors vara eller icke vara därmed ses

som att idealet om en pluralistisk och demokratisk skola väger mot föräldrarnas rätt att välja sitt

barns skolgång och socialisation.

I Sverige har alltså synen på utbildning skiftat från  samhällsnytta till egennytta. Individen

ska  växa  och utvecklas  snarare  än  samhället  i  sin  helhet.  Familjen ska bestämma över  barnets

utbildning snarare än staten. De som förespråkar föräldrars rätt att välja utbildning samt fristående

konfessionella skolor hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, artikel 26:

”Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.”  (Svenska FN-

förbundet,  2008). Detta  styrks  även i  Europeiska  konventionen  om  skydd  för  de  mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna , artikel 2:

Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av  den verksamhet som
staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera
föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står
i  överensstämmelse  med  föräldrarnas  religiösa  och  filosofiska  övertygelse.
(Europarådet, 2010).
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Alltså har föräldrarna rätt att välja utbildning för sina barn och dessutom i enlighet med föräldrarnas

livsåskådning.  Englund  ser  dock  en  risk  med  detta  då  han  menar  att  föräldrar  med

fundamentalistiska övertygelser sätter sina barn i exempelvis religiösa skolor vilket gör att eleverna

blir  indoktrinerade och skapar därmed också en risk att  skolans demokratiuppdrag inte  fullföljs

(Englund, 1993, s. 16). Detta gör att dessa elever inte får möta andra åsikter än de som är i majoritet

på den religiösa skolan (ibid., s. 5). Han menar att man inte tar hänsyn till barnens rätt, utan enbart

föräldrarnas rätt (ibid., s. 16). Dessutom hävdar Englund att  ”[...] denna paragraf ursprungligen

skrevs med tanke på erfarenheterna av nazism och odemokratiska stater med föräldrarätt således

som skyddsfaktor.” (Englund, 2011, s. 266).

5.2. Föräldrarätt vs barns rätt:

Englund (2011) och Hedin (2007) utgår ifrån Amy Gutmanns bok Democratic education från 1987

när de beskriver tre olika modeller för vem eller vilka som ska ha auktoritet över barns utbildning.

Den första modellen kallas  familjestaten  med Platon (427–347 f.Kr.)  som dess företrädare, som

menade att staten ska ha makten och kontrollen över utbildning som en nödvändighet för social

rättvisa (Englund, 2011, s. 248). Modellen kan förklaras med dessa ord:

Staten skall  i  sin verksamhet förverkliga det  goda som enligt  Platon är  objektivt
bestämt. Detta goda skall föras vidare till nästa generation. Det är statens uppgift att
förverkliga detta. Den goda staten ska ha hela ansvaret för de ungas lärande (Hedin
2007, s. 54).

John  Locke  (1632–1704)  är  den  andra  modellens  representant,  staten  av  familjer.  Han

menade att familjen och föräldrarna ska ha det primära ansvaret över sina barns utbildning. Locke

ansåg att föräldrar känner sina barn bättre än staten och kan därför, med kärlek till sina barn, fatta

bättre beslut om hur barnet ska utbildas (Hedin, 2007, s. 54). Detta synsätt har växt sig större de

senaste decennierna via liberala krafter i samhället som förespråkar människors valfrihet framför

statens kontroll (Englund, 2011, s. 249). 

En stat av individer är den tredje modellen som företräds av John Stuart Mill (1806–1873)

med utgångspunkten att  individen själv ska ha friheten att  bestämma över sin utbildning. Detta

menar dock Hedin är orealistiskt – ska barn själva bestämma vad de ska och inte ska lära sig?

(Hedin, 2007, s. 54). Utbildning, menar Hedin, är ett visst tvång för att alla ska lära sig det som är

nödvändigt och för ett fortsatt lärande men elever ska successivt självständigt ta över ansvaret över

deras utbildning och ska då inte hindras av föräldrar (ibid.).

Det  finns  även  en  fjärde  modell  utvecklad  av  Gutmann  kallad  en  demokratisk

utbildningsstat  som innebär att stat, föräldrar och lärare ska samarbeta och dela på makten över

utbildning. Englund menar däremot att det inte är möjligt att i praktiken dela på ansvaret och ställer
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frågan om inte föräldrarnas rätt tar över ändå (Englund, 2011, s. 249).

