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1. Inledning 

 

Vad är religion? Vad är religiöst utövande? När är ett ting, en symbol, ett rum eller en 

handling religiös och när upphör den att vara religiös? När går något över från religion till 

tradition? Gränsen för när något är religiöst eller icke-religiöst är väldigt svårt, om inte 

omöjligt, att dra. Ändå är detta ett krav i läroplanen. Skolan ska vara icke-konfessionell
1
 och 

det ska råda religionsfrihet i skolan.
2
 Detta innebär att skolan och lärarna ändå måste ta 

ställning till och dra en gräns för när ett ting, en symbol, ett rum eller en handling är religiöst 

och när det inte är det.  

Svårigheten att dra denna gräns visade sig nyligen på Östermalmskolan i Stockholm. 

Eleverna på skolan fick lära sig yoga under VT 2012 för att lära sig avslappning, 

koncentration och för att få eleverna att röra på sig. Detta resulterade i att skolan blev anmäld 

till Skolinspektionen, med motiveringen att skolan ska vara icke-konfessionell. Kritikerna 

ansåg att yoga snarare var en religiös akt än ett medel för att öka elevernas hälsa och 

prestation. Men är yoga religion? Och om man skulle anta att yoga är religion, är det i enighet 

med religionsfrihet som man utövar den i skolan eller går detta emot religionsfriheten? 

Under samma period som detta skedde på Östermalmskolan ställdes jag inför en liknande 

problematik under min askultation som lärarstudent. Under min auskultation undervisade jag 

buddhism och på en av mina lektioner ville jag att eleverna skulle få prova på meditation. 

Men när jag presenterade denna idé för min handledare fick jag något att fundera över. Min 

handledare var inte lika entusiastisk till mitt förslag och menade att jag borde göra deltagandet 

frivilligt. Detta för att eleverna kunde uppleva det som att jag tvingade dem till att utöva en 

religion som de själva kanske inte tillhörde. Hon menade även att deras föräldrar mycket väl 

kunde bli upprörda över detta. Jag förstod hennes synpunkter och bestämde mig för att inte 

hålla lektionen i meditation.  Senare, i slutet av samma termin, samlades alla elever på skolan 

i kyrkan för att hålla sin skolavslutning. Något som många skolor i Sverige gör. 

Dessa scenarion får mig att undra i de banor som denna uppsats inledande frågor tar upp. 

Hur ser olika religionslärare på religion och religiöst uttövande och vart drar de gränsen 

mellan religiöst och icke-religiöst, mellan konfessionellt och icke-konfessionellt? Hur ser 

                                                 
1 Konfessionell innebär (enligt NE) bekännelsetrogen, att skolan ska va icke-konfessionell betyder därmed att 

skolan inte ska vara trogen till någon bekännelse. Skolan ska inte tala för någon religion och det ska inte 

förekomma något religiöst utövande i skolan. 

2 http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=CO

MPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1 2012-12-21. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
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olika religionslärare på att skolan håller avslutningar i kyrkan? Ser de detta som tradition eller 

som religion och vart drar de gränsen mellan tradition och religion? Och när råder det 

religionsfrihet i skolan? 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur religionslärare för grundskolan tolkar påbudet 

från läroplanen om att skolan ska vara icke-konfessionell och hur de anser att de bör jobba för 

att upprätthålla detta mål. Genom att ta reda på detta önskar jag att komma fram till vart 

religionslärare drar gränsen för när de anser att något är konfessionellt samt icke-

konfessionellt. Uppsatsens syfte är även att ta reda på hur religionslärares tolkning av icke-

konfessionaliteten är relaterad till deras tolkning av religionsfrihet. Uppsatsen ämnar alltså att 

ta reda på om religionsfrihet i skolan innebär att alla elever ska ha friheten att ta del av olika 

religioner eller om det snarare innebär att eleverna har friheten att välja bort att ta del av olika 

religioner. Uppsatsen ämnar även ta reda på vems religionsfrihet religionsläre främst tar 

hänsyn till. 

För att uppnå uppsatsens syfte blir min frågeställning: 

 Hur tolkar religionslärare för grundskolan skolans icke-konfessionalitet och vilka 

konsekvenser får det för hur de tolkar och anser att de upprätthåller religionsfrihet i 

undervisningssammanhang? 

 

3. Metod 

 

För att besvara min frågeställning, och tillgodose uppsatsens syfte, är den metod jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta är den bäst lämpade metoden då jag vill komma 

åt religionslärarnas tolkningar. Det är genom intervjuer av religionslärare som jag kommer att 

se hur läroplanens krav på icke-konfessionalitet och religionsfrihet i skolan, tolkas och 

efterlevs i praktiken, i den konkreta verksamheten. Religionslärarna arbetar dagligen med att 

tala om tros- och livsåskådningar och måste därför ha konstruerat en tanke och en åsikt om 

hur man undervisar icke-konfessionellt och hur de ser på religionsfrihet. Jag skulle även 

kunnat valt att askultera på lektioner för att se hur icke-konfessionaliteten och 

religionsfriheten tolkas och efterlevs, men det skulle inte vara möjligt att askultera i en sådan 

omfattning som behövs  för att kunna urskilja några faktiska resultat. Det skulle behövas mer 

tid än tidsramen för denna uppsats tillåter. Därför är intervjuer ett mer effektivt sätt att ta reda 

på så mycket som möjligt om religionslärarnas tolkningar. 
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3.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Den metod jag använde i genomförandet av intervjuerna är hämtad ur Jan Trost bok 

Kvalitativa intervjuer. Inför intervjuerna hade jag framställt en intervjuguide (se appendix). 

Denna intervjuguide användes som vägledning under intervjuerna.
3
 Guiden är indelad i två. 

Den första delen innehåller frågor som berör skolans icke-konfessionalitet. Dessa frågor var 

till för att se hur religionslärarna tolkade påbudet från läroplanen om att skolan ska vara icke-

konfessionell, och hur de ansåg att de själva upprätthöll detta påbud. Ur dessa frågor 

urskiljdes även vad de ansåg att icke-konfessionalitet var och vart de drog gränsen mellan 

konfessionellt och icke-konfessionellt.  

Den andra delen innehåller frågor som berör religionsfrihet. Dessa frågor var till för att ta 

reda på hur religionslärarna tolkade begreppet religionsfrihet och hur de ansåg att de 

upprätthöll religionsfrihet i undervisningsammanhang. Ur dessa frågor urskiljdes även hur 

deras tolkning av skolans icke-konfessionalitet hängde ihop med deras tolkning av 

religionsfrihet. Intervjuguiden är alltså formulerad på sådant sätt att den ska hjälpa mig att 

svara på uppsatsens syfte och frågeställning.  

Intervjuerna har en hög grad av standardisering. Det innebär att intervjuerna var upplagda 

så att de alla liknade varandra så mycket som möjligt. Detta för att utformningen av 

intervjuerna och omständigheterna kring intervjuerna inte skulle påverka intervjuernas 

resultat. Varje intervju var ca. 60 minuter lång och frågorna som ställdes till informanterna var 

till stor del densamma, med få undantag av följdfrågor som tillkom. Jag försökte läsa upp 

frågorna på samma sätt och med samma tonfall, för att inte påverka de intervjuade och deras 

svar.
4
 Informanterna fick själva välja vart intervjuen skulle äga rum. Detta för att miljön inte 

skulle vara främmande utan betryggande. Miljön skulle så lite som möjligt vara en 

distraherande och påverkande faktor under intervjun. Samtliga intervjuer blev inspelade.
5 

 

 

3.2 Informanter 

 

Mitt urval av informanter till denna uppsats är fyra stycken religionslärare för högstadiet i 

Uppsalatrakten. Inom denna grupp har jag sökt att få informanter med olika variabler. Med 

detta menas att de jag har intervjuat kommer från olika skolor. Skolorna ligger i olika 

                                                 
3 Trost, 2005, s. 50-52. 

4 Trost, 2005, s. 19. 

5 Trost, 2005, s. 44-45. 
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områden. Skolorna har olika grad av representation av andra kulturer och religioner bland 

eleverna på skolan. Jag tror att detta kan vara en intressant aspekt då man kan se om 

religionslärarna undervisar olika beroende av vilken elevsammansättning de har. Av mina fyra 

informanter är två kvinnor och två män.
6 

 

Inför intervjuerna hade informanterna givit sitt informerade samtycke. Detta innebär att 

informanterna både skriftligt och muntligt hade blivit informerade om uppsatsens syfte. De 

hade blivit informerade om att allt material som spelats in från intervjuerna behandlas 

konfidentiellt och att det förvaras och presenteras på ett sådant sätt att anonymitetsskyddet 

säkras både för informanternas del och för skolans del. De hade även fått information om att 

deltagandet i denna undersökning var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta 

sin medverkan.
7
 För att bibehålla anonymitetsskyddet har därför inte informanternas riktiga 

namn skrivits ut i uppsatsen utan de benämns under pseudonymerna Mattias, Jasmine, Arian 

och Tove. Och skolorna har endast beskrivits i allmänna ordalag. Mattias och Jasmine jobbar 

på skolor där majoriteten av eleverna har svensk härkomst och lever inom kristen kultur. 

Arian arbetar på en skola som domineras av elever från olika kulturer och med olika 

religioner. Tove jobbar på en skola vars elever mestadels tillhör kristen kultur men som också 

har en stor skara elever som tillhör muslimsk kultur. 

Efter intervjuerna genomförts har jag, för att få klarhet i informanternas ståndpunkter, 

transkriberat alla intervjuer. Därefter har jag fört in dessa ståndpunkter under tematiserade 

rubriker för att lättare kunna göra en jämförande analys av de olika informanterna och finna 

likheter och skillnader dem emellan. De för uppsatsen betydelsefulla delarna av intervjuerna 

har därefter analyserats med hjälp av uppsatsens teoretiska verktyg.
8
  

 

3.3 Avgränsning 

 

De avgränsningar jag har valt att göra är att uppsatsen enbart behandlar religionslärare för 

högstadiet i kommunala skolor i Uppsalatrakten. 

Jag har valt att endast inkludera kommunala skolor därför att de alla är knutna till 

skollagens bestämmelse om att skolan ska vara icke-konfessionell. De alla följer även den 

nationella läroplanen. Friskolor får dock enligt skollagen ha en konfessionell inriktning.
9
 Och 

                                                 
6 Trost, 2005, s. 117-122. 

7 http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 2012-11-23. 

8 Trost, 2005, s. 125. 

9 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/ 2012-12-11. 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
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de får skapa sina egna läroplaner.
10

 Därför faller det sig naturligt att välja bort att behandla 

friskolor.  

Orsaken till att jag har valt grundskolan är för att grundskolans läroplan är mer specifik än 

t.ex. gymnasieskolans läroplan om vad som menas med att skolan ska vara icke-konfessionell. 

I läroplanen för grundskolan vidareutvecklas innebörden av den icke-konfessionella skolan.
11

 

Att jag av grundskolan valde att avgänsa mig till högstadiet är för att jag antar att elever i 

högstadiet är mer medvetna om sin egen hållning i tros- och livsfrågor än elever i lägre åldrar. 

De har nog en åsikt om sin egen religiositet eller frånvaro av religositet och kring sin egen 

religionsfrihet. Därför tror jag att lärare för högstadiet är bättre lämpade för att intervjuas, då 

jag vill ta reda på hur lärarna ställer sig till elevernas religionsfrihet. 

I denna uppsats har jag valt att endast inkludera religionslärare för att de troligtvis är mer 

insatta än andra lärare i frågor om skolans icke-konfessionalitet och religionsfrihet i 

undervisningsammanhang. De arbetar med dessa frågor dagligen och borde därför ha en 

uppfattning om vad de själva anser i dessa frågor. Därför blir religionslärarna de bäst lämpade 

att intervjua. 

Att jag har avgränsat mig till fyra religionslärare är för att jag inom tidsramen för, och 

omfånget av, denna uppsats skulle hinna utföra väl planerade och utförda intervjuer, hellre än 

många intervjuer fast med sämre kvalitet. Avgränsningen gjorde även materialet hanterbart 

och jag kunde lättare få en överblick och en mer detaljerad bild av likheter och skillnader 

mellan informanterna.
12

 Även svårigheter i att få tag i religionslärare att intervjua, under 

denna hektiska tid innan skolavsutningen, var en betydande faktor för valet av denna 

avgränsning. 

 

4. Teori  

 

Vad innebär begreppet religionsfrihet? När begreppet förekommer uttrycks det ofta vagt och 

öppet för egen tolkning. Vilket lämnar tolkningen av religionsfrihet i tolkarens egna händer. 

Därför kan olika personer tolka begreppet på helt olika sätt.
13

 Min teoridel blir därför min 

tolkning av religionsfrihet. Denna tolkning används i denna uppsats för att analysera 

                                                 
10 Borevi, 1997, s. 63. 

11 http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=CO

MPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1 2012-12-11. 

12 Trost, 2005, s. 123. 

13 Alinder, 1994, s. 75; Löfberg, 1993, s. 42. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
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informanternas definition av icke-konfessionalitet, och hur deras tolkning av icke-

konfessionalitet hänger ihop med deras syn på religionsfrihet.  

I denna uppsats är begreppet religionsfrihet uppdelad i fyra olika modeller: positiv 

religionsfrihet, negativ religionsfrihet, föräldrarnas religionsfrihet och barnens religionsfrihet.  

  

4.1 Positiv religionsfrihet 

 

Den första modellen kallas positiv religionsfrihet. Med positiv religionsfrihet menas frihet till 

religion. Den positiva religionsfriheten kan delas upp i en teoretisk och i en praktisk del.
14

 

Teoretisk positiv religionsfrihet defineras med tankefrihet och åsiktsfrihet. Alla människor har 

frihet till att bilda sin egna uppfattning kring sin tro- och livsåskådning och frihet till att ha en 

bestämd åsikt i ett religiöst avseende. Men man har också frihet till att ändra åsikt, eller att 

anta en åsikt som man tidigare inte haft. Man har alltså frihet att konvertera från en religion 

till en annan eller att gå från att vara icke-religiös till att anta en religion.
15

 Den praktiska 

positiva religionsfriheten innebär friheten till att uttrycka och manifestera sin åsikt. Friheten 

att ge vittnesbörd av sina religiösa övertygelser i form av ord och handling, enskilt eller i 

grupp, offentligt eller privat. Friheten till att hålla gudstjänst, friheten till att ge undervisning, 

friheten till att bära symboler, friheten till att fira traditioner och friheten till att utföra ritualer 

är exempel på sådana friheter som inkluderas i den praktiska positiva religionsfriheten.
16

  

När jag använder denna modell i denna uppsats innebär detta att man kan urskilja om 

religionslärarna eventuellt skulle tillämpa den ena av dessa delar, den teoreiska eller den 

praktiska, mer än den andra. Jag kan också urskilja vad det skulle innebära för 

religionsundervisningen om en religionslärares förhållningssätt var positiv religionsfrihet. 

