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1. Inledning 

1.1 Syfte  

I många år har det pågått en intensiv debatt i Sverige om huruvida skolavslutningar i kyrkan är 

lämpligt eller inte och vilka religiösa inslag som får förekomma. Trots att myndigheten Skolverket 

har utgett juridiska riktlinjer till de svenska skolorna för att råda bot på debatten förekommer 

fortfarande en viss osäkerhet och skepsis bland personer som är av olika åsikt i 

skolavslutningsdebatten. Dessa personer har alla olika förståelser av religionsfrihet som ligger till 

grund för deras argument kring firandet av skolavslutning i en kyrka. Problemet som sådant är att 

olika personer gör mycket olika tolkningar av vad religionsfrihet främst är och vad denna frihet 

främst ska skydda. Följaktligen ligger det ett mycket stort intresse i att utforska och granska de 

tolkningar av religionsfrihet som förekommer i debatten eftersom att ämnet fortfarande är väl 

debatterat och då även Skolverkets riktlinjer bemötts med stor misstro. Syftet med denna uppsats 

är att till en början undersöka vilka uppfattningar kring religionsfrihet det finns i debatten om 

skolavslutning i kyrkan i Sverige. Därutöver är syftet att granska rimligheten i dessa uppfattningar 

för att komma fram till huruvida det är rimligt med skolavslutning i kyrkan eller inte sett till barns 

religionsfrihet.  

1.2 Frågeställning 

Huvudfrågeställningen i denna uppsats lyder ”Är det rimligt med skolavslutning i kyrkan sett till 

barns religionsfrihet?”. För att det ska vara möjligt att svara på denna frågeställning kommer 

några delfrågor att besvaras, nämligen: 

1) Hur tolkas begreppet religionsfrihet av olika debattörer med koppling till Skolverket, 

Humanisterna eller Svenska kyrkan i skolavslutningsdebatten i Sverige? 

2) Är de olika debattörernas förståelser av religionsfrihet rimliga? 

3)  Vad är en rimlig förståelse av en religionsfrihet som tar hänsyn till barn? 

1.3 Material och urval 

I denna uppsats kommer jag att tolka och granska rimligheten i de uppfattningar av religionsfrihet 

som innehas av personer med koppling till tre tongivande aktörer i debatten om skolavslutning i 

kyrkan. Dessa tre aktörer är Svenska kyrkan, Humanisterna samt Skolverket. Jag syftar till att 
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granska flera olika personers uppfattningar kring barns religionsfrihet som har anknytning till 

någon av dessa tre aktörer eftersom att jag utgår ifrån att det kan finnas en mångfald av 

uppfattningar även inom en och samma organisation eller myndighet. Således kommer jag alltså 

att använda mig av debattartiklar, radioprogram och regelverk för att försöka tolka olika personers 

förståelser av religionsfrihet i skolavslutningsdebatten. Det material jag kommer att granska är 

alltså Skolverkets officiella regelverk om skolavslutning i kyrkan, debattartiklar ifrån Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet, samt ett avsnitt av radioprogrammet Människor och 

tro från Sveriges Radio P1.  

När jag letar efter relevanta uttalanden att granska kommer jag att utgå ifrån att uttalandena 

måste (1) förutsätta en förståelse av religionsfrihet, (2) vara välargumenterade samt (3) ge olika 

perspektiv på debatten, även inom de tre grupperna. Det bör dock nämnas att det tredje kriteriet 

kan vara svårare att applicera på Skolverket som är en regelstiftande myndighet och vars debattörer 

har inte har lika stort utrymme till egna åsikter utan måste förhålla sig till de allmänna föreskrifterna 

och lagarna. I mitt urval kommer jag också att välja uttalanden med en viss spridning i tiden då 

debatten kan ha sett annorlunda ut vid olika tidpunkter. Därför kommer jag att välja uttalanden från 

ett större tidsspann, det vill säga från år 2007 till år 2015. 

De argument som förs fram av personer med koppling till någon av de tre aktörerna och 

som jag granskar i denna uppsats ska inte ses som representativa för aktörerna i sin helhet. 

Artiklarna jag valt ut är representativa på så vis att de för fram argument som är relativt traditionella 

samtidigt som de ger flera olika perspektiv på religionsfrihet även inom en och samma 

myndighet/organisation. De kan sägas vara representativa på så sätt att de alla består av förståelser 

av religionsfrihet som är ganska vanliga i den svenska debatten.  Totalt kommer tre materialkällor 

att granskas per aktör: två artiklar och ett radioprogram, varav radioprogrammet är detsamma för 

alla tre aktörer. Därav kommer två personers åsikter med koppling till Humanisterna att granskas, 

två personer med koppling till Skolverket samt Skolverkets officiella regelverk och fyra personer 

med koppling till Svenska kyrkan. Denna ojämna uppdelning beror på att vissa artiklar är skrivna 

av fler än en person och eftersom att vissa personers argument kommer att granskas i flera olika 

material. De tre aktörerna Skolverket, Humanisterna och Svenska kyrkan är i övrigt valda för att 

de alla är tongivande i debatten om skolavslutning och för att personerna med koppling till dessa 

tre aktörer förväntas föra fram olika tolkningar av vad religionsfrihet främst är för någonting då de 

ofta debatterar i polemik till varandra. 
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1.4 Metod 

Den huvudsakliga metod som kommer att tillämpas i denna uppsats är en innehållslig idéanalys då 

jag kommer att granska, tolka och kritisera olika personers förståelser av religionsfrihet samt 

komma med ett eget konstruktivt förslag till debatten. När jag granskar argumenten som 

framkommer i skolavslutningsdebatten kommer jag alltså främst att försöka tolka vilken förståelse 

av barns religionsfrihet det är som ligger till grund för argumenten. Detta förutsätter att jag i min 

tolkning strävar efter att göra en så generös tolkning som möjligt och att jag inte övertolkar det 

som skrivs eller sägs. De texter jag kommer att granska har inte samma klarhet och uppbyggnad 

av argument som de akademiska texter jag som student vanligtvis bearbetar. Detta förutsätter dels 

att jag som tolkare utgår ifrån tidigare nämnda kriterier när jag letar efter material att använda, och 

dels att jag när jag väl tolkar texterna tillämpar generositetsprincipen som går ut på att en tolkning 

ska göras på så vis så att texten framstår som så sakligt och logiskt konsistent som möjligt.1  

När jag kritiserar olika tolkningar av barns religionsfrihet och när jag argumenterar för min 

egen förståelse av en rimlig tolkning av barns religionsfrihet kommer jag att utgå ifrån tre 

rimlighetskriterier- ett integrationskriterium, ett erfarenhetskriterium och ett konherenskriterium. 

Dessa rimlighetskriterier innebär således att en rimlig uppfattning av barns religionsfrihet ska 

stämma överens med, eller åtminstone inte strida mot, vetenskaplig forskning. En rimlig 

uppfattning av barns religionsfrihet ska också stämma överens med mänskliga erfarenheter samt 

vara koherent, alltså utan logiska motsägelser.2  

 

1.5 Avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka rimligheten i att fira skolavslutningar i kyrkan i 

konfessionslösa skolor. Syftet är alltså inte att undersöka ämnet relaterat till konfessionella 

skolbildningar. Detta beror på att konfessionella skolor lyder under andra regler än konfessionslösa 

skolor gällande konfessionella inslag utanför undervisningen och en undersökning av detta slag 

ryms inte inom ramen för detta arbete. I övrigt syftar uppsatsen till att formulera en rimlig förståelse 

av religionsfrihet med fokus på barn i bemärkelsen elever. Därför kommer inte rimligheten i 

skolavslutning i kyrkan att relateras till vuxnas religionsfrihet såsom elevernas familjer, släktingar 

eller lärare även om ett fokus av detta slag skulle vara ytterst intressant att undersöka i framtiden. 

                                                           
1 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion- metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 2006. s. 240 
2 Grenholm. Att förstå religion- metoder för teologisk forskning. s. 303ff 
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Dock bör det nämnas att barns föräldrar eller vårdnadshavare har ett visst inflytande i barnets 

religionsfrihet vilket jag kommer att redogöra för senare. 

1.6 Tidigare forskning 

Den senaste C-uppsatsen om skolavslutningar skrevs 2013 av Henrik Pettersson som ämnade ge 

en övergripande bild av de argument som kan förekomma i debatten i fråga, och med en extra 

betoning på betydelsen av kyrkorummet som en samlingssal, samt prästens roll i det hela. 

Pettersson utgår i sin uppsats ifrån en teori om att de flesta argument i debatten om skolavslutning 

bygger på något sorts traditionsargument. Jag kommer i likhet med Pettersson att granska olika 

argument i debatten men utifrån ett perspektiv på barns religionsfrihet. Pettersson har i sin uppsats 

också med en del om skolans konfessionslöshet för att söka svar på vad skillnaden mellan religion 

och tradition är, något som jag inte är intresserad av att utforska i min uppsats.3 

Ett tidigare examensarbete, författat av Belinda Thurban, fokuserar också på att lyfta fram 

några av de argument som ofta förekommer i debatten om skolavslutning i kyrkan för att läsaren 

sedan ska kunna bilda sig en egen uppfattning i ämnet. Argumenten hämtar hon dels från 

Skolverket och svenska dagstidningar och dels från de kvalitativa intervjuer hon gjort med fem 

stycken rektorer. Hon har även med en historisk bakgrund till skolavslutningsdebatten för att sätta 

den i ett större perspektiv. Thurban har därav inte med något eget konstruktivt förslag på debatten 

i sin forskning vilket jag kommer att ha.4  

2013 författade Afra Hosseini en uppsats om religionsfrihet i skolan med syfte att 

undersöka hur olika religionslärare tolkade religionsfrihet i relation till skolans konfessionslöshet. 

Hosseini utförde också ett antal kvalitativa intervjuer och i likhet med mig så tolkar hon olika 

förståelser av religionsfrihet, dock inte i syfte att själv komma med ett konstruktivt förslag på hur 

religionsfrihet bör förstås. Hosseinis huvudfokus ligger inte på att koppla de olika tolkningarna av 

religionsfrihet och konfessionslöshet till skolavslutningsdebatten vilket jag ämnar göra, även om 

skolavslutningar i kyrkan tas upp av henne också.5 

                                                           
3 Pettersson, Henrik. Skolavslutning i kyrkan- fin tradition eller en rest från förr?. C-uppsats i Kyrko- och 

missionstudier vid Uppsala Universitet. 2013 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:712578/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-03-24) 
4 Thurban, Belinda. En undersökning av skolavslutningen i kyrkan. Examensarbete Högskolan i Kristianstad. 2005 

 http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:230196/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-03-24) 
5 Hosseini, Afra. Religionsfrihet i skolan. En studie om högstadielärare i religions tolkning av skolans icke-

konfessionalitet. C-uppsats i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet. 2013 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:600704/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2016-04-20) 
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Till hjälp i teoridelen kommer en del tidigare forskning att ligga. När jag ämnar granska 

barnkonventionens 14:e artikel samt konventionen de om medborgerliga och politiska 

rättigheterna, ICCPR, kommer jag att ta hjälp av Maria Klasson Sundins doktorsavhandling 

Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. Denna avhandling fokuserar inte specifikt på skolavslutning i kyrkan, vilket jag 

gör, men Klasson Sundins forskning kommer att ligga till grund för min egen förståelse av barns 

religionsfrihet och därmed spela en stor roll i denna uppsats.6 

Ytterligare litteratur som berör ämnet religionsfrihet är antologin Mot bättre vetande- 

festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. Denna bok kommer bland annat att användas i 

uppsatsens teorikapitel och då främst kapitlet Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst 

och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs av Pamela Slotte som ger diverse perspektiv på hur 

religionsfrihet kan förstås av olika grupper i ett mångkulturellt samhälle, något jag också är 

intresserad av att utforska i min uppsats. Min teori liknar således mycket den som Slotte för fram 

men det jag kommer tillföra är en inriktning på barns religionsfrihet i syfte att granska 

skolavslutningar i kyrkan, något Slotte inte berör i någon större utsträckning.7  

År 2006 gavs antologin Frihet och gränser- filosofiska perspektiv på religionsfrihet och 

tolerans ut, en bok som ger olika religionsfilosofiska perspektiv på religionsfrihetens möjligheter 

och begränsningar i ett mångkulturellt samhälle som det svenska. Bokens syfte är att undersöka 

vad religion och frihet kan innebära för olika grupper i det svenska samhället. Främst Klasson 

Sundins kapitel Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas? kommer att användas i denna uppsats 

då Klasson Sundins modeller för förståelse av barns religionsfrihet kommer att användas som 

analyskategorier i kapitel 3 när jag försöker tolka olika personers förståelser av religionsfrihet. 