Utifrån dessa modeller argumenterar Englund för en minskad makt hos föräldrarna samt för

en pluralistisk och neutral skola för alla elever. Han menar att föräldrarätten har blivit ett argument

för de som anser att den offentliga skolan är indoktrinerande och att  föräldrarna då agerar som

beskyddare av sina barn (ibid., s. 251). Exempelvis hävdar  Gerle (1999) att den allmänna skolan

gått från kristet förtryck till ett sekulärt förtryck: ”Den förtryckande hegemonin tillskrivs inte längre

lutherdomen  utan  sekularismen  där  ateismen  och  ”gudlösheten”  blir  självklar  referensram.”

(Gerle,  1999, s.  104).  Å andra sidan menar Englund att  en sådan indoktrinering inte  är vanligt

förekommande i  en västerländsk demokratisk stat som Sverige.  Det är snarare de föräldrar som

håller fast vid föräldrarätten som använder argumentet för att själva indoktrinera sina barn, eller

åtminstone påverka dem i en viss riktning (Englund, 2011, s. 251). Han tar upp tre argument för en

pluralistisk skola.

Det första argumentet för en pluralistisk skola är potentialen att kunna diskutera och belysa

olika åsikter och värderingar, från olika perspektiv, genom att ställa kontroversiella frågor som är

aktuella i samhällsdebatten. Detta gör att elever får analysera, tänka kritiskt och ta självständiga

ställningstaganden  utifrån de olika perspektiv som kan belysas utifrån ett fenomen. (Englund, 2011,

s. 256-257). Genom debatter i klassrummet kan olika ståndpunkter ifrågasättas vilket också leder till

att elever reflekterar över tankegångar som möjligen inte de är vana vid i sin privata sfär (ibid.).

I det andra argumentet framhäver Englund vikten av skolan som en demokratisk institution

för att skapa kritiska medborgare. I en sådan institution kan också regler och mål kritiseras, vilket

kan vara svårare på en skola med föräldraauktoritet (ibid.,  257-258).  Idealet menar Englund är

familjestaten, då staten ska vara en demokrati, samt delvis individstaten då utbildning ska leda till

att  elever blir  självständiga individer med förmåga att  ta egna livsbeslut utifrån olika idéer och

värderingar (ibid.).

Det tredje och sista argumentet är att en pluralistisk skola gör att elever med olika bakgrund

och erfarenheter möts, en förutsättning för att utveckla tolerans – alltså idealet om en heterogen

skola (ibid.,  258-259). Med friskolor och det fria skolvalet  har skolor och klasser blivit  alltmer

homogena och lett  till  segregation då elever med liknande socioekonomisk bakgrund samlas på

samma skolor (ibid.). Englund hävdar avslutningsvis att:

[…]  föräldrars  rätt  till  auktoritet  över  barnets  utbildning,  rätten  att  bestämma
innehållet  i  sina  barns  utbildning  i  linje  med  sina  egna  karriärambitioner  eller
ideologiska  och  religiösa  värderingar,  innefattande  även  möjligheten  att  via
institutionen skola indoktrinera sina barn med vissa värden, är ett sätt för föräldrar att
neka  sina  barn  deras  möjligheter  att  bli  politiskt  självständiga  unga  och  vuxna
personer och medborgare genom en verkligt pluralistisk utbildning […] (ibid., s. 260).
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6. Resultat och analys:

6.1. Livets Ords Kristna Skolas målsättning:

Som tidigare nämnt är en värdegrund de värden som skolan ska ha som grund och arbeta utifrån

samt de värden som ska förmedlas till eleverna för en god medborgarfostran. Livets Ords Kristna

Skola har en värdegrund, eller målsättning, som de utgår ifrån och strävar mot i sitt arbete för en

god fostran på alla deras grundskolor (Livets Ords Kristna Skola, u.å.):

1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad på bibeln
som Guds ord.                                                                

2. Att utveckla eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till
att  bli  medvetna,  ansvarsfulla  och  självständiga  medborgare  i  dagens  Sverige.
Eleverna  skall  stimuleras  till  engagemang,  förståelse  och  samarbetsförmåga  i  ett
demokratiskt  samhälle.                                   