Och om det bland dem jag intervjuar finns några religionslärare som utgår ifrån positiv 

religionsfrihet i sin religionsundervisning. Ett exempel på vad en religionslärare, med detta 

förhållningssätt, skulle kunna göra på sin religionsundervisning är att hen skulle kunna 

inkludera sina elever i olika sorters religiös utövning i undervisande syfte. Vi kan därför också 

undersöka om och hur en lärare med förhållningssättet positiv religionsfrihet kan gå ihop med 

läroplanens krav om att skolans ska vara icke-konfessionell. 

 

4.2 Negativ religionsfrihet 

 

                                                 
14 Fahlbeck, 2011, s. 14, 19, 138. 

15 Fahlbeck, 2011, s. 145. 

16 Fahlbeck, 2011, s. 19, 137-145. 
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Den andra teoretiska modellen kallas negativ religionsfrihet. Med negativ religionsfrihet 

menas frihet från religion och  frihet från andras religion. Denna frihet inkluderar också en 

teoretisk och en praktisk del. Teoretisk negativ religionsfrihet innebär även här tanke- och 

åsiktsfrihet. Men i detta fall innebär det att alla människor har frihet från att anta en religiös 

åskådning. Man har rätt att vara skeptiker, agnostiker, ateist, motståndare eller oberörd av 

religiösa frågor och ställningstaganden. Men teoretisk negativ religionsfrihet innebär också att 

man som religös har frihet från att anta någon annans religiösa åskådning. Friheten att som 

religiös inte anta andras religion innebär också rätten att inte hindras från att ha sin egen 

religion. Med den praktiska negativa religionsfriheten innebär att man har frihet från att 

utsättas för andras religiösa ord eller handlingar. Man har rätt att skyddas från religiös och 

åsiktsmässig indoktrinering. Man har rätt att slippa utsättas för religion, rätt att inte utöva 

någon religion och rätt att inte tvingas ge sin uppfattning i religiösa frågor tillkänna. I 

praktiken innebär detta t.ex. att ateisten inte ska utsättas för eller tvingas utöva någon religion 

och att muslimen inte ska utsättas för eller tvingas utöva kristendom.
17 

  

När jag använder den negativa religionsfrihetsmodellen i denna uppsats kommer jag se om 

religionslärarna tenderar att lägga mer vikt i den teoretiska eller den praktiska delen. Jag 

kommer också att urskilja om det bland dem jag intervjuar finns några religionslärare som 

utgår ifrån negativ religionsfrihet i sin religionsundervisning. Ett exempel på en 

religionslärare som arbetar ur denna modells synvinkel kan vara en religionslärare som anser 

att meditation eller yoga på religionslektionen är att tvinga på eleverna ett religiöst utövande. 

Eller en religionslärare som anser att det är fel att besöka kyrkan på skolavslutningen p.g.a. att 

man då tvingar på en religion på icke-troende elever och på elever med annan religion. Jag 

kommer då också få reda på om negativ religionsfrihet är lika med icke-konfessionalitet. 

 

4.3 Föräldrarnas religionsfrihet 

 

Min tredje modell, föräldrarnas religionsfrihet, är en modell om begreppet religionsfrihet med 

utgångspunkt i föräldrarnas religionsfrihet. Denna modell har två sidor, föräldrarnas positiva 

religionsfrihet och föräldrarnas negativa religionsfrihet. Föräldrarnas positiva religionsfrihet 

innebär föräldrarnas frihet till religion för sina barn. D.v.s. att föräldrarna ska ha möjligheten 

att ge sina barn en undervisning i enighet med sin egen religiösa tro. Här anser man att 

föräldrarna vet sitt barns bästa och att de ska ha rätt att bestämma över sina barns fostran och 

                                                 
17 Fahlbeck, 2011, s. 139, 145-150; Sundin, 2006, s. 122. 
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utbildning.
18

 Här förutsätter man att barnet än inte är mogen att göra sina egna beslut och ger 

då föräldrarna rätten att integrera sina barn i sina egna religiösa traditioner och övertygelser 

för barnets bästa. Inom denna modell har föräldrarnas åsikter alltså företräde framför barnens. 

Men inte enbart framför barnets utan även framför staten och skolans. Staten och skolans 

ansvar blir att inte lägga sig i eller förhindra religiös fostran, men också att göra det möjligt att 

fostra barnen i enighet med föräldrarnas positiva religionsfrihet.
19

 Den icke-konfessionella 

skolan ses då som en kränkning av förälderns religionsfrihet och de konfessionella friskolorna 

som i enighet med föräldranas positiva religionsfrihet. I de konfessionella friskolorna har 

föräldrarna mer att säga till om i barnens undervisning, deras miljö och deras arbetsformer 

och ser till att denna är i enighet med den egna trosuppfattningen.
20

 

Med föräldrarnas negativa religionsfrihet menas att föräldrarna vill att deras barn ska ha 

frihet från religion. Det kan då handla om att föräldrarna tycker att religion är vidskepelse och 

skrock och därför inte vill att deras barn inte ska utsättas för religiösa övertygelser. Det kan 

också handla om att föräldrarna anser att religiös fostran ska ligga i föräldrarnas händer och 

inte skolans och statens. Då ska inte skolan och staten förmedla en annan religion än den som 

barnet lär sig hemma. Även här utgår man ifrån att föräldrarna vet sitt barns bästa och att de 

därför ska få företräde framför barnen, staten och skolan i besluten om barnens fostran och 

undervisning.
21

 Denna sorts religonsfrihet visar sig t.ex. när föräldrarna vill att barnen inte ska 

delta på speciella aktiviteter eller speciell undervisning i skolan, fall som går in under 

befrielse från undervisning. Det kan gälla allt ifrån att man inte vill att sitt barn ska delta på 

skolavslutningen om denna hålls i en kyrka till att man inte vill att ens barn inte ska delta på 

sexualundervisningen, med hänvisning till att det går emot förälderns religion. 

Till denna uppsats kommer denna modell användas för att se om religionslärarna som är 

med i uppsatsens undersökning tar hänsyn till föräldrarnas positiva och negativa 

religionsfrihet. Ett exempel på en religionslärare vars förhållningssätt är nära anknuten till 

föräldrarnas religionsfrihet är en lärare som låter föräldrarnas åsikter och religiösa 

övertygelser styra religionslärarens undervisning. En lärare som kanske låter bli att ta med 

sina elever på ett studiebesök till ett religiöst rum i rädsla för vad föräldrarna må säga om 

detta. Vi kommer också att undersöka om denna sortens undervisning är förenlig med skolan 

som icke-konfessionell.  

 

                                                 
18 Borevi, 1997, s. 37-38. 

19 Sundin, 2006, s. 124-126, 130. 

20 Borevi, 1997, s. 37-38, 58-59. 

21 Sundin, 2006, s. 124-126, 130-131. 
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4.4 Barnens religionsfrihet 

 

Den fjärde och sista modellen kallas barnens religionsfrihet. Barnens religionsfrihet har 

istället fokus på barnens frihet till och från religion. Liksom föräldrarnas religionsfrihet delar 

jag alltså in denna i en positiv och en negativ religionsfrihet. Med barnens positiva 

religionsfrihet menas barnets rätt att tro och uttrycka den religion som barnet bejakar. Då 

skulle man kunna säga att den konfessionella skolan kan hjälpa barnet att finna sin religiösa 

samhörighet och identitet. Men enligt denna modell är det snarare i den icke-konfessionella 

skolan som barnet fullt ut kan bejaka sin frihet till religion. Genom att introducera, informera 

och tala för alla religioner lika mycket kan skolan främja frihet till religion men ändå vara 

icke-konfessionell.
22

 Skolan ska erbjuda undervisning där eleverna har möjlighet att ta del av 

alla religösa övertygelser, traditioner och sedvanor på lika villkor och utan att religionerna 

värderas olika. Därefter kan barnen själva ta ställning till vilken religion som talar till hen. 

Enligt denna modell ska skolan se till att barnens rätt att välja prioriteras framför föräldrarnas 

rätt att fostra. Skolan ska se till att föräldranas val av tro inte hindrar barnet från att ta del av 

andra religioner, utan skolan måste ge barnen möjlighet att själva välja religiös övertygelse. I 

praktiken innebär detta att föräldrarna inte kan kräva befrielse från undervisning för sina barn 

för då överskrider föräldrarna barnens positiva religonsfrihet.
23

 

Talar man om barnens negativa religionsfrihet är förutsättingarna mycket densamma som 

för barnens positiva religionsfrihet. Även inom barnens negativa religionsfrihet ser man den 

konfessionella skolan som något som motverkar barnens frihet från religion, då den 

konfessionella skolan propagerar för den konfessions som skolan är knuten till. Barnens 

negativa religionsfrihet kräver att skolan ska vara icke-konfessionell. Inom barnens negativa 

religionsfrihet måste skolmiljön, skolaktiviteterna och undervisningen vara fri från sådant som 

kan tolkas som religiösa övertygelser, traditioner och sedvanor. Undervisningen ska inte tala 

för den ena eller andra trosåskådningen och den ska också ge kunskap om sekulära 

livsåskådningar så att barnen kan bli autonoma och helt fritt bilda sin egen uppfattning. 

Skolan ska även skydda barnen från föräldrarnas religiösa övertygelser. Barnen ska skyddas 

från att bli påverkade av föräldrarna i sina religiösa eller icke-religiösa vägval. Även här ska 

alltså skolan främja barnens rätt att välja framför förälderns rätt att fostra.
24

 I praktiken 

innebär detta att inget barn ska ska behöva motta undervisning som kan tolkas som religiöst 

förespråkande, att inget barn ska tvingas utöva religion, att ingen barn ska behöva medverka 

                                                 
22 Borevi, 1997, s. 38-40, 57-59; Karlsson & Svanberg, 1997, s. 27. 

23 Sundin, 2006, s. 131. 

24 Borevi, 1997, s. 38-40, 57-59; Karlsson & Svanberg, 1997, s. 27. 
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på skolavslutningar i kyrkan och att inget barn ska behöva ge sin religiösa eller icke-religiösa 

tillhörighet tillkänna.
25

   

Modellen barnens religionsfrihet kommer i denna uppsats användas för att se om 

religionslärarna som intervjuas tar lika mycket hänsyn till barnens positiva och barnens 

negativa religionsfrihet. Modellen kommer även att hjälpa oss urskilja om lärarna tar mer 

hänsyn till barnens religionsfrihet eller föräldrarnas religionsfrihet. Ett exempel på en 

religionslärare som främst tar hänsyn till barnens religionsfrihet är en lärare som t.ex. skulle 

kunna ta med sina elever på ett studiebesök i ett religiöst rum trots att barnens föräldrar sätter 

sig emot.  

 

4.5 Hur modellerna ska förstås 

 

De fyra modellerna är inte alltid menade att hållas isär. Man kan t.ex. anse att begreppet 

religionsfrihet inkluderar både positiv och negativ religionsfrihet. Dessa kan finnas med i en 

och samma definition av begreppet religionsfrihet utan att motsäga varandra, och det skulle 

man kunna säga vore det idela. Men sådan är inte alltid verkligheten. Många gånger kan den 

negativa religionsfriheten överskrida den positiva religionsfriheten, och tvärtom. Därför väljer 

jag att skilja dem åt. Desamma gäller föräldrarnas och barnens religionsfrihet. Det ideala är att 

begreppet religionsfrihet tar hänsyn till båda dessa parters religionsfrihet men även här 

stämmer inte alltid det ideala med verkligheten. Föräldrars religionsfrihet kan tas i förgrunden 

för barnens religionsfrihet och tvärtom. Jag vill även poängtera att det inte ligger något 

värderande i benämningarna positiv och negativ religionsfrihet. Ingen av dem är varken 

positiv eller negativ i ordets bemärkelse utan positiv och negativ uttrycker i detta fall endast 

olika sätt att se på religionsfrihet, som frihet till och frihet från religion. 

I denna uppsats används dessa fyra definitionsmodeller av begreppet religionsfrihet som 

mitt verktyg när jag går in och analyserar de intervjuade religionslärarnas definition av icke-

konfessionalitet. De olika religionslärarna placeras därmed in i den eller de modeller som 

närmast beskriver dennes ståndpunkter. Detta betyder inte att en lärare som eventuellt placeras 

i negativ religionsfrihet enbart uttalar sig i enighet med den negativa religionsfrihetsmodellen. 

Utan att jag utifrån intervjun gör en sammanfattande bedömning om vart bland mina modeller 

denna religionslärare bäst platsar. Det blir alltså det övervägande, det som poängteras mest, 

det som uppkommer flera gånger som blir det avgörande för hur jag placerar lärarna i dessa 

modeller. Om det är så att en religionslärare inte går att placera i enbart en av dessa modeller 

                                                 
25 Löfberg, 1993, s. 9, 43, 49-56, 59-60; Sundin, 2006, s. 131. 
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kommer denne att placeras i flertalet av modellerna. Det kommer dock fortfarande att 

markeras var denne platsat bäst. För att demonstrera hur modellerna används i denna uppsats 

har jag skapat detta diagram: 

 

Om jag placerar en religionslärare i ruta 1 skulle det innebära att denna lärare undervisar i 

förenlighet med den positiva religionsfriheten och med föräldrarnas religionsfrihet. Ruta 2 

står för de lärare som undervisar i enighet med den negativa religionsfriheten och i förmån för 

föräldrarnas religionsfrihet. Ruta 3 inkluderar de lärare som undervisar utifrån den positiva 

religionsfriheten och utifrån barnens religonsfrihet. Placeras man i ruta nummer 4 undervisar 

man snarare utefter negativ religionsfrihet och i enighet med barnens religionsfrihet.  

