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Ekebyholmsskolan och 
Skolinspektionen � vad 

hände sedan?

visning ska vara icke-konfessionell, sak-

lig och allsidig samt vila på vetenskaplig 

grund� med motiveringen att �ett bildspel 

med delvis konfessionellt innehåll har an-

vänts i undervisningen och att religiösa 

berättelser om människans och jordens 

ursprung har jämställts med vetenskapliga 

teorier om evolution och jordens tillkomst�.

Skolan uppmanades att senast 2019- 
03-11 redovisa vidtagna åtgärder, vilket 
också skedde. Skolinspektionen genom-

skolan i april 2019 och inhämtade därpå 

oktober samma år.
 Skolverket angav i sitt utlåtande 

-

vantolkningar�. Man hävdade dessutom 
att läraren gett eleverna inlämningsupp-

av evolutionsteorin som inte behandlar 
artbildning och livets gemensamma ur-

-
erna att sätta sig in i evolutionskritiska 
argument. Skolverket riktade särskild 

Många läsare har med rätta 
upprörts över den behandling 
som den kristna Ekebyholms-
skolan i Norrtälje kommun fått 
av de båda statliga myndig-
heterna Skolinspektionen och 
Skolverket.1 Vi skrev om saken 
i marsnumret av Genesis (nr 
1-2021). Den här artikeln är en 
uppföljning där vi redovisar vad 
som skett i ärendet sedan dess 
(i skrivande stund är det slutet 
av juni 2021).

1. KORT ÅTERBLICK
Skolinspektionen hade i december 2018 

-

1. att det fanns konfessionella inslag vid 

skolans morgonsamlingar �bland annat i 

form av ett arbete med värdegrundsfrågor 

vilket återkommande har koppling till Bi-

beln och kristendom� som var obligatoris-

ka för eleverna att närvara vid.

2. att biologiundervisningen om evolu-

tionsteorin på grundskolan och gymnasiet 

�inte är förenlig med kravet på att under-

-
temän av allt att döma inte var medvetna 
om var att de båda bilderna och tillhöran-

de frågor hämtats direkt från de nationel-

la ämnesproven i biologi (2013 respektive 

2017) som Skolverket själva konstruerat!

 Med ovanstående som under-

-
terna kvarstod, med undantag av biolo-
giundervisningen på gymnasiet. I beslu-

000 kronor att �senast 16 sep 2020 vidta 
-

brister i verksamheten som �allvarligt 

eleverna är �reell�, det vill säga att där 

skolans verksamhet eller annat som kan 
göra att elever känner sig tvingade att 
delta i dem.�

-
-
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planen i biologi och att tillse att under-
visningen inte ger eleverna ett �intryck 

dagens vetenskapliga konsensus.� Man 
-

Skolverkets kritik aldrig riktats mot de 
-

nella proven.
 Skolan, som under hela pro-

-
terna AB (Scandinavian Human Rights 
Lawyers), överklagade nu Skolinspek-
tionens beslut till Förvaltningsrätten 
som är nästa juridiska instans.

2. VAD HÄNDE SEDAN?
2021-04-01 kom Förvaltningsrättens 
dom. Den innebar att domstolen upp-
hävde den del av Skolinspektionens 
beslut som gällde morgonsamlingar 
med motiveringen att det var oklart vil-
ka åtgärder Skolinspektionen menade 
att skolan skulle vidta. Däremot avslogs 

-
giundervisningen på grundskolan med 
motiveringen att undervisningen inte 

-

om att skolan använt ett bildspel med 
argument mot evolutionsteorin och en 

evolutionskritik än evolutionsteorin�. 
Man anger vidare att varken lärare eller 
skolans huvudman vid intervjuer signa-

kommer att användas i undervisningen 
och upprepar Skolinspektionens påstå-
ende att Skolverket inte riktat kritik mot 

-
ven. Förvaltningsrätten bedömer över-
trädelsen så allvarlig att vitesbeloppet på 
100 000 kr är rimligt.
 2021-05-05 överklagade skolan 
via sina juridiska ombud Förvaltnings-
rättens dom till Kammarrätten och yr-
kade på att denna bör bevilja prövnings-
tillstånd (det vill säga omprövning av 
Förvaltningsrättens dom) och besluta 

-
seende på biologiundervisningen vid 
grundskolan ska upphävas. De skäl som 

-

ska kunna veta om vidtagna åtgärder är 

-
-

-
aktigheter bland evolutionsbiologer. 

-

hållning att evolutionsteorin ska presen-

-

och emot olika teorier och inte med be-

grundskolans biologiundervisning un-
derkändes av Skolinspektionen sam-

Fig 1 Inlämningsuppgift om naturligt urval (från 
nationellt ämnesprov i biologi åk 9, vt-2013)

Fig 2 Inlämningsuppgift: Lamarckism � Darwinism 
(från nationellt ämnesprov i biologi åk 9, vt-2017)
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undervisningen i gymnasieskolan base-
ras på samma inlämnade beslutsunder-
lag.