3. Att  stimulera  eleverna  andligt,  intellektuellt  och  fysiskt  för  att  utveckla  den
potential varje enskild elev har, så att deras karaktär och deras livsmål gör dem till
ansvarsfulla,  initiativrika  och  harmoniska  människor  med  ett  aktivt  och  positivt
inflytande  på  sin  omgivning  och  samhället.                             

4. Skolan  skall  verka för  att  hos  eleverna  utveckla  bibliska  karaktärsdrag  såsom
ärlighet, arbetssamhet [sic], initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet samt
medmänsklighet  och  internationellt  ansvar.  Allt  detta  från  den  nivå  den  enskilde
eleven befinner sig på, för att  undvika egoistiskt beteende såsom avundsjuka och
felaktig  konkurrensanda.                                  

5. Skolan skall  följa gällande normer för grundskolan samt utarbeta och förbättra
läromedel med hög kunskapsnivå.

LOKS målsättning lyfter fram olika egenskaper och värderingar som kan kopplas både till kristna

värderingar och demokratiska värderingar. I målsättningens första punkt tar skolan upp Bibelns och

Guds  viktiga  position  som grunden  för  elevernas  fostran.  Eftersom punkten  är  allra  först  i  en

rangordnad lista måste det vara den viktigaste punkten i skolans verksamhet. Alltså är Guds ord

allra högst prioriterad.

Därefter, i andra punkten, betonas vikten av elevernas individuella utveckling samt att bli

ansvarsfulla och engagerade svenska medborgare.  Här ligger demokratin i fokus då målet är att

eleverna ska bli goda samhällsmedborgare i demokratin Sverige med respekt och förståelse för sina

medmänniskor.  Detta hänger samman med innehållet  i  läroplanens värdegrund och stöds även i

skollagen 1 kap 4§: ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och

elevers  allsidiga  personliga  utveckling  till  aktiva,  kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande

individer och medborgare.” (SFS 2010:800).

Den tredje punkten påminner om den föregående då elevens utveckling står i fokus men

också att skolan ska ge möjlighet till detta genom att stimulera eleverna ”andligt, intellektuellt och

18



fysiskt”. Även här lyfter skolan fram vikten av ett aktivt deltagande i samhället och dessutom ett

positivt inflytande på omgivningen. Detta kan ses både som kristna och demokratiska värderingar

inflätade i varandra, eftersom man på alla skolor vill att eleverna ska utvecklas positivt. Däremot

kan det ses som kristet att utveckla eleverna ”andligt” och till ”harmoniska människor” med ”ett

positivt inflytande på sin omgivning”. 

Att  eleverna ska utveckla  bibliska karaktärsdrag tas  upp i  fjärde  punkten,  vilket  skolan

menar  är  bl.a.  ärlighet,  osjälviskhet  och  medmänsklighet.  Här  finns  kristendomen  som

utgångspunkt,  fastän  dessa  egenskaper  utvecklas  i  olika  sorters  samhällen  och  kan  ses  som

allmänmänskliga egenskaper. Det är dock egenskaper som framhävs hos bibliska karaktärer och att

de beskrivs som bibliska i detta sammanhang är trots allt inte förvånande.

I den sista punkten i LOKS målsättning ska skolan följa grundskolans normer och förbättra

läromedel. Med grundskolans normer kan menas skollagen, läroplanen och dess värdegrund – alltså

ska skolan följa de normer och värden som tas upp i Lgr 11. Här hänvisar skolan till  lagar och

styrdokument. Sammanfattningsvis kan sägas att LOKS målsättning/värdegrund grundar sig på både

kristna värderingar och demokratiska värderingar då skolan argumenterar för både en genuin kristen

tro  och  för  självständiga  och  engagerade  samhällsmedborgare.  Detta  är  dock  förenligt  med

läroplanens betoning av kristen tradition och västerländsk humanism i värdegrunden.

6.2. Livets Ords Kristna Skolas likabehandlingsplan:

Livets Ords Kristna Skolas sammanställning av deras likabehandlingsplan har tolv punkter som

skolan ska följa mot kränkande behandling.  Målet är  att:  ”Skolan skall  vara en miljö där man

känner sig välkommen och älskad. Varje elev och all personal förväntas bli bemötta med respekt.”