Genom att applicera dessa modeller på mina informanter kommer det att urskiljas vilken 

eller vilka av modellerna som är mest applicerbar på de religionslärare som är intervjuade till 

denna uppsats. Är det så att de tolkar och upprätthåller religionsfriheten mer som frihet från 

religion än som frihet till religion, eller tvärtom? Och tar de mer hänsyn till föräldrars eller 

barnens religionsfrihet?  

 

5. Forskningsläge 

 

5.1 Den konfessionella skolan blir icke-konfessionell 

 

Det har inte gjorts mycket tidigare forskning kring just religionslärares tolkning och 

upprätthållande av skolans icke-konfessionalitet och av religionsfrihet i 

undervisningsammanhang. Däremot finns det mycket skrivet om skolans icke-konfessionalitet 
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och om religionsfrihet i skolan. Den tidigare forskningen som gjorts behandlar oftast den 

historiska övergången från den konfessionella skolan till den icke-konfessionella skolan.
26

 

Brytpunkten för denna övergång var den nya religionfrihetslagen som trädde i kraft år 1951. I 

och med religionsfrihetslagen var den svenska skolan inte längre knuten till den kristna tron.
27

  

Carl Eber Olivestam skriver i sin artikel ”Skolan och religionsfriheten” att skolans fokus 

förändrades i och med religionsfrihetslagen. Nu när skolan inte lägre var knuten till den 

kristna tron blev det viktigt att betona elevernas frihet från religion, från kristendomen. Skolan 

kom därför att tolka religionsfrihet som friheten från religion mer än friheten till religion.
28

 

Sven Åke Selander beskriver hur detta visade sig i religionsundervisningen. I boken 

Undervisa i religionskunskap skriver han att undervisningen gick från att propagera 

kristendom till att undervisa i kristendom, och i andra icke-kristna tros- och livsåskådningar. 

Detta för att orientera eleverna i utbudet och hjälpa dem att finna sin egen väg.
29

 Sven G. 

Hartman skriver i sin artikel ”Hur religionsämnet formades” att religionsfrihetslagens 

konsekvenser även syntes i läroplanen. Den läroplan som kom ut efter religionsfrihetslagen, 

1962 års läroplan, blev en vändpunkt för den svenska skolan. Där formulerades det för första 

gången ett krav på objektivitet i kristendomsundervisningen. Och en viktig förändring som 

skedde i 1969 års revidering av 1962 års läroplan var att ämnet kristendomskunskap bytte 

namn till religionskunskap.
30 

Pia Karlsson och Ingvar Svanberg tar även upp denna utveckling 

från den konfessionella skolan till den icke-konfessionella skolan i boken Religionsfrihet i 

Sverige. Om möjligheten att leva som troende och menar att det inte var förrän år 1994 som 

det för första gången i klartext stod i läroplanen att skolan ska vara icke-konfessionell.
31

 

 

5.2 Hur ska skolans icke-konfessionalitet tolkas? 

 

Trots att det sedan 1994 stått i läroplanen att skolan ska vara icke-konfessionell menar 

flertalet forskare att läroplanerna aldrig varit specifika i vad de menar med begreppet 

icke-konfessionell.
32

 Kain Borevi skriver, i sin artikel ”Religion i skolan”, att gränsen 

för vad som anses icke-konfessionellt inte alltid är lätt att dra. Det Borevi diskuterar sig 

fram till är att den svenska skolans icke-konfessionalitet ska tolkas som att olika 

                                                 
26 Borevi, 1997, s. 44-49; Hartman, 2000, s. 216-227; Karlsson & Svanberg, 1997, s. 27-28; Löfberg, 1993, s. 

9-10; Olivestam, 1994, s. 67-72; Selander, 1993, s. 9-10. 

27 Fahlbeck, 2011, s. 14; Olivestam, 1994, s. 70-71. 

28 Olivestam, 1994, s. 67-72. 

29 Selander, 1993, s. 9-10. 

30 Hartman, 2000, s. 216-220. 

31 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 27. 

32 Borevi, 1997, s. 41, 50-53: Olivestam, 1994, s. 74. 
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religiösa åskådningar ska presenteras på ett neutralt sätt på religionsundervisningen och 

att skolan inte ska propagera för en viss konfession. I praktiken innebär detta, enligt 

Borevi, att läraren måste se till att inte ha ett etnocentriskt perspektiv då man undervisar 

om andra religioner och livåskådningar än den kristna. Koranen ska inte kallas 

muslimernas Bibel och Buddha är inte buddhisternas påve. Detta för att undvika att 

göra kristendomen till normen och för att undvika att lära ut ett ”vi och dem”-tänk.
33 

 

 

5.3 Är dagens skola icke-konfessionell? 

 

Mycket av den tidigare forskningen behandlar att det trots att den svenska skolan strävar efter 

att vara icke-konfessionell, efter att inte tala för den ena eller andra religionen, är detta 

strävande inte helt problemfritt. Skolan kan inte hållas helt neutral då den är knuten till kristen 

tradition.
34

 Reinhold Fahlbeck skriver i Bed och arbeta. Om religionsfrihet i arbetsliv och 

skola att hela skolveckan och terminsplaneringen vilar på en kristen tradition. Vi är lediga på 

söndagar och vi får lov runt de kristna högtiderna. Vi firar även de kristna högtiderna på 

skolan. Fahlbecks ståndpunkt är att trots att julavslutningarna inte längre firas till minne av 

Jesus födelse finns dessa religiösa rötter ändå i folks medvetande. Även lucia firas flitigt. 

Lucia som är ett kristet helgon som dog för sin tro.
35

 Även Borevi tar upp problemtiken med 

att försöka skilja på tradition och religion. Hon poängterar att handlignar, symboler och 

uttryck som tidigare varit religiösa idag ofta endast står för kultur och tradition. Men hon 

menar samtidigt att uppfattas dessa handlingar, symboler och uttryck som religiöst laddade är 

det stötade ur religionsfrihetssynpunkt att ha sådana inslag i undervisningen eller i skolmiljön. 

Hon menar att andra religionsutövare kan tolka de kristna inslagen i skolan som 

inskränkningar på deras egen religionsfrihet och att föräldrarna kan uppfatta det som att den 

svenska skolan överför kristna värderingar till deras barn trots att det står i läroplanen att 

skolan ska vara icke-konfessionell. Borevi tar även upp att undervisningen i religionskunskap 

av tradition fortfarande är knuten till kristendomen. Kristendomen får störst plats i 

undervisningen. Hon menar att vissa ser detta konsekvent, som en berättigad följd av att 

kristendomen också historiskt haft en betydande roll i Sverige, men att andra kan se det som 

att den svenska skolan marginaliserar andra religioner och livsåskådningar och därmed också 

gör inskränkningar på oliktroendes och oliktänkandes religionsfrihet.
36

 

                                                 
33 Borevi, 1997, s.  41, 50-53. 

34 Borevi, 1997, s. 37, 49; Fahlbeck, 2011, s. 15-17; Karlsson & Svanberg, 1997, s. 7, 27-28. 

35 Fahlbeck, 2011, s. 15-17. 

36 Borevi, 1997, s. 37, 49-55. 
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5.4 Skolan i det mångkulturella samhället 

 

De oliktroende och oliktänkande kan alltså se sig själva som marginaliterade i den svenska 

skolan. Detta har blivit ett än mer aktuellt problem då det svenska samhället blivit ett 

mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.
37

 Fahlbeck menar att den sekulariserade och 

mångkulturella skolan är orsaken till att religionsfrihetsfrågan och frågor om religiöst 

uttövande har blivit ett så känsligt ämne på senare tid i Sverige.
38

 Olivestam diskuterar även 

detta och menar att faktumet att hela världen representeras i klassrummet har lett till att 

villkoren för religionsfrihet har förändrats. När skolan var knuten till kristendomen innebar 

kravet på religionsfrihet att man skulle ha rätt till frihet från religion. Idag handlar 

diskussionen om religionsfrihet snarare om hur man ska bemöta alla de olika religioner, 

kulturer och traditioner som existerar i det mångkulturella samhället och hur dessa ska 

samexistera. Religionsfrihetsfrågan blir därmed åter aktuell och behöver omtolkas enligt 

Olivestam.
39

 

 

5.5 Religionsfrihet i skolan 

 

Tidigare forskning har även gjorts kring elevernas religionsfrihet i skolan. Maria Klasson 

Sundin skriver i sitt kapitel ”Barnens religionsfrihet – eller föräldrarnas?” i boken Frihet och 

gränser. Filosofiska pespektiv på religionsfrihet och tolerans att det i läroplanen inte fanns 

någon tydlig definition av vad som menas när det står att eleverna på skolan ska ha 

religionsfrihet. Hon menar att religionsfrihet kan ha flertalet olika betydelser. Det kan betyda 

att eleven har rätt att ta del av den religion och tradition som råder inom hens familj. Det kan 

också betyda att eleven har rätt att få möjligheten att själva ta ställning och välja eller välja 

bort religiösa övertygelser. Eller att eleven har rätt att få möjligheten och de rätta verktygen i 

skolan för att bearbeta sina egna existentiella frågor, som är skilda från föräldrarnas 

existentiella frågor. Sundin menar att det i den svenska grundskolans läroplan finns 

formuleringar som gör att alla dessa definitioner kan rymmas i läroplanens syn på elevernas 

religionsfrihet. Därför blir det svårtolkat vems religionsfrihet som egentligen ska råda i den 

svenska skolan.
40 

 

 

                                                 
37 Fahlbeck, 2011, s. 13-14; Olivestam, 1994, s. 73-75. 

38 Fahlbeck, 2011, s. 13-14. 

39 Olivestam, 1994, s. 73-75. 

40 Sundin, 2006, s. 129-135. 
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5.6 Debatten om de konfessionella friskolorna 

 

I den tidigare forskningen är debatten om de konfessionella friskolorna ett återkommande 

tema. Debatten handlar om konfessionella friskolor är förenigt eller oförenligt med 

religionsfriheten, och hur detta beror på hur man ser på begreppet.
41

 Borevi skriver att 

konfessionella friskolor mycket väl kan ses som en del av religionsfriheten. Att ha möjlighet 

att ge sina barn undervisning i enighet med sin egna religion, kultur och tradition som man 

gör i konfessionella friskolor är inte något som går emot religionsfriheten utan kan snarare ses 

som en del av den.
42

 Men det finns också de forskare som argumenterar mot detta. Sundin 

menar att skolan för att det ska råda religionsfrihet måste ha en undervisning som är allsidig 

och saklig. En undervisning som ger kunskap om alla religiösa och sekulära livsåskådningar 

för att eleverna ska få chans att bilda sin egna uppfattning. Då kan inte skolan vara 

konfessionell. Denna definition av religionsfrihet kräver en icke-konfessionell skola.
43

 

  

5.7 Religionlärares tolkning av skolans icke-konfessionalitet 

 

Någon tidigare forskning som tar upp min frågeställning, ser vi inte i denna redogörelse av 

den tidigare forskningen. Men en närliggande uppsats finns. Det är en D-uppsats skriven av 

Weronica Adler. Även hon bekräftar att det inte finns någon tidigare forskning, litteratur eller 

undersökning kring det ämne som vi båda behandlar.
44

 Adlers uppsats tar upp hur 

religionslärare ser på skolans icke-konfessionalitet och hur de tycker att detta går ihop med att 

skolan är kopplad till kristen tradition och att kristendomen får mest plats i 

religionsundevisningen.
45

 Det hon i uppsatsen kommer fram till är att lärarna inte ser någon 

konflikt i denna problematik.
46

 Där Adlers uppsats slutar kan man säga att min uppsats börjar. 

För även jag kommer att undersöka hur religionslärare tolkar skolans icke-konfessionalitet, 

men jag kommer också att undersöka vad religionslärarnas tolkning av skolans icke-

konfessionalitet får för konsekvenser på deras syn på religionsfrihet. Därför är min uppsats 

troligtvis hittills den enda av sitt slag. 

 

6. Bakgrund 

 

                                                 
41 Karlsson & Svanberg, 1997, s. 13; Sundin, 2006, s. 129-135. 

42 Borevi, 1997, s. 37-38. 

43 Sundin, 2006, s. 131. 

44 Adler, 2009, s. 7. 

45 Adler, 2009, s. 2. 

46 Adler, 2009, s. 38-40. 



   

 1

8

 

För att förstå oss på hur en religionslärare kan tänka kring skolan icke-konfessionalitet och 

kring religionsfrihet i skolan måste vi gå in på de lagar, regler och stydokument som alla 

skolor och lärare måste följa.  

Alla skolor i Sverige måste följa skollagen. Skolagen är beslutad av riksdagen och 

innehåller de grundläggande bestämmelserna kring skolan.
47

 Om icke-konfessionalitet och 

religionsfrihet står det i skollagen (kap. 1: 4 §, 5 § och 6 §) att utbildningen ska utformas i 

överrenstämmelse med de värderingar som de mänskliga rättigheterna förestår.  

Undervisningen på skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.
48

 

Religionsfriheten är en del av de mänskliga rättigheterna. Religionsfrihet måste alltså råda i 

skolan.
49

 Vad skollagen menar med att skolan ska vara icke-konfessionell står inte 

uttryckligen. Inte heller står det i skollagen hur lärarna ska tolka och upprätthålla 

religionsfriheten. I skolagen (19 §) finns det dock bestämmelser kring befrielse från 

undervisning, som är något som diskuterats i samband med diskussionen om religionsfrihet. 

Där står det att en elev kan på begäran av vårdnadshavare få befrielse från skyldigheten att 

delta på obligatoriska inslag i skolan om det finns synnerliga skäl. Det är upp till rektorn att 

avgöra om eleven får rätt till befrielse från undervisningen eller ej.
50

 Skollagen förklarar inte 

vad synnerliga skäl skulle kunna vara utan lägger hela beslutsanvaret i rektorns händer. 

För att en lärare konkret ska förstå hur hen ska arbeta utfärdas det av regeringen läroplaner. 

