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Abstrakt 
Denna uppsats studerar med ett jämförande perspektiv hur religion gestaltas i kommunala 

skolor respektive fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att 

undersöka hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska 

direktiv om elevers formande av egna identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom 

ramen för religionsundervisning. Kvalitativa forskningsintervjuer har använts för insamling 

av empiriskt material. Med hermeneutisk tolkningsmetod har materialet sedan analyserats. 

Uppsatsen presenterar ett resultat där religionsundervisning inom respektive undersökt 

skolform generellt förmedlar objektiva innehåll för att i så stor utsträckning som möjligt ge 

elever eget tolkningsutrymme i anslutning till dessa. I viss grad uppträder emellertid även 

religionsundervisning som på subjektiva grunder tar sig an religion. Med teoretisk 

utgångspunkt i principen om religionsfrihet förefaller ensidigt och tendentiöst underlag för 

undervisning kunna styra elevernas religionsförståelser och individuella identitetsskapanden i 

en avgränsad riktning. Materialet påvisar därutöver en korrelation mellan lärares egna 

religiösa livsåskådningar och deras intentioner med undervisning och fostran generellt. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Debatten kring fristående skolor med konfessionell inriktning är och har länge varit aktuell 

inom religionsvetenskapen. Hur bemöter dessa skolformer barns och ungdomars frihet att 

autonomt reflektera över och fatta beslut i frågor av religiös, eller på annat sätt andlig, 

karaktär? För en sekulär samhällsapparat och konfessionslös skola argumenterar den klassiskt 

liberala falangen med intentionen att understödja tolerans för kulturell och religiös mångfald. 

I opposition står de religiösa försvarare som motsätter sig uppfattningen att toleranta attityder 

måste gå hand i hand med neutralt beskaffade samhällsinstitutioner och utbildningsformer. En 

global tillväxt av liberala, demokratiska värderingar har emellertid förstärkt visionen om att 

utbildning och uppfostran rimligen ska innefatta kunskapskvaliteter såsom kritiskt och 

rationellt tänkande som förutsättningar för ett kärnfullt framtida medborgarskap i en 

demokratisk stat. Konfessionella utbildningsformer har generellt kritiserats för att, till följd av 

intresset att subjektivt prioritera studiet av en specifik religion över andra trosinriktningar, 

vara sämre rustade för uppfyllandet av dessa förmågor.1 I vilken utsträckning förekomsten av 

konfessionella utbildningsinslag i skolan verkligen inverkar på barns möjlighet att forma 

personliga och särpräglade värderingar och livssyner är en fråga som i allra högsta grad är 

betydelsefull att uppmärksamma. 

Som blivande lärare i religionskunskap har jag tagit personlig ställning mot obligatoriska 

konfessionellt profilerade utbildningsinslag i skolan. Av samma anledning som en 

samhällskunskapslärare inte har för avsikt att föra över sin politiska eller ideologiska 

övertygelse till de växande, identitetssökande eleverna finns det även anledning att som lärare 

i religionsämnet ta avstånd från en religiös överföring till desamma. Med detta är det inte 

nödvändigtvis sagt att jag vänder mig mot allehanda fristående skolor med konfessionell 

inriktning förutsatt att dessa inte bedriver en undervisning som antingen har för avsikt att 

förse sina elever med religiösa budskap eller som på något sätt är särskilt rättade efter religiöst 

engagerade individer. Huruvida dessa skolformer tenderar att påverka elevers religiösa 

dragningar är sålunda något som för mig i min framtida yrkesroll är angeläget att söka svar 

på. 

                                                           
1 Alberts, Wanda. Integrative Religious Education in Europe: A Study of Religions Approach. Berlin: New York 
Walter de Gruyter, 2007. s. 318. 
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I kontrast till den undervisningsverksamhet som handhades av den katolska kyrkan under 

medeltiden har de kristna doktrinerna idag avgränsats mot åtskilliga vetenskapsområden, 

något som präglat såväl innehåll som struktur i dagens skolundervisning. 

Undervisningsverksamhet och religiös fostran har i ett historiskt förflutet gått hand i hand på 

ett sätt som skulle förefalla fullständigt orimligt för vår nu rådande utbildningsverksamhet. 

Målbilden för barns fostran har i väst genomgått en radikal omdaning sedan 1800-talet. Idag 

bedrivs undervisning med en intention att uppfostra ungdomar till suveräna 

samhällsmedborgare med goda förmågor att anpassa sig efter det ständigt utvecklande och 

moderniserande samhället. Dagens utbildningsväsende har sålunda med tiden markerat sig allt 

mer gentemot religiös åsiktstyrning.2 1994 uttrycktes för första gången i den nationella 

läroplanen att skolan ska vara icke-konfessionell.3 

Pedagogiska styrdokument utfärdade av Skolverket ger en antydan om att undervisning ska 

vara religiöst neutral. Kursplanen för religionskunskap inrymmer anvisningar om att 

undervisningen ska ”stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och 

sitt etiska förhållningssätt”. 4 I läroplanen för grundskolan ges därtill följande direktiv om 

skolans värdegrund och uppdrag: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.5 

 

Jag vill i denna uppsats utreda om förekomsten av konfessionella värden i skolverksamhet 

inverkar på elevers religionsförståelser och förmågor att självständigt forma egna 

föreställningar om religion. Som stöd har jag tagit del av yrkesverksamma religionslärares 

erfarenheter och uppfattningar i frågan. Med detta i utgångspunkt har det funnits en 

förhoppning om att kunna föra en diskussion om återhållsamheten med att låta barn och 

ungdomar komma i kontakt med religiösa attityder och värden i utbildningssammanhang. 

                                                           
2 Pedersen, Jørgen och Eklöf, Margareta. Vad är indoktrinering?: i uppfostran, i undervisning, i religion, i 
politik. Stockholm: Bonniers grafiska industrier, 1977. s. 11. 
3 Karlsson, Pia och Svanberg, Ingvar. Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende. Lund: 
Studentlitteratur, 1997. s. 27. 
4 Skolverket. Religionskunskap. 2011. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap (Hämtad 2016-05-11). 
5 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 2011. 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan (Hämtad 
2016-05-11). 
 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analytiskt jämföra hur religion gestaltas i kommunala skolor 

respektive fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att undersöka 

hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska direktiv om 

elevers formande av egna identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom ramen för 

religionsundervisning. Utifrån detta studieområde kommer jag att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

- Förekommer skillnader i hur de olika skolformerna bedriver religionsundervisning? 