Liksom Klasson Sundin är jag intresserad av barnets religionsfrihet men det jag kommer att tillföra 

är en koppling till skolavslutningsdebatten i Sverige.8 

Slutligen kan som tidigare forskning antologin Religionsfrihet i Sverige- om möjligheten 

att leva som troende nämnas. Denna bok berör också religionsfrihet i förhållande till religiös 

                                                           
6 Klasson Sundin, Maria. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2016 
7 Slotte, Pamela. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk 

människorättsdiskurs”. I Mot bättre vetande: festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. Lindfelt, Mikael, Slotte, 

Pamela & Björkgren, Malena (red.), 213-266. Åbo: Åbo akademis förlag. 2010 
8 Klasson Sundin, Maria. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?” I Frihet och gränser: filosofiska perspektiv på 

religionsfrihet och tolerans. Modée, Johan & Strandberg, Hugo (red.), 115-138. Eslöv: Östlings bokförlag 

Symposion. 2006 
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mångfald och specifikt kapitlet Religion i skolan av Karin Borevi berör också skolans 

konfessionslöshet och skolavslutningar i kyrkan. Borevi tar upp olika problem och möjligheter som 

kommer med skolavslutningar i  kyrkan och visar att det finns olika sätt att se debatten på beroende 

på om man sätter barnets eller föräldrarnas religionsfrihet främst.9 

En ansenlig mängd forskning om religionsfrihet och barn samt skolavslutningar i kyrkan 

har alltså skrivits under senare år. Dock inget i ett försöka att koppla skolavslutning i kyrkan till 

barns religionsfrihet eller med syftet att formulera ett konstruktivt förslag till 

skolavslutningsdebatten. Det denna uppsats därmed kan bidra med är en granskning av 

skolavslutningsdebatten utifrån ett perspektiv på barns religionsfrihet samt ett eget förslag på hur 

man kan se på skolavslutning i kyrkan.  

 

1.7 Teori 

Till grund för denna uppsats teorikapitel (kapitel 2) ligger tidigare nämnda antologier som alla på 

något sätt berör ämnena religionsfrihet och mångfald. Fokus kommer dock som sagt främst att 

ligga på Klasson Sundins avhandling från 2016 då denna kommer att användas som hjälp när jag 

granskar barnkonventionens 14:e artikel och konventionen om de medborgerliga och politiska 

rättigheterna, ICCPR. Avhandlingen kommer alltså att hjälpa mig i min begreppsanalys av 

religionsfrihet.  

Religionsfriheten som den uttrycks i ICCPR består utav två huvudperspektiv varav det ena 

syftar till rättigheten att utöva sin religion eller livsåskådning, och den andra innefattar rättigheten 

att bekänna sig till eller anta en religion och livsåskådning, alternativt byta religion.10 Klasson 

Sundin tar upp tre modeller som beskriver vanliga förståelser av barns religionsfrihet. 

Traditionsmodellen går ut på att man ser religionsfrihet som barnets rätt att delta i  föräldrarnas 

utövande av sin religiösa tradition. Enligt tankefrihetsmodellen tolkas religionsfriheten som barnets 

rätt att själv få bestämma vilken tros- och livsåskådning det vill tillhöra och enligt 

livstolkningsmodellen ses religionsfrihet främst som barnets rätt att på olika vis få möjligheter och 

redskap för att förenkla bearbetningen av existentiella frågor.11  

                                                           
9 Borevi, Karin. ”Religion i skolan”. I Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende. Karlsson, Pia 

& Svanberg, Ingvar (red.), 37-69. Lund: Studentlitteratur. 1997 
10 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46 
11 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 115 
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I barnkonventionen framstår barnets religionsfrihet som statens skyldighet att dels 

respektera barnets egna rättigheter i form av att ett subjekt och statens skyldighet att respektera 

föräldrarnas rätt att fostra sina barn in i dess egna religiösa tradition, dock med ett hänsynstagande 

till barnets fortlöpande utveckling mot autonomi. Religionsfriheten i barnkonventionens 14:e 

artikel beskrivs också som en rättighet som är möjlig att begränsa om den exempelvis hindrar andra 

människors rättigheter. Implicit går det att utläsa att det främst är det yttre och offentliga utövandet 

som kan begränsas och inte det privata utövandet.12 Detta leder till en uppdelning av religion i olika 

sfärer, vilka i internationell rätt kalls forum internum respektive forum externum.13  

Klasson Sundin skriver i sin avhandling att barn dels är subjekt i sitt eget rättighetsutövande 

och dels objekt i beroendeställning till vuxna men också till samhället i stort. Emellertid innefattar 

barnets religionsfrihet som tidigare nämnt också det faktum att barnets föräldrar eller 

vårdnadshavare har rätt att fostra barnen in sina i religiösa traditioner.14 Vilken tolkning man gör 

av barns religionsfrihet beror således på vilken av dessa aspekter man prioriterar och hur man ser 

på religion och autonomi. Betydelse för tolkningen av barnets religionsfrihet har också det sätt man 

ser på barnet i förhållande till dess familj, kultur och till samhället i stort samt vilken mognadsgrad 

man tillskriver barnet vid olika åldrar.15 Detta och mer kommer att tas upp mer ingående i kapitel 

2 med hjälp av de antologier som nämndes i delen om tidigare forskning samt Klasson Sundins 

doktorsavhandling.  

 

1.8 Disposition 

Uppsatsen kommer att vara uppdelad i sex kapitel varav denna inledning utgör det första kapitlet. 

Därefter följer ett teorikapitel med syfte att formulera vad religionsfrihet kan innebära relaterat till 

barn för att skapa en kritisk distans till debatten om skolavslutning i kyrkan. Här kommer bland 

annat olika konventionstexter att granskas med hjälp av Klasson Sundins doktorsavhandling. 

I kapitel tre kommer olika argument som framkommit i skolavslutningsdebatten att 

granskas och tolkas. Kapitel tre kommer att vara indelat i fyra delar där var och en av de tre 

aktörerna Svenska kyrkan, Humanisterna och Skolverket får var sin del av kapitlet. Som sista del 

                                                           
12 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 50f, 68ff 
13 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 221 
14 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 40ff 
15 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 115ff 
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kommer också en konklusion av kapitlets viktigaste resultat. I kapitel tre kommer alltså argument 

som förs fram av personer med koppling till någon av tidigare nämnda organisationer/myndigheter 

att granskas så att jag kan tolka vilken förståelse av barns religionsfrihet dessa personer har.  

I kapitel fyra kommer de olika debattörernas tolkningar av religionsfrihet att kritiseras 

utifrån den teori som presenteras i kapitel två. Detta kommer att ske på så vis att jag först försöker 

formulera varje persons grundläggande uppfattning av religionsfrihet och konfessionslöshet. 

Därefter kommer jag formulera ett argument för och ett mot personen i frågas grundläggande 

uppfattning. I slutet av kapitel 4  kommer jag att göra en sammanfattande kritisk analys av 

debattörernas tolkningar för att komma fram till vilken av tolkningarna som är rimligast. De 

slutsatser som dras i detta kapitel ska inte ses som mitt slutgiltiga konstruktiva förslag utan som ett 

svar på delfrågeställningen om huruvida debattörernas tolkningar av religionsfrihet är rimliga.  

I kapitel fem kommer ett konstruktivt förslag att presenteras som söker formulera en rimlig 

uppfattning av barns religionsfrihet samt ge svar på frågan om det är rimligt med skolavslutning i 

kyrkan sett utifrån min förståelse av barns religionsfrihet. Det konstruktiva förslaget blir således 

godtagbart om den teori som förslaget utgår ifrån accepteras som giltig. Här kommer alltså en 

slutsats att formuleras utifrån tidigare kapitel.  

Slutligen är kapitel sex en sammanfattning av uppsatsens viktigaste resultat. 

Sammanfattningen kommer att återknyta till inledningen på så vis att en avslutande diskussion 

kommer att föras om hur syftet med uppsatsen har uppnåtts och vad jag kommit fram till för 

resultat.   
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2. Teori 

Detta kapitel syftar till att utarbeta begreppsanalyser av religionsfrihet, religion och autonomi samt 

att bland annat granska barnkonventionen med hjälp av Klasson Sundins avhandling Barnets 

religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention. 

Teoridelen kommer sedan att användas i kapitel 3 för att jag med hjälp av olika tolkningsmodeller 

av religionsfrihet ska kunna tolka olika personers förståelser av barns religionsfrihet. Teorin 

kommer också att användas i kapitel 4 för att jag utifrån en teoretisk grund ska kunna kritisera de 

tolkningar av religionsfrihet som förs fram av personer med koppling till de tre aktörerna 

Skolverket, Humanisterna och Svenska kyrkan. Därefter kommer som tidigare nämnt teorin att 

ligga till grund för ett konstruktivt förslag av en rimlig uppfattning av barns religionsfrihet i kapitel 

5. Med andra ord kommer teorin att spela en stor roll i denna uppsats. 

2.1 Religionsfrihet 

Definitionen av religionsfriheten som framkommer i  konventionen de om medborgerliga och 

politiska rättigheterna, ICCPR16, inkluderar rättigheten att anta såväl ateistiska och icke-teistiska 

livsåskådningar som teistiska. Religionsfriheten, som sådan den framställs här, består av två 

huvudperspektiv. Det ena perspektivet syftar till rättigheten att utöva sin religion eller 

livsåskådning och det andra perspektivet utgår ifrån rättigheten att bekänna sig till eller anta en 

religion och livsåskådning, alternativt byta religion.17 I barnkonventionen liksom andra 

konventionstexter finns en uppdelning mellan inre och yttre religionsutövande, i internationell rätt 

även kallat forum internum och forum externum.18 Forum internum syftar till utövandet av 

religionsfrihetens inre och privata sfär vilket inkluderar friheten att bekänna sig till en religion samt 

att byta religion men också rättigheten att inte behöva bli tvingad till att byta, eller att avstå från att 

byta religion. Forum internum innefattar också rättigheten att inte ha en religion.19 Forum externum 

inriktar sig på den yttre och offentliga sfären och denna sfär är något svårare att avgränsa. Till 

                                                           
16 För att läsa ICCPR i fulltext se: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

International Covenant on Civil and Political Rights. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

(Hämtad 2016-05-20) 
17 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46  
18 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46f 
19 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 47, 51 
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religionsfrihetens offentliga sfär hör exempelvis guds- och andaktsfirande, undervisning, ritualer 

och sedvänjor och andra sorters religiös observans.20 Dessa offentliga och yttre aspekter blir således 

mer konkreta och i många fall också möjliga att begränsa på ett annat sätt än det privata och inre 

utövandet av religion. Religionsutövandet kan alltså ske på två olika arenor, varav det inre och 

privata utövandet, forum internum implicit verkar ges prioritet då det främst är forum externum 

som kan begränsas.21 Denna prioritering av forum internum avslöjar också hur religion tolkas i 

konventionstexterna. Jag kommer att återkomma till konventionstexternas tolkning av religion 

under rubriken religion men jag vill ändå betona redan nu att denna prioritering av forum internum 

är starkt präglad av en västerländsk religionsförståelse som prioriterar det inre religionsutövandet 

framför det yttre.22   

Beroende på hur man ser på barnet i relation till familj, kultur och samhälle kommer 

religionsfriheten som rättighet att tolkas på olika sätt av olika människor. Eftersom att barnet är ett 

subjekt med egna rättigheter samtidigt som att det står i en viss beroendeställning till familj och 

samhälle finns det utrymme för meningsskiljaktigheter beroende på vilken av dessa aspekter man 

prioriterar.23 Olika religionsdefinitioner öppnar också upp för olika sätt att se på religionsfrihet och 

på vad det egentligen är för något som religionsfriheten bör skydda.24 Klasson Sundin menar att 

det finns tre huvudsakliga modeller för hur religionsfrihet i förhållande till barn kan förstås. Endera 

tolkar man rättigheten som så att religionsfrihet handlar om barnets rätt att delta i föräldrarnas 

utövande av sin religiösa tradition enligt traditionsmodellen. Traditionsmodellen ser religion 

främst som praxis vilka föräldrar har en skyldighet och rättighet att vidareförmedla för att barnen 

ska kunna växa in i den rådande kulturen. Man kan också tolka religionsfriheten främst som barnets 

rättighet att själv få bestämma vilken trosuppfattning det vill tillhöra enligt tankefrihetsmodellen. 

Tankefrihetsmodellen prioriterar barnets rättighet att självständigt ta ställning till religion, och 

sekulära offentliga miljöer ses som en nödvändig förutsättning för att kunna möjliggöra detta 

ställningstagande så att barnet inte blir påverkat i en viss riktning.  Utöver nämnda 

tolkningsmodeller så kan man också tolka barns religionsfrihet främst som rättigheten att på olika 

                                                           
20 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46ff 
21 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46, 50f 
22 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 221f 
23 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 115ff 
24 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 118f 
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sätt ges möjligheter och redskap som hjälper barnet att bearbeta existentiella frågor enligt 

livstolkningsmodellen. Enligt livstolkningsmodellen har föräldrar och samhället en skyldighet att 

tillfredsställa barns existentiella behov och ingen särskild prioritering mellan barnets individuella 

rätt att välja och föräldrarnas rätt att fostra görs enligt denna modell.25 Dessa tre modeller som 

Klasson Sundin för fram kommer att fungera som analyskategorier i kapitel 3 för att jag enklare 

ska kunna tolka olika personers förståelser av barns religionsfrihet. 