En läroplan är ett styrdokument som beskriver skolverksamhetens värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet.
51

 År 2011 gavs en ny läroplan för grundskolan (Lgr 11) ut. 

I den nya läroplanen står det, i enighet med skollagen, att skolans grundläggande värden är att 

arbeta utefter de mänskliga rättigheterna (däribland religionsfriheten) och att skolan ska vara 

icke-konfessionell. Vad läroplanen menar med att skolan ska vara icke-konfessionell står inte 

därefter. Däremot finns det under rubriken Saklighet och allsidighet ett stycke som kan tolkas 

som en specificering av icke-konfessionaliteten: 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

                                                 
47

 http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c051

11b800075.html 2012-12-16. 

48 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/ 2012-12-16. 

49 Alwall, 1994, s. 81. 

50 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800#K7 2012-12-18. 

51

 http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c051

11b800075.html 2012-12-16. 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K7
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K7
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/lararesbefogenheter/skolansstydokument.4.3cb716391262c05111b800075.html
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Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen.”
52

  

Det vi kan tyda från citatet är att ingen åskådning vare sig religiös som sekulär ska 

propageras i skolan. Skolan ska vara neutral och objektiv för att möjliggöra att eleverna 

själva kan göra sina egna ställningstaganden. Skolan ska också uppmuntra den 

pluralism som kan skapas då alla själva får friheten att bilda sin egna åsikt. Föräldrarna 

ska garanteras att det är detta som försigår inom skolans väggar. Föräldrarna tas upp en 

gång till i Lgr 11. Det nämnst att skolans arbete ska ske i sammarbete med hemmen.
53 

Hur detta sammarbete ska se ut står dock inte. Inte heller får man veta hur man ska 

tänka eller agera om det uppstår en konflikt mellan hem och skola.  

I läroplanen finns det även kursplaner som specifierar syftet med undervisningen för 

alla de olika ämnena i skolan. Två huvudteman kan urskiljas i kursplanen för 

religionskunskap. Det ena är särskiljandet av kristendomen från de andra 

världsreligionerna. Man tenderar att bunta ihop alla världsreligionerna, förutom den 

kristna, under benämningen ”de andra”. Kristendomen får också mest plats i 

undervisningen då den förklaras som viktig för att eleverna ska lära sig kristendomens 

betydelse för de svenska värderingarna, kulturen och traditionerna. Det andra 

huvudtemat i kursplanen är att eleverna ska uppmärksammas om hur människor med 

olika religiösa övertygelser lever och uttrycker sin religion på olika sätt. På så sätt ska 

eleverna få förståelse för sitt egna och andras sätt att leva.
54 

 

Trots att man genom skollagen och läroplanen kan få en inblick i vad skolans icke-

konfessionalitet innebär kommer det in anmälningar till skolverket där skolan inte 

lyckats vara icke-konfessionell och där föräldrar och elever anser att deras 

religionsfrihet blivit kränkt. Skolverkets uppgift är nämligen att se till att de mål och 

riktilinjer som riksdagen och regeringen anger genom bl.a. skollagen och läroplanen 

efterföljs. När det kommer in anmälningar går dessa vidare till skolinspektionen som 

granskar skolan för att se om anmälningen är berättigad eller ej. Skolinspektionen ger 

                                                 
52 http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=CO

MPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1 20121122 

53 http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=CO

MPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1 20121122 

54 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/religionskunskap 

2012-11-29 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/religionskunskap
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därefter ett friande eller fällande utlåtande och fastslår vad skolan bör göra för att 

åtgälda problemet i fällda fall.
55

  

Flera anmälningar har kommit in till skolinspektionen angående skolavslutningar i  

kyrkan. Skolinspektionen är inte emot att skolavsslutningen hålls i kyrkan däremot är 

de nogranna med hur skolavslutningen firas i kyrkan. Tonvikten på skolavslutningen 

ska ligga på traditioner, högtidlighet och på den gemensamma samvaron och inte på 

religiöst utövande. Elever ska också ha möjlighet att få befrielse från närvaro från 

skolavslutningen om den hålls i en kyrka. Exempel på fall där skolor blivit fällda är när 

skolavslutningen präglats av tydligt kristna inslag såsom bön eller prästerlig 

välsignelse.
56

  

När skolverket fick in anmälan angående yoga på Östermalmskolan blev beslutet att 

den yoga som utförs inte ansågs vara religiöst utövande och därför blev skolan frikänd 

från anmälningen. De som anmälde menade att yoga i skolan var religiöst utövande och 

att ordet ”aum” som används vid yoga används för att få erfarenhet av Gud. Skolan 

däremot hade varit tydliga med att utövandet av yoga inte hade ett religiöst syfte, utan 

att det utfördes som gymnastikform, för elevernas hälsa och välbefinnande. Föräldrarna 

hade informerats om yogan och yogans syfte och den elev som inte ville medverka 

behövde heller inte göra det. Skolinspektionen beslutade i detta fall att yogan som 

utförts var i enighet med skolans icke-konfessionalitet.
57 

  

Av detta ser vi att det inte alltid är så lätt att urskilja hur begreppet icke-konfessionell ska 

tolkas. Tolkningen är beorende av uppfattningen av vad som är religiöst och vad som inte är 

religiöst. Och tolkningen påverkar hur lärare bedriver din undervisning. Hur de använder sig 

av religionsfriheten i undervisningssammanhanng. Ifall de lägger mer tonvikt på positiv eller 

negativ religionsfrihet. Ifall de lägger mer tonvikt på föräldrarnas eller barnens religionsfrihet. 

I nästkomande del av denna uppsats, analysen, kommer vi ta reda på hur de fyra 

religionslärarna som intervjuats till denna uppsats tolkar begreppet icke-konfessionalitet. Och 

vilka konsekvenser det får för deras tolkning av religionsfrihet i undervisningssammanhang.  

 

 

                                                 
55 http://www.skolverket.se/om-skolverket/vad-gor-skolverket 2012-12-16. 

56 http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/ 2012-12-18. 

57 http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalnigar/Nyheter-Anmalningar/Ingen-kritik-i-yoga-arende/ 2012-12-

18. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/vad-gor-skolverket
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalnigar/Nyheter-Anmalningar/Ingen-kritik-i-yoga-arende/
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7. Analys 

 

Uppsatsen fyra religionslärare placeras på detta sätt i de modeller som presenterades i 

teoridelen. Majoriteten av informanterna kan inte placeras i enbart en modell och har därför 

placerats i flera. Där namnen inte står inom parantes är där informanterna platsade bäst: 

 

Mattias hamnar i blocket positiv religionsfrihet och barnens religionsfrihet. Han lägger 

tonvikten både på den teoretiska och den praktiska positiva religionsfriheten och när det 

kommer till barnens religionsfrihet hamnar han i barnens positiva religionsfrihet. Jasmine 

placeras i modellen negativ religionsfrihet, och hon betonar mer den praktiska negativa 

religionsfriheten. Hon hamnar främst i barnens religionsfrihet men också i föräldrarnas. När 

det kommer till föräldrars religionsfrihet placerar jag henne i föräldrars negativa 

religionsfrihet. I barnens religionsfrihet placeras hon också i barnens negativa religionsfrihet. 

Arian platsar i modellen positiv religionsfrihet. Arian ser både till den teoretiska och praktiska 

positiva religionsfriheten. När det kommer till barnens och föräldrarnas religionsfrihet platsar 

han mestadels i barnens, men även i föräldrarnas religionsfrihet. I barnens religionsfrihet ser 

han överlag mer till barnens positiva än barnens negativa religionsfrihet, och i föräldrarnas 

religionsfrihet ser han till föräldrarnas negativa religionsfrihet. Min sista informant Tove har 

jag placerat i flertalet av mina modeller. Hon uttalar sig mer inom ramen för positiv 

religionsfrihet, men gör även uttalanden som för henne in i modellen negativ religionsfrihet. 

Hon betonar både den teoreiska och den praktiska aspekten. När det kommer till barnens och 

föräldrarnas religionsfrihet placeras hon främst i barnens men även i föräldrarnas 
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religionsfrihet. Hon bejakar föräldrarnas negativa religionsfrihet och barnens positiva 

religionsfrihet, men även barnens negativa religionsfrihet. Hon kommer dock inte att placeras 

i föräldrarnas positiva religionsfrihet. Här nedan kommer analysen av intervjumaterialet som 

kommer att klargöra varför jag valt att placera de olika informanterna i de olika modellerna.  

 

7.1 Skolan som icke-konfessionell 

 

När jag frågade mina informanter om hur de tolkar begreppet icke-konfessionell fick jag ett 

ganska entydigt svar. De tolkade icke-konfessionalitet som neutralitet och objektivitet. 

Mattias och Arian poängterade vikten av att inte lägga in sina egna värderingar i 

undervisningen och att inte påverka elevernas tyckande och tänkande. Jasmine menade att en 

icke-konfessionell skola är en skola där det inte finns några obligatoriska inslag där man 

tillber och utövar religion. Om man skulle aplicera en modell på dem i detta skede skulle det 

vara att dessa tre förespråkade negativ religionsfrihet med betoning på den praktiska delen. 

Eftersom denna modell menar att eleverna inte ska utsättas för religiös och åsiktsmässig 

indoktrinering och att man inte ska tvingas att utöva religion mot sin vilja. Tove däremot hade 

en annan presentation av den icke-konfessionella skolan som mer för henne in i banor om 

positiv religionsfrihet med betoning på teoretisk positiv religionsfrihet. Hon talade om att den 

icke-konfessionell skolan var en skola där individen har frihet. Där hon som lärare och där 

hennes elever får tycka, tänka och tro vad de vill. Och där det för eleverna presenteras ett 

smörgåsbord av de alternativa riktningar som finns, utan att värdera dem. Mattias, Jasmine 

och Arian tolkade alltså icke-konfessionaliten i termer som låg närmare frihet från religion 

medan Toves tolkning mer sammanföll med frihet till religion.  

För att vidare urskilja hur de tolkade icke-konfessionalitet ställde jag icke-

konfessionaliteten mot att kristendomen får störst utrymme i undervisningen p.g.a 

formuleringarna i läroplanen. Jag frågade mina informanter om de ansåg att detta var förenligt 

eller inte förenligt med icke-konfessionaliteten. Här gick åsikterna isär. Mattias menade att 

icke-konfessionalitet var att man inte gick djupare in på någon religion utan gav alla 

världsreligioner lika mycket uppmärksamhet. Han menade att detta även var passande då vi 

trots allt lever i ett mångkulturellt samhälle och det skulle hjälpa oss att motverka fördomar 

religioner och kulturer emellan. Mattias är inne på det spår som Oliverstam är inne på, som 

finns diskuterat i mitt forskningläge. Oliverstam menade att diskussionen om religionsfrihet 

idag handlar om hur man ska bemöta de olika religionerna som finns representerade i 
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klassrummet i det mångkulturella samhället.
58

 Mattias bidrag till detta blir att om man ger alla 

religioner lika stort utrymme, bemöter man alla religioner som finns i klassrummet och 

motverkar att fördomar uppstår dem emellan. Då kan man främja utvecklingen mot att alla 

religioner blir lika värda. Då blir underviningen icke-konfessionell.   

Resterande informanter tyckte inte att kristendomens större utrymme i undervisningen gick 

emot skolan som icke-konfessionell. Jasmine, Arian och Tove menade att icke-

konfessionalitet handlar om hur man undervisar och inte vad man undervisar. När man 

undervisar om kristendom är det inte undervisning i hur man ska tro, utan det är fakta om vad 

en kristen tror på och hur de utövar sin religion. De alla tre menade även att det är logiskt att 

kristendomen får störts utrymme. Kristendomen har spelat en stor roll i historien och format 

det samhälle och den kultur vi lever i. Den förklarar mycket av de svenska traditionerna och 

sederna. Detta tyckte Jasmine, Arian och Tove var viktigt att eleverna fick kunskap om. Det 

vill jag koppla till de tankar som Borevi stod för i mitt forkningsläge. Borevi menade att vissa 

ser kristendomens större utrymme i religionsundervisningen som en berättigad följd av att 

kristendomen också haft en historiskt betydade roll i Sverige medan andra ser det som ett 

marginaliserande av andra tros- och livsåskådningar och som en inskräkning på oliktroendes 

och oliktänkandes religionsfrihet.
59

 Svaren från mina informanter visar på att majoriteten av 

mina informanter, Jasmine, Arian och Tove, ser detta som en berättigad följd av att 

kristendomen haft en stor betydelse historiskt och att det därför inte går emot skolans icke-

konfessionalitet medan Mattias ser det som en inskränkning på icke-kristnas religionsfrihet 

och därmed oförenligt med icke-konfessionaliteten. 

Tove lade även till att det är viktigt att kristendomen får mycket utrymme då det i 

läroplanen finns starkt betonat att eleverna ska kunna göra jämförelser, dra parareller och visa 

på likheter och skillnader mellan religioner. Hon menade att eleverna när de t.ex. läste om 

buddhismen kunde dra parareller till det de redan läst och lärt sig om i kristendomen. Hennes 

exempel på det positiva med att ha kristendomen som grund är just det som jag ser som 

negativt i att kristendomen får störst utrymme. Om kristendomen sätts i förgrunden blir 

kristendomen den normativa religionen. Den religion som alla andra religioner ställs mot och 

jämförs mot. Då blir alla andra religioner annorlunda, udda och mindre ”normala”. 