- Hur möjliggör respektive skolform elevers formande av egna religionsuppfattningar 

och individuella identitetsskapanden, samt elevers förståelse för andras identiteter och 

livsstilar? 

- Hur tillhandahåller och säkerställer respektive skolform allsidighet och saklighet i 

religionsundervisning? 

- Hur uppfattar yrkesverksamma lärare inom respektive skolform förekomsten av 

konfessionella inslag i skolverksamhet utifrån pedagogiska styrdokument för 

undervisning? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Enligt svensk skollag ska all skolverksamhet bedriva undervisning som är icke-konfessionell,6 

vilket i Skolverkets policy för fristående skolverksamhet beskrivs som avsaknad av ”inslag av 

utövande bekännelsekaraktär”.7 Inom ramen för detta direktiv uttrycks i läroplanerna för 

respektive skolform krav på att undervisning ska vara saklig och allsidig, vara öppen för 

skilda uppfattningar samt möjliggöra personliga ställningstaganden.8 

Benämningen skola med konfessionell inriktning avser fristående skolverksamhet som 

arrangerar utbildningsaktiviteter med konfessionella inslag såsom andakter, bönestunder och 

bibelläsning. Dessa utbildningsinslag får inte strida mot den demokratiska värdegrunden och 

elevers deltagande i dessa ska vara frivilligt. Fristående skolor kan därutöver även 

tillhandahålla religionsundervisning med fördjupning i en viss religion. Undervisningen ska 

                                                           
6 SFS 2016: 151, 7 §. Skollag. 
7 Skolverket. Fristående skolor. 2015. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/ 
Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf (Hämtad 2016-04-29). 
8 Ibid. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
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då vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt följa de yrkanden på icke-

konfessionell undervisning som beskrivits ovan.9 

1.4 Teoretiskt perspektiv 

1.4.1 Religionsfrihet i skolan 

Principen om religionsfrihet är förankrad i Sveriges grundlag. Detta innebär emellertid inte att 

den kan tillämpas helt obehindrat i situationer där den demokratiska värdegrunden kommer i 

kläm. Sveriges utbildningssystem är ett särskilt tydligt exempel på hur friheten till religion har 

kommit att bli begränsad till förmån för kollektiva värderingar.10 Nedan presenteras Johan 

Modées förslag på vad principen om religionsfrihet i teorin innefattar och hur denna därefter 

ska omsättas i praktiken. 

I en demokrati, där statsapparaten företrädesvis fungerar efter principerna neutralitet, frihet 

och jämlikhet, är en självklar form av religionsfrihet den som garanterar rätten att individen 

fri från påtryckningar eller begränsningar ska kunna ansluta sig till respektive avstå från 

utövandet av religion. Konceptet omfattar följaktligen dels en positiv form av frihet som 

erkänner respekt för och möjliggör den enskildes religiösa självförverkligande. Dels härleds 

denna frihet till premisser där den inte inskränker andra personers frihet att avstå från 

utövandet av religion – en negativ form av frihet. Man kan sålunda skilja mellan både frihet 

till och frihet från religion inom ett och samma frihetsbegrepp.11 

En förutsättning för att man fritt ska kunna forma sitt liv i en antingen religiös eller icke-

religiös riktning är att individen ges möjlighet att göra suveräna val. Detta ställer i sin tur krav 

på att dennes livsstil och karaktär har blivit till under processer av kritiskt och rationellt 

tänkande där de val som gjorts likväl har kunnat avvärjas. Förhållanden som begränsar 

individens självständiga tänkande inskränker dessa processer. Principen om frihet till 

respektive från religion förutsätter med andra ord att externa faktorer inte har kunnat leda 

individen i en viss, för honom eller henne själv, oreflekterad riktning. Personer som sedan 

barndomen blivit styrda i sina intellektuella utvecklingsprocesser bedöms med utgångspunkt i 

detta frihetskoncept inte vara autonoma och självtänkande individer. För att förhindra att 

strukturer i samhället färgar eller begränsar individuella rationella val av reflekterande, och 
                                                           
9 Skolverket. Fristående skolor. 2015. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/ 
Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf (Hämtad 2016-04-29). 
10 Borevi, Karin. Religion i skolan. I Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende. Karlsson, 
Pia & Svanberg, Ingvar (red), 37-70. Lund: Studentlitteratur, 1997. s. 13f. 
11 Modée, Johan. Frihet till och frihet från religion. I Frihet och gränser: filosofiska perspektiv på religionsfrihet 
och tolerans. Modée, Johan & Strandberg, Hugo (red), 21-39. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
2006. s. 23f. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126373!/Menu/article/attachment/Frist%C3%A5ende%20skolor%20Revidering%20april%202015.pdf
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däribland religiös, karaktär är det angeläget att dess institutioner inte värderar eller särskilt 

gynnar respektive missgynnar vissa alternativ.12 

Sveriges sekulära utbildningssystem har utöver beaktandet av principen om religionsfrihet 

även att göra med avvägningar utifrån demokratiska principer. Skolverket har i en läroplan för 

grund- och gymnasieskolan utfärdat riktlinjer för skolans värdegrund och uppdrag.13 Skolan 

ska i enlighet med denna fostra eleverna med utgångspunkt i det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värderingar. Detta ska ske i konformitet med den etik som har 

sina rötter i kristen tradition och västerländsk humanism. Dessutom, med hänsyn till den 

lagstadgade icke-konfessionella undervisningen, ska religiösa trosföreställningar och 

livsåskådningar presenteras på neutrala grunder. Individers varierade uppfattningar och 

elevers stimulans till att ta egen ställning ska istället prägla undervisning.14 

Som en reaktion mot det konfessionsneutrala fostransuppdraget har fristående skolor med 

olika religiösa profileringar etablerats som alternativa val till utbildning för att tillmötesgå 

religiösa medborgares önskan om att få implicera trosinnehåll i sina barns fostran. Huruvida 

den sekulära skolformen inskränker barns och ungdomars frihet att på egen hand bilda sina 

egna religionsuppfattningar eller snarare förhöjer föräldrars rätt att enväldigt besluta över sina 

barns utbildning efter eget intresse är en omtvistad fråga. Faktum är att utbildningsfrågan rör 

privata intressen samtidigt som den är en angelägenhet för kollektivet. Det sekulära 

utbildningssystemet kolliderar sålunda med de religiöst hängivna samhällsmedborgare som 

lever utefter uppfattningen att religion ska genomsyra hela livet och samhällets alla instanser, 

och för vilka en distinktion mellan privat och offentligt i detta avseende inte existerar.15 