En viktig fråga som kommer upp i samband med diskussioner om religionsfrihet är 

huruvida religion är individuell eller kollektiv angelägenhet.26 Är religionsfriheten som rättighet 

något som främst ska värna individens eller kollektivets intresse? Historiskt sett har skolan alltid 

fungerat som en slags förmedlare utav grundläggande värderingar och på så vis fostrat barn till 

demokratiska medborgare. Således kan skola och utbildning sägas förespråka kollektivets intresse. 

Samtidigt går det att se undervisning som ett sätt att se till individens behov att samla kunskap som 

förenklar den personliga utvecklingen och som kommer göra barnet till en självständig aktör i 

framtiden.27 Skolan kan sägas befinna sig i ett gränsland mellan en privat och en offentlig sfär och 

på grund av detta kan friktioner mellan olika intressen bli särskilt distinkta. Individuella mål och 

samhällsmål kan ibland kollidera och skapa konflikter och inte sällan bottnar dessa konflikter ofta 

i olika föreställningar om vilken plats religion bör ha i den privata respektive den offentliga sfären. 

I en sekulariserad skola som den svenska ser många på religion som en privatsak, något som hör 

till forum internum. Religion är då ingenting som har någon större betydelse för rollen som 

samhällsmedborgare. Ser man på religion som något som påverkar människor i livets alla skeenden 

blir innebörden annorlunda och en uppdelning mellan offentlig och privat sfär blir inte längre lika 

betydelsefull eftersom religionen hör till båda sfärerna.28 Uppdelningen mellan privat och offentlig 

sfär öppnar upp för ett särskiljande mellan religiöst och sekulärt. Denna särskiljning är i grunden 

en politisk distinktion som är ett arv från upplysningstiden i dess betoning av religion som 

hemmahörande i den privata sfären samtidigt som en offentlig sekularism understödjs  och ses som 

nödvändig för den statliga neutraliteten.29 

                                                           
25 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 115, 130ff 
26 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 48 
27 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 39 
28 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 39f 
29 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 224 
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De mänskliga rättigheterna såsom de tar sig uttryck i de olika konventionerna bygger alltså 

på ett arv från upplysningstiden. Idéer om människan som fri, rationell och förmögen att grunda 

sina beslut utifrån förnuftet endast är ett vanligt återkommande tema i konventionstexterna. 

Förnuftet är en auktoritet och människan måste i alla sammanhang agera rationellt. 

Religionsfriheten blir, med detta synsätt som utgångspunkt, en rättighet att utifrån förnuftet själv 

bestämma vad man vill tro och hur denna tro ska manifesteras. Detta förutsätter att en människa 

respekterar andra människors religionsfrihet som likvärdig och något som man själv inte får 

inskränka på. Ett upplysningstänkande som detta kan kritiseras då detta synsätt tenderar att vara 

alltför individualistiskt. Det kan också kritiseras eftersom att människor tenderar att fatta beslut 

utifrån annat än förnuft, till exempel utifrån känslor och erfarenheter och för att 

upplysningstänkande inte tillskrev ett jämlikt förnuft till alla samhällsgrupper utan tenderade att 

missgynna bland annat kvinnor och barn.30 Utifrån ett upplysningstänkande ser man barnet som 

omoget och outvecklat och i behov av intellektuell stimulans för att på sikt utveckla en förmåga att 

ta självständiga och rationella beslut.31 Men man kan också se på mognad som en ständig och 

framåtskridande utveckling som  sker genom att individer brottas med de existentiella frågorna i 

gemenskap med andra. Mognad blir då inte en intellektuell förutsättning som en människa når vid 

vuxen ålder när det är tillräckligt självständigt för att ta egna beslut utan något som succesivt 

utvecklas i ett kollektivt sampel.32 

 

2.2 Barnkonventionens artikel 14 

Det finns en spänning i barns rätt till religionsfrihet mellan å ena sidan barnets eget 

rättighetsutövande i form att vara ett subjekt och å andra sidan barnets beroendeställning till 

föräldrarna som vägledare och stöd under uppväxten, menar Klasson Sundin.33 Denna spänning 

ger således utrymme för en viss uttolkning av olika konventionstexter och på så vis också utrymme 

för många olika tolkningar av barns religionsfrihet beroende på vad som prioriteras. I denna 

teoridel och i denna uppsats i stort ligger fokus på barnkonventionens 14:e artikel vilken behandlar 

barnets religionsfrihet. Också andra artiklar i barnkonventionen kan sägas beröra barnets rättighet 

                                                           
30 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 122 
31 Kwok, Pui-lan. Postcolonial imagination and feminist theology. London: SCM press. 2005. s. 71 
32 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 132 
33 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 36 
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till religionsfrihet men av avgränsningsskäl behandlas dessa inte ingående i denna uppsats. Artikel 

14 är indelad i tre paragrafer vilka redovisas här:34  

14:1. Konventionsstaterna 

ska respektera barnets rätt 

till tankefrihet, 

samvetsfrihet och 

religionsfrihet. 

 

 

 

14:2. Konventionsstaterna 

ska respektera föräldrarnas 

och i förekommande fall, 

vårdnadshavares rättigheter 

och skyldigheter att på ett 

sätt som är förenligt med 

barnets fortlöpande 

utveckling ge barnet 

ledning då det utövar sin 

rätt. 

14:3. Friheten att utöva sin 

religion eller tro får 

underkastas endast sådana 

inskränkningar som är 

föreskrivna i lag och som är 

nödvändiga för att skydda 

den allmänna sedligheten 

eller andra personers 

grundläggande fri- och 

rättigheter. 

I den första paragrafen av artikel 14 sammanlänkas religionsfrihet som rättighet tillsammans med 

tankefrihet samt samvetsfrihet. Tankefriheten syftar till människans rätt att tycka och tänka som 

hon vill, samvetsfriheten innefattar rättigheten att fritt välja etiska och filosofiska övertygelser.35 I 

den första paragrafen preciseras inte vad som menas med religionsfrihet. Här betonas statens 

skyldighet att respektera barnets rätt och barnet är alltså här den som främst utövar sin 

religionsfrihet med stöd från föräldrarna.36 I den andra paragrafen kan vi se att huvudansvaret 

fortfarande ligger på statens ansvar, men här att respektera föräldrarnas rättigheter och skyldigheter 

att värna deras barns religionsfrihet. Föräldrarna har alltså rätt att fostra barnen in i deras egna 

religiösa tradition/er samtidigt som föräldrarnas rättighet att fostra barnet in i denna begränsas på 

så vis att de måste respektera barnets fortlöpande utveckling eller mognadsgrad. Den tredje 

paragrafen av artikel 14 i barnkonventionen beskriver de begränsningar som får ske av barnets 

religionsfrihet. Religionsfriheten får således begränsas om den blir ett hot mot andra personers fri- 

och rättigheter som är lag i den stat som det är fråga om.37 I den tredje paragrafen blir det tydligt 

                                                           
34 För att läsa barnkonventionen i fulltext se: UNICEF Sverige. Barnkonventionen. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full (Hämtad 2016-04-11) 
35 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet?- en filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 54 
36 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 54ff 
37 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet?- en filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 57 
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att det är främst utövandet utav religion som går att begränsa. Barnkonventionen rymmer alltså en 

hel del koncept om vad religionsfrihet för barn kan tänkas innebära.  

Klasson Sundin skriver i sin avhandling att barnet, sett ifrån barnkonventionen, behöver 

beskydd, det behöver bli lyssnat på i beslut som rör barnet och det har själv rätten att utöva sina 

rättigheter. Barnet är därmed dels ett subjekt i sin rätt att bestämma själv och dels ett objekt på så 

sätt att vuxna runt omkring barnet har en skyldighet att beskydda det. Avgörande för hur mycket 

av ett subjekt ett barn tillåts vara är den mognadsgrad barnet tillskrivs.38 Därav blir föräldrarna 

skyldiga att hjälpa barnet i sitt rättighetsutövande, och i takt med att barnets mognadsgrad ökar, 

stegvis ge barnet en större potential att själv kunna ansvara för utövandet av sin religionsfrihet.39      

Föräldrarna har dock inte bara en rättighet att fostra sina barn in i deras egna religiösa tradition/er 

på grund av barnets beroendeställning till dem utan också  en fullständig rättighet att göra just detta 

i egenskap av att vara barnets föräldrar (eller vårdnadshavare).  Detta är ett perspektiv som inte får 

glömmas bort  även om fokus ligger på barnets religionsfrihet.  

 

2.3 Religion 

Religion är ett svårdefinierat begrepp och ofta riskerar definitioner att präglas så mycket av en 

västerländsk kristendomsförståelse, i dess särskiljning mellan individ och samhälle jämte tro och 

praxis, att begreppet riskerar att bli antingen för brett eller för snävt.40 Den definition av religion 

jag ämnar göra skiljer sig från den definition som implicit tar sig uttryck i olika konventionstexter. 

Jag nämnde tidigare att ICCPR:s uppdelning mellan religionsfrihetens två huvudperspektiv, forum 

internum och forum externum, präglar dess förståelse av religion som primärt en trosövertygelse 

vilket är en substantiell definition.  Jag skulle i stället vilja utgå ifrån en funktionell definition av 

religion som ser till vilken funktion  religion faktiskt fyller i människors liv. Jag är därmed 

medveten om att min funktionella förståelse av religion kommer att påverka min förståelse av 

religionsfrihet.  

Religion blir således, enligt Batson och Ventis: ”vadhelst vi gör som individer för att 

komma tillrätta med sådana frågor som vi kommer i kontakt med därför att vi är medvetna om att 

                                                           
38 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 38 
39 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 41 
40 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 118 
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vi och andra lever och att vi vet om att vi ska dö, det vill säga existentiella frågor”.41 Jag väljer att 

utgå ifrån en funktionell definition av religion då teistiska såväl som icke-teistiska livsåskådningar 

inryms i denna samt tro såväl som praxis. Jag är också intresserad av barnets identitetsutveckling 

och de kopplingar till kultur och familj som barnet har. På så vis tror jag att en funktionell 

religionsdefinition kan fånga in aspekter av religionsfrihet som både delaktighet i utövandet av 

föräldrarnas religion och som en individuell rättighet att tro som det själv vill. Jag söker också en 

vidare förståelse av religionsfrihet då jag inte i huvudsak är intresserad av huruvida skolavslutning 

i kyrkan kan ses som uttryck för religion eller tradition utan snarare ett svar på om skolavslutningar 

i kyrkan är rimligt eller inte. En funktionell religionsdefinition blir också lämplig då den sätter 

religionen i ett djupare sammanhang på så vis att religion inte blir begränsat till blind tro och 

oreflekterat handlande.42 Jag väljer också att göra en funktionell definition av religion då jag vill 

problematisera den uppdelning mellan inre och yttre utövande som så ofta görs i 

konventionstexterna. Det är problematiskt att göra en tolkning av religion som främst ett trossystem 

eftersom att det tenderar att missgynna grupper som vidhåller att religion också har betydelse för 

människors kulturella samhörighet samt är viktigt för människors existentiella utveckling. 

När jag senare tolkar olika personers förståelse av religionsfrihet kommer jag naturligtvis 

att försöka precisera vad dessa personer lägger för betydelse i begreppet själva. 

Sammanfattningsvis inrymmer religionsbegreppet i denna uppsats således teistiska, icke-teistiska 

och sekulära livsåskådningar som kan manifesteras på olika sätt, genom både tro och handling, 

och som syftar till att söka och ge svar på existentiella frågor. Jag är medveten om att religion 

naturligtvis är mer komplext än detta. Det jag vill betona är att jag söker en förståelse av religion 

som något mer än ett rationellt tänkande och en personlig övertygelse och att religion också har 

med människors kulturella samhörighet att göra samt är något som påverkar en människa på många 

olika plan, både privat och offentligt.  

 

2.4 Autonomi 

Utifrån en feministisk teoribildning utvecklas en människas identitet i ständig interaktion med 

hennes omvärld.43 Enligt detta synsätt går det inte att se individen som helt skild från sin omgivning 

                                                           
41 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 120 
42 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 120f 
43 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 128 
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och inte heller förmögen att fatta rationella beslut på en helt objektiv bas. Hur man ser på barns 

autonomi beror i hög grad på hur vuxna ser på mognad i olika kulturer. I ett västerländskt samhälle 

som det svenska prioriteras en utveckling mot individualitet och självständighet medan den 

dominerande uppfattningen i de flesta andra kulturer är den att barnet snarare ska utvecklas in i 

gemenskap med de vuxna och deras religiösa traditioner.44 En feministisk teoribildning kan alltså 

fungera i hänsynstagande till båda modeller i dess syn på samspelet mellan individ och kultur. 