Konsekvensen av detta blir att religioner värderas olika. Och frågan är då hur mycket icke-

konfessionell skolan egentligen är, och hur mycket religionsfrihet det då egentligen råder på 

skolan. Med detta kan vi åter knyta an till Borevi. Borevi menade att man skulle undvika att 

                                                 
58 Olivestam, 1994, s. 73-75. 

59 Borevi, 1997, s. 37, 49-55. 
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ha ett etnocentriskt perspektiv då man undervisade om andra religioner och livsåskådningar 

än den kristna. Detta för att undvika att lära ut ett ”vi och dem”- tänk som marginaliserar 

andra religioner. Detta är oförenligt med att religionsfrihet ska råda i skolan och oförenligt 

med att skolan ska vara  icke-konfessionell, enligt Borevi.
60

 

När jag frågade dessa religionslärare om de stötte på några svårigheter med att hålla sig 

icke-konfessionell var den vanligare svårigheten när eleverna frågande om deras egen tro. Om 

de själva trodde på det de undervisade om. Tove och Jasmine menade att de inte ville svara på 

sådana frågor för att de var rädda att svaren kunde färga elevernas uppfattning. Mattias tänkte 

sig att det var lättare att undervisa icke-konfessionellt ifall man själv inte tillhörde någon 

religiös åsådning för då behandlade man alla religioner likvärdigt. Tyder detta på att dessa 

lärare anser att icke-konfessionalitet är likamed negativ religionsfrihet? Med detta tankesätt 

blir tendenserna att för att eleverna själva ska kunna ta ställning i sina egna religiösa eller 

icke-religiösa ställningtaganden, krävs det att lärarna lär ut i den negativa religionsfrihetens 

anda. När de inte talar om sin egen konfession, talar de inte för den ena eller den andra 

religionen, och då anser dessa religionslärare att de är icke-konfessionella.  

 

7.2 Tradition eller religion 

 

För att ta reda på hur mina informanter tänkte kring tradition och religion frågade jag dem om 

skolavslutningar i kyrkan och om Luciafirande i skolan. När det kom till denna diskussion  

hade informanterna tydliga åsikter. De hade följt med i diskutionerna kring detta i medierna 

och de alla tyckte att diskusionen känns lite som ”en storm i ett vattenglas”.
61

 Det är också en 

fråga som diskuterats mycket i den tidigare forskningen. I forskningsläget nämnde jag att 

Fahlbeck tog upp att kristna högtider såsom jul och Lucia firas i skolan. Och han menade att 

trots att skolans julavslutningar inte längre firar minnet av Jesus födelse, finns ändå dessa 

kristna rötter i folks medvetande än i våra tider.
62

 Även Borevi tog upp svårigheterna med att 

försöka dra upp en gräns mellan tradition och religion.
63

 Vad tycker då de intervjuade 

religionslärarna om att fira kristna traditioner i skolan, och är detta förenligt med icke-

konfessionaliteten och religionsfriheten anser de? Och kan man dra en gräns mellan tradition 

och religion enligt dem? 

                                                 
60 Borevi, 1997, s. 37, 41, 49-55. 

61 Arian, 07:35. 

62 Fahlbeck, 2011, s. 15-17. 

63 Borevi, 1997, s. 37, 49-55. 
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Samtliga informanters skolor höll sommar eller vinteravslutningar i kyrkan och firade 

kristna högtider såsom Lucia. Två av de fyra informanterna tyckte att skolavslutning i kyrkan 

var en fin tradition, men endast en av informanterna tyckte att skolan bör behålla denna 

tradition. Tre av informanterna poängterade att kyrkan endast används som en lokal när deras 

skola håller avslutning. Två tyckte att det snarare var negativt än positivt att hålla 

skolavslutningen i ett religiöst rum. Två av lärarna tyckte att det var förenligt med skolans 

icke-konfessionalitet och två av lärarna tyckte att detta var problematiskt. Samtliga lärare 

tyckte dock att firanden som Lucia är en fin tradition som skolan har och borde fortsätta att 

ha.  

Mattias menade att skolavslutningen i kyrkan var en tradition snarare än religiöst utövande 

och att vi i skolan borde värna om alla kulturer, mångkulturella som svenska. Att ha 

julavslutning i kyrkan och fira Lucia är kultur enligt Mattias och dessa firanden ska bestå. 

Jasmine var inne på samma spår. Även hon såg de kristna firandena som tradition snarare än 

religion och menade att värnar vi inte om vår tradition riskerar vi att bli traditionslösa och 

historielösa. Samtidigt menade hon att hennes skola endast använde sig av kyrkorummet av 

praktiska skäl. Kyrkorummet användes endast som lokal. Därför menade hon att hennes skola 

likaväl skulle kunna använda en moskés lokal till skolavslutningen, just eftersom det endast 

handlade om en samlingsplats. De andra informanterna, Arian och Tove, menade att det 

snarare är negativt än positivt att hålla skolavslutningen i ett religiöst rum eftersom att syftet 

med skolavslutning nu för tiden är att avrunda arbetet och gå på lov. Detta är någon som 

borde inkludera alla elever och som alla elever borde kunna delta på oavsett religiösa 

tillhörighet. De menade att skolan ska vara öppen för alla och ingen elev ska känna att de inte 

kan medverka på skolavslutningen p.g.a. lokalen den hålls i.  

Jasmine och Arian tyckte att firandena av de kristna högtiderna var förenliga med skolans 

icke-konfessionalitet. Detta förklarade de med att firandena trots att de hade religiösa rötter 

idag var neutrala inslag. Det handlar inte om förkunnelse, om att få eleverna att tro på ett visst 

sätt, utan det handlar om traditioner, om att ha något att samlas kring, att fira. Arian tyckte 

även att man skulle kunna inkludera andra religionerns firanden i den svenska skolan. Arian 

som jobbar på en skola med mycket muslimska elever menade att det skulle vara positivt om 

man t.ex. även firande Eid på skolan. Jasmine, som till skillnad från Arian jobbar på en skola 

med majoritet elever från en kristen kultur, hade svårare att se att andra religioners traditioner 

skulle firas i skolan. Hon menade att kristendomen ändå hänger ihop med nationen och att vi 

har en tradition i att vara ett kristet land. Men om en annan religions traditioner i framtiden 

skulle vara inrotad i den kristna kulturen, då skulle det vara möjligt att fira det i skolan. I 
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dagsläget, menade Jasmine, att det inte såg ut så. Detta tycker jag visar på hur en 

religionslärare som jobbar på en månkulturell skola kan skilja sig från en lärare som jobbar på 

en homogent svensk skola. En lärare som jobbar på en mångkulturell skola kanske mer känner 

behovet av att fira andra religioners kulturer för att vara inkluderande medan en skola där 

majoriteten är kristna kanske inte känner samma behov. Men för att kunna dra några säkra 

sådana konklusioner i denna uppsats skulle det behövas fler informanter. 

Mattias och Tove tyckte att det är problematiskt att kombinera skolans icke-

konfessionalitet med att skolan firar kristna traditioner. Mattias, som trots att han tyckte att 

skolan ska fira kristna traditioner, tyckte att detta samtidigt blev väldigt ambivalent. Han fick 

svårt att få det att gå ihop med icke-konfessionaliteten. Men han menade att det är ett fritt val 

om man vill vara med på skolavslutningen och Luciafirandet eller inte. Tove menade att det är 

problematiskt att kombinera det med ord som icke-konfessionalitet, däremot är det 

oproblematiskt att kombinera det med läroplanens första kapitel som tar upp att skolan ska 

vila på kristen tradition. Tove menade att det beror på vad man betonar i firandena i skolan. 

Betonar man det som ett utryck för kristen tro eller betonar man det som ett uttryck för svensk 

tradition och kulturarv. Om man betonar det senare då drar man åt det icke-konfessionella 

hållet, enligt Tove. Tove tyckte även att det är synd att andra religionerns traditioner inte 

uppmärksammandes i skolan. Hon tyckte det är en brist på hennes skola.  

Men när är något religion och när är något tradition? Åtskiljningen av dessa begrepp var 

inte lätt att komma fram till, varken för informanterna eller för mig som ska tolka materialet 

från intervjuerna. Men den uppdelning som går att urskiljad är att gränsen mellan tradition 

och religion måste dras av den den enskilda individen. Jasmine menade att hon personligen 

skiljer på religion och tradition genom att tänka att när man lägger sin själ, sitt hjärta, i det 

man uttövar då är det religion. Medan en tradition kan man utöva genom att stå vid sidan om, 

då går man inte in i utövadet med hjärtat och själen, utan utövandet sker utanför en själv. 

Även Tove drog gränsen i den enskilda personens upplevelse. Om den enskilda personen 

upplever en handling som tradition snarare än religion då är det en tradition. Hon menade att 

det antagligen inte var många av Luciakanditarterna på skolan som skulle säga att de ställde 

upp för att de var kristna, eller som skulle anse att man måste vara kristen för att ställa upp 

som Lucia, och då blir inte Luciafirandet religiöst. Det blir alltså den enskilda individens 

uppfattning som blir markören för om något ska uppfattas som traditionellt eller som religiöst 

utifrån denna gränsdragning som Jasmine och Tove uttrycker.  

Men med detta skulle man kunna säga att om någon elev uppfattar kyrkobesöket på 

skolavslutnigen eller Luciatåget på skolan som ett religiöst uttryck snarare än en traditionell 
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förteelse så är det mycketväl ett religiöst uttryck och inte en traditionell förteelse. Jag kommer 

återigen knyta an till Borevi som finns presenterad i mitt forskningsläge. Hon skriver att 

uppfattas handlingar, symboler och uttryck som religiöst laddade är de också religiöst laddade 

och därmed är det stötande ur religionsfrihetssynpunkt att ha sådana inslag i undervinsningen 

eller i skolmiljön.
64

 Och eftersom varken skolverket, skolinspektionen, skolans rektor eller 

lärarna kan avgöra hur olika aktiviteter på skolan ska tolkas av eleverna är det också konstigt 

att dessa ska sätta gränsen för vad som borde tolkas som religiöst och vad som borde tolkas 

som tradition.  

Utgår vi ifrån denna premiss när vi definerar tradition och religion kan alla skolans 

traditioner tolkas eller uppfattas som religiösa uttryck och då hamnar alla informanter i nya 

modeller. Mattias positiva inställning till skolavslutning i kyrkan och firandet av Lucia i 

skolan gör att han strävar mer mot positiv än negativ religionsfrihet. Eftersom den negativa 

religionsfrihetsmodellen innehåller rätten att inte vilja veta av en religion, rätten att slippa 

utsättas för religion och rätten att inte utöva någon religion mot sin vilja, varesig detta sker 

p.g.a. att man är ateist eller muslim som inte vill utöva kristendom. Modellen den negativa 

religionsfriheten innehåller även att ingen ska behöva ge sin religiösa identitet tillkänna mot 

sin vilja. Det måste den som väljer att avstå från skolavslutningen i kyrkorummet och den 

som väljer att avstå från att fira Lucia. Även Jasmine glider in i modellen positiv 

religionsfrihet av samma orsaker. Arian och Tove hamnar mellan den negativa 

religionsfrihetsmodellen och den positiva religionsfrihetsmodellen. De tillmötesgår dem som 

vill ha rätt till negativ religionsfrihet, i och med att de anser att skolavslutningen inte ska 

hållas i en kyrka. Samtidigt som de kan tänka sig att fira inte bara kristna traditioner utan även 

andra religionerns traditioner i skolan. Därför platsar Arian och Tove inte bara i modellen för 

negativ religionsfrihet utan även i modellen för positiv religionsfrihet. 

 

7.3 Den icke-konfessionella undervisningen 

 

Som jag diskuterade i mitt forskningsläge är det flertalet tidigare forskare som anser att 

läroplanerna aldrig varit specifika i vad de menar när de använder begreppet icke-

konfessionell. Gränsen för vad som anses som icke-konfessionellt är därför inte alltid lätt att 

dra.
65

 För att se hur mina informanter tänkte kring sin egen icke-konfessionella undervisning 

frågade jag dem om vilka aktiviteter de skulle kunna inkludera på sina egna lektioner. Först 

                                                 
64 Borevi, 1997, s. 37, 49-55. 

65 Borevi, 1997, s. 41, 50-53. 
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ponerade jag att de hade undervisning i kristendomen och sedan att de hade undervisning i 

islam och de teman jag tog upp var det religiösa rummet, den heliga skriften och det religiösa 

utövandet. 

När jag frågade lärarna om de kunde tänka sig att ta med sina elever till en kyrka i 

undervisningen om kristendom ställde sig alla lärarna positivt till detta. De menade att istället 

för att enbart stå vid en katedel och berätta om kyrkorummet och om prästen så vore det bra 

om eleverna fick följa med och beskåda kyrkorummet själva och prata med prästen. Där 

kunde eleverna fråga prästen frågor som de själva kanske inte kunde besvara. Detta skulle 

vara ett bra sätt att konkretisera undervisningen och koppla den till verkligheten. De var även 

positiva till att ha läsning ur bibeln. Det tyckte det kunde vara bra att gå till källan om man 

vill få förståelse för kristendomen. Men när de kom till frågan om de kunde ta med sina elever 

till att beskåda en kristen gudstjänst gick åsikterna isär.  

Mattias, Arian och Tove skulle kunna ta med sina elever på en gudstjänst. Mattias tyckte 

att det kunde vara ett bra sätt för eleverna att få in bilden på hur en gudstjänst går till. Han 

trodde att eleverna skulle lära sig mer om de fick uppleva, och inte enbart lyssna på 

beskrivningar om, gudstjänster. Syftet med besöket skulle vara att observera en gudstjänst 

men om eleverna själva ville delta skulle de också få göra det tyckte Mattias. Även Arian 

skulle kunna ta med sina elever i undervisande syfte. Han menade att han skulle se sig själv 

och sina elever som observatörer. Gränsen mellan att observera och att delta menade han var 

att deltagandet kräver att man tror på det prästen säger, att man tror på innehållet och att man 

är med i bönen. Att man ställer sig upp när alla andra ställer sig upp och sjunger när de andra 

sjunger, det tyckte Arian hörde till hyfs. Han ansåg att man fortfarande var observatörer även 

om man stod upp och sjöng med i psalmerna, för delta det gjorde man enbart när man själv 

ville, och då med tro. Tove skulle kunna tänka sig att erbjuda sina elever att ta med dem på 

gudstjänst. Hon skulle ta med de som var intresserade av att följa med och låta de som inte var 

intresserade slippa. Hon skulle tycka det var kul om eleverna var intresserade men samtidigt 

inte tvinga någon. Syftet med besöket skulle vara att observera men om hennes elever kände 

ett deltagande skulle hon varken förbjuda eller rekomendera det.  