Trots åtskilliga exempel på elever som på grundval av religiösa premisser fått dispens från 

undervisning i till exempel sex- och samlevnad och badmoment i samband med 

idrottsundervisning kan skolan i grund och botten inte göra undantag från den svenska 

demokratiska värdegrunden. Istället ska alla barn och ungdomar, i enlighet med denna, ges 

samma utvecklingsmöjligheter. Det har följaktligen funnits en nödvändighet av att i 

förverkligandet av demokratiska principer förpassa religion till privata sfärer och förlägga 

huvudansvaret över utbildning till kollektiva instanser.16 

                                                           
12 Modée. (2006), s. 33f. 
13 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 2011. http://w 
ww.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan (Hämtad 2016-05-11). 
14 Ibid. 
15 Borevi. (1997), s. 39. 
16 Ibid. s. 51. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
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En sekulärt beskaffad statsapparat där religiösa strävanden inte ligger i statens intresse kan, på 

grund av dess tillmötesgående av mångkulturalism, enligt Modée bäst bemöta principen om 

religionsfrihet. Religionsneutrala samhällsinstitutioner är inte konstruerade för att vare sig 

begränsa eller subjektivt inverka på autonoma individers val. På motsvarande sätt är det 

angeläget att fristående skolverksamhet inte har svängrum att kunna styra sina elever i en viss 

avgränsad riktning. Elevers valfrihet ska realiseras i fullvärdig utsträckning genom att ges 

möjlighet att reflektera på grundval av saklig vetenskaplig information.17 Från sekularism gör 

Modée en jämförelse till teopolitik, vilket bland annat är gällande i Sverige och som 

framförallt tar sig uttryck i att en majoritetsbefolknings religiösa preferenser särskilt 

favoriseras i samhällets struktur. En sådan samhällskonstruktion, som mer tydligt tar religiös 

ställning, uppfattas i högre grad kunna påverka individers rationella tänkande och rationella 

utvecklingsprocesser.18 

Jag har tagit i beaktande Modées och Borevis skildringar av principen om religionsfrihet i 

tolkningsprocessen av det empiriska materialet. Hur yrkesverksamma lärare förhåller sig till 

konfessionella inslag i utbildningssammanhang speglas mot dessa ansatser. Hur jag har gått 

tillväga i denna tolkning behandlas i nästkommande avsnitt. 

1.5 Metod 

1.5.1 Forskningsdesign 

Tillvägagångssättet utifrån vilket jag ämnar söka svar på mina frågeställningar har en 

kvalitativ karaktär. Studiens syfte och frågeställningar efterlyser nyanserade skildringar av hur 

religion som fenomen uppför sig utifrån de medverkande parternas intryck av dessa. 

Forskning som söker tolka och förstå ett fenomen i dess naturliga miljö motiverar en 

kvalitativ typ av metod.19 

I en intervjustudie undersöks hur yrkesverksamma lärare från berörda skolformer resonerar 

kring religionsundervisning och elevers reflektionsgrunder med avseende på förekomsten, 

respektive avsaknaden, av konfessionella inslag i skolverksamhet. Kursplanen för 

religionskunskap för grundskolan har utgjort viss grund för genomförandet av intervjuerna. 

Respondenterna har i förväg informerats om detta och ombetts att läsa igenom berörda delar 

                                                           
17 Modée. (2006), s. 35. 
18 Ibid. s. 33f. 
19 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2008. s. 17. 
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av denna inför intervjuerna för att möjliggöra så kärnfulla och innehållsrika samtal som 

möjligt. 

Forskningsintervjun som metod bygger på en social interaktion mellan en respondent och en 

forskare, varför det uppstår en ömsesidig påverkan mellan parterna som i hög grad kan 

påverka utfallet. Den producerade kunskapen är sålunda unik beroende på de specifika 

individerna som är delaktiga. Det är betydelsefullt att som forskare ha kännedom om denna 

sensitivitet för att kunna hantera dynamiken på ett bra sätt.20 Möjliga följder av 

intervjuareffekt, där förhållanden kring forskaren på olika sätt utövar inflytande på 

respondenten, kan också påverka resultatet. Faktorer som intervjuarens kön, etnicitet eller 

ålder kan förleda respondenten att lämna ett visst svar, alternativt att svaret medvetet anpassas 

efter vad denna tror att intervjuaren är intresserad av att höra. Trots dessa svagheter hos 

forskningsintervjun som metod är det också i det personliga exklusiva samtalet det finns 

potential att erhålla värdefull kunskap om ett fenomen utifrån ett specifikt subjekts 

perspektiv.21 

Semistrukturerade intervjuer har bedömts som mest passande i denna studie. Denna 

intervjuform är inte helt och hållet sluten till i förväg formulerade intervjufrågor, utan följer 

en intervjuguide bestående av centrala teman och rekommenderade underfrågor relaterade till 

respektive tema.22 Oplanerade följdfrågor tillåts då även uppkomma vid intervjutillfället. Den 

till viss del öppna frågestrukturen genererar utrymme för uppträdande av mer autonoma och 

reflekterande svar, något som varit värdefullt utifrån studiens syfte och frågeställningar där de 

enskilda respondenternas uppfattningar är centrala. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) har konstruerats tematisk med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar för att i så stor utsträckning som möjligt generera resultat som 