Barnets utveckling mot autonomi förstås därmed inte som en frigörelse från individens kultur, men 

inte heller som en indoktrinering in i den, utan som en identitetsutveckling.45 Barnets autonomi blir 

alltså relationell i den bemärkelsen att barnet i sitt samspel med omgivningen utvecklar sin 

identitet. Autonomi och relationalitet blir därav inte varandras motsatser utan de två kategorierna 

samspelar med varandra i barnets utveckling mot autonomi.46 Hur man ser på barnets utveckling 

mot autonomi får betydelse för hur man ser på barnets religionsfrihet. I artikel 14 paragraf 2 av 

barnkonventionens framgår det att staten ska respektera föräldrarnas rättighet att fostra dess barn 

in i den egna religiösa traditionen men också skyldighet att ta hänsyn till dess fortlöpande 

utveckling. Hur man ser på denna utveckling och vad man anser att utvecklingens mål är spelar 

alltså roll för vilken förståelse av religionsfrihet man har.47 

2.5 Sammanfattning 

I detta teorikapitel har jag diskuterat vad barns religionsfrihet kan tänkas innebära utifrån ICCPR 

och barnkonventionen. I ICCPR ryms två huvudperspektiv av religionsfrihet, forum externum och 

forum internum. Det ena perspektivet syftar till rättigheten att utöva sin religion eller livsåskådning 

och det andra perspektivet utgår ifrån rättigheten att bekänna sig till eller anta en religion och 

livsåskådning, alternativt byta religion.48 

Klasson Sundin redogör för tre förståelsemodeller av barns religionsfrihet vilka kan 

beskrivas som så att: 1)  religionsfrihet ses som barnets rätt att delta i  föräldrarnas utövande av sin 

religiösa tradition (traditionsmodellen). 2) Religionsfriheten tolkas som barnets rätt att själv få 

bestämma vilken religion det vill tillhöra (tankefrihetsmodellen) och 3) religionsfrihet går ut på att 

                                                           
44 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 126 
45 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 128 
46 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 127 
47 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 124ff 
48 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 46  
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barn har en rättighet att på olika vis få möjligheter, hjälp, ledning och redskap för att kunna bearbeta 

existentiella frågor (livstolkningsmodellen).49 

Hur man ser på religion, frihet och autonomi har betydelse för vilken tolkning av 

religionsfrihet man gör. Den förståelse av religion som framkommer i exempelvis ICCPR kan vara 

problematisk då den implicit prioriterar det inre utövandet av religion, därför har jag valt att själv 

göra en funktionell religionsdefinition. Min funktionella definition av religion kommer därmed att 

påverka min förståelse av religionsfrihet och vad denna religionsfrihet främst bör skydda. Detta 

kommer jag att återkomma till i kapitel 5.  

Sammanfattningsvis verkar barnets religionsfrihet, så som den uttrycks i barnkonventionen, 

sätta barnet i fokus som myndighetsbärare och aktör för sin egen religionsfrihet samtidigt som att 

religionsfriheten också erkänner att barnet står i en viss beroendeställning till sina föräldrar och till 

sin omgivning i dess behov av att få hjälp och vägledning i sitt rättighetsutövande. Ytterligare en 

viktig aspekt av barnets religionsfrihet är föräldrarnas rätt att fostra barnet in i deras religiösa 

tradition och skyldighet att i takt med barnets fortlöpande utveckling ge det ett större eget ansvar 

för sitt rättighetsutövande.50

 

 

 

 

 

                                                           
49 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 115 
50 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 54ff 
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3. Argument i skolavslutningsdebatten 

I detta kapitel kommer olika argument som framkommit i skolavslutningsdebatten att granskas för 

att jag ska kunna tolka vilken förståelse av religionsfrihet som ligger till grund för de olika 

personernas argument. Två materialkällor per aktör kommer att granskas samt ett radioprogram 

från Sveriges Radio P1 där personer med koppling till alla tre aktörer får komma till tals. Således 

kommer vissa personers argument att granskas i olika material. När jag granskar olika debattörers 

uppfattningar av religionsfrihet kommer jag som tidigare nämnt att försöka koppla dessa till de tre 

tolkningsmodellerna av barns religionsfrihet som Klasson Sundin beskriver. Dessa tre modeller 

kommer att fungera som analyskategorier för att jag bättre ska kunna kategorisera de tolkningar av 

religionsfrihet som framkommer i skolavslutningsdebatten, givetvis är dessa modeller inte helt 

representativa och vissa variationer hos debattörerna kan förekomma.51 Syftet med att använda 

dessa modeller är att de ska förenkla processen att granska vilka prioriteringar som de olika 

debattörerna gör i sina tolkningar av religionsfrihet. Jag vill betona att jag i detta kapitel endast 

framhäver de olika personernas åsikter och att inte själv ämnar ta ställning för eller mot någon 

tolkning samt att jag försöker att göra så generösa tolkningar som möjligt. 

 

3.1 Skolverket 

3.1.1Skolverkets officiella regelverk  

I Skolverkets officiella regelverk för skolavslutningar i kyrkan framgår det att skollagens krav på 

konfessionslöshet i skolan tolkas som att religiösa inslag är förbjudna i utbildningen och detta gäller 

även under skolavslutningar. Skolavslutningar i kyrkan är följaktligen acceptabla om tyngdpunkten 

ligger på tradition och gemenskap, psalmer som ”Den blomstertid nu kommer” går bra att sjunga 

då den snarare ses som ett uttryck för tradition än för religion. Bön, välsignelse och trosbekännelse 

ses dock som religiösa inslag som inte får förekomma. I Skolverkets officiella regelverk blir det 

tydligt att religionsfriheten ses som ett skydd mot religiös påverkan och då främst religiöst 

utövande av olika slag. Med andra ord blir religion här en form av utövande som barnen bör 

skyddas från då det tolkas som oförenligt med konfessionslösheten.52 För att koppla detta regelverk 

                                                           
51 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 130ff 
52 Skolverket. Skolavslutning i kyrkan. 2012. 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/2.6125/skolavslutning-i-kyrkan-1.175509 (Hämtad 2016-04-

22) 
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till Klasson Sundins tre modeller av religionsfrihetstolkning verkar denna syn ligga nära 

tankefrihetsmodellen. Religiöst neutrala miljöer ses som en nödvändighet för att barnet ska ges 

möjlighet att självständigt ta ställning till religion och religionsfriheten är främst ett skydd från 

religiös påverkan. Barnen får därav inte utsättas för ensidig påverkan utan måste få möjlighet att 

på lika villkor ta del av en mängd olika religioner men främst genom teoretisk kunskap och inte 

genom praktik eller genom observation av religiösa uttryck.53  

 

3.1.2 Anna Ekström & Claes-Göran Aggebo 

Som ett svar på en intensiv debatt som pågick under 2012 skrev Skolverkets generaldirektör Anna 

Ekström och ett av Skolverkets undervisningsråd Claes-Göran Aggebo en debattartikel i Dagens 

Nyheter för att förtydliga Skolverkets riktlinjer angående skolavslutning i kyrkan. I denna artikel 

tydliggörs Skolverkets tolkning av lagen om konfessionslöshet i skolan. Författarna menar att 

utövande av bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan och annat ospecificerat religiöst utövande 

är oförenligt med konfessionslösheten men att det är möjligt att hålla skolavslutningen i en kyrka, 

att sjunga vissa psalmer och att en präst kan närvara. Religionsfrihet ses också här ett skydd mot 

andras utövande av religion. I artikeln framgår det att författarna tycker att det är ett problem att 

konfessionella inslag inte definieras i skollagen eftersom att det försvårar tolkningen av lagen. Det 

framgår också att skolavslutningar inte ska ses som en del av undervisningen men dock som en del 

av skolans verksamhet och på så vis motsätter sig debattörerna argument om att skolavslutning i 

kyrkan kan ses som en utbildning om kristendom. Därav är skolavslutningar inte heller en frivillig 

sammankomst trots att den hålls i en kyrka utan alla måste delta, går inte detta får skolavslutningen 

förläggas på annan plats.  

Den uppfattning av religionsfrihet som framkommer i denna artikel ligger nära den som 

framkommer i Skolverkets officiella regelverk (tankefrihetsmodellen). Förmodligen för att båda 

författarna själva främst är representanter för myndigheten. Religionsfriheten ses som tidigare 

nämnt som ett skydd från religiös påverkan eftersom att konfessionslöshet tolkas som en neutral 

miljö som är fri från religiösa inslag. Dock drar de inte denna tolkning så långt som att säga att 

skolavslutningar i kyrkan är förbjudet utan det går fortfarande att hålla avslutningar i en kristen 

kyrka, en präst kan närvara och man kan sjunga diverse psalmer.54  

                                                           
53 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 131f 
54 Ekström, Anna & Aggebo, Claes-Göran. ”Vi kan inte tolka lagen annorlunda”. Dagens Nyheter debatt 2012-11-30 
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3.2 Svenska kyrkan 

3.2.1 Ragnar Persenius 

År 2007 skrev den nuvarande biskopen i Uppsala, Ragnar Persenius, en debattartikel i Dagens 

Nyheter för att i egenskap av sitt aktörskap i Svenska kyrkan sätta sin prägel på debatten. Persenius 

menar att det finns en stor spänning mellan det faktum att alla elever ska känna sig välkomna på 

en skolavslutning och att Svenska kyrkan är en kristen kyrka. I och med att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle blir det å ena sidan problematiskt att fira skolavslutning med 

konfessionella inslag men det blir å andra sidan också problematiskt för kyrkan att behöva tona ner 

sitt budskap. Persenius verkar därmed utgå ifrån två perspektiv av religionsfrihet, som en rätt till 

och från religion, varav friheten från religion tolkas som den dominerande i ett mångkulturellt 

samhälle som det svenska. Enligt Persenius finns det bättre tillfällen då kyrkan kan bidra med 

kunskap om kristendomen och att dela sin tro på än under skolavslutningar eftersom att Svenska 

kyrkan alltid kommer behöva lägga band på sig själv under dessa sammankomster. Frihet till 

religion och i detta fall kristendomen blir därmed också viktigt men inte inom ramen för 

skolavslutningar då dessa genom sin konfessionslöshet inte kan ge en rättvisande bild av  

kristendomen som gestaltas i Svenska kyrkan.  

Persenius verkar alltså tolka konfessionslösheten på ett liknande sätt som Skolverket på så 

vis att den förutsätter en sekularitet för att alla människor ska känna sig välkomna på en avslutning. 

Det finns skäl som pekar på att Persenius förståelse av religionsfrihet ligger nära 

tankefrihetsmodellen då han argumenterar för att skolavslutningar måste vara konfessionslösa 

eftersom att Sverige är ett mångkulturellt land och då religiösa inslag kan ses som tvång. Det finns 

också skäl för att placera Persenius i livstolkningsmodellen då han betonar att barn har rätt att få 

möjlighet att få lära sig om kristendomen och att ta del av kyrkans liv och erfarenheter. För min 

del förefaller det som så att de skäl som talar för att Persenius förespråkar tankefrihetsmodellen är 

starkare än de skäl som talar för livstolkningsmodellen. Denna tolkning gör jag eftersom att 

Persenius tenderar att prioritera en tolkning av religionsfrihet som en rättighet att slippa utsättas 

för religiösa uttryck.55  

 

 

                                                           
55 Persenius, Ragnar. ”Dags att sluta fira skolavslutningen i kyrkan”. Dagens Nyheter debatt 2007-01-11 
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3.2.2 Eva Cronsioe & Lisa Åslund 

2010 bidrog två präster i Vallentuna församling, Eva Cronsioe och Lisa Åslund, till debatten om 

skolavslutning med sin artikel i Svenska Dagbladet. De båda ifrågasätter Skolverkets syn på 

religionsfrihet som ett skydd mot religiösa inslag eftersom att kyrkorummet och prästens 

närvarande i sig kan ses som religiösa inslag. Skolverkets praxis för skolavslutningar blir på så vis 

ouppnåeligt eftersom att det fortfarande finns med konfessionella inslag i form av kyrkorummet 

och prästens medverkan. Cronsioe och Åslund menar att det är Skolverkets tolkning av skollagen 

som leder till problem då det vilar på vissa problematiska antaganden som färgar deras tolkning av 

religionsfrihet. Religiösa uttryck bör inte liknas vid religiöst tvång utan görs detta kommer alltid 

religionsfriheten att ses som ett skydd mot religiösa inslag och detta blir problematiskt. Enligt 

Cronsioe och Åslund handlar debatten om skolavslutning i kyrkan egentligen om religioners plats 

i det offentliga rummet. I denna debattartikel går det att tolka bilden av religionsfrihet som en 

möjlighet att få möta olika sorters religiösa uttryck. Cronsioe och Åslund menar att Skolverket 

spelar sekulära grupper i händerna i sin tolkning av religionsfrihet och på så vis marginaliseras 

religionen när barnen ska skyddas från religiösa uttryck. Därmed ser debattörerna barnets 

religionsfrihet mer som en rättighet att få möta olika religioner och att på så vis få redskap till hjälp 

för en andlig utveckling som främjar de värden som skolan sägs stå för nämligen tolerans och 

demokrati.  