Jasmine var den enda av religionslärarna som inte kunde tänka sig att ta med sina elever på 

en gudstjänst. Hon menade att det fanns två orsaker till att hon inte ville det. Det ena orsaken 

var av respekten för de som går på gudstjänsten. Hon menade att om hon var på gudstjänst 

skulle hon inte vilja att det var elever där som observerade henne. Den andra orsaken var av 

respekt för eleverna. Hon tänkte sig att vissa elever skulle uppfatta det som jobbigt, att de 

kanske skulle känns sig tvingade att delta. ”Om jag skulle ta dit en klass, så kanske en del 
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skulle känna att om vi inte är med och sjunger så kanske vi får ett sämre betyg. Att de skulle 

känna att de blir bedömda på gudstjänsten, blir konstigt tycker jag.”
66

 Jasmine skulle alltså 

undvika denna typ av inslag i sin undervisning för att undvika att någon elev skulle känna sig 

tvingad till att delta i ett religiöst uttryck mot sin vilja.  

När det kom till frågorna om undervisning i islam såg svaren från religionslärarna till stor 

del liknande ut som i frågorna kring undevisningen i kristendom. Av samma orsak sa Jasmine 

att hon inte skulle ta med sina elever på en muslimsk fredagsbön. Men hon kunde ta med sina 

elever till en moské där de skulle kunna ställa frågor till en imam och hon kunde läsa ur 

Koranen för sina elever, på samma sätt som hon kunde läsa ut Bibeln. Även Mattias och Tove 

tog samma ställningtaganden till moskén, Koranen och fredagsbönen som till kyrkan, Bibeln 

och gudstjänsten. Arian hade också samma ställningstaganden till moskén och Koranen men 

när det kom till fredagsbönen blev han mer osäker på hur han skulle gå tillväga. Han sa att 

han skulle kunna ta med sig sina elever till fredagsbönen och gränsen mellan att delta och 

observera var densamma som i gudstjänsten. Men när han kom till den konkreta 

beskrivningen av fredagsbönen stötte han på svårigheter: 

”Om man går på en muslimsk fredagsbön och ska vara med bland alla andra skulle det kännas 

konstigt om man bara står och tittar på när de andra ber. Jag känner också att det skulle kännas 

konstigt att knäböja och sätta ner pannan i golvet. Det skulle vara en svår situation för mig. Jag 

skulle kanske ha större förståelse för elever som inte vill göra så än elever som inte ställer sig upp 

och sjunger en psalm på en kristen gudstjänst. Och det kanske är för att jag är uppvuxen i det 

kristna samhället. Det ligger mig närmare. Alltså jag känner mig mer nära de kristna 

värderingarna och sedvanorna än de muslimska.”
67

 

Jag tolkar detta som att Arian vill behandla alla religioner på liknande sätt men att när det väl 

kommer till kritan blir det svårt för honom att göra det. Detta på grund av att kristendomen 

inte är lika främmande för honom som andra religioner. Vilket gör att han har en omedvetet 

öppnade attityd mot kristendomen än vad han har mot t.ex. islam. Jag tror att detta är ett 

vanligt förekommande fenomen och inte bara i skolan utan i hela samhället. Och jag skulle 

också vilja säga att detta är en konsekvens av att vi läser mer om kristendom än om andra 

religioner i vår religionsundervisning. Detta är en konsekvens av att firar kristna högtider i 

skolan och är mer vana vid det kristna rummet. Eftersom vi själva är vana vid kristendomen 

antar vi, att liksom oss själva, borde ingen annan bli stött av att gå på skolavslutning i kyrkan 

eller fira Lucia den 13 december. Gränsen för vad som är acceptabelt att göra i skolan när det 

                                                 
66 Jasmine, 21:59-22:10. 

67 Arian, 18:00-19:12. 
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kommer till kristendomen är långt mer uttänjd än gränsen för vad som är acceptabelt när det 

kommer till andra religioner. 

Jag frågade även mina informanter om vad de tyckte om fallet på Östermalmskolan. De 

alla var eniga att om yoga visserligen ursprungligen kom ifrån hinduismen men att detta inte 

betydde att den yoga som används idag alltid var kopplad till religion. Om syftet hade varit 

tydligt att det endast var av träning som man utförde yogan på Östermalmsskolan tyckte 

Mattias, Jasmine, Arian och Tove att detta inte var problematiskt. Däremot gick deras åsikter 

åter isär när jag frågade dem om utövande av yogan på religionslektionen. Mattias, Arian och 

Tove tyckte att det skulle kunna vara ett bra moment i undervisningen för att eleverna ska få 

insyn i den hinduiska och buddhistiska religionen. Men det skulle ske i undervisningssyfte 

och detta syfte skulle vara tydligt förklarat för eleverna. Eleverna skulle inte behöva utföra 

yoga regelbundet och det skulle heller inte talas för att man utförde yoga. De ansåg att det inte 

var religiöst utövande så länge det inte utfördes med syftet att nå andar eller att öppna upp sig 

för andar, och då var det förenligt med icke-konfessionaliteten. Jasmine däremot skilde sig 

från resterande informanter. Jasmine ansåg att om man höll yoga eller meditation på 

religionslektionen blir det automatiskt ett annat syfte än om man hade utfört det som på 

Östermalmsskolan. Då bli syftet att visa på en religion, och yogan och meditationen kan då 

istället bli religiöst utövande. Jasmine menade att eleverna på högstadiet befinner sig i 

brytpunkten mellan barn och ungdom och att de därför har mycket av sina föräldrars 

förväntningar på sig och än inte blivit mogna nog att bilda sin egna åsikt. Föräldrarna kanske 

säger att yoga skulle vara att öppna upp kroppen för onda andar eller att yoga gör barnet orent 

eller liknande. Detta kan skapa en konflikt inom eleverna, en konflikt mellan att göra som 

läraren säger eller som mamma och pappa säger, menade Jasmine. Och hon ansåg att denna 

konflikt var onödig att skapa. Därför skulle Jasmine undvika att utföra övningar som yoga 

eller meditation på sina religionslektioner.   

Av dessa frågor att dömma till mina informanter skulle jag vilja placera Mattias, Arian 

och Tove i modellen positiv religionsfrihet. De har en bild av att ju mer av en religion 

eleverna får ta del av desto mer lär de sig. Och att vara i situationer där det utövas religion 

som på gudstjänsten och fredagsbönen, eller att utöva yoga eller meditation, ser de inte som 

att tvinga på eleverna religion. Utan som att lära eleverna om religion och om religiösa seder 

och bruk, vilket inte går emot icke-konfessionaliteten. Så länge motivet inte är att omvända, 

utan att lära. De är även inne på modellen barnens positiva religionsfrihet. De försöker 

introducera, informera och tala för alla religioner utan att särskilja dem eller favorisera någon 

av dem och därmed främjar de friheten till religion utan att vara konfessionella. Men Tove 
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hamnar även i modellen negativ religionsfrihet. För trots att hon erbjuder att ta med eleverna 

på gudstjänst/fredagsbön och kan tänka sig att utöva yoga/meditation, talar hon väldigt tydligt 

och flera gånger om, om att detta måste ske frivilligt. Eleverna får delta om de själva är 

intresserade av att delta. Därmed kommer hon även in i modellen barnens negativa 

religionsfrihet. Eleverna kan alltså själva välja att ställa sig utanför alla dessa aktiviteter som 

Tove skulle erbjuda dem, om de själva inte vill. Personligen tror jag att detta är ett väldigt bra 

sätt att tänka på, dock tror jag att det är väldigt svårt att utföra detta i praktiken för många 

lärare. Det innebär dubbelt så mycket planering och dubbelt så mycket jobb eftersom du inte 

enbart ska undervisa för en klass, utan för en klass uppdelat i två grupper. Du måste också 

befinna dig på två olika platser, på gudstjänsten med de elever som vill följa med och i 

klassrummet med de elever som inte vill följa med. Därför tror jag att religionslärare antingen 

tenderar att ta med alla elever på t.ex. ett studiebesök i moskén oavsett om det är alla elevers 

önskan. Eller att man inte gör någon sådan aktivitet för att undvika komplikationer med 

elever eller föräldrar.  

Jasmine skulle jag placera i modellerna negativ religionsfrihet, barnens negativa 

religionfrihet och i föräldrarnas negativa religionsfrihet. Jasmine har mer fokus i sin 

undervisning på att inte tvinga på någon religion. Att inte någon elev ska känna att de tvingas 

utföra religion mot sin vilja. Därför väljer hon bort denna typen av moment i undervisningen 

för att eliminera den risken. Och på detta sätt tvingar hon heller inte eleverna att ge sin 

religiösa övertygelse tillkänna. Hon gör detta med hänsyn till att barnen inte ska utsättas för 

religiösa miljöer och utövanden, alltså barnens negativa religionsfrihet. Men hon tar även 

hänsyn till föräldrarnas negativa religionsfrihet, då hon inte vill skapa konflikt mellan det hon 

lär ut på sina lektioner och den tros- och livsåskådning som föräldrarna har och lär sina barn.   

 

7.4 Religionsfrihet som föräldrarnas eller barnens religionsfrihet 

 

Sundin, vars artikel jag tog upp i forskningsläget, menar att det i läroplanen inte fanns någon 

tydlig definition av vad som menas när det står att eleverna på skolan ska ha religionsfrihet. 

Hon menar att de formuleringar som fanns i läropanen kring elevernas religionsfrihet kan 

motstrida varandra och att det är inte tydligt vems religionsfrihet skolan ska ta hänsyn till, 

barnens eller föräldrarnas.
68

 Därför blev det intressant för mig att ta reda på vems 

religionsfrihet mina informanter prioriterar. För att ta reda på detta målade jag upp ett 

scenario för Mattias, Jasmine, Arian och Tove: Du har religionsundervisning i buddhism och 
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som en del av undervisningen vill du ta med eleverna till ett buddhistiskt tempel. Alla eleverna 

i klassen ser fram emot detta besök, men du får veta att några av föräldrarna blir upprörda 

över att deras barn ska göra detta besök. Hur skulle du agera i denna situation? 

Samtliga informanter sa att de först och främst skulle kontakta föräldrarna och förklara 

syftet med studiebesöket, att det inte handlade om att de skulle omvända deras barn utan 

enbart visa på buddhismens religiösa rum. Tove sa att hon, när hon kontaktade föräldrarna, 

skulle poängtera frivilligheten i att följa med och att eleverna såg fram emot besöket. Men om 

någon förälder var emot skulle hon inte ta med dennes barn, men fortfarande göra 

studiebesöket med resterande elever. Arian tyckte det var synd om inte alla elever kunde följa 

med. Han skulle inte poängtera frivilligheten utan skulle försöka få föräldrarna att gå med på 

studiebesöket. Men om dessa av väldigt starka skäl fortfarande skulle vilja hålla sina barn 

hemma skulle han inte tvinga med eleverna. Men han skulle fortfarande göra besöket med de 

elever som kunde följa med.  

Jasmine menade att om det handlade om en elev som aldrig fick följa med på något 

studiebesök oavsett vilken religions rum man besökte, då skulle hon lämna över det beslutet 

till rektorn. Hon skulle tycka att det var jobbigt att göra studiebesöket om det gick mot 

föräldrarnas vilja. Hon var rädd för att om hon tog med barnet mot föräldrarnas vilja skulle 

hon skapa den där konflikten hos eleven (samma konflikt som hon talade om vid 

gudstjänst/fredagsbönsbesöket och vid yoga och meditation på undervisningen). Men trots 

detta skulle hon ändå försöka få med alla elever. Jasmine sa att om det inte räckte med att 

beskriva syftet med studiebesöket när hon kontaktade föräldrarna skulle hon erbjuda 

föräldrarna att själva följa med för att lugna deras oro och få dem att förstå att det inte 

handlade om religiöst omvändande. I sista hand, om föräldrarna forfarande var emot, skulle 

hon låta eleven stanna hemma. Men Jasmine menade också att  om eleven verkligen ville följa 

med och uttryckligen kom fram till henne och sa detta, skulle hon låta rektorn informera 

föräldrarna om att studiebesöket var en obligatorisk del av undervisningen. Att eleven inte får 

ledigt, och på så sätt kringå föräldrarna. För hon tyckte att det var viktigt att eleven också fick 

en chans. Bara för att elevens föräldrar tyckte på ett visst sätt var det inte säkert att barnet 

tyckte likadant.  

Även Mattias skulle, liksom Jasmine, ta till med att studiebesöket är en obligatorisk del av 

undervisningen och att det blir frånvaro för de elever som inte deltar. Mattias skulle liksom de 

andra först försöka förklara syftet med studiebesöket för föräldrarna och försöka förhandla sig 

till att eleven ska få följa med. Men om detta inte fungerade skulle han hävda frånvaron. 

Mattias poängterade att han tyckte att det är farligt om man böjer sig eller viker ner sig för 
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sådana saker. Om man undviker att göra vissa aktiviteter för att föräldrarna inte vill, då får 

man snart inte göra någonting alls. Men Mattias sa också att han tror att det i slutändan ändå 

blir föräldrarna som avgör om de låter sitt barn vara med eller inte. Om de låter sina barn vara 

i skolan då studiebesöket ska göras eller om de håller dem hemma.  

Om vi ni ska applicera mina modeller på religionslärarnas svar på denna fråga skulle jag 

hävda att Tove tar mest hänsyn till förädrarnas negativa religionsfrihet och hon tar väldigt lite 

hänsyn till barnens positiva religionsfrihet. Hon nämner enbart att barnen var positiva till 

detta besök till föräldrarna, men låter därefter beslutet vara helt och hållet i föräldrarnas 

händer. Vill de inte att deras barn ska besöka ett religiöst rum då låter hon bli att ta med dem. 

Därmed låter hon föräldrarnas religionsfrihet överskrida barnens religionsfrihet. Desamma 

gäller Arian. Även Arian, vars försök att få med alla elever är större än Toves, låter i 

slutändan föräldrarna stå för beslutet över barnen och placeras därmed in i samma modell som 

Tove. Jasmines påpekande av hennes svårigheter att göra sådana aktiviteter mot föräldrarnas 

vilja gör att jag placerar henne i föräldrarnas negativa religionsfrihet. Hon tar överlag mycket 

hänsyn till föräldrarnas vilja. Men samtidigt gör hon en större ansträngning till att få med 

eleverna på studiebesöket. Hennes val att göra det till ett obligatoriskt moment i sin 

undervisning för att kringgå föräldrarna, gör att jag väljer att placera henne i barnens positiva 

religionsfrihet också. Mattias platsar i modellen barnens positiva religionsfrihet. Han gör 

också försök till att nå föräldrarna men ser barnens önskan att besöka buddhisternas tempel 

som viktigare än föräldrarnas åsikt. För honom går barnens positiva religionsfrihet framför 

föräldrarnas negativa religionsfrihet. Barnens rätt att välja prioriteras framför föräldrarnas rätt 

att fostra. 