överensstämmer med dessa.23 Under forskningsintervjun är det viktigt att söka åstadkomma 

ett positivt samtal som lätt flyter på mellan parterna. Frågor som har en alltför teoretisk och 

akademisk karaktär kan ha en hämmande effekt på samtalets naturliga flöde. Eftersom studien 

efterlyser respondenternas unika resonemang är det lämpligt att använda ett lättillgängligt och 

vardagligt språk där intervjufrågorna inte är invecklade i avancerade vetenskapliga teorier.24 

                                                           
20 Kvale & Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2014. s. 49. 
21 Ibid. s. 47. 
22 Ibid. s. 45. 
23 Bryman, Alan. Social research methods. 4 uppl. Oxford: Oxford University Press, 2012. s. 472f. 
24 Kvale & Brinkmann. (2014), s. 173. 
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Intervjuguiden kan med fördel inrymma olika typer av frågekategorier, vilka tjänar olika 

syften för det slutliga materialet. Exempelvis används vid intervjuns startskede så kallade 

inledande frågor som övergripande frågar efter ett fenomen där respondenten fritt ges 

möjlighet att reflektera över sina egna upplevelser och föreställningar. Vidare gagnas 

uppkomsten av mer detaljrika och diskuterande svar av att forskaren undviker alltför många 

direkta frågor med ledande karaktärer och som därigenom kan avgränsa svaret. Tystnad är en 

annan frågekategori som ger respondenten betänketid och möjlighet att fylla ut sina svar.25 

Jag har via mejl och telefonsamtal kommit i kontakt med de lärare som varit intressanta för 

studien. I ett missivbrev (se bilaga 2) har respondenterna informerats om studiens syfte och 

intervjuernas praktiska genomförande. Strax innan intervjuerna påbörjades informerades 

respondenterna om deras rättigheter i enlighet med den forskningsetiska hänsyn som tas i 

denna studie. Principerna för denna hänsyn presenteras senare i detta kapitel. 

1.5.2 Dokumentation av empiriskt material 

Det empiriska materialet som har insamlats under intervjustudien har i ljud spelats in och 

därefter transkriberats. Transkribering av material innebär att i text dokumentera uttalade 

utsagor och sådant som på annat sätt uttrycks genom exempelvis särskilda betoningar, 

talpauser och kroppsspråk. Inspelat och transkriberat material minskar risken för 

informationsbortfall och underlättar materialets senare bearbetning och analys tack vare 

möjligheten att åter kunna ta del av intervjuerna efter deras genomförande.26 

Även bakgrundsinformation såsom respondenters kön, ålder och år i yrket har relevans för 

förståelsen av materialet. Dessa uppgifter har därför nedtecknats vid varje intervjutillfälle. 

Övriga iakttagelser av faktorer som kan påverka utfallet, såsom eventuella skeenden i den 

omgivande miljön, och som därigenom har analytisk betydelse,27 har även beaktats och 

nedtecknats för senare bearbetning. 

1.5.3 Framställning av data 

Fenomenologisk metod har använts i framställningen av det empiriska materialet. Det är med 

en fenomenologisk utgångspunkt centralt att söka förstå ett studerat fenomen genom de 

berörda aktörernas perspektiv. Detta för att åstadkomma en tolkning som i så stor utsträckning 

som möjligt överensstämmer med aktörernas egna livsvärld och upplevelser av denna.28 

                                                           
25 Kvale & Brinkmann. (2014), s. 176f. 
26 Ibid. s. 482-484. 
27 Ibid. s. 137. 
28 Ibid. s. 44. 



9 
 

Eftersom respondenternas unika föreställningar och erfarenheter spelar en betydelsefull roll i 

detta arbete är det passande att anta ett fenomenologiskt verktyg i framställningen av 

materialet. 

Som forskare är det med ett fenomenologiskt tillvägagångssätt betydelsefullt att anta ett 

empatiskt angreppssätt vid datainsamlingsprocessen för att denna i hög grad ska vara fri från 

påverkan av forskarens förförståelse. Intentionen är att få till stånd en beskrivning av 

studieområdet som är så neutral och förutsättningslös som möjligt.29 Inifrån-perspektivet dras 

alltså till sin spets genom att externa referensramar fullständigt utesluts från bearbetningen av 

data. Det blir med andra ord angeläget att lämna företräde för intervjumaterialets fria 

svängrum där dess konstanta attribut på egen hand får lysa igenom. Det är sedan dessa som 

jag har tagit fasta på och presenterat i resultatkapitlet i denna uppsats. 

Trots intentionen om förutsättningslöshet uppstår lätt empatiproblem inom kvalitativ 

forskning som fenomenologin inte helt lättvindigt tar sig runt. Kvale och Brinkmann 

diskuterar detta i anslutning till intervjuforskning. Det handlar om förekomsten av 

asymmetriska maktrelationer där forskaren, i egenskap av att vara vetenskapligt bevandrad, 

har stort inflytande över intervjusituationen, exempelvis med avseende på vilka frågor som 

ställs och hur svaren på dessa sedan kommer att förstås. Ett alltför forskarstyrt resultat kan 

utmynna i att det sammanställda materialet har tagit en riktning som respondenterna i själva 

verket inte kan relatera till och som därför inte är tillförlitligt. För att förhindra att en ogiltig 

tolkning ska ta form är det följaktligen angeläget att forskaren är medveten om sin 

maktposition i relation till respondenterna och kontinuerligt söker utveckla strategier för att 

hantera denna.30 Detta har varit särskilt överhängande i denna studie då respondenternas unika 

perspektiv ska prägla framställningen av data. 

1.5.4 Analytiskt utgångspunkt 

För att i ett senare skede analysera det empiriska materialet har hermeneutisk tolkningsmetod 

använts. Hermeneutiken tar sin utgångspunkt i att förstå delar av en text, bestående av skrivna 

eller talade ord, varpå en fördjupad förståelse av helheten växer fram. Allteftersom textens 

beståndsdelar sätts i relation till helheten, varefter nya betydelser upptäcks, får det studerade 

objektet succesivt förnyad mening. Den nya förståelsen bygger sålunda på ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan beståndsdelar och en helhet där kunskapen om den ena står i 

relation till kunskapen om den andra. Denna cirkulära tolkningsprocess liknas ofta med 
                                                           
29 Kvale & Brinkmann. (2014), s. 45. 
30 Ibid. s. 52. 
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formen av en spiral därför att den med tiden, allteftersom delar och helhet tolkas, blir allt mer 

avsmalnad och specifik.31 Genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och upprepade 

gånger läsa igenom helhet och delar av det transkriberade materialet har jag använt mig av 

detta tillvägagångssätt. 