Förvaltningsrätten utan att kontrollera 
källmaterialet (Skolverkets utlåtande) 
valt att okritiskt acceptera Skolinspek-
tionens påstående att Skolverket inte 

-

Förvaltningsrättens dom.

 Av det kritiserade bildspelet hade bara 

-

03-11) då skolan anmodats att redovisa 
sina åtgärder och bildspelet har sedan 
dess inte använts i undervisningen. Det 

-
ningsrätten bedömer att det kan ligga 

intervjuer av lärare och huvudman ställ-

-

 Skolan påtalar att samtliga tre myn-

mellan kritik av evolutionens mekanis-

och kritik av evolution som sådan. Sko-

�Rektorns uttalanden är således ett ut-

-

visande om olika vetenskapliga teorier 

eller problematiseras, när kritiskt tänk-

-

tenskapliga områden som tas upp inom 

skolans ämnen. Detta innebär således att 

-

ligt kritiskt perspektiv med naturveten-

-
tenskapens världsbild med evolutions-
teorin som grund�.

-
-

som det baseras på dåligt underbyggda 
tolkningar av huvudmannens avsikter 
kring ett bildspel som använts i margi-

innebär en allvarlig inskränkning i den 
-

tighet att bedriva skolverksamhet.

3. UTÖKAD GRANSKNING
I maj månad 2021 återkom Skolinspek-
tionen oväntat och begärde in ytterligare 

-
skolan som rör undervisning kring evo-

biologi men även andra ämnen om de 
ämnena i undervisningen berört evolu-
tionsteori. Det inlämnade materialet ska 

 Planeringar av moment och lektioner.

 Undervisningsmaterial såsom texter, 
-

undervisningen.

 

Härmed utvidgar Skolinspektionen allt-

så sin kontroll av evolutionsundervis-

andra ämnen än biologi.

Utöver detta begär Skolinspektionen in 

som berör sex och samlevnad i under-

visningen läsåret 2020/21 med anledning 

 I skrivande stund har Kammar-

rätten ännu inte beslutat om man anser 

ingen ytterligare instans att överklaga 
till, utan vitet måste betalas.

4. GENESIS KOMMENTARER
Fallet Ekebyholmsskolan har redan vi-
sat sig bli en långdragen historia. Och 

Skolinspektionen och Skolverket har 
-

ridisk murbräcka skapa prejudikat. Om 
de lyckas i sitt uppsåt att på juridisk väg 
eliminera varje möjlighet till saklig, ve-
tenskaplig evolutionskritik inom svensk 
skola kommer det att strida mot de in-
tentioner som genomsyrar skolans läro-

-
ständigheter kring hur myndigheterna 

För det första -
lutionen i dess vidaste bemärkelse som 

-
tas med hänvisning till att det skulle vara 
ovetenskapligt att göra det.

enda vetenskapliga teorin med sådan 
status. Det går inte an att Förvaltnings-
rätten litar på Skolinspektionen som 
litar på Skolverket som uppenbarligen 
litar på sakkunniga i universitetsvärlden 

-
-

vetenskapliga teoriers giltighet.
 För det andra är det inte bara 
idén om allt levandes gemensamma ur-
sprung som enligt de statliga myndighe-
terna är otillåtet att ge en allsidig belys-
ning i svensk skola, detsamma gäller de 
mekanismer som neodarwinismen byg-
ger på, nämligen mutationer och 
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naturligt urval (selektion). Av lärarens 
-

lighet att det är just dessa mekanismer 
-

 Ingenstans i det material som 

granska hävdar läraren eller huvud-
mannen att evolutionsbiologer betvivlar 
evolutionen som sådan. Myndigheter-
na påstår motsatsen och det är bevisli-

anmärkningsvärd okunskap när man 
hävdar att vetenskapliga argument mot 
darwinismen �[inte hittas] i naturveten-

och selektioner på individer och popu-

lationer som dokumenterats under mer 
-

ning.

eleverna indikerar alltså inte att under-
visningen inte skulle vila på vetenskaplig 
grund, snarare tvärt om � evolutionsun-

-
tens vetenskaplig evidens i alla skolor 
och läromedlen behöver uppdateras i 
detta avseende.
 Kritiken av den inlämnings-

bestod i att den inte behandlat artbild-
ning och livets gemensamma ursprung. 
Det är delvis korrekt, men artbildning 

-
ning såväl i det korta perspektivet (mik-
roevolution) som i det långa (gemensamt 
ursprung, makroevolution). Visst kunde 

-

genetik, men en sådan nivå av detalj-
styrning skulle innebära ett oberättigat 

-
ra sin egen undervisning.
 Huruvida läraren och huvud-
mannen själva, i likhet med många kom-

makroevolution ägt rum är en helt annan 

det här ärendet att göra, lika litet som 
en samhällskunskapslärares politiska 

-
lighet att undervisa i sitt ämne. Den här 

-
erna på Ekebyholmsskolan möter i den 

av materialet att Skolinspektionen och 

-

är, vilket skolans juridiska ombud också 
poängterar, ytterst allvarligt ur rättssä-
kerhetssynpunkt och måste belysas och 
åtgärdas.