(Livets  Ords  Kristna  Skola  u.å.). För  att  nå  målet  utgår  skolan  ifrån  några  bibelord  i

likabehandlingsplanens första punkt: 

1. Skolan framhåller och vill lära ut hur man kan ha ett bra förhållningssätt till andra 
medmänniskor. Följande bibelord är vägledande: 
* Behandla andra som du själv vill bli behandlad. (Matt. 7:12) 
* Du skall älska andra som du älskar dig själv. (Mark 12:31) 
* Låt andra i din omgivning vara viktiga för dig.
   Gör något bra i din vardag för andra. (Fil 2:3-4)
* Gud ger alla samma chans, gör du det också? (Rom 2:11)

Även  här  hänvisar  skolan  till  Bibeln  som  också  är  högst  upp  på  listan.  I  resten  av

likabehandlingsplanens  sammanställning  tas  bl.a.  upp  att  personalen  får  utbildning  i  hur  man

hanterar mobbning och kränkande behandling, att all personal ska ta tydligt avstånd från all typ av

mobbning, att skolan ska arbeta för positiva rastaktiviteter för glädje och goda kamratrelationer, etc.

Då den första punkten tar upp ovanstående bibelord kan detta ses som det allra mest centrala i
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skolans arbete mot kränkande behandling. Att skolan i deras mål vill att alla ska känna sig välkomna

och älskade kan kopplas till kristendomens kärleksbudskap eftersom skolor i vanliga fall inte brukar

använda ett så starkt ord som älskad. 

I  dokumentet  finns  inga  direkta  hänvisningar  till  läroplan  eller  skollag,  däremot  finns

innehållet  (som exempelvis att ta avstånd ifrån mobbning och våld), i  Lgr 11 som  Normer och

värden, t.ex. att motverka kränkande behandling och bidra till solidaritet (Skolverket 2011, s. 12).

Dessutom  finns  inga  hänvisningar  till  diskrimineringsgrunderna  som  finns  skrivna  i

diskrimineringslagen  och  som  ska  behandlas  i  en  likabehandlingsplan.

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012).  Detta gör att dokumentet inte överensstämmer helt med

gällande direktiv.

6.3. Kristen prägel och förenlighet med styrdokument:

Dokumenten är präglade av skolans kristna inriktning, då man hänvisar till Bibeln och Gud. Den

första punkten i skolans målsättning är att fostra eleverna i ”en genuin kristen tro” utifrån Bibeln.

Man vill att eleverna ska ”utveckla bibliska karaktärsdrag” och utgår ifrån vissa citat ur Bibeln i

likabehandlingsplanen  för  att  förebygga  kränkande  behandling  på  skolan.  Samtidigt  är  de

egenskaperna  som  de  framhåller  även  de  egenskaper  som  man  vill  utveckla  på  andra  skolor

(inklusive de bibliska karaktärsdragen) oavsett inriktning, t.ex. i den andra punkten där man vill att

eleverna  ska  ”bli  medvetna,  ansvarsfulla  och självständiga  medborgare  i  dagens  Sverige” och

”stimuleras till engagemang, förståelse och samarbetsförmåga i ett demokratiskt samhälle”. Dessa

är allmänna demokratiska och svenska värden som inte är direkt kopplade till kristendom och är

därför också förenliga med skolans läroplan.

Man kan fråga sig vad en  ”genuin kristen tro” innebär och om det är rättvist att koppla

ärlighet, arbetsamhet, initiativförmåga, osjälviskhet, disciplin, uthållighet och medmänsklighet som

bibliska karaktärsdrag. Dessa egenskaper förekommer i alla möjliga kulturer som inte nödvändigtvis

utgår ifrån Bibeln. I målsättningens fjärde punkt tas ”internationellt ansvar” upp och kan tolkas

som den kristna missionen, de kristnas uppdrag att sprida Guds ord till alla människor i världen.

Däremot står det i läroplanen att det är viktigt med ett internationellt perspektiv: ”för att kunna se

den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser.” (Skolverket 2011, s.

9). Att ”stimulera eleverna andligt” och göra dem till ”harmoniska människor” är också tecken på

hur  värdegrunden  präglas  av  kristna  värderingar.  Eftersom  läroplanen  betonar  att  skolans

värderingar har förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism kan dokumenten ses som

förenliga med läroplanen, men samtidigt också problematiska då man kan finna stöd både för och
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emot konfessionella skolor i olika texter.