Kunskapsproduktionen går i denna process bortom polariteten mellan subjekt och objekt för 

att istället fokusera på att genomskåda ursprungliga och dolda strukturer.32 I hermeneutisk 

tolkning görs en distinktion mellan mening och betydelse, där den tidigare har en stabil 

förankring i författarens intentioner med texten och den senare varierar beroende på externa 

kontextuella faktorer. Det är därför angeläget att söka styrka forskarens egna tolkningar för att 

den mest valida tolkningen i ett slutskede ska lysa igenom. Förståelseprocessen är på så sätt 

ett resultat i sig. En utgångspunkt i hermeneutisk metod är att den inte uppfattas kunna 

generera ett systematiskt sanningsbyggande om verkligheten utifrån teoretiska antaganden. 

Istället leder tolkningen till intersubjektiva temporära föreställningar genom att texten 

argumenteras utifrån en mängd metodologiska principer. Exempelvis ska tolkningen vara 

sammanhängande och logisk, samt ta hänsyn till materialets omfattning för att åstadkomma en 

förståelse som överensstämmer med helheten.33 

Detta angripande av texten innebär även att forskaren, med utgångspunkt i sin förförståelse, 

för en dialog med texten, varpå ett tolkningsmönster träder fram. Textens bakomliggande 

intentioner inverkar på hur detta tar sig uttryck, varför dessa bör tas i beaktande i 

tolkningsprocessen. Själva kommunikationen med texten består i att uttolkaren ställer frågor 

och lyssnar till dess budskap. Ursprungligen härstammar dessa frågor från uttolkarens 

förförståelse men omformas allteftersom tolkningsprocessen fortskrider. Denna bearbetning 

ger succesivt upphov till nya förståelser och frågeställningar, vilka i sin tur sår frön till 

ytterligare tolkningar, och så fortgår tolkningsprocessen i cirkulerande rörelse i takt med att 

ny kunskap succesivt produceras.34 I denna studie har teoretiska utsagor även legat till grund 

för denna tolkningsprocess i relation till materialet. 

1.5.5 Avgränsningar och urval 

Målgruppen för studien består av yrkesverksamma lärare i kommunala skolor respektive 

fristående skolor med konfessionell inriktning. Dessa lärare handhar religionsundervisning i 

någon form på hög- och/eller mellanstadiet. En utgångspunkt har varit att få till stånd ett 
                                                           
31 Alvesson & Sköldberg. (2008), s. 194. 
32 Ibid. s. 201. 
33 Ibid. s. 203. 
34 Ibid. s. 204-211. 
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enhetligt deltagarurval uteslutande bestående av högstadielärare. På grund av ett begränsat 

utbud av informanter i konfessionella friskolor med den specifika ingången på 

religionsundervisning har en mellanstadielärare fått fylla den plats som saknats. 

Deltagarurvalet har i största möjligaste mån varit slumpmässigt. Ett målinriktat urval, där 

informanter utses utifrån deras relevans för studieområdet,35 har emellertid till en början varit 

eftersträvansvärt för att uppnå studiens syfte. Totalt har åtta lärare, varav fyra av dessa från 

respektive berörd skolform, deltagit i studien. Studien omfattar en geografisk avgränsning till 

en medelstor kommun i Västerbottens län. 

1.5.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden i kvalitativa studier är nödvändiga när människor är delaktiga vid 

insamling av data. Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humaniora ligger till grund för den 

etiska hänsyn som här tas. Inom ramen för informationskravet har samtliga deltagare 

informerats om i vilket syfte studien genomförs samt om deltagandets frivillighet och 

anonymitet. I enlighet med samtyckeskravet har deltagarna autonomt fått bestämma över sitt 

deltagande. Konfidentialitetskravet, regeln om sekretess, har beaktats genom att omnämna 

deltagarna med fiktiva namn i detta arbete för att en identifiering av dessa ska vara så svår 

som möjligt. Detta krav omfattar därutöver en försäkran om tystnadsplikt. Till sist, med 

hänsyn till nyttjandekravet, kommer uppgifter som har inhämtats i samband med studien 

enbart att användas inom ramen för detta arbete.36 

1.5.7 Reliabilitet och validitet 

Mätning av reliabilitet har att göra med huruvida resultatet är tillförlitligt och kan replikeras 

vid en eventuell upprepning av undersökningen. Problematiskt med kvalitativ forskning är att 

den precisa forskningsprocessen och dess utfall är svåra att efterlikna. Främst beror detta på 

att rörliga och svårreglerade faktorer påverkar undersökningens utförande, såsom den sociala 

interaktionen mellan en specifik intervjuare och respondent. Kvalitativa forskningsobjektet är 

med andra ord sällan konstanta, varför en hög grad av reliabilitet generellt är svårt att uppnå.37 

En undersökning kan emellertid under bättre förutsättningar replikeras och generera 

likvärdiga resultat och slutsatser desto mer utförligt forskaren har presenterat sina 

metodologiska överväganden och tillvägagångssätt.38 

                                                           
35 Bryman. (2012), s. 418. 
36 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-01-28). 
37 Bryman. (2012), s. 390. 
38 Ibid. s. 390. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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En utmaning för kvalitativ forskning är risken för att tolkning blir alltför subjektiv då olika 

forskare tyder fenomen på sina individuella sätt. Det är därför betydelsefullt att klarlägga 

vilka perspektiv som används vid tolkning under forskningsprocessen samt att forskaren 

kritiskt kontrollerar sitt resultat. Kvalitativ forskning är under dessa premisser ett tämligen 

komplicerat hantverk.39 

Validitet, giltigheten hos en undersökning, handlar om huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan forskarens resultat och slutsatser och vad undersökningen utger sig 

för att mäta.40 Det är då väsentligt att tydligt förmedla viktiga begrepp och fenomen som 

denna tar sin utgångspunkt i. I denna studie har centrala begrepp definierats för att härleda 

materialets förståelseramar. 