För att koppla denna tolkning av religionsfrihet till Klasson Sundins modeller kan denna 

tolkning sägas ligga väldigt nära livstolkningsmodellen. För att barn ska få möjlighet till existentiell 

utveckling behöver de få möjligheten att möta olika sorters religiösa uttryck. Dessa uttryck är inte 

detsamma som religiös tvång eller indoktrinering. Tolkningen av konfessionslöshet som frihet från 

religiösa uttryck kritiseras av Cronsioe och Åslund eftersom att denna sorts neutralitet sker på 

bekostnad av religiösa grupper. Det gynnar inte en religiös mångfald eller en konfessionslöshet om 

man förbjuder religiösa uttryck ifrån skolan och offentligheten utan snarare gynnar det sekulära 

grupper och icke-religiositet.56 

 

 

 

                                                           
56 Cronsioe, Eva & Åslund, Lisa. ”Vems ärenden går Skolverket?”. Svenska Dagbladet debatt 2010-06-26 
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3.3 Humanisterna 

3.3.1 Christer Sturmark 

Christer Sturmark skrev 2015 en artikel för Svenska Dagbladet där han kritiserade ett förslag om 

att tillåta konfessionella inslag under skolavslutningar. Sturmark likställer i sin artikel statlig 

neutralitet gentemot religion med statlig sekularitet och därav menar han att staten inte kan eller 

bör gynna en religion framför en annan. Till följd därav argumenterar han för att skolavslutningar 

i kyrkan är acceptabelt men att prästen i dessa sammanhang bör få ledigt och inte närvara i sin 

yrkesroll. För att kunna värna den pluralism som samhället består av, och för att tillmötesgå de 

många människor vars livsåskådning är sekulär, argumenterar Sturmark för att det offentliga 

rummet bör vara sekulärt. Religionsfrihet är en frihet att slippa bli utsatt för andras 

religionsutövande och ett skydd för de som inte delar den kristna tron, särskilt minoriteter som 

kanske inte vågar uttrycka sitt missnöje över skolavslutning i en kristen kyrka. För att det svenska 

samhället ska kunna värna om de mänskliga rättigheterna måste staten förhålla sig neutral till olika 

livsåskådningar och inte gynna någon grupp framför en annan. Sturmarks tolkning av 

religionsfriheten kan liknas den som Skolverket framhåller (tankefrihetsmodellen), även om han 

kan sägas göra en något striktare tolkning då han menar att också prästen bör uteslutas från 

avslutningarna. En sekulär offentlighet ses som ett måste för att barn inte ska behöva utsättas för 

ensidig påverkan eller påverkan överhuvudtaget.57 

3.3.2 Björn Ulvaeus 

År 2010 kom Björn Ulvaeus som medlem i Humanisterna med ett bidrag till debatten om 

skolavslutning i kyrkan som enligt honom skiljde sig åt från många övriga humanisters ståndpunkt 

i frågan. Ulvaeus bidrag bestod i ett perspektiv på att religiösa uttryck inte alls bör förstås som 

religiös tvång och att människor som inte delar den kristna tron inte alls behöver bli kränkt av 

religiös observans. Ulvaeus menar alltså att människor är förnuftiga nog att välja att inte bli 

påverkade av religiöst utövande och att inte bry sig om sanningshalten i de religiösa utsagorna utan 

se det mer som ett mytiskt kulturarv som kan berika människors liv. Sverige är fortfarande ett 

sekulärt samhälle och det religionen kan tillföra är olika sagor och legender som det kristna 

kulturarvet bygger på. Ulvaeus uppfattning av religionsfrihet kan alltså tolkas som en frihet till 

religionsutövande på så vis att religionsutövande blir ett kunskapssökande för att kunna förstå 

                                                           
57 Sturmark, Christer. ”Fel att blanda in präster i skolavslutningar”. Svenska Dagbladet debatt 2015-02-05 
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historien och hur den har påverkat nutiden bättre. Religionsutövandet i form av att exempelvis 

sjunga psalmer blir därmed enligt Ulvaeus inte ett sorts bekännande till kristendomen eftersom att 

utövandet inte ska ses som ett ställningstagande till att berättelserna behöver vara sanna.  

Jag menar att det finns skäl som pekar på att Ulvaeus förespråkar traditionsmodellen men 

också skäl som talar för att han förespråkar livstolkningsmodellen. Ulvaeus ser religionen som en 

del av det svenska kulturarvet och att staten har en skyldighet att vidareförmedla dessa traditioner. 

Detta medför inte att barn tvingas in i en religiös tradition eller att staten blir religiös. Staten ses av 

Ulvaeus fortfarande som sekulär även om konfessionella inslag finns med under 

skolavslutningarna. Människor är således förnuftiga nog att inte se de konfessionella inslagen i 

skolavslutningar som ett sanningsanspråk sanktionerat av staten utan en vidareförmedling av den 

svenska kulturen. Dessa är de skäl som talar för att han förespråkar traditionsmodellen eftersom att 

han ser religionsfrihet som en rätt att delta i föräldrarnas eller kanske snarare samhällets religiösa 

tradition och kulturarv. Men syftet att delta i denna tradition är inte att göra människor kristna utan 

snarare att lära sig om kristendomen och om hur religionen påverkat historien och på så vis nutiden. 

Därav skulle jag säga att de skäl som talar för livstolkningsmodellen är starkare eftersom att han 

betonar att barn ska utveckla en förståelse för kristendomen som ett kulturarv och som ett 

samhällsfenomen och inte direkt fostras in i kristendomen. Ulvaeus argumenterar för att staten ska 

ge barn kunskap om religion för att de bättre ska kunna förstå sin historia. Detta tolkar jag som att 

han är mån om barn ska ges redskap för att bättre förstå sig själva och sin omgivning vilket främst 

kan kopplas till livstolkningsmodellen även om hans fokus kanske inte specifikt ligger på att ge 

barn redskap och möjlighet till att bearbeta existentiella frågor.58  

 

3.4 Skolverket, Svenska kyrkan & Humanisterna i ”Människor och tro” 

I radioprogrammet ”Människor och tro” som sändes i Sveriges Radio P1 sommaren 2014 

medverkade bland annat Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, förbundet Humanisternas 

ordförande Christer Sturmark och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och tema för 

debatten var skolavslutning i kyrkan.  I likhet med den debattartikel skriven av Humanisternas 

ordförande som tidigare granskats uttrycker Sturmark också här att prästen bör få ledigt i samband 

med skolavslutningar i kyrkan. Detta då skolavslutning är en sekulär fest som bör vara 

konfessionslös. Inget barn ska behöva tacka nej till en skolavslutning på grund av att det inte delar 

                                                           
58 Ulvaeus, Björn. ”Rör inte barnens ”Den blomstertid””. Expressen debatt 2010-06-09 
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den kristna tron men skolavslutningar är fortfarande fullt möjliga att hålla i en kyrka. Sturmark 

säger sig tro på upplysningstidens ideal och dess idé om att hålla isär kyrka och stat. I replik med 

ärkebiskop Antje Jackelén menar Sturmark vidare att samtal om barnkonventionen inte har någon 

relevans för frågan om skolavslutning i kyrkan. Vuxna som vill att barnen ska få möjlighet att 

uttrycka sin religionsfrihet genom att delta i konfessionella inslag i en kyrka menar Sturmark kan 

göra det närsomhelst annars på sin fritid. Antje Jackelén menar dock att det är viktigt att diskutera 

skolavslutningar utifrån barnkonventionen då denna tydligt uttrycker att staten ska tillgodose 

barnets andliga utveckling och möjliggöra en mognadsprocess. Hon menar också att detta självklart 

är en fråga som ska lösas lokalt och att barnens önskemål ska respekteras. Skolavslutningar ska 

vara öppna och välkomnande för alla. Jackelén tror inte att man löser problemet med 

konfessionslöshet genom att ta bort prästen från kyrkan. Sett i ett större perspektiv menar hon 

vidare att den rädsla för konfessionella inslag som så ofta uppkommer i denna debatt riskerar att 

göra icke-religion till norm och detta är inte konfessionslöst. Detta argument motsätter sig Sturmark 

som menar att icke-tro inte blir norm bara för att skolavslutningar inte hålls i en kyrka eftersom att 

familjer kan gå i kyrkan närhelst de vill det på sin fritid. 

Vidare till Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Liksom Jackelén menar Ekström att 

skolan inte ska ta ställning mot religion och att det behövs ett barnperspektiv i denna debatt. Att 

lära sig om religion är oerhört viktigt men då främst inom religionsundervisningen och inte under 

en skolavslutning. Ekström menar att det är viktigt att ge eleverna redskap så att de ska kunna ta 

självständiga beslut i framtiden genom exempelvis religionsundervisning men barnen ska inte 

behöva utöva religion eller utsättas för religiösa inslag. Skolavslutning i kyrkan är därmed 

acceptabelt men det måste ske utan konfessionella inslag och med tyngdpunkt på tradition. Var 

gränsen mellan religion och tradition går är det ingen av debattörerna som vågar sig på att säga 

eftersom att de alla menar att denna gränsdragning är för svår att göra.  

För att återkoppla detta till en tolkning av debattörernas syn på religionsfrihet verkar det 

som att Sturmark ser religionsfriheten främst som ett skydd från religiöst utövande även om denne 

erkänner att familjers rätt till religion, och i detta fall kristendomen, existerar men inte inom ramen 

för skolavslutningar som bör vara en sekulär fest. Vad gäller Jackeléns tolkning av religionsfrihet 

förefaller den vara inriktad på att tillgodose barnens andliga utveckling (livstolkningsmodellen) 

något som hon menar inte endast kan ske genom teoretisk utbildning utan något som också gynnas 

genom religiös observans och möjligtvis religiöst utövande. Ekströms tolkning av religionsfrihet 
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liknar på sätt och vis både Sturmarks och Jackeléns tolkningar. Detta då hon tycks tolka 

religionsfriheten dels som ett skydd mot konfessionella inslag i skolan men samtidigt är mån om 

att betona att skolan inte ska ta ställning mot religion. Hon menar alltså att skolan faktiskt har en 

plikt att presentera en mångfald av religiösa perspektiv för barnen under deras utbildning men inte 

genom att barnen själva utövar religion. Dock skulle jag säga att hennes tolkning av religionsfrihet 

ligger närmare tankefrihetsmodellen än någon annan modell.59 

 

3.5 Konklusion 

I min granskning av olika argument i skolavslutningsdebatten och tolkning av debattörernas 

uppfattningar av religionsfrihet har jag funnit att de mest representerade tolkningsmodellerna av 

barns religionsfrihet är tankefrihetsmodellen och livstolkningsmodellen. Det verkar finnas en stor 

motsättning mellan dessa två modeller i dess radikalt olika tolkningar av religion och 

religionsfrihet. I detta kapitel har jag också funnit att Klasson Sundins traditionsmodell inte verkar 

vara särskilt representerad i skolavslutningsdebatten. Jag tror inte att traditionsmodellens 

underrepresentation beror på det materialurval jag gjort i denna uppsats.  Jag tror snarare att denna 

underrepresentation beror på att traditionsmodellens förståelse av religion är den minst 

representerade i det svenska samhället. De debattörer som jag menar representerar 

tankefrihetsmodellen, Ekström, Aggebo, Sturmark och Persenius, tenderar att göra en tolkning av 

religion som främst ett trossystem vilket är en substantiell definition som grundar sig i en 

protestantisk religionsförståelse. Cronsioe, Åslund, Jackelén och Ulvaeus, som jag tolkar som 

företrädare för livstolkningsmodellen, tenderar att göra en mer funktionell definition av religion. 

Kanske är dessa två olika uppfattningar av religion mer representerade och framstående i det 

svenska samhället. Uppfattningar av religion som tradition och kultur, och religionsfrihet som 

barnets rättighet att delta i och fostras in i föräldrarnas religiösa traditioner är förmodligen inte lika 

framstående i det svenska samhället. Men även den funktionella religionsdefinitionen och 

livstolkningsmodellen kan sägas vara mindre framstående då Skolverket, i egenskap av att vara en 

statlig myndighet, har ett visst tolkningsföreträdare och på så vis också en större makt att prägla 

samhället och skolan i sin syn på religion och religionsfrihet. I nästa kapitel kommer jag gå vidare 

med att kritisera samtliga uppfattningar av barns religionsfrihet för att se vilken uppfattning som 

är rimligast.  

                                                           
59 Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
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4. Kritik av debattörernas tolkningar av religionsfrihet 

I detta kapitel kommer jag att kritisera de olika debattörernas uppfattningar av religionsfrihet 

genom att först formulera, vad jag tolkar som, debattörernas grundläggande uppfattning av 

religionsfrihet och konfessionslöshet. Därefter kommer jag att formulera ett argument för och ett 

argument mot debattören i frågas grundläggande uppfattning. Kapitlet är indelat efter aktör och för 

enkelhetens skull kritiseras varje person på ett och samma ställe även om dennes argument tagits 

från flera olika källor. Kritik av Anna Ekströms tolkning av religionsfrihet kommer att ske i 

samband med kritik av Claes-Göran Aggebos tolkning på grund av svårigheten att skilja deras 

åsikter från varandra i artikeln från Dagens Nyheter. Jag kommer slutligen också att göra en 

sammanfattande analys där jag diskuterar rimligheten i de olika debattörernas tolkningar av 

religionsfrihet utifrån de rimlighetskriterier jag nämnde i inledningen. Det huvudsakliga 

konstruktiva förslag av vad jag menar en rimlig förståelse av barns religionsfrihet är kommer dock 

att presenteras först i kapitel 5, därför ska analysen i detta kapitel inte ses som ett slutgiltigt bidrag 

från min sida utan en diskussion om vilken utav tolkningsmodellerna som är rimligare än den andra.  

4.1 Skolverket 

4.1.1 Skolverkets officiella regelverk 

I Skolverkets officiella regelverk framgår det att skollagens krav på konfessionslöshet tolkas som 

ett krav på att den offentliga miljön i skolan måste vara fri från religiösa inslag som på ett eller 

annat vis kan utsätta barn för religiös påverkan som bryter mot barnets religionsfrihet.60 

Jag medger att det kan vara svårt att helt frigöra skolavslutningar i kyrkan från religiösa 

inslag och att det kan medföra att staten ger Svenska kyrkan en särställning framför andra samfund 

med privilegiet att få sprida sin tro samt att detta kan utsätta barn för religiös påverkan.  

I Människor och tro kritiserar Jackelén den tolkning av konfessionslöshet som görs av bland 

annat Skolverket. Hon menar att om konfessionslösheten tolkas som detsamma som sekulär så tar 

staten ställning mot religion och gör icke-religion till en norm. Konfessionslösheten förutsätter en 

neutralitet mot både teistiska, icke-teistiska och sekulära livsåskådningar och neutralitet bör 

därmed inte tolkas som detsamma som sekulär.61 

                                                           
60 Skolverket. Skolavslutning i kyrkan. 2012. 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/2.6125/skolavslutning-i-kyrkan-1.175509 (Hämtad 2016-04-

22) 
61 Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
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4.1.2 Anna Ekström & Claes-Göran Aggebo 

I Ekströms och Aggebos debattartikel framgår det att nämnda debattörer menar att skollagens krav 

på konfessionslöshet förutsätter en religionsfrihet som skyddar barnen från religiösa inslag i form 

av exempelvis bön, välsignelse, trosbekännelse och predikan under skolans verksamhet. Eftersom 

att skolan varken får ta ställning mot eller för religion behöver skolmiljön vara neutralt sekulär.62  

Borevi menar att människor är som mest påverkbara som barn63 och jag medger att barn 

kanske inte alltid förstår att religiös observans och religiöst utövande inte behöver ses som ett 

sanningsanspråk eller ett ställningstagande. Om skolavslutningar brukas av religiösa ledare som 

medel för att påverka barn i en viss riktning tror jag att avslutningarna kan bli problematiska 

eftersom att de blir oförenliga med kravet på konfessionslöshet.  

Slotte för fram ett argument som kan fungera som kritik mot Ekströms och Aggebos 

uppfattning. Hon menar att Skolverket i sin tolkning av religionsfrihet som skydd mot andras 

utövande gynnar en västerländsk syn på religion som främst hemmahörande i den privata sfären 

och att detta riskerar att minska toleransen för religiösa grupper som är av en annan kultur och som 

praktiserar sin tro utan tydlig uppdelning mellan privat och offentlig sfär.64 

 

4.2 Svenska kyrkan 

4.2.1 Ragnar Persenius 

Persenius menar att Svenska kyrkan dels måste tillgodose de krav på konfessionslöshet under 

skolavslutningar som ställs av Skolverket och  dels tillgodose de krav från Svenska kyrkan om att 

sprida den kristna tron. På grund av denna splittring kan det inte förekomma religiösa inslag under 

skolavslutningarna då det bryter mot barns religionsfrihet, frihet till religion bör Svenska kyrkan 

försöka främja under andra tillfällen.65 

Skolinspektionen framhåller som stöd för detta att Svenska kyrkan måste utgå ifrån de 

riktlinjer man fått från Skolverket och den tolkning av skolans konfessionslöshet som Skolverket 

gör för att inte bryta mot skollagen och försätta ansvarig rektor i problem från Skolinspektionen.66  

                                                           
62 Ekström, Anna & Aggebo, Claes-Göran. ”Vi kan inte tolka lagen annorlunda”. Dagens Nyheter debatt 2012-11-

30; Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
63 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 37f 
64 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 228f 
65 Persenius, Ragnar. ”Dags att sluta fira skolavslutningen i kyrkan”. Dagens Nyheter debatt 2007-01-11 
66 Skolinspektionen. Skolavslutningar. 2015.  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/ (Hämtad 2016-05-03) 
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I kontrast till denna ståndpunkt vill jag vidhålla att det är problematiskt att göra samma 

tolkning av konfessionslöshet och religionsfrihet som Skolverket gör då det misstänkliggör 

religion. För att främja barnets identitetsutveckling tror jag att skolan behöver ge barn en mer 

rättvisande bild av religion, genom en utbildning som är både teoretisk och praktisk, så att barnet 

rättvist kan ta ställning till olika religioner så småningom.  

 

4.2.2 Eva Cronsioe & Lisa Åslund 

Cronsioe och Åslund menar att en tolkning av konfessionslöshet och religionsfrihet som sekularitet 

respektive skydd från religiöst utövande inte främjar en religiös pluralism utan tar snarare ställning 

mot religion och ger det sekulära tolkningsföreträde samt en särställning i det svenska samhället.67 

Slotte menar, till stöd för detta, att när den svenska staten säger sig vara neutral gentemot 

diverse religioner ger man dessa främst utrymme att verka inom en privat sfär medan man främjar 

en offentlig sekularism. Hon menar alltså att detta är en politisk distinktion som är starkt präglad 

av en västerländsk samhällssyn och en protestantisk förståelse av religion som tenderar att 

missgynna grupper som praktiserar sin tro på ett annat sätt än majoritetsbefolkningen.68 

I ett västerländskt mångkulturellt samhälle tror jag att många människor anser att det är 

enklare att likställa neutralitet med sekularitet då det är en vanlig uppfattning att förnuftet är något 

som alla människor har gemensamt. Därmed blir det sekulära lätt en till synes neutral bas att utgå 

ifrån för att inte gynna någon särskild grupp framför en annan. 

 

4.2.3 Antje Jackelén 

Jackelén menar att den tolkning av konfessionslöshet som bland annat görs av Skolverket spär på 

den rädsla för konfessionella inslag som finns i Sverige och riskerar att göra det sekulära till norm. 

För att främja barnets andliga utveckling i enlighet med barnkonventionen kan det vara lämpligt 

att ge barn en större möjlighet till religiös observans och eventuellt till religiöst utövande.69 

För min del tror jag att om man vill ge barn möjlighet att utvecklas mot autonomi så kan 

staten inte prioritera det sekulära. Staten måste även värna det religiösa och dess uttryck, annars 

blir endast det sekulära normaliserat och barn får en snedvriden bild av vad det är som är normalt. 

                                                           
67 Cronsioe, Eva & Åslund, Lisa. ”Vems ärenden går Skolverket?”. Svenska Dagbladet debatt 2010-06-26 
68 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 

224ff 
69 Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
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Barn kan inte utveckla ett sunt förhållande till religion om det växer upp i en helt sekulär 

offentlighet. 

Borevi understryker att om skolavslutningar innehåller vissa religiöst laddade inslag kan en 

del människor känna sig kränkta och ovälkomna i kyrkan. Hon menar att människor har olika 

erfarenheter och bakgrunder som präglar deras syn på religioners plats i det offentliga och många 

kan känna sig obekväma  när de måste ta del av andras religiösa utövande.70 

 

4.3 Humanisterna 

4.3.1 Christer Sturmark 

I enlighet med upplysningstidens ideal menar Sturmark att den svenska staten bör förhålla sig 

neutral gentemot olika religioner. Denna neutralitet förutsätter således en sekulär offentlighet och 

en skola fri från religiösa inslag för att barn inte ska utsättas för religiös påverkan utan självständigt 

kunna ta ställning till vad de vill tro på.71  

I radioprogrammet Människor och tro vidhåller Sturmark som argument för detta att en 

sekulär skola inte gör icke-religion till norm eftersom att barn och deras familjer fortfarande kan 

utöva sin religion närhelst de vill det på sin fritid. Det är inte lämpligt att göra detta under en 

samling som sker under skolans verksamhet där anhängare av många olika religioner närvarar 

eftersom att det bryter mot människors religionsfrihet.72 

Klasson Sundin lyfter fram ett argument som kan fungera som en kritik till detta. Hon menar 

att den upplysningsteori som säger att människan har ett givet förnuft som hjälper henne att ta 

rationella beslut kan kritiseras eftersom att det förutsätter att människan är isolerad från sin 

omgivning och kapabel att endast utifrån sitt förnuft ta ställning till religion. Därför kan barn också 

behöva ta del av religiösa uttryck i sin omgivning eftersom att en sekulär offentlighet kan påverka 

människor i en sekulär riktning vilket inte är neutralt.73 

 

 

 

                                                           
70 Borevi. ”Religion i skolan”. s.  37 
71 Sturmark, Christer. ”Fel att blanda in präster i skolavslutningar”. Svenska Dagbladet debatt 2015-02-05; 

Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
72 Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
73 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 125ff 
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4.3.2 Björn Ulvaeus 

Ulvaeus menar att skolavslutning i kyrkan inte bör ses som ett statligt ställningstagande för 

kristendomen utan som en förmedling av vårt svenska kulturarv. Staten kan därmed bibehålla sin 

sekularitet då religiös observans är inte är detsamma som religiös tvång utan observation av en 

religiös tradition som lär barnen om deras gemensamma historia.74 

Borevi tar upp ett argument som kan stödja Ulvaeus resonemang. Valet att inte hålla 

skolavslutningar i en kyrka kan ses som ett offentligt uttryck av förakt mot Sveriges traditionella 

och kulturella sammanhang, och detta leder inte till tolerans gentemot mångfald utan snarare 

motverkar det toleransen.75 

Ett argument som jag tror skulle kunna sättas i polemik till Ulvaeus uppfattning är att det 

kan vara för optimistiskt att tro att alla människor som firar skolavslutning i en kyrka inte kommer 

att se de religiösa inslagen som ett sanningsanspråk och samt välja att inte bli kränkta.  

 

4.4 Sammanfattande analys 

Utifrån den teori som presenterades i kapitel 2 kommer jag som tidigare nämnt att diskutera 

rimligheten i debattörernas tolkningar av religionsfrihet utifrån ett integrationskriterium, ett 

erfarenhetskriterium och ett konherenskriterium. Något hårdraget kan man sammanfatta de 

argument som framkommer i debatten om skolavslutning i kyrkan i två huvudsakliga tolkningar 

av religionsfrihet, varav de debattörer jag placerat i dessa tolkningsmodeller i huvudsak kan sägas 

framföra en viss variant av denna tolkningsmodell. Därmed är det sagt att alla personer som 

placeras ihop inte har exakt samma syn på religionsfrihet men för att förenkla analysen görs denna 

placering.  

Många av de personer vars åsikter jag har granskat gör en tolkning av religionsfrihet som 

främst ett skydd från religiösa uttryck och konfessionslöshet och neutralitet som en sekulär 

offentlighet. Dessa debattörer är främst personer med koppling till Skolverket, Humanisternas 

ordförare Christer Sturmark och delvis Uppsala stifts nuvarande biskop Ragnar Persenius. Dessa 

personer ser religion som något som främst hör till den privata sfären och som barn i skolan bör få 

kunskap om rent teoretiskt. Forum internum prioriteras och forum externum blir möjlig att begränsa 

då religiösa uttryck ofta ses som inskränkningar på andra människors rättigheter. Dessa personer 

                                                           
74 Ulvaeus, Björn. ”Rör inte barnens ”Den blomstertid””. Expressen debatt 2010-06-09 
75 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 54 
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kan sägas ligga närmast tankefrihetsmodellen och den tolkning av religionsfriheten som görs av 

dess företrädare går att kritisera på så vis att den riskerar att göra det sekulära till norm i dess 

strävan efter neutralitet.  

Det kan givetvis ses som problematiskt av svenska staten att ge Svenska kyrkan och 

kristendomen en särställning då man tillåter skolor att fira skolavslutningar i dess lokaler. Det kan 

också på grund av olika anledningar ses som problematiskt att det förekommer vissa religiösa 

inslag i dessa avslutningar om man tolkar religionsfriheten som frihet från religiös påverkan och 

andra människors religiösa utövande som en begränsning av den egna religionsfriheten.76 Att göra 

denna sortens tolkning av religionsfrihet är i sig ett uttryck för det typiskt västerländska och 

protestantiska sättet att betrakta religion på. Denna sortens tolkning utgår som tidigare nämnt ifrån 

ett arv från upplysningstiden i dess uppdelning mellan privat/offentlig och sekulär/religiös. 

