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Tio orsaker till att kristna skolor behövs

”Denna bok förklarar varför 

kristna skolor är bra och 

nödvändiga för vårt 

samhälle. I tio olika artiklar 
redogör författaren för 

varför Sverige behöver de 

kristna skolorna – inte bara 

för att en viss grupps 

rättigheter ska tillgodoses 

utan för att vi fortsatt ska 
kunna ha ett samhälle värt 

att leva i, för alla.”
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1. Internationella konventioner 
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skolor är ett farligt samhälle

3. Kristendomens sociala patos
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5. En aggressiv sekularism leder 
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9. Alla skolor är konfessionella

10. En plats för upprättelse
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Sverige av idag – statistik

Exkl. särskolor, minoritetsskolor, fritids…

Dessutom en rad förskolor, varav  34 är medlemmar i KrF

Bakgrund

Alla Friskolor Konf. Kristna

Ant. Gr/gy-skolor 6139 1253 71 59 (47)

Andel av totalt 100% 20% 0,1% 0,09%
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Sverige av idag – villkor

 Undervisningen skall vara icke-konfessionell. Tillåtet med 
konfessionella inslag i utbildningen på fristående skolor.
Alla fristående skolor är lika vad gäller konfessionella inslag. 
Kategorin ”religiös skola” finns inte.

 Sverige har ratificerat de internationella konventioner som stöder 
konfessionella skolor.

 Fristående skolor måste uppfylla “…minimum educational standards 
as may be laid down or approved by the State”. I Sverige är det ca 
99% av Skollagen. 

 Finansiering på lika villkor ”=” 100% finansiering

Bakgrund
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Sverige av idag - opinion

 Flera partier vill stänga konfessionella skolor med bl.a. dessa argument
 Religiösa skolor segregerar

 Princip att samhället inte skall stödja religiös indoktrinering

 Skolan skall vara en fristad från föräldrarnas påverkan

 Rädsla för religiös extremism

 Skolan ska inte ledas av präster och imamer!

 Bristfälliga skolor

 Bristande sexualsyn

 (Sekulär humanism på väg bli ny statsreligion)

 Opinionsundersökning (SIFO, Dagen, KrF) våren 2017:
Anser du att kristna skolor som kontrolleras av Skolinspektionen 
skall vara tillåtna?
Ja: 51% Nej: 36% Vet ej: 13%

 Opinionsundersökning (SIFO, Dagen) 2017:

Anser du att det ska vara tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan?

Ja: 81%

Bakgrund
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Sverige av idag – statistik

Bakgrund

 ”Integrationsindex”

 Andel elever med utländsk bakgrund:

Kristna skolor: 24,6% Riket i övrigt: 23,8% 

 Elever födda utomlands som uppnått kunskapskraven i 
samtliga skolämnen:

Kristna skolor: 83% Riket i övrigt: 47%.

NB! Betygsinflationen lägst hos de kristna skolorna
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

FN:s barnkonvention

Europakonventionen (ang. skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna)

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och klulturella
rättigheter

Europadomstolen

Kap 1

9



Lars Brandström 23/10 -18

Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

United Nations Universal Declaration of Human Rights, article 26.3:
that shall be given to their 

children.

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(the European Convention on Human Rights), Article 14
The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be 
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, 
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a 
national minority, property, birth or other status.

Protocol 1, Article 2
No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions 
which it assumes in relation to education and to teaching, 

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 13.3-4

3. The States Parties to the present Covenant undertake to 

, which 
conform to such as may be laid down or 
approved by the State and to 

. 

4. No part of this article shall be construed so as to interfere with 
, subject 

always to the observance of the principles set forth in paragraph I of this article 
and to the requirement that the education given in such institutions shall 
conform to such minimum standards as may be laid down by the State. 

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

Charter of Fundamental Rights of the European Union, Article 14.3:
The freedom with due respect for 
democratic principles and 

, in accordance with the national 
laws governing the exercise of such freedom and right.