Med validitet avses även att kunna generalisera ett resultat bortom de specifika 

kontextgränserna.41 Generaliserbarhet i kvalitativ forskning handlar om att externa 

påverkansfaktorer i så liten grad som möjligt påverkar utfallet. Under en intervjusession är det 

sålunda betydelsefullt att respondenterna på grundval av yttre faktorer inte lockas att lämna ett 

visst svar. Genom att ställa raka och icke-ledande frågor, samt åstadkomma en behaglig 

atmosfär där respondenterna upplever att de kan tala öppet om och lyfta fram egna tankar i 

anslutning till ämnet, har detta försökts att undvikas i denna studie. 

Omfattningen av studien har inneburit ett till antalet begränsat deltagarurval, ett underlag som 

inte är tillräckligt omfångsrikt för att kunna åstadkomma representativa generaliseringar för 

större populationer. Mindre omfattande kvalitativa undersökningar har emellertid potential att 

generalisera ett resultat, som är vidsträckt på djupet snarare än på bredden, till en likartad 

grupp människor och kontext som motsvarar studiens specifika urval och avgränsningar.42 

1.6 Tidigare forskning 
I det följande presenterar jag ett urval av den forskning som finns i anslutning till 

studieområdet. I huvudsak behandlar litteraturen ett jämförande perspektiv mellan sekulära 

respektive konfessionella utbildningsformer samt hur denna distinktion ter sig i Sverige. 

Inledningsvis kommer däremot ett religionspedagogiskt perspektiv att framföras. 

                                                           
39 Kvale & Brinkmann. (2014), s. 212. 
40 Ibid. s. 352. 
41 Bryman. (2012), s. 390. 
42 Ibid. s. 390-392. 
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I antologin Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000) 

lägger Ragnar Furenhed43 fram pedagogiska utgångspunkter för hur religionsundervisning 

genererar empatiska förståelser för andra människor. Furenhed beskriver att en vanlig 

föreställning är att elever inte enbart ska tillägna sig kunskap om åtskilliga religiösa och icke-

religiösa trosföreställningar. Att dra lärdom av dessa har även kommit att få stor betydelse för 

hur elever uppfattas kunna reflektera över sina egna och andras livsåskådningar. Förståelse för 

religioners funktion för olika människor alstras då i en växelverkan med att eleverna själva 

utvecklas på dessa plan. Slutprodukterna av dessa processer är dels elevers intellektuella 

förmåga att finna samband mellan sociala påverkansfaktorer och religiösa trosföreställningar. 

Dels mynnar dessa kunskaper ut i empatiska och emotionella förmågor att anta 

inifrånperspektiv och förstå andra människors livssyner- och situationer oberoende av 

vetskapen om kontextuella bakgrundsförutsättningar för uppkomsten av dessa.44 Wanda 

Alberts, som presenteras mer noggrant senare i detta avsnitt, menar att dessa förmågor är 

absolut nödvändiga för att barn och ungdomar ska komma att fungera som suveräna 

samhällsmedborgare i ett mångkulturellt, demokratiskt samhälle där åtskilliga religiösa 

inriktningar anträffas i vardagliga sammanhang.45 Undervisningssträvanden efter empatiska 

och toleranta attityder gentemot andra människors religiositet är ett perspektiv som jag delvis 

har valt att fokusera på i min egen studie, varför dessa pedagogiska utgångspunkter kan ha 

relevans för mina senare analyser i detta arbete. 

Jenny Lundberg och Göran Larsson (red.) presenterar med hjälp av andra författare i sin bok 

Religiösa friskolor i Sverige (2007)46 konkreta exempel på friskolor med åtskilliga 

trosinriktningar som etablerats i Sverige. Framförallt skildras i dessa avsnitt hur skolornas 

religiösa profiler tar sig uttryck i skolmiljön samt hur dessa bedriver religionsundervisning 

och utbildningsaktiviteter med konfessionell karaktär. Generellt förmedlas en beskrivning av 

dessa skolor som idag i allt mindre utsträckning positionerar sig mot samhället då skolornas 

värdegrunder i stigande grad har kommit att korrespondera med allmänna 

samhällsvärderingar såsom demokrati, mänskliga rättigheter och humanism. Vidare diskuteras 

i boken hur en konfessionell profilering av skolverksamhet ska förstås utifrån den svenska 

skolans värdegrund och lagstiftning. Anders Gerdmar överlägger i ett kapitel Livets Ords 

                                                           
43 Furenhed, Ragnar. Undervisning och förståelse – exemplet religionskunskap. I Livstolkning och värdegrund: 
att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Almén, Edgar, s. 117-143. Linköping: Skapande Vetande, 2000. 
44 Ibid. s. 131. 
45 Alberts. (2007), s. 226. 
46 Berglund, Jenny & Larsson, Göran. Religiösa friskolor i Sverige: historiska och nutida perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 2007. 
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kristna skolors värdediskurser i relation till svenska statens stadgar. Han konstaterar att dessa 

skolor har kommit att anamma värden som i högre grad än tidigare är förenliga med den 

kulturella och religiösa mångfalden, varför det har uppstått svårigheter att stadga tydliga 

riktlinjer för hur svensk skolmyndighet ska förhålla sig till förekomsten av konfessionella 

innehåll och aktiviteter i utbildningssammanhang.47 

Vidare behandlar boken förekomsten av vanliga beskyllningar om brister riktade mot 

konfessionella friskolor, vilket särskilt tydligt illustreras i en redogörelse av den 

sekulärhumanistiska kritiken, vars agenda går ut på att aktivt motarbeta religiösa institutioner 

i samhället. Till försvar för en sekulariserad statsapparat beskylls dessa 

utbildningsverksamheter för att genom systematisk indoktrinering av sina elever alstra 

intoleranta attityder och polarisering av den kulturella mångfalden.48 Jag har ställt mig 

undrande till huruvida denna religionskritik verkligen kan dras till sin spets och uppfattas vara 

allmängiltig i förståelsen av skolor av konfessionell karaktär. Detta perspektiv har följaktligen 

varit en utgångspunkt i mina egna frågeställningar till forskningsområdet. 