 

7.5 När undervisningen blir konfessionell, när religionsfrihet inte lägre råder 

 

Mina informanter har en ganska tydlig bild av när något går över från att vara icke-

konfessionellt till att vara konfessionellt. De skulle säga att när du undervisar för att omvända 

då undervisar du konfessionellt. Undervisningen blir således konfessionell om syftet är 

konfessionellt. De skulle även säga att om du inte tvingar dina elever att utöva religion då 

undervisar du icke-konfessionellt. Mattias skulle även lägga till att om du undervisar lika 

mycket i alla religioner då undervisar du icke-konfessionellt. Men gränsen för när man utövar 

religion och när man inte utövar religion är det som skiljer sig. Därför går också åsikterna isär 

om när religionsfrihet inte längre råder i undervisningssammanhang. För Jasmine gick 

gränsen när jag tog upp att besöka en gudstjänst eller en fredagsbön, och när jag tog upp att 
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utöva yoga eller meditation på en religionslektion. Hon ansåg att vara medverkade när andra 

utövande religion, eller att själv utöva något som skulle kunna tolkas som religion, då var man 

ute på hal is. Då riskerade man att undervisa konfessionellt och att inte ta hänsyn till allas 

religionsfrihet.  

De andra religionslärarna, Mattias, Arian och Tove drar gränsen längre fram. Dessa tre 

skulle kunna ta med eleverna på gudstjänsten och på fredagsbönen, och de skulle kunna utföra 

yoga och meditation på lektionen. För de anser inte att syftet med dessa aktiviteter skulle vara 

att utöva religion utan att undervisa i religion. Jag frågade dem om de skulle kunna läsa upp 

en bön på religionslektionen, och de sa att det kunde de. De skulle inte säga åt sina elever att 

knäppa händerna och förenas i bön, eller att vända sig mot Mecka, men de skulle kunna läsa 

upp en bön och säga: såhär låter bönen. Jag frågade dem om de skulle kunna ta med sina 

elever till ett buddhistiskt firande, firandet av Vesak. Det kunde de göra. De skulle inte följa 

med eleverna för att dansa med i firandet och hylla Buddha, men de kunde ta med eleverna 

för att titta på firandet. Jag frågade om de skulle kunna fira en religiös högtid i klassrummet 

och de svarade att de skulle kunna visa på, demonstrera högtiden, t.ex. genom att visa på 

högtidsmaten. Men de skulle inte be med sina elever innan de åt maten och demonstrationen 

skulle inte av eleverna få upplevas som att de är utövare av den religion som demonstreras. 

Det sistnämnda exemplet kunde även Jasmine tänka sig att utöva på sin religonsundervisning. 

Man kan alltså säga att samtliga religionslärare anser att det inte är acceptabelt att inkludera 

ett moment i sin undervisning där de själva anser att eleverna utövar religion.  

Här vill jag stanna upp och poängtera att jag skriver ”där de själva anser att eleverna utövar 

religion”. För informanterna utgår hela tiden utifrån sig själva när de bedömmer vad som är 

konfessionellt och icke-konfessionellt; när de bedömmer vad som är religiös utövning och vad 

som inte är religiös utövning; vad som är tradition och vad som är religion. De tenderar att 

tänka att om jag anser att detta inte är religöst utövande, då är det inte religiöst utövande. 

Jasmine gör detta mindre än de andra informanterna eftersom hon undviker aktiviteter i sin 

undevisning, som kan tolkas som religiösa av andra. Men även hon gör det. Mattias anser att 

om inte han upplever firandet av Lucia som religiöst, då är det inte religiöst. Jasmine anser att 

om inte hon upplever julavslutning i kyrkan som religiöst, är inte julavslutning i kyrkan 

religiöst. Arian anser att om inte han upplever att ställa sig upp och sjunga med i psalmerna på 

en gudstjänst som religiöst utövande, då är inte denna handling religiöst utövande. Tove anser 

att om inte hon upplever yoga som religiöst uttyck, är inte yoga ett religiöst uttyck. De 

tenderar att tänka att om inte jag ser denna handling som religiös då borde heller ingen annan 

uppeva denna handling som religiös. De tenderar att tänka att handlingarna behöver inte bli 



   

 3

5

 

religiösa bara för att dess yttre former är religiösa. Religionsutövning blir det först när du går 

in i det med tro. 

Men eftersom informanterna menar att de inte inkluderar moment i sin undervisning där de 

anser att eleverna utövar religion kan man säga att de alla skulle tycka att de är måna om 

barnens negativa religionsfrihet. Uppfattningen för när man klivit över gränsen för barnens 

negativa religionsfrihet är dock olika. Därför tycker jag att man kan urskilja olika grader av 

hänsyn till barnens negativa religionsfrihet. Jasmine är den mest måna om barnens negativa 

religionsfrihet. Hennes aktsamhet för barnens negativa religionsfrihet kan överskrida hennes 

aktsamhet för barnens positiva religionsfrihet. Därefter placerar jag Tove. Toves betoning på 

elevens frivillighet i alla situationer gör att hon inte bara tar hänsyn till barnens positiva utan 

även till barnens negativa religionsfrihet. För Arian och Mattias är barnens positiva 

religionsfrihet utgångspunkten i deras undervisning.  

 

7.6 Religionsfriheten finns i den icke-konfessionella skolan 

 

När jag frågade mina informanter om hur de själva uppfattade begreppet religionsfrihet 

beskrev Mattias och Tove religionsfriheten som friheten till religion. Mattias var mer inne på 

den teoretiska positiva religionsfriheten och menade att alla människor ska få tycka, tänka och 

tro på vad man vill. Tove tyckte densamma men lade i sin beskrivning till även den praktiska 

positiva religionsfriheten, att man ska har rätt att utöva sin religion. Jasmine och Arian 

betonade inte bara friheten till religion utan även friheten från religion i sina definitioner av 

religionfrihet. Arian betonade den teoretiska positiva och negativa religionsfriheten, att man 

har rätt att tro eller inte tro. Och Jasmine den praktiska positiva och negativa religionsfriheten, 

att alla har rätt att utöva eller att inte utöva religion. 

Samtliga informanter tyckte att den icke-konfessionella skolan gick hand i hand med 

religionsfriheten, då den icke-konfessionella skolan garanterade att inte indoktrinera något 

tyckande eller tro. Därför fanns där frihet att tro eller att inte tro på någon religion, och därför 

fanns det religionsfrihet på den icke-konfessionella skolan. När jag frågade dem om en 

konfessionell skola kan vara förenlig med religionsfrihet, ansåg samtliga informanter att om 

den konfessionella skolan var icke-konfessionell i sin undervisning och verkligen uttryckte 

elevernas frivilllighet i de konfessionella inslagen, då kunde den vara förenlig med 

religionsfriheten. Men samtliga var väldigt skeptiska till att detta verkligen var möjligt. Med 

detta drar jag slutsatsen att ingen av informanterna platsar i modellen föräldrarnas positiva 

religionsfrihet. Ingen av religionslärarna anser att religionsfrihet är likamed att barnen enbart 
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ska få del av föräldrarnas religion, och att det är skolans uppgift att tillhandahålla dem 

undervisning i enhet med föräldrarnas religion. Istället ansluter sig dessa fyra religionslärare 

till den definition av religionsfrihet i undevisningssammanhang som Sundin representerade i 

mitt forskningsläge. Att undervisningen i skolan måste vara allsidig och saklig och ge 

kunskap om olika religiösa åskådningar på likvärdigt sätt för att icke-konfessionalitet ska 

råda.
69

 Religionsfriheten finns i den icke-konfessionella skolan. 

 

8. Konklussioner och avslutande diskussion 

 

Förhoppningsvis har man i detta skede fått lite mer klarhet om varför jag valde att placera 

mina informanter på det sätt som jag beskrev i början av analysen. Jag vill påpeka att enbart 

för att jag placerade t.ex. Mattias i den positiva religionsfriheten innebär inte detta att han inte 

alls tog hänsyn till den negativa religionsfriheten. Utan enbart att jag tyckte att svaren från 

intervjun ledde till att jag uppfattade honom till att lägga mer vikt på positiv religionsfrihet än 

på negativ religionsfrihet. Densamma gäller de andra religionslärarna. Samtliga informanter 

skulle ha kunnat placeras olika men det blev det övervägande, det som poängterades mest, det 

som uppkom flera gånger som blev det avgörande för hur jag placerade dem i modellerna.  

Min frågeställning till denna uppsats löd: Hur ser religionslärare för grundskolan på 

skolans icke-konfessionalitet och vilka konsekvenser får det för hur de tolkar och anser att de 

upprätthåller religionsfrihet i undervisningssammanhang? För att förtydiga mina analys 

sammanfattar jag svaret på detta sätt. Mattias och Arian tolkade skolans icke-konfessionalitet 

som att deras egna värderingar, åsikter, tro eller brist på tro inte skulle påverka eleverna i 

deras ställningstaganden kring religiositet. Deras tolkning av icke-konfessionaliteten visade 

sig vara att undervisa i enighet med den positiva religionsfriheten och i enighet med barnens 

religionsfrihet. För Arian innebar detta även att till viss mån undervisa i enighet med 

föräldrarnas religionsfrihet. Jasmine som tolkade skolans icke-konfessionalitet som att det inte 

ska finnas några obligatoriska inslag där man tillber och utövar religion, hamnade i den 

negativa religionsfriheten. Hennes tolkning av icke-konfessionalitet inkluderade främst 

barnens religionsfrihet, men även föräldrarnas. Tove vars definition av skolans icke-

konfessionalitet var att alla i skolan skulle ha frihet att tycka, tänka och tro vad de vill. Och att 

skolan skulle presentera olika alternativ för eleverna utan att värdera dem, visade sig platsa 

mestadels i den positiva men också i den negativa religionsfrihetsmodellen. Hon inkluderade  

barnens religionsfrihet men också föräldrarnas religionsfrihet i hennes tolkning av skolans 

                                                 
69 Sundin, 2006, s. 131. 
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icke-konfessionalitet. Det som är intressant med denna undersökning är att se att 

religionslärare kan tolka och upprätthålla religionsfrihet på olika sätt i sin undervisning trots 

att de alla utgår ifrån samma skollag och samma läroplan. Därmed kan man säga att skollagen 

och läroplanens ospecifiserade påbud om att skolan ska vara icke-konfessionell och att 

religionsfrihet ska råda i skolan lämnar det upp till lärarna att tolka detta. Det blir alltså upp 

till lärarna att avgöra när ett ting, en symbol, ett rum eller en handling är religiöst och när det 

upphör att vara religiöst. Och det blir upp till skolan att avgöra vad som är tradition och vad 

som är religion.  

Ur resultaten av min analys kan man tyda att de medverkande kvinnliga informanterna tog 

mer hänsyn till negativ religionsfrihet i undervisningssammanhang än vad de manliga 

informanterna gjorde. Skulle man då av detta t.ex. kunna dra slutsatsen att kvinnliga 

religionslärare tenderar att undervisa mer i enlighet med negativ religionsfrihet än vad 

manliga gör? Nej, den slutsatsen kan man inte dra, eftersom informanterna är alldeles för få 

för att kunna dra sådana allmängiltiga slutsatser. Men det skulle kunna bli ett intressant 

föremål för vidare forskning.  

En slutsats som man dock kan dra är att de informanter som medverkade i denna 

undersökning överlag tog mer hänsyn till den positiva religionsfriheten än till den negativa 

religionsfriheten, och då till barnens positiva religionsfrihet. Och kanske är det ett resultat av 

att vi befinner oss i ett mångkulturellt samhälle där friheten till religion har ett starkare behov 

av att betonas än friheten från religion. Jag nämde i mitt forskningsläge att skolan en gång i 

tiden hade en stark sammankoppling till den kristna tron. När skolan gick från att vara 

konfessonell till att vara icke-konfessionell var det friheten från religion, friheten från 

kristendomen, som hade ett behov av att betonas. Nu när skolan är en mångkulturell och 

mångreligiös skola har religionsfrihetsfrågan kommit att åter betona friheten till religion. Att 

majoriteten av mina informanter tenderar att hamna på den postiva religionsfrihetssidan skulle 

kanske kunna vara en konsekvens av detta. Men även en sådan slutsats skulle kräva en större 

undersökning.  

Det vi kan säga om att majoriteten av informanterna hamnar i den positiva 

religionsfrihetsmodellen är att de gör det p.g.a hur de definerar religiöst utövande. 

Informanterna tenderar att definera religiöst utövande inte utifrån dess religiösa paketering, 

dess religiösa yttre former, utan efter dess religiösa innehåll. Det är när man utövar med tro 

som det är religionsutövning. Går man inte in i handlingen med hjärtat då är det inte religiöst, 

utan då är det undervisning eller tradition. Därför kan informanterna undervisa i enighet med 

modellen positiv religionsfrihet utan att själva anse att de undervisar i oenighet med skolans 
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icke-konfessionalitet. Däremot kan andra anse att de inte undervisar i enighet med icke-

konfessionaliteten. Detta blir konsevensen av att skollagen och läroplanen lämnar det i 

lärarnas händer att avgöra när något är religiöst eller inte religiöst. Och det är därför vi 

behöver institutioner som skolverket och skolinspektionen som kan ta emot anmälningar för 

när skolan misslyckats med att vara icke-konfessionell, för när skolan misslyckats med att 

upprätthålla religionsfriheten. För det är klart att alla människors definition av religion och 

religiöst utövande inte är densamma som Mattias, Jasmines, Arian eller Toves definition av 

religion och religiöst utövande.   