Att  en  skola  får  ha  en  konfessionell  inriktning  kan  både  stödjas  och  kritiseras  utifrån

läroplan,  skollag  och konventioner  om mänskliga  rättigheter.  Texter  som stödjer  konfessionella

skolors existens finns i bl.a. skollagen där det står (som redan nämnt) att fristående skolor får ha en

konfessionell inriktning och att deltagande i konfessionella inslag ska vara frivilligt (SFS 2010:800).

I FN:s och Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter finns även stöd för att föräldrar ska

kunna välja en utbildning för sina barn som är förenlig med deras trosuppfattning (Svenska FN-

förbundet,  2008; Europarådet,  2010).  Däremot  finns  också  texter  som  leder  till  kritik  mot

konfessionella skolor. Här kan nämnas Barnkonventionen som hävdar barns rätt till religionsfrihet

(Unicef Sverige, u.å.), läroplanen som säger att undervisningen ska vara saklig och allsidig, och

att”föräldrar  ska  med samma förtroende kunna skicka  sina  barn  till  skolan,  förvissade om att

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen” (Skolverket

2011,  s.  8). Dessutom  säger  skollagen  att  ”Utbildningen  ska  vila  på  vetenskaplig  grund  och

beprövad  erfarenhet.” (SFS  2010:800),  vilket  kan  ifrågasättas  om en  skola  grundar  sig  på  en

religion. Därför är det svårt att avgöra konfessionella skolors legitimitet.

6.4. Föräldrarätten i LOKS värdegrund:

Utifrån modellerna presenterade av Englund (2011) och Hedin (2007) kan staten av familjer sägas

vara  framträdande  i  Livets  Ords  Kristna  Skolas  grund,  då  föräldrars  värderingar  och  barns

socialisation in i föräldrarnas livsåskådning är en grundpelare och förutsättning för skolans existens.

LOKS  värdegrund  grundar  sig  på  församlingens  kristna  värderingar  med  Bibeln  som  högsta

prioritet  i  verksamheten  som syns  i  både  skolans  målsättning  och  likabehandlingsplan.  Utifrån

Englunds  perspektiv  skulle  LOKS  ses  som en  indoktrinerande  skola  där  föräldrarna  väljer  att

förmedla sin privata ideologi och livsåskådning till sina barn i den offentliga sfären. Trots att elever

på skolan hävdar att undervisningen är saklig finns ändå en risk att detta inte stämmer i och med

dessa elevers socialisation in i församlingens värderingar, vilket gör det svårt att se sin egen miljö

med kritiska ögon. 

Konsekvenserna av föräldrarätten framkommer i dokumenten genom texternas hänvisning

till Bibeln och ingen direkt hänvisning till lagar eller läroplan. Däremot finns element i dokumenten

som även finns i skollagen och Lgr 11. Ändå är det centralt att föräldrarnas önskan och rättighet till

att välja sina barns skolgång visar sig genom att skolan ska fostra eleverna enligt kristna värderingar

och utveckla ”kristna” egenskaper hos eleverna. I en kommunal skola har inte elevernas fostran en

lika central roll. Givetvis finns trivselregler och målsättningar som t.ex. säger att man ska vara snäll

och trevlig mot sina kamrater och lärare etc., men här ska de fostras in i en särskild livsåskådning.
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Enligt skollagen får ju en fristående skola ha en konfessionell inriktning men en icke-konfessionell

undervisning, därav är inte skolans dokument direkt problematiska i detta avseende men kan ändå

ses som problematiska då skolans värdegrundsarbete utgår ifrån den kristna tron och används för att

socialisera eleverna in i den..

7. Diskussion:

Denna studie har syftat till  att analysera en konfessionell skolas dokument som kan kopplas till

värdegrund och likabehandling,  undersöka vad skolan  grundar  dessa på  samt  hur  den religiösa

profilen och föräldrarätten framkommer i dokumenten. Detta genom en systematiserande textanalys

och att  ”lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna” (Esaiasson,

2012, s. 211), vilket också har kommit fram genom den här studien av Livets Ords Kristna Skolas

värdegrund som visat att en konfessionell skolas värdegrund kan grunda sig på både religiösa texter

samt styrdokument som alla skolor styrs av.