John Thiessen intar i sin bok In defense of religious schools and colleges (2001)49 försvar av 

religiösa skolformer genom att med filosofiska argument utmana klassiskt liberala och 

humanistiska uppfattningar om utbildning och religiösa inslag i skolverksamhet. Med denna 

utgångspunkt söker han nå fram med lösningar på påstådda problem för att tillintetgöra 

kritiken från dessa riktningar. Thiessen argumenterar för att det i skolan finns en angelägenhet 

av att sträva efter enhetliga strukturer för att på sikt åstadkomma samhörighet och tolerans. 

Detta baseras på uppfattningen att barn behöver växa inom en, såsom han själv benämner det, 

”primärkultur”,50 en slags familjär omgivning vari individen utvecklar de förmågor som krävs 

för att fungera i en pluralistisk miljö. Primärkulturen hjälper barnet att hitta sin identitet samt 

att leva med och förstå andra. Denna utvecklingsprocess riskerar att hejdas om individen 

utsätts för pluralistiska miljöer alltför tidigt i uppväxten, menar Thiessen. Istället, för att 

åstadkomma harmoniska miljöer i mångkulturella demokratier, måste kulturella och religiösa 

skiljaktigheter avspeglas i samhällsstrukturen, i synnerhet bland utbildningsinstitutioner. Det 

är när religiösa skolor nedvärderas till en ”andra klassens skola” som intoleranta attityder 

uppstår.51 Hur skolor med konfessionella respektive konfessionsneutrala inriktningar 

                                                           
47 Berglund & Larsson. (2007), s. 137f. 
48 Ibid. s. 283-285. 
49 Thiessen, Elmer John. In defense of religious schools and colleges. London: McGill-Queen's University Press, 
2001. 
50 Ibid. s. 41. 
51 Ibid. s. 57. 
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möjliggör elevers utveckling av egna, samt förståelsen för andras, religionsuppfattningar har 

varit en central frågeställning för mig i mitt arbete. Denna infallsvinkel har jag därför tagit i 

beaktande i förhoppning att kunna utveckla i min egen studie. 

Till sist presenterar och argumenterar Thiessen för postmodernistisk kunskapsfilosofi, vilken 

öppnar upp för möjligheter att förena religiösa föreställningar med traditionella 

kunskapsområden som återfinns i den allmänna skolan. Epistemologin tar sin utgångspunkt i 

att kunskaper som spelar en huvudsaklig roll i klassisk liberal utbildning har subjektiva rötter 

då tänkande inom traditionella vetenskapsområden i grunden har formats utefter ideologiska 

föreställningar, vilka kan återfinnas i religion. Det är därför enligt postmodernistisk teori 

problematiskt att tala om objektiva förhållningssätt i anslutning till kunskapsproduktion i 

utbildningssammanhang och att det följaktligen är legitimt att anförtro undervisning till 

religiösa läroplaner.52 Med utgångspunkt i dessa epistemologiska föresatser uppstår 

intressanta frågeställningar för mitt forskningsområde: Hur uppfattar religionslärare i 

konfessionella friskolor egentligen att objektiv kunskap kan genereras och hur kan 

undervisning därefter utformas? Detta ämnar jag bland annat söka svar på i min studie. 

För att kontrastera mot resonemangen hos föregående författare väljer jag att gå vidare med 

att presentera idégrunder från Wanda Alberts bok Integrative Religious Education in Europe: 

A Study-of-Religions Approach (2007).53 Alberts redogör för och diskuterar studiet av religion 

i undervisning i Europa med särskilt fokus på England och Sverige. I anslutning till den 

svenska religionsundervisningen, såsom den förordas utifrån nationella pedagogiska 

styrdokument, vänder sig Alberts emot konceptet att så envist referera till det egna 

västerländska kulturarvet som ett slags selektivt urval där åtskilliga andra kulturarv från andra 

delar av världen exkluderas. Alberts menar att förmedlandet av en etik som förvaltas i kristen 

traditionen och västerländsk humanism inte är förenligt med ett sekulärt utbildningssystem 

vars intentioner är att ge uttryck för värden som är religiöst och kulturellt neutrala. Istället 

finns det anledning att i utbildningssammanhang värna om moralisk lärdom utifrån 

multikulturella perspektiv.54 

I samma anda problematiserar Alberts tendensen att i läroböcker presentera religioner utifrån 

oreflekterade koncept som återigen tar sin utgångspunkt i antingen västvärlden eller 

kristendom, vars teorier om kulttillhörighet och identitet inte påvisats vara mer giltiga än 

                                                           
52 Thiessen. (2001), s. 166. 
53 Alberts. (2007). 
54 Ibid. s. 318. 
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andra.55 Trots att svensk religionskunskapsundervisning med hänsyn till styrdokument ska 

vara objektiv kryper västerländska värderingar igenom beskrivningar av religion. Alberts 

avslår därför etablerandet av konfessionellt profilerade utbildningssystem i sekulära 

demokratier där det inte finns intresse av att selektivt studera en särskild religion över andra 

trosinriktningar. Han framför sitt resonemang i termer av förekomsten av en ”dold läroplan” 

som i och med existensen av konfessionella utbildningsmöjligheter ger upphov till en 

samhällssyn som godkänner ett strukturellt separerande av samhällsinstitutioner utifrån 

sociala, och däribland religiösa, premisser. En pluralistiskt fragmenterad samhällsstruktur 

kommer i förlängningen att försvåra alstrandet av empatiska hållningar gentemot 

mångkulturalitet och social interaktion, menar Alberts.56 Denna uppfattning står sålunda på 

flera sätt i opposition till Thiessens resonemang och har därför varit ett lika givet perspektiv 

för mig att utreda i mitt eget arbete. Påverkas religionsundervisningens framställning av, och 

därmed elevers förståelser för, religion av huruvida konfessionella eller neutrala värden 

genomsyrar utbildningsverksamhet? Det är just betydelsen av dessa faktorer som har 

intresserat mig och som följaktligen ligger till grund för mina egna frågeställningar i denna 

uppsats. 