När det kommer till barnens och föräldrarnas religionsfrihet blev resiltatet av denna 

undersökning att informanterna tog mer hänsyn till barnens religionsfrihet. Samtliga 

informanter såg det som skolans och sin egen uppgift att informera barnen om de olika 

religiösa och icke-religiösa åskådningarna som finns, för att barnen själva ska få välja vad hen 

vill tro. Men det framkom också att majoriteten av informanterna även tog hänsyn till 

föräldrarnas religionsfrihet. Ingen av religionslärarna placerades i modellen föräldrarnas 

positiva religionsfrihet men tre av informanterna pacerades i föräldrarnas negativa 

religionsfrihet. Man kan alltså säga att det finns en gräns för barnens religionsfrihet. Denna 

gräns dras av föräldrarnas negativa religionsfrihet. Att religionslärarna tar hänsyn till 

föräldrarnas tro och tänkande är bra, men man ska nog fråga sig om det är rätt att föräldrarnas 

negativa religionsfrihet ska få gå ut över barnens religionsfrihet. Om eleven utesluts ur 

aktiviteter som är till för att eleven ska få lärdom om olika religioner; om eleven enbart får ta 

del av undervisning som är förenlig med föräldrarnas religiösa övertygelse; kommer barnet att 

få en ensidig undervisning som inte är förenligt med att skolan ska vara icke-konfessionell. 

För att eleverna ska få en allsidig undervisning krävs det att skolan i första hand främjar 

barnens religionsfrihet.  

Ingen av mina informanter hamnade som sagt i modellen föräldrarnas positiva 

religionsfrihet. För att hamna inom denna modells ramar skulle det krävas att religionslärarna 

ansåg att skolans och deras egen uppgift var att ge undervisning som var i enighet med 

föräldrarnas religiösa övertygelser. Det var det ingen av religionslärarna som tyckte. För att 

komma åt denna sortens lärare måste jag nog intervjua religionslärare på konfessionella 

skolor som delar skolans konfession. 

Därmed har jag sammanfattat uppsatsen konklussioner och placerat informanterna i de 

fyra modeller som framkom i teorin. Jag har även diskuterat vilka av modellerna som är mest 

applicerbara på de religionslärare som intervjuades till denna uppsats. Det som följer 

hädanefter är det jag kallar avslutande diskussion. Det jag vill diskutera är att skolan 
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fortfarande särskiljer kristendomen från ”de andra” religionerna, och att detta även syntes i 

denna undersökning. I forskningsläget till denna uppsats tog jag upp att mycket av den 

tidigare forskningen behandlar just denna problematik. Att trots att skolan ska sträva efter att 

vara icke-konfessionell, efter att inte tala för den ena eller andra religionen, är skolan än idag 

till stor del kopplad till kristendomen. Detta syns då kristendomen särskiljs i läroplanen och 

får en större beskärd del av vår religionsundervisning och då det i skolan firas kristna 

högtider. Bland mina informanter syntes detta då Mattias, Jasmine, Arian och Tove betonade 

det viktiga med att fira kristna högtider för att värna om våra traditioner, vårt kulturarv och 

vår historia. Jasmine, Arian och Tove tyckte även att det var bra att kristendomen fick större 

plats i religionsunderviningen för att det förklarade vår historia och våra traditioner. Och Tove 

använde kristendomen som utgångspunkt som hon jämförde de andra religionerna med i sin 

undervisning. Att kristendomen är kopplad till den svenska skolan visade sig även i Arians 

uttalande om besöket på den kristna gudstjänsten och den muslimska fredagsbönen. Att han 

under svarets gång kom på att han faktiskt särskiljde religionerna, trots att han inte ämnade att 

göra det. Att det visade sig att han hade mer förståelse för en elev som skulle känna sig 

obekväm på en fredagsbön än en elev som skulle känna sig obekväm på en gudstjänst, 

eftersom han själv var van vid de kristna värderingarna och sedvanorna.  

Jag tror att det är viktigt att vi ändrar på detta nu. Det borde idag vara mer i skolans 

intresse att försöka motverka ett ”vi och dem”-tänk, att försöka motverka främlingsfientlighet 

och fördomar, och att sträva efter att lära eleverna öppenhet, tolerans och pluralism. Än att 

värna om den svenska traditionen och det faktum att kristendomen en gång varit den 

dominerade religionen i skola och samhälle. Och att kristendomen skulle få lika mycket tid i 

undervisningen som de andra världsreligionerna behöver inte betyda att man förnekar 

eleverna förståelsen om att Sverige varit ett kristet land och att våra traditioner härstammar ur 

kristendomen. Den informationen kan man väl få med även om kristendomen inte skulle 

dominera vår religionsundervisning.  

När det kommer till religionsfrihetsfrågan blir det hela lite svårare. Konsekvensen av att 

det ska råda religionsfrihet i skolan kan enligt mig både betyda att man tar bort sådant som 

kan tolkas som religiösa inslag totalt, d.v.s att man tar bort både Lucia och utövande av 

meditation på lektionen om buddhism. Eller att man inkluderar sådant som också kan tolkas 

som religiösa inslag, men då gör det i undervisande syfte (såsom användandet av meditation 

på lektionen om buddhism) eller med syftet att skapa samhöringhet och gemenskap (som man 

gör när man firar Lucia och jul i skolan). Men det viktiga är att skolan inte särbehandlar 

kristna religiösa inslag. I skolan skulle man t.ex. kunna fira både Lucia, Eid och Vesak. Det är 
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när kristendomen inte särskiljs och favoriseras framför de andra religionerna som vi värderar 

alla religioner lika i skolan. Och det är först då som alla föräldrar med samma förtroende 

skickar sina barn till skolan förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån 

för den ena eller andra åskådningen. Det är först då skolan blir icke-konfessionell och det är 

först då som det råder religionsfrihet i skolan, enligt mig. 

 

9. Sammanfattning 

 

I läroplanen för grundsskolan (Lgr 11) står det att skolan ska vara icke-konfessionell och att 

religionsfrihet ska råda i skolan. Men ingen av dessa begrepp är tydligt förklarade. Syftet med 

denna uppsats var därför att ta reda på hur religionslärare för högstadiet tolkade påbudet från 

läroplanen att skolan ska vara icke-konfessionell. Och att undersöka vilka konsekvenser deras 

tolkning av icke-konfessionaliteten fick för deras syn på religionsfrihet i 

undervisningssammanhang. För att ta reda på detta genomfördes intervjuer av fyra 

religionslärare för högstadiet i Uppsalatrakten. Deras tolkningar analyserades utifrån 

uppsatsens teori som bestod av fyra förståelsemodeller av begreppet religionsfrihet: positiv 

religionsfrihet, negativ religionsfrihet, föräldrarnas religionsfrihet och barnens religionsfrihet. 

Resultatet för denna uppsats blev att majoriteten av informanterna undervisade i enighet med 

positiv religionsfrihet, d.v.s. att lärarna lät eleverna ta del av olika religiösa övertygelser, 

traditioner och sedvanor. Och att detta var förenligt med skolans icke-konfessionalitet då de 

inte gjorde det med syftet att omvända utan med syftet att lära. Det visade sig även att barnens 

religionsfrihet var viktig för religionslärarna, men att denna kunde begränsas av föräldrarnas 

religionsfrihet. Föräldrarnas önskan om att deras barn inte ska delta i någon aktivitet som de 

uppfattar som religiös var något som majoriteten av informanterna tog hänsyn till i sin 

undervisning.    
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http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPU

LSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/vad-gor-skolverket  

 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/religionskunskap  

 

 

 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Skolavslutningar
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Ingen-kritik-i-yoga-arende/
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Nyheter-Anmalningar/Ingen-kritik-i-yoga-arende/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan/curriculum.htm?code=GRGRLAR01&tos=COMPULSORY_SCHOOL&a=1#anchor_1
http://www.skolverket.se/om-skolverket/vad-gor-skolverket
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/religionskunskap
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Appendix: Intervjuguide 

 

Icke-konfessionalitet  

 

Läroplanen säger att skolan ska vara icke-konfessionell. När skulle du säga att en skola är 

icke-konfessionell? 

 

Anser du att skolan du jobbar på är icke-konfessionell? 

Om ja: På vilket sätt är den icke-konfessionell? 

Gör skolan något som skulle kunna tolkas som konfessionellt? 

Om nej: På vilket sätt är den konfessionell? 

Vad gör skolan som gör att du tolkar den som konfessionell? 

 

Hur ställer du dig till att kristendomen idag, p.g.a. formuleringen i läroplanen, får störst 

utrymme i religionsundervisningen? Motivera. 

Tycker du att detta går ihop med att skolan ska vara icke-konfessionell?  

Tycker du att du som religionslärare får det svårare att upprätthålla kravet på icke- 

konfessionalitet p.g.a. detta? 

 

Skolan du jobbar på har skolavslutning och därför ska skolan, enligt skolans tradition, bege 

sig till kyrkan för att fira detta. Hur ställer du dig till att skolan ska fira skolavslutningen i 

kyrkan? 

Om positiv: På vilka sätt anser du att skolavslutning i kyrkan är positivt? 

Är skolavslutning i kyrkan förenligt med skolan som icke-konfessionell anser 

du? På villket sätt är det/är det inte förenligt? 

Hur ser du på tanken om att skolavslutning i kyrkan handlar om att förmedla 

tradition snarare än förkunnelse?  

Vilka krav skulle du ställa på en skolavslutning i kyrkan för att den ska vara 

förenlig med skolans icke-konfessionalitet? 

Om negativ: På vilka sätt anser du att skolavslutningen i kyrkan är negativt? 

Är skolavslutning i kyrkan förenligt med skolan som icke-konfessionell anser 

du? På vilket sätt är det/är det inte förenligt? 

Hur ser du på tanken om att skolavslutning i kyrkan handlar om att förmedla 

tradition snarare än förkunnelse? 
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Vilka krav skulle du ställa på en skolavslutning i kyrkan för att den ska vara 

förenlig med skolans icke-konfessionalitet? 

Vart drar du gränsen mellan religion och tradition? 

Skulle du kunna tänka dig att någon annan religions firande kan bli en tradition i den 

svenska skolan? 

 

Du har religionsundervisning och du undervisar om kristendom.  

Skulle du kunna ta med dig dina elever till en kyrka under denna undervisning? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till att inkludera en sådan vistelse i undervisningen? 

Om nej: Vad gör att du inte vill göra en sådan vistelse? 

Skulle du kunna tänka dig att ta med dina elever till att observera en gudstjänst? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till låta dina elever observera detta? 

Vart drar du gränsen mellan att observera och att delta? 

Om nej: Vad är orsaken till att du skulle välja bort detta i din undervisning? 

Skulle du kunna inkludera läsning ur Bibeln på dina lektioner om kristendom? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till att göra det? 

Om nej: Vad är orsaken till att du skulle välja bort det? 

 

Du har religionsundervisning och du undervisar om islam. 

Skulle du kunna ta med dina elever till en moské under denna undervisning? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till att inkludera en sådan vistelse i undervisningen? 

Om nej: Vad gör att du inte vill göra en sådan vistelse? 

Skulle du kunna tänka dig att ta med dina elever till att observera en fredagsbön? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till låta dina elever observera detta? 

Vart drar du gränsen mellan att observera och att delta? 

Om nej: Vad är orsaken till att du skulle välja bort detta i din undervisning? 

Skulle du kunna inkludera läsning ur Koranen på dina lektioner om islam? 

Om ja: Vad skulle motivera dig till att göra det? 

Om nej: Vad är orsaken till att du skulle välja bort det? 

 

Finns det tillfällen då du tycker att det är svårt att hålla sig icke-konfessionell?  

Kan du ge konkreta exempel på sådana situationer? 

Hur löser du sådana situationer? 
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Religionsfrihet 

 

Vad innebär religionsfrihet anser du? 

 

Anser du att skolans icke-konfessionalitet är förenlig med religionsfriheten? Motivera. 

 

Anser du att konfessionella skolor är förenlig med religionsfriheten? Motivera. 

 

Du har säkert hört talas om fallet på Östermalmskolan, då skolan blev anmäld till 

skolinspektionen eftersom de lärde sina elever yoga som gymnastikform. Kritikerna menade 

att yoga var religiöst utövande.  

Vilken ställning tar du i denna fråga? Var det i detta fall tal om religiöst utövande? 

Om de istället hade utfört yogan på religionslektionen, hade det varit religiöst utövande?  

Anser du att utövande av yoga i skolan på något sätt kan gå emot religionsfriheten? 

Anser du att utövande av yoga i skolan på något sätt är förenligt med religionsfriheten? 

Är meditation på religionslektionen religiöst utövande? 

Är trancendental meditation på religionslektionen religiöst utövande? 

Är bön på religionslektionen religiöst uttövande? 

 

Den buddhistiska högtiden Vesak firas varje år i centrala Stockholm och du jobbar på en skola 

i centrala Stockholm, och har just då dina lektioner i buddhism. Skulle du försöka anordna att 

ni skulle kunna bege er till firandet för att observera hur buddhister firar Vesak?  

Om ja: Vad skulle motivera dig till att göra detta? 

När anser du att man går över gränsen från att observera firandet till att delta i 

firandet? 

Hur skulle du agera om några av dina elever ville delta i firandet? Skulle de få 

delta? 

Om nej: Vad skulle vara anledningen till att du valde att inte gå till högtidsfirandet? 

När anser du att man går över gränsen från att observera firandet till att delta i 

firandet? 

 

Anta att du med samma klass ska ta upp de fem världsreligionerna. Anser du att det skulle 

vara förenligt med, eller inte förenligt med, religionsfriheten om du skulle fira en religiös 
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högtid med dina elever inom alla de fem världsreligionerna för att demonstrera hur man firar 

en religiös högtid inom den religionen? 

Skulle detta gå emot att skolan ska vara icke-konfessionell enligt dig? 

 

Du har religionsundervisning i buddhism och som en del av undervisningen vill du ta med 

eleverna till ett buddhistiskt tempel. Alla elever i klasser ser fram emot detta besök, men du 

får veta att några av föräldrarna blir upprörda över att deras barn ska göra detta besök. Hur 

skulle du agera i denna situation?  

Skulle du ta med eleverna till det buddhistiska templet? Motivera. 

Skulle du låta bli att ta med eleverna till det buddhistiska templet? Motivera. 

Har du någon annan lösning på hur du skulle göra? 

 

Är det något du vill tillägga? 