United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 29.2:
No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere 
with 

, subject always to the observance of the principle set forth in 
paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education 
given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be 
laid down by the State.

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

United Nations Convention on the Rights of the Child :

“The right of the child to freedom of expression, thought, conscience and religion. 
The views of the child should be given due weight in accordance with the age and 
maturity of the child. (Articles 12.1, 13.1, 14.1)

“States Parties shall respect the rights and duties of the parents to provide 
direction to the child in the exercise of his or her right.” (Article 5 och 14.2)

“Parents have the primary responsibility for the upbringing and development of 
the child, and that States Parties shall render appropriate assistance to parents and 
legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities. (Article 
18.1,2)

“…the development of respect for the child's parents, his or her own cultural 
identity, language and values, and for civilizations different from his or her own. 
“(Article 29.1c)

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

Dom i Europadomstolen: Fogleroe vs Norge

Respekten för föräldrarnas övertygelser, filosofiska eller religiösa, ska 
respekteras genom hela skolprogrammet och skyldigheten gäller inte enbart 
innehållet i utbildningen utan också vid utförandet av de funktioner som staten 
har.

Europadomstolen slog också fast att staten, i utövandet av sina uppgifter med 
avseende på utbildning och undervisning, måste göra detta på ett objektivt, 
kritiskt och pluralistiskt sätt samt att staten är förbjuden att i skolan bedriva 
indoktrinering som kan anses inte respektera föräldrars religiösa och 
filosofiska övertygelser.

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

 Internationell rätt reglerar staterna, inte individerna, och skall skydda 
individen från en överförmyndande stat.

 Internationell rätt har trygga barn i fokus:

 Familjen är den grundläggande enheten i samhället, och den naturliga miljön
för barnets utveckling och välfärd.

 Föräldrarna ansvarar för barnets uppfostran och utveckling – alltså ingen 
motsättning mellan barn- och föräldrarätten

 Staten skall ge support till familjen i dess ansvar

 Föräldrars skolval skall respekteras (filosofisk, religiös, pedagogisk grund).

 Rätten att driva skola – utan diskriminering

 Utbildningen skall bl.a. utveckla respekt för sina föräldrar, för sin kulturella 
identitet och för kulturer som skiljer sig från den egna.

 Staten får inte indoktrinera barnen på ett sätt som inte respekterar 
föräldrarnas religiösa eller filosofiska övertygelse

Kap 1
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Internationella konventioner fastslår rätten 

till religiösa skolor

Invändningar:

1. ”Vi kan få undantag”

2. ”Det betyder bara att staten får tillåta kyrkor att  ha söndagsskola”

3. ”De får möjligtvis bedriva skola, men utan statlig finansiering”

4. ”Barnrätten går före föräldrarätten”

5. ”De religiösa skall inte få indoktrinera våra barn”

6. ”Skolan skall vara en fristad från föräldrarnas påverkan”

7. ”Barnet måste själv få bestämma”

8. ”Barnen skall inte påverkas”

Kap 1
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Ett samhälle utan alternativa skolor är ett 

farligt samhälle

 Försvarare av alternativa skolor visar snarare en rädsla för att bryta mot 
internationell rätt, än att vilja försvara den.
Sveriges regering försöker kringgå o/e skaffa undantag från de mänskliga 
rättigheterna.

 Man ser staten som garant för det goda. Utmanare till staten är farliga vilket 
leder till förbud. Det är så totalitära stater växer fram. Staten menar att 
medborgarna ej förstår sitt eget bästa och tar bort alternativen. Man säger 
”pluralism” men agerar med att ta bort det man inte själv tror på.

(S) – skolan skall forma den socialistiska människan (med hjälp av DDR…)

 Utan alternativ i politik, samhälle, skola, religion skapas en farlig bubbla som 
måste bevakas.

 Exemplet Ukraina

Kap 2
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Ett samhälle utan alternativa skolor är ett 

farligt samhälle

 Allt svårare att få tillstånd till fristående skolor, särskilt 
konfessionella.