Till sist vill jag nämna Stina Edins studentuppsats En uppsats om religionens ställning i den 

svenska skolan (2013).57 Edin undersöker i en skriftlig intervjustudie religionens ställning i 

kommunal skola respektive kristen friskoleverksamhet och presenterar ett resultat som 

indikerar att det föreligger en stark distinktion mellan de olika skolformerna. Denna uppsats 

har kompletterat min forskningsbakgrund med en förankring i ett forskningsobjekt som 

motsvarar avgränsningarna i min egen studie. Med ett annat tillvägagångssätt än vad Edin har 

använt har jag en förhoppning om att kunna tillföra nya resultat på forskningsområdet. 

1.7 Disposition 
I uppsatsen inledande kapitel introducerades forskningsområdet. Uppsatsens syfte är att 

analytiskt jämföra hur religion gestaltas i kommunala skolor respektive fristående skolor med 

konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i 

dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska direktiv om elevers formande av egna 

identiteter samt krav på saklighet och allsidighet inom ramen för religionsundervisning. 

Kvalitativa forskningsintervjuer har använts för insamling av empiriskt material. Med stöd i 

                                                           
55 Alberts, (2007), s. 277f. 
56 Ibid. s. 350. 
57 Edin, Stina. En uppsats om religionens ställning i den svenska skolan. Självständigt arbete på avancerad nivå. 
Examensarbete, 30 hp, Umeå universitet, 2013. 
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fenomenologin har detta sammanställts. I uppsatsen används ett teoretiskt ramverk utifrån 

principen om religionsfrihet, med en förankring i hur detta ter sig skolan. Med hermeneutisk 

tolkningsmetod har materialet analyserats mot denna ansats. I nästkommande kapitel 

presenteras ett resultat där religionsundervisning inom respektive undersökt skolform 

generellt förmedlar objektiva innehåll för att i så stor utsträckning som möjligt ge elever eget 

tolkningsutrymme i anslutning till dessa. I viss grad uppträder emellertid även 

religionsundervisning som på subjektiva grunder tar sig an religion. Utifrån uppsatsens 

teoretiska perspektiv förefaller ensidigt och tendentiöst underlag för undervisning kunna styra 

elevers religionsförståelser och individuella identitetsskapanden i en bestämd riktning. 

Materialet påvisar därutöver en korrelation mellan lärares egna religiösa livsåskådningar och 

deras intentioner med undervisning och fostran generellt.  



18 
 

2 Religionsundervisning i kommunal skola respektive fristående skola 

med konfessionell inriktning 
Nedan presenteras det empiriska resultatet som inhämtats under intervjustudien. En av 

respondenterna undervisar enbart i profilämnet kristendomskunskap, för vilket nationellt 

uppställda styrdokument saknas, till skillnad från resterande sju respondenter som samtliga 

undervisar i det läroplansgrundade ämnet religionskunskap. Denna respondent bortfaller 

därför från några av avsnitten i resultatet. Respondenterna omnämns med fiktiva namn i det 

följande presenterade materialet. 

I föreliggande kapitel kommer jag, för att undvika långa och svårbegripliga redogörelser, att 

enbart använda termen ”friskolor” när jag talar om fristående skolor med konfessionell 

inriktning. 

2.1 Förekomsten av konfessionella inslag i skolverksamhet 
Samtliga lärare som är verksamma i kommunala skolor berättar att konfessionella inslag inte 

påträffas på deras skolor, bortsett från skolavslutningsceremonier som på tre av dessa håller 

till i kyrkans lokaler. En av dessa lärare, Annika, berättar att en präst eller pastor brukar hålla 

ett mindre tal vid dessa tillfällen, men betonar att detta uteslutande handlar om att önska 

eleverna glad sommar och därför inte görs ur ett religiöst perspektiv. På Evas skola har man 

valt att nyttja kyrkans lokaler vid högtidliga ceremonier uteslutande på grund av platsbrist i 

den egna skolan. Sune berättar att det på hans skola snarare finns en intention att mer aktivt 

försöka dämpa konfessionella inslag i skolmiljön på grund av att det på skolan finns en 

mångkulturell spridning bland eleverna, varför det är av stor vikt att nyttja skolans egna 

lokaler vid julfirande och skolavslutningar. Enligt Sune har detta varit ett aktivt val för att 

minimera förekomsten av religiösa påverkansfaktorer i skolmiljön. 

Samma grupp lärare berättar även att eleverna på deras skolor ges tillträde till bönerum för de 

som önskar gå dit i religiöst syfte. På tre av dessa skolor finns särskilt avsedda rum för 

specifikt detta syfte, medan man på en av skolorna har löst situationer då behovet har uppstått 

genom att preliminärt ge tillträde till ett rum som för tillfället inte används. I bönerummen 

sker inga lärarledda aktiviteter utan är uteslutande avsedda för elevers fria tillgång till en 

miljö att kunna nyttja efter eget initiativ och behov. 

Kollegorna Mia och Göran arbetar på en fristående skola med kristen inriktning. Båda lärarna 

beskriver att man på deras skola vissa morgnar arrangerar morgonsamlingar där närvarande 
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lärare och elever ägnar sig åt aktiviteter av konfessionell karaktär, såsom läsning av bibelord 

och gemensamma böner inför dagen som kommer. Vid dessa tillfällen samtalar man ibland 

även kring frågor som framförallt berör ämnena etik och moral, människors lika villkor, samt 

livsfrågor med inriktning på evangelierna. Göran, som har huvudansvaret för dessa inslag, 

berättar att samtalsämnen vid dessa tillfällen ibland har en mer improviserande karaktär där 

det inte alltid finns en omedelbar anknytning till den kristna tron, utan kan exempelvis baseras 

på ett innehåll som elever och lärare har uppmärksammat i en tidningsartikel, tv-program eller 

dylikt. Överlag berörs emellertid de värden som är centrala för den tro som skolan är 

profilerad mot. Utöver morgonsamlingarna arrangeras även en dag i veckan större samlingar 

som riktar sig till hela årskurser. Dessa påminner i hög grad om morgonsamlingarna men 

behandlar mer strikt skolans karaktärsämne kristendom. Göran berättar: 

Tisdagssamlingen är återkommande varje vecka. Tisdagssamlingen innehåller mest framförallt livskunskap