Denna  fallstudie  har  visat  att  Livets  Ords  Kristna  Skolas  värdegrund  och

likabehandlingsplan  präglas  av  dess  kristna  profil.  Både  i  LOKS  målsättning  och

likabehandlingsplan  hänvisar  skolan  till  Bibeln  som  står  högst  upp  i  dokumenten.  Att  det

överhuvudtaget finns skolor som grundar sig på religiösa övertygelser är  en konsekvens av den

föräldrarätt som finns i samhället som gör det möjligt för föräldrar att styra sina barns socialisation

även på skoltid (Englund, 2011). De dokument som analyserats kan både ses som förenliga och

oförenliga med den aktuella läroplanen samt skollagen, som diskuterat i punkt 6.3. Dessutom är

skolans likabehandlingsplan inte i enlighet med de anvisningar som finns vad gäller dess innehåll

eftersom diskrimineringsgrunderna inte nämns i dokumentet och bör egentligen finnas som grund

för en likabehandlingsplan (Diskrimineringsombudsmannen,  2012).  Därmed har studien nått sitt

syfte och bidragit med kunskap om Livets Ords Kristna Skolas värdegrund.

Utifrån  resultaten  bildas  tankar  och frågor.  Är  det  möjligt  att  ha  en  saklig  och  allsidig

undervisning om skolans primära mål är att fostra eleverna i en genuin kristen tro grundad på Bibeln

som Guds  ord?  Vad  innebär  det  i  praktiken  om exempelvis  en  elev  ifrågasätter  och  kritiserar

skapelseteorin? Är lärarna sakliga när dessa frågor tas upp? Säger de en sak på lektionen och en

annan på rasten eller skolgudstjänsten? Dessa frågor kan inte besvaras eftersom denna studie inte

varit en observationsstudie, men det är frågor värda att reflektera över. En annan fråga som kan

ställas är: hur blir eleverna påverkade av skolans normer? Det sägs att ”man blir som man umgås”

och gäller till viss del när det gäller socialisation – om majoriteten av de som finns i en individs

krets  har  samma normer och värderingar  är  det  näst  intill  oundvikligt  för  individen att  inte  bli
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påverkad av dessa värderingar. Att bli accepterad och uppskattad av människor i sin omgivning är

ett allmänmänskligt behov och  leder därför till att människor anpassar sig efter rådande normer

(Stensaasen & Sletta, 2000, s. 151). Innebär det då att elever på en konfessionell skola anpassar sina

åsikter  och  värderingar  efter  skolans  religiösa  profil  och  inte  vågar  avvika  från  majoriteten?

Eftersom barn är inblandade i dilemmat är det av särskild vikt att ta hänsyn till denna fråga då barn

är beroende av vuxnas värderingar och blir lätt påverkade av dessa. 

Livets Ords Kristna Skola har fått stå ut med mycket kritik som möjligtvis är obefogad och

överdriven, åtminstone enligt de lärare på Livets Ords skolor som menar att LOKS blir svartmålad

av  media  trots  Skolverkets  godkännande  och  elevernas  goda  betyg  (Christiansson  m.fl.,  5  maj

2002). Då  skolorna  ändå  blivit  godkända  av  Skolverket  kan  det  diskuteras  varför  motståndare

fortsätter att kritisera dessa skolor. Det finns trots allt normer överallt i samhället, på alla skolor, där

elever har ett behov att anpassa sig efter majoritetens åsikter. Att konfessionella skolor, däribland

Livets Ords Kristna Skola, fortsätter att kritiseras kan ses som ett tecken på att det ändå finns brister

i  konfessionella  skolor  eller  också  ett  tecken  på  kritikers  fördomar  som baseras  på  personliga

filosofiska uppfattningar.

Englund (1993; 2011) hävdar att fristående skolor segregerar och homogeniserar skolor, att

samhället behöver en pluralistisk och heterogen skola. Det behövs en skola där många olika åsikter

och traditioner kan mötas för en demokratisk skola samt toleranta elever och lärare. Englund menar

att den sortens pluralism är viktigare än en pluralism av olika sorters skolor  som gör att liknande

åsikter och bakgrunder samlas på samma skolor. FN och Europarådet (Svenska FN-förbundet, 2008;

Europarådet,  2010)  har  dock  i  sina  dokument  klarlagt  att  det  inte  är  möjligt  att  förbjuda

konfessionella skolor, trots kritikers önskan om det, eftersom föräldrarätten står över barns rätt idag.
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