Uppdelningar av detta slag riskerar att drabba religiösa grupper som är i minoritet i Sverige men 

som är i majoritet i den resterande välden i sin syn på religion utan tydlig indelning mellan olika 

sfärer.77 Att göra det sekulära till norm i offentligheten riskerar att marginalisera dessa religiösa 

grupper och när förbud mot religiösa inslag i offentligheten införs eller ses som normalt leder det 

till att barn får en snedvriden bild av vad det är som faktiskt är normalt.78 I replik till detta kan ett 

av Sturmarks argument tas upp. Sturmark menar att icke-religion inte alls behöver bli norm bara 

för att det offentliga rummet förblir sekulärt då familjer kan välja att utöva sin religion på sin 

fritid.79 Personer av liknande ståndpunkt säger sig ofta värna den mångkultur som finns i samhället 

och av respekt för  människor som inte delar den kristna tron förespråkar dessa personer en 

offentlighet fri från religiösa inslag. Men dessa personer värnar inte mångkulturen utan gör snarare 

mångkulturen en björntjänst. Det jag tror att denna debatt egentligen handlar om är religioners plats 

i det offentliga och en sekulär offentlighet hindrar i stället många människors potential att leva i 

enlighet med sin religiösa tradition även om tanken från början var att främja mångfalden.80 En 

styrka som kan tillskrivas tankefrihetsmodellen och dess förespråkares argument är att barnet och 

                                                           
76 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 131f 
77 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 135 
78 Slotte. ”Huvuddukar, krucifix och högtidsfirande: Religiöst och sekulärt i europeisk människorättsdiskurs”. s. 

228ff 
79 Människor och tro (2014) Tithi Hahn [Radioprogram]. Producent: Alexandra Sandels, Sveriges Radio, P1 4 juli. 
80 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 54 
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dess egen rätt att välja sätts i centrum, vuxnas makt över barn problematiseras och bortprioriteras 

då barnet främst ses som ett subjekt i sitt eget rättighetsutövande.81 

De debattörer som företrädesvis tenderar att göra en annan tolkning av religionsfrihet enligt 

livstolkningsmodellen, vilka Eva Cronsioe, Lisa Åslund, Antje Jackelén och till viss del Björn 

Ulvaeus kan nämnas, ser religionsfrihet mer som ett deltagande i religion som är viktigt för barnets 

andliga utveckling eller för att barnet ska förstå sin historia och sitt kulturarv. Religion blir därmed 

något som påverkar människor i livets alla skeenden på olika sätt och inte något som främst är en 

privatsak. I stället suddas gränsen mellan privat och offentlig, sekulär och religiös ut eftersom att 

människor ses som en del av sin omgivning och kultur och i ett ständigt samspel mellan dessa.  

En kritik som ibland riktas mot livstolkningsmodellen är att dess funktionella 

religionsdefinition är något snäv och eftersom att religion är ett så brett fenomen riskerar alltså 

andra aspekter av religion som inte är funktionella att komma i skymundan och bortprioriteras. 

Utifrån livstolkningsmodellen görs ingen prioritering mellan å ena sidan barnets rätt att välja tro 

och å andra sidan föräldrarnas rätt att fostra barnen in i deras religiösa tradition. En kritik som 

därför också ibland riktas mot livstolkningsmodellen är att den medför en svårighet i att undvika 

att föräldrars rätt fostra väger över barnets rätt att själv välja och på så sätt riskerar barnet att 

övervägande utsättas för indoktrinering i föräldrarnas tradition/er. Denna kritik som ibland riktas 

mot livstolkningsmodellen kommer att bemötas mer ingående i nästa kapitel när jag formulerar en 

rimlig tolkning av barns religionsfrihet. För min del förefaller det som så att livstolkningsmodellens 

sätt att se på religionsfrihet och religion tar större hänsyn till barns behov i dess roll av att vara just 

barn. Enligt denna modell ses inte barnet som en människa på väg mot vuxenlivet utan barnets 

utveckling mot autonomi blir något som sker i samspel med barnets omgivning, inte bara under en 

människas barndom utan under hela livet.82  

Så här långt anser jag att livstolkningsmodellen och alltså den tolkning som Eva Cronsioe, 

Lisa Åslund, Antje Jackelén och till viss del Björn Ulvaeus gör är rimligare än 

tankefrihetsmodellen, och den tolkning som görs av debattörerna med koppling till Skolverket samt 

Christer Sturmark och Ragnar Persenius. Denna slutsats drar jag då livstolkningsmodellen till 

övervägande del går att integrera med den teori jag presenterade i kapitel 2, samt på grund av den 

verkar bättre kompatibel med den kulturella mångfald som finns i det svenska samhället och för att 

                                                           
81 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 135 
82 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 133ff 
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den främjar en tolerans för religiösa uttryck i offentligheten. Det återstår att se vilken förståelse av 

religionsfrihet jag kommer att argumentera för som rimligast i nästa kapitel för att sedan komma 

fram till om skolavslutning i kyrkan kan sägas främja denna tolkning av religionsfrihet eller inte. 
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5. En rimlig tolkning av barns religionsfrihet 

I detta kapitel kommer jag att argumentera för en, vad jag menar, rimlig tolkning av barns 

religionsfrihet för att komma fram till ett svar på min frågeställning om det är rimligt med 

skolavslutning i kyrkan eller inte. Denna tolkning blir således rimlig om den teori som den grundar 

sig i accepteras som giltig. Som tidigare nämnt i metoden kommer jag att utgå ifrån tre 

rimlighetskriterier när jag argumenterar för en rimlig tolkning av barns religionsfrihet. Dessa 

rimlighetskriterier är bland annat ett integrationskriterium som innebär att en tolkning av barns 

religionsfrihet är rimlig om den stämmer överens med vad vi vet om oss själva och om den 

omgivande världen utifrån vetenskaplig forskning. Det innebär att en rimlig tolkning av barns 

religionsfrihet ska kunna stödjas av, eller åtminstone inte strida mot den forskning som ligger till 

grund för teorikapitlet. Utöver integrationskriteriet kommer jag att sträva efter logisk konsistens i 

min argumentation utifrån ett konherenskriterium samt att relatera min förståelse av en rimlig 

religionsfrihet till egna erfarenheter utifrån ett erfarenhetskriterium.83 

En rimlig tolkning av barns religionsfrihet som grundar sig i barnkonventionens 14:e artikel 

måste ta hänsyn till att barnet dels är ett subjekt i sitt eget rättighetsutövande och dels ett objekt i 

den bemärkelsen att det står i en beroendeställning till vuxna i dess närhet och i dess omgivning i 

stort. Barnets religionsfrihet måste även ta hänsyn till aspekten av att dess föräldrar eller 

vårdnadshavare också har en rätt att fostra sina barn in i sin egen religiösa tradition.84 På så vis 

förutsätter en rimlig tolkning av religionsfrihet att barnet har rätt att själv ta ställning till religion 

men ett val av detta slag kan inte göras utan rättvisa förutsättningar i en helt ”neutralt” sekulär 

miljö eller utan hjälp och vägledning från människor i barnets omgivning.85  

De tolkningar av religionsfrihet som tenderar att prioritera barnets egen rätt att fritt välja 

religion i en sekulär miljö utan påtryckningar från familj och omgivning enligt 

tankefrihetsmodellen tenderar att se religion som ett rationellt ställningstagande som barnet ska 

göra när det är tillräckligt moget.86 Min tolkning av religionsfrihet är istället inställt på att se barnets 

utveckling mot autonomi som ett relationellt fenomen. Detta innebär att barnets utveckling mot 

autonomi inte sker genom frigörelse från dess omgivning, men inte heller genom indoktrinering i 

                                                           
83 Grenholm. Att förstå religion- metoder för teologisk forskning. s. 303ff 
84 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 54ff, 69f 
85 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 36 
86 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”.  s. 131 
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den religiösa tradition som föräldrarna tillhör utan genom att barnet utvecklar sin identitet i samspel 

med sin omgivning.87 På så vis tolkar jag  barnets religionsfrihet som en medelväg mellan två 

vanliga förståelser av religionsfrihet som antingen sätter föräldrars rätt att fostra barnet in i den 

egna religiösa traditionen främst (traditionsmodellen) eller barnets individuella rätt att själv ta 

ställning till religion främst (tankefrihetsmodellen).88 Enligt en feministisk teoribildning utvecklas 

människor  i ett kollektivt samspel med andra människor och utifrån detta synsätt går det ifrågasätta 

om det överhuvudtaget är möjligt för en människa att vara oberoende och självständig i förhållande 

till sin omgivning och att ta ställning till religion helt utan påverkan från sin omgivning.89  

En rimlig tolkning av barns religionsfrihet förutsätter en förståelse för att barns utveckling 

mot autonomi är en relationell och andlig utveckling som inte tar slut vid en viss tidpunkt då barnet 

är vuxet utan en process som ständigt pågår under människors hela liv. Religionsfriheten bör också 

innefatta en förståelse av religion som inte bygger på upplysningsarvets förståelse av religion som 

endast en privat angelägenhet som människor enbart tar ställning till utifrån rationella 

överväganden. Detta menar jag är en alltför snäv syn på vad religion är för något eftersom att 

religion också är en kollektiv angelägenhet som påverkar människor i deras dagliga handlande. En 

tolkning av barns religionsfrihet enligt tankefrihetsmodellen leder till en överföring av den 

västerländska kulturen på andra människor och kulturer vilket är problematiskt.90  

Alltigenom uppsatsens gång har vi sett att många debattörer har argumenterat för att barns 

religionsfrihet bör vara ett skydd från religiös påverkan och att den statliga neutraliteten mot olika 

religiösa grupper förutsätter en sekulär offentlighet. Detta har jag kritiserat ett flertal gånger då jag 

menar att konfessionslöshet och neutralitet mot religion inte bör ses som detsamma som en sekulär 

offentlighet. Även sekulära livsåskådningar kan sägas bygga på vissa metafysiska antaganden och 

detta gör inte sekulära livsåskådningar till en neutral grund som alla andra livsåskådningar kan 

sägas dela. Därav behöver inte religiöst och sekulärt ses som helt olika fenomen.91 Tolkningen av 

konfessionslösheten som detsamma som sekularitet som görs av bland annat Skolverket och 

Sturmark leder inte till en konfessionslös skola. Denna tolkning ger istället en särställning till 

sekulära livsåskådningar. Det är motsägelsefullt att, som Sturmark gör, argumentera för att 

                                                           
87 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 128 
88 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 130ff 
89 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 128 
90 Kwok. Postcolonial imagination and feminist theology. s. 56 
91 Lundborg, Johan. ”Från Hedenius till Humanisterna”. I Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning. Carl 

Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund (red.). 273- 292. Nora: Nya Doxa. 2013. s. 289 
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föräldrar inte bör fostra deras barn in i sina egna religiösa traditioner eftersom att det hindrar barnet 

från att ta del av andra traditioner när man själv närmast argumenterar för att fostra barn in i en 

sekulär tradition. På så vis gör man som förälder precis så som man försöker undvika och utsätter 

barn för en ensidig påverkan.92  

I kapitel 4 kom jag fram till att livstolkningsmodellen är rimligare än tankefrihetsmodellen 

och nu tänker jag gå vidare och granska om denna modell kan behöva modifieras. Det är 

livstolkningsmodellens betoning på barnets andliga utveckling som jag anser att en rimlig 

religionsfrihet främst bör försöka ta fasta på. I teorin nämnde jag att skolan har som mål att både 

främja individuella mål som barnens personliga och andliga utveckling, och kollektiva mål i form 

av barnens demokratiska utveckling.93 Den förståelse av religionsfrihet som jag argumenterar för 

strävar efter att ta lika mycket hänsyn till de individuella som de kollektiva målen eftersom att en 

individ alltid är en del av ett större kollektiv och inte kan ses som särskild ifrån sin omgivning.94 

Enligt livstolkningsmodellen och dess funktionella syn på religion blir religionsfriheten en rättighet 

att få möjligheter och redskap till bearbetning av de existentiella frågorna vilket är viktigt för 

barnets identitetsutveckling, en utveckling som jag anser fortgår under hela människors liv.  

Jag menar att det är samhällets och familjens skyldighet att tillfredsställa barnets 

existentiella behov så att det kan utvecklas intellektuellt, etisk och känslomässigt. Genom att 

uppmuntra barnet till att ta del av religiösa utövanden av olika former, teoretiska och praktiska, får 

barnet möjligheter och redskap till att bearbeta existentiella frågor.95 En av livstolkningsmodellens 

styrkor är bland annat att barndomen inte ses som en förberedelse inför vuxenlivet.96 I min 

utbildning som student på ämneslärarprogrammet har jag också fått lära mig att barn inte ska 

betraktas som nästan vuxna, utan att barn enkelt uttryckt endast bör ses som barn.  