 Hårdare och tendentiös granskning av konfessionella skolor

 Flera politiska partier vill förbjuda ”religiösa skolor”.

 Populistisk press skriver mycket vinklade och dramturgiskt
tendentiösa artiklar mot kristna skolor.

Kap 2
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Ett samhälle utan alternativa skolor är ett 

farligt samhälle

 Omfamna det annorlunda och acceptera det olika! Mångfalden berikar 
om den bejakas och stöds, blir livsfarlig om den bekämpas.

 Den som är trygg i sin egen tradition/religion är mer tolerant mot andra.

 Inte bara fråga om att säkra rättigheter för en minoritet, utan att säkra 
ett öppet och fritt samhälle värt att leva i, för alla.

 Alternativa skolor är en vaccination mot ett totalitärt samhälle.

Kap 2
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”Vi öppnar famnen för människor som 

inte ser ut som vi – om de tänker som vi.”
(Nicholas Kristof, am. journalist)
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Kristendomens sociala patos

 Vad associerar man till ”kristen”?
Knutby, Livets Ord modell 1980, Laboraskolan…

Varför inte:

 Comenius – den moderna pedagogikens fader

 Wilberforce – slaveriets avskaffande

 John Newton – slavskeppskapten > präst (Amazing Grace)

 Martin Luther King

 Moder Theresa

 S:t Clara församling i Stockholm

 Alla församlingar som öppnat sina kyrkor för hemlösa

 Alla de kristna skolor som  är bland landets bästa skolor

Kap 3
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Kristendomens sociala patos

 Den barmhärtige samariten – en kristen grundbult

 Hjälp de utsatta

 Min ”nästa” är också den utstötte, invandraren

 Att tjäna medmänniskan och samhället var centralt för Luther

 Frikyrkan har varit grogrunden till svensk demokrati och folkrörelse

 Kristna organisationer är stor del av det idag omistliga civila 
samhället.

Kap 3
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Sekularismens intolerans

 Man glider från sekulär stat mot sekulärt samhälle

 Skolan skall vara fristad från föräldrarnas uppfattningar
Jfr internationell rätt som ser skolan som förlängning av familjen.

 Karin Kettelman Flensner – avhandling om religionsundervisning i 
svensk offentlig skola.
Troende barn mobbas – religion ses som otidsenligt

 Barn under 18 år bör ej indoktrineras religiöst – men även barn har 
existentiella frågor

 De sekulära beskriver sig själva som de ”upplysta”

Kap 4
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Sekularismens intolerans

Religionsfobi - bygger på tre generella antaganden:

1. Att allt religiösa personer gör har med religion att göra

2. Att göra något av religiösa skäl är dåligt

3. Att saker som har med religion att göra (kläder, ritualer, 
beteenden) är ett tvång

Aisha Lundgren Assla
(Lärarutbildare i demokratiarbete, likabehandling och normkritisk 
pedagogik, GU, Altinget 17/8 2017):

Kap 4
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En aggressiv sekularism leder till extremism

Kap 5

”Om du fostras in i din egen tradition blir du trygg och 
kan lättare möta människor med andra traditioner.”

Jenny Berglund (doc. Södertörns Högskola):

• Tyskland Norge
Holland

Ifrågasätter/motarbetar 
olikhet, mångfald och 
internationella 
konventioner

Ryssland
Vitryssland

• Frankrike

Bejakar olikhet och 
mångfald

• Sverige

24



Lars Brandström 23/10 -18

Förtroendefull integration

 Mellanöstern/Afrika kännetecknas av kollektivism, religiositet, tydliga 
normer. De möts med individualism, sekularism, värdeneutralitet. 
Bemöts nedlåtande, ses som problematiska och anses ha en farlig religion.