-
reträdare om att det är märkligt att 
Skolinspektionen väljer att undanta 
evolutionsundervisningen på Ekeby-

-

-
muntrar nämligen till att diskutera ur-

inte i biologi men väl i ämnet religions-

�Eleverna ska ges möjlighet att diskutera 

hur relationen mellan religion och veten-

skap kan tolkas och uppfattas, till exempel 

-

tion.�2

-

sunt kritisk behandling av evolutionste-
orin i gymnasieskolan. Skolinspektionen 
skulle härigenom inte kunna kritisera 

man problematiserar evolutionsteorin 
och kontrasterar den mot en skapelse-

undervisningen i religionskunskap. Hu-
ruvida man gör så i praktiken vet vi inte, 

lärare� på sidan 58).
 Sådan kritik skulle däremot 
åtminstone i teorin vara möjlig att rikta 

-

-
skap. Den skrivning som närmast mot-

�Eleverna ska också ges möjligheter att 

utveckla kunskap om hur man kritiskt 

granskar källor och samhällsfrågor med 

koppling till religioner och andra livs-

åskådningar.�

Fig 5 Bildspelsbild nr 40 Om artbildning

Fig 4 Bildspelsbild nr 70 Oenighet
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En revidering har nyligen skett av kurs-
-

-

�Undervisningen i ämnet religionskun-

skap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla � förmåga att kritiskt granska 

frågor som rör relationen mellan religion 

och samhälle.�

juridiska processen och om Skolin-

att evolutionsteorin analyserats under 
högstadiets religionslektioner (vilket 

-

ska �eleverna genom undervisningen � 

få inblick i naturvetenskapens världsbild 

med evolutionsteorin som grund samt få 

perspektiv på hur den har utvecklats och 

vilken kulturell påverkan den har haft�. 

är en central del av naturvetenskapens 

utgör en integrerad del av en sekulär 
världsåskådning är en saklig och allsi-
dig belysning av de vetenskapliga argu-

-

att skolan ska vara åskådningsmässigt 

�Alla föräldrar ska med samma förtroende 

kunna skicka sina barn till skolan, förvis-

sade om att barnen inte blir ensidigt på-

verkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen.�3

Det är viktigt att notera att i situationer 
-
-

mulering i en kurs- eller ämnesplan är 

prioritet.

AGENDA?

uppkomna situationen i ett rättssamhäl-

undervisningen om evolutionsteorin 
ska bedrivas, inte illusionen om en total 
enighet bland evolutionsbiologer angå-

-
nismer eller nidbilden av att evolutions-
kritiker är inkompetenta och bedriver 
pseudovetenskap.
 Det bör ännu en gång poängte-

världen över anser att varken kreatio-
nism eller Intelligent Design bör ingå i 

skolans biologiundervisning. Däremot 
ser vi det som en total självklarhet att 

-
ning av evidensläget i samband med li-
vets uppkomst och evolution. När röster 

-
ning att vara uppmärksam.
 Det tycks som om Skolinspek-

-
rare att ge eleverna i grundskolan per-

biologiämnet som i ämnesövergripande 
temaarbeten. Sådana ambitioner måste 
avslöjas och motarbetas.

Även den behöver avslöjas och inte som 
-

ment och övervakande myndigheter. Fö-
reställningen om allt levandes ursprung 

-
potes.

-
litisk dimension och agenda bakom den 
här historien där kristna skolor utsätts 

-

-
ledning att återkomma i ärendet.

Redaktionen

NOTER

1. Artikeln publicerades på s 60-65 i Genesis 

 nr 1 mars 2021.

2. https://www.skolverket.se/undervisning/

 gymnasieskolan/laroplan-program-och-am

 nen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/

 amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjs

 p%2Fsubject.htm%3Fsubje ctCode%3DREL%

 26courseCode%3DRELREL01%26tos%3Dgy&sv.

 url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_REL 

 REL01 (kortare: krymp.nu/2OA)

3. https://www.skolverket.se/undervisning/grund

 skolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsko

 lan/laroplan- lgr11-for-grundskolan-samt-for-for

 skoleklassen-och-fritidshemmet 

 (kortare: krymp.nu/2OF)