Ibland riktas det kritik mot livstolkningsmodellens funktionella religionsdefinition som 

något för snävt, samt att det i vissa fall utifrån modellen kan vara svårt att undvika att föräldrarnas 

rätt att fostra barnen väger över så att barn utsätts för religiöst tvång och indoktrinering.97 Det går 

förmodligen att kritisera alla tolkningar av religionsfrihet men i min formulering av en rimlig 

förståelse av religionsfrihet vill jag ändå försöka undvika den kritik som nämnts så långt det är 

                                                           
92 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 131 
93 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 39 
94 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 126ff 
95 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 132 
96 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 132ff 
97 Klasson Sundin. ”Barnets religionsfrihet- eller föräldrarnas?”. s. 135 
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möjligt och försöka reda ut om den är giltig. Kanske skulle det vara nödvändigt att reformera 

livstolkningsmodellens definitionen av religion och göra den bredare. Religion måste självklart 

sättas i ett djupare kulturellt sammanhang annars riskerar den funktionella definitionen att begränsa 

religion till ett internt trossystem som endast syftar till att förenkla en andlig utveckling. För att 

undvika att föräldrars rätt att fostra barnet väger över barnets individuella rätt att välja kan det vara 

nödvändigt att prioritera barnets rätt i form av att vara subjekt en aning framför föräldrarnas rätt att 

fostra. I alla fall på så vis att föräldrarnas skyldighet att respektera barnets fortlöpande utveckling 

understryks och att föräldrarna låter barnets egen vilja spela en större roll för dess 

rättighetsutövande ju äldre barnet blir.98 Kanske spelar detta det liberala upplysningstänkande som 

jag kritiserat i händerna, men jag vill vara noga med att betona att jag inte menar att barnets 

individuella rätt alltid ska prioriteras framför föräldrarnas rätt att fostra utan att detta är en fråga 

som beror på sammanhang och barnets mognadsgrad för att undvika att det blir utsatt för orättvis 

maktutövning.  

Vidare till de kollektiva målen. Den svenska konfessionslösa skolan kan inte sägas vara 

helt värdeneutral utan bygger i själva verket på en värdegrund som ska hjälpa barnens demokratiska 

utveckling och främja förmågor som tolerans, öppenhet och pluralism.99 En skola blir 

konfessionslös när den inte påverkar barn i en viss konfessionell riktning, religiös eller sekulär.100 

Så länge de religiösa inslagen i skolavslutningarna inte strider mot skolans demokratiska 

värdegrund menar jag att de inte problematiska, men detta gäller inte endast religiösa inslag utan 

inslag vilka som helst som strider mot värdegrunden bör tas bort på grundval av att de strider mot 

värdegrunden, inte för att de är religiösa. Därför ska skolavslutningar, liksom all annan 

skolverksamhet, skötas på ett sätt så att de inte missbrukas av religiösa ledare eller religiösa 

samfund. Med att missbrukas menar jag att användas på ett sätt som strider mot skolans värdegrund 

och värden som tolerans, öppenhet och pluralism mot andra religiösa och sekulära grupper. Det 

betyder inte att det inte får förekomma religiösa inslag men de religiösa inslag som förekommer 

bör bygga på värden som tolerans, öppenhet och pluralism, vilket jag förmodar oftast är fallet, men 

jag anser ändå att det krävs en betoning av vad jag anser att skolavslutningarnas premisser bör vara 

                                                           
98 Klasson Sundin. Barnets religionsfrihet- en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s 

barnkonvention. s. 41 
99 Skolverket. Värdegrund i förskola och skola. 2016.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund  (Hämtad 2016-05-09): Borevi. ”Religion i skolan”. s. 50ff 
100 Borevi. ”Religion i skolan”. s. 50 
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i en uppsats som denna. Därav väljer jag att inte gå in på vilka religiösa inslag som är godtagbara 

då jag menar att det viktiga inte är vilka religiösa inslag som förekommer utan hur dessa inslag 

används.  

Min argumentation i denna uppsats bygger mycket på idén att det sekulära och det religiösa 

inte är varandras motsatser utan mer lika varandra än många människor skulle vilja påstå. Jag är 

därmed medveten om att många inte kommer att dela min uppfattning. Denna uppfattning påverkar 

således min tolkning av konfessionslöshet och religionsfrihet. I debatten om skolavslutning i 

kyrkan framkommer ofta diskussioner om var gränsen mellan tradition och religion går och många 

menar att för att skolan ska kunna sägas vara konfessionslös måste fokus under skolavslutningarna 

ligga på tradition och inte religion. Jag har inte behandlat någon gränsdragning mellan tradition 

och religion i min uppsats eftersom att jag helt enkelt inte tycker att den gränsdragningen är 

nödvändig att göra och kanske inte heller möjlig att göra. Tolkas konfessionslösheten som att barn 

ska ges möjligheter att ta del av en religiös mångfald på lika villkor och inte utsättas för ensidig 

påverkan gentemot religion eller sekularitet blir det alltså inte problematiskt i sig att det 

förekommer religiösa inslag under skolavslutningar. Det blir problematiskt när religiösa inslag ses 

som religiöst tvång och påverkan samtidigt som en sekulär skola ses som ett krav för att skolan ska 

kunna uppnå konfessionslösheten.  

Men vad händer då om någon verkligen inte vill vara med på en skolavslutning i kyrkan av 

olika skäl? Alla människor kan inte förväntas godta eller förstå den tolkning av religionsfrihet och 

konfessionslöshet som jag framhåller. Givetvis kan inte skolan tvinga någon att delta som verkligen 

inte vill det men i och med ett kommande förslag menar jag att skolan kan möjliggöra ett deltagande 

av alla människor oavsett religion och tolkning av religionsfrihet. För att detta förslag ska bli 

godtagbart krävs det dock en förståelse för att det går att argumentera för att det sekulära inte 

nödvändigtvis är detsamma som neutral. Om någon elev eller förälder tycker att skolan ger en 

orättvis fördel till kristendomen och Svenska kyrkan finns alltid möjligheten att skolan 

nästkommande skolavslutning förlägger avslutningen i exempelvis en moské, en synagoga, i en 

park eller i en aula. Möjligheten att bjuda in ett flertal olika religiösa och/eller sekulära ledare till 

skolavslutningen i kyrkan finns såklart också. Jag tror att det är viktigt att skolorna är noga med att 

förklara att neutralitet mot olika religioner inte alltid behöver ses som detsamma som sekularitet. I 

och med denna tolkning samt skolans strävan mot konfessionslöshet får skolan varken ta ställning 

för eller mot religioner utan måste ge dessa en likvärdig möjlighet att få synas också i skolans värld.  
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Liksom Cronsioe och Åslund tror jag att skolavslutningsdebatten egentligen handlar om 

religioners plats i det offentliga rummet. Alla som ger sig in i debatten kanske inte tänker på att 

skolavslutningsdebatten egentligen grundar sig i en mycket större debatt. Skolavslutning i kyrkan 

är förmodligen väl omdebatterat eftersom att det är en tradition som många har erfarenhet av och 

också starka åsikter om. Att ta del av andras religiösa eller sekulära traditioner behöver inte ses 

som en begränsning och kränkning av den egna religionsfriheten eller som ett eget 

ställningstagande för just den traditionen. Jag tror att barn och vuxna är tillräckligt förnuftiga för 

att kunna skilja mellan å ena sidan ett aktivt ställningstagande för eller mot en tro och å andra sidan 

ett deltagande i utövandet av en religion. Som Ulvaeus argumenterar- att delta i religiöst utövande 

behöver inte ses som ett statligt ställningstagande för en viss religion och inte heller att dess 

innehåll är allmängiltigt och sant. Att tillåta barn att delta i ett religiösa utövande och att ta del av 

religiösa inslag i skolavslutningar menar jag kan ses som ett medel för att främja barnens tolerans 

för religioner och dess naturliga plats i offentligheten och för det kulturarv som kristendomen har 

bidragit med till det svenska samhället.101 I min teori nämnde jag att även om jag gör en funktionell 

definition av religion så kan det i vissa fall vara nödvändigt att skilja mellan tro och handling. Att 

delta i religiösa handlingar och att observera religiösa uttryck är inte detsamma som att själv tro på 

den traditionen i fråga. Jag skulle vilja ge ett exempel på detta. I dagens Sverige firar många 

människor jul och går i kyrkan under högtiden utan att reflektera över julens kristna budskap och 

utan att se julfirandet som ett personligt ställningstagande för kristendomen. Det jag vill framhäva 

med detta exempel är att många människor tenderar att argumentera för att andras religiösa 

utövande, vare sig man deltar i det själv eller inte, är detsamma som religiös påverkan när det 

gynnar ens argumentation medan man i verkligheten faktiskt är kapabel att själv välja att inte bli 

påverkad av till exempel det kristna budskapet när man firar jul.     

Skolors val att förlägga skolavslutningar i kyrkan måste ske i dialog med elever, föräldrar 

och Svenska kyrkan eftersom att alla bör vara införstådda med hur skolavslutning i kyrkan kan 

sägas främja barnets religionsfrihet och skolans konfessionslöshet. Elevers deltagande i religiösa 

praktiker blir en förutsättning för att skolan ska kunna sägas vara konfessionslös och detta bör både 

barn och vuxna göras medvetna om. De flesta som på något sätt argumenterar utifrån barns 

religionsfrihet gör det med omtanke för barnets bästa, hur än denna argumentation ser ut. Det denna 

uppsats därmed kan bidra med är ett perspektiv på barns religionsfrihet som både tar hänsyn till de 
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argument som går ut på att barn ska ges möjlighet att fritt själv få bestämma vad det vill tro samt 

de argument som går ut på att barns rättighet främst går ut på att delta i sin familjs religiösa tradition 

och utövande. På så vis hoppas jag att detta konstruktiva förslag ska kunna göras tillgängligt för 

många grupper som har olika förståelse av barns religionsfrihet, ett förslag som jag menar är rimligt 

i ett mångkulturellt samhälle som det svenska för att främja värden som tolerans, öppenhet och 

pluralism.  

Skolavslutning i kyrkan främjar sammanfattningsvis religionsfriheten för alla barn, inte 

bara barn som är uppväxta i en kristen tradition eftersom att det normaliserar religiösa uttryck i den 

offentliga sfären och lär barnen från en tidig ålder att neutralitet inte är detsamma som sekularitet. 

Därmed anser jag att skolavslutning i kyrkan  främjar en tolerans för religiös mångfald och en 

statlig neutralitet gentemot religiösa grupper på ett mycket effektivare sätt än genom förbud mot 

alla sorters religiösa inslag i skolan. Således blir skolavslutning i kyrkan inte bara förenligt med 

den teori om barns religionsfrihet som jag har argumenterat för i detta kapitel utan också en 

förutsättning för den. Denna tolkning av barns religionsfrihet öppnar naturligtvis upp för 

möjligheten att barn kan ta del av ytterligare religiösa praktiker och vad detta innebär för framtiden 

återstår att se. 
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6. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka rimligheten i att hålla skolavslutningar i en kyrka sett 

till barns religionsfrihet. För att komma fram till detta tolkades och kritiserades en mängd olika 

debattörers förståelser av religionsfrihet för jag sedan skulle kunna formulera en egen förståelse av 

vad som karaktäriserar en rimlig tolkning av barns religionsfrihet. Resultatet blev att 

skolavslutningar inte bara kan sägas vara förenligt med den förståelse av barns religionsfrihet som 

jag har argumenterat för utan att skolavslutningar i kyrkan också kan sägas vara en förutsättning 

för den. Sammanfattningsvis kan man säga att skolavslutningar i kyrkan är rimligt för att 1) det 

främjar en tolerans för religiös mångfald och för religiösa uttryck i offentligheten, 2) det främjar 

barnets individuella och kollektiva mål i och med att det bidrar till barnets andliga och 

demokratiska utveckling, och 3) det möjliggör en statlig neutralitet och skollagens krav på 

konfessionslöshet eftersom att det ger lika villkor till religion som till icke-religion.  

I denna uppsats har jag visat att tolkningar av religionsfrihet som skydd mot religiösa 

uttryck samt en sekulär offentlighet som ett måste för skollagens krav på konfessionslöshet är 

problematiska. Myndigheten Skolverket behöver således inte invänta en ny skollag för att kunna 

göra en annan tolkning av konfessionslösheten eftersom att det är fullt möjligt att göra en annan 

tolkning utifrån den teori som jag har argumenterat för. Denna slutsats öppnar upp för ett nytt sätt 

att tänka kring religion i skolans värld och får betydelse för hur ämnet religionskunskap skulle 

kunna utformas i framtiden. Det skulle vara intressant att arbeta vidare med att vidareutveckla en 

rimlig förståelse av barns religionsfrihet genom att exempelvis utveckla livstolkningsmodellen 

eller genom att utförligare granska traditionsmodellens betydelse för det svenska samhället som 

ständigt blir alltmer pluralistiskt.  

Jag tror dock att uppsatsens slutsatser kan vara svåra att implementera utanför 

vetenskapssamhället eftersom att människor tenderar att vara ganska principfasta i sina tolkningar 

av religionsfrihet. Det jag tror att denna uppsats kan åstadkomma är ändock ett synliggörande av 

de premisser som färgar olika tolkningar av religionsfrihet och på så vis hoppas jag kunna förmedla 

en nyanserad förståelse av barns religionsfrihet som kan bidra till debatten om religioners plats i 

den offentliga sfären. Genom mitt konstruktiva förslag visar jag att det går att berättiga religiösa 

inslag i skolavslutningar i kyrkan utifrån ett perspektiv på barns religionsfrihet som jag menar är 

rimligt i ett mångkulturellt samhälle som det svenska. 
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