Leder till frustration, farliga människor och destruktivitet

 Dömer individen efter kollektivet, som i sin tur blir bärare av ev. avarter 
och extremister

 Viktigt skilja på seder/viktiga värderingar och rena besynnerligheter
och icke acceptabla företeelser
– Handskakning med kvinnor - inte nödvändigtvis uttryck för fel kvinnosyn 
– Uppdelning av pojkar och flickor i undervisning
– Bärande av slöjor – Kvinnosyn

Kap 6
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Förtroendefull integration

 Viktigt med avvägning av integration och assimilation (värdegrunder, 
mänskliga rättigheter, lagar…) samt respekt för olikheter.

 Tydliga värdegrunder och normer skapar förtroende.
Därför många muslimska elever på kristna skolor

 Exemplet ”Underground”, Råslätt

 Skolan ett effektivt verktyg – men måste nå föräldrarna.

Kap 6

26



Lars Brandström 23/10 -18

Bärare av värdegrunden

Kap 7
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Värdegrunder - Ur läroplan för svensk grundskola

/…/

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
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Bärare av värdegrunden

 Skolans värdegrund bygger på kristen etik och västerländsk 
humanism.

 Kristna skolor har tre grunder:
Läroplanen, Internationell rätt och Bibeln.

 Den kristna skolan har värdegrunden i sin själ, i sitt DNA

Kap 7
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En tusenårig historia

 Sveriges första skola 1085 – Augustinermunkar

 1641 Comenius reformerar svenske skola

 Kristendomen/kyrkan har varit avgörande för svensk skolas tillkomst 
och utveckling

 Den kristna världsbilden och människosynen har format vårt 
samhälle – ett bättre samhälle, en bättre värld.

Kap 8
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Alla skolor är konfessionella

Värdegrunder - Ur läroplan för svensk grundskola

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Kap 9
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Alla skolor är konfessionella

Konfession – trossats man bekänner sig till, tar för givet/sant utan 
vetenskaplig grund

 Värdegrunderna – läroplanens grund – är konfessionella

 Det finns inga konfessionsfria skolor. Värdegrunderna, som 
skollagen vilar på, är konfessioner, inte vetenskap.

 Förvirrande: undervisningen ska genomsyras av de konfessionella 
värdegrunderna, men ska vara icke-konfessionell!?!?

Kap 9
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Alla skolor är konfessionella

Värdegrunder - Ur läroplan för svensk grundskola

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Kap 9
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Alla skolor är konfessionella

 Varje tid ser sina normer så självklara att man har svårt reflektera över 
dem som konfessioner

 Läroplanens värdegrund 

 (S) – ”Skolan skall fostra den socialistiska människan.”

 Sekulär humanism är enligt EU-domstolen en livsåskådning 
(konfession) bland alla andra.

 Europadomstolen klargjorde i målet Kjeldsen, Busk, Pederson vs 
Danmark ”…att det för många skolämnen inte går att fastställa 
någon värdeneutral undervisning, utan att filosofiska, religiösa och 
andra värdegrundande aspekter ingår i de flesta ämnen:”

 1 jan 2000 – kyrka och stat skiljs åt i Sverige
Idag verkar sekularismen ha tagit hennes palts som statsreligion.

Kap 9
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En plats för upprättelse

 Kristna skolor har väldigt många elever som misslyckats på andra 
skolor. 

 Norge - 21% av elever vid kristna skolor har valt skola för att de har 
negativa erfarenheter från andra skolor.

 Otaliga exempel på elever som fått upprättelse, blivit lyckade elever.

 Gäller såväl låg- som högpresterande elever.

 Se evigheten i varje elevs ögon!

Kap 10
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Vad kan vi göra?

Kristen skola

•  Markera - se till att vi aldrig glöms bort

•  Opinionsbilda, debattera, forska

•  Folkbilda – ge folket goda argument

•  Utmana myndigheter och politiker

•  Låt religionen vara utgångspunkt

•  Bed för ditt land
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Vad vill vi vara?

Kristen skola

Professionella skolor med hög svansföring

med självförtroende

som är samarbetsvilliga

som bidrar till kommunens 
skolframgång

som är goda föredömen

Samhället behöver oss!
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Vad vill vi vara?

Kristen skola

En skola med allsidighet, saklighet och 

respekt för den personliga integriteten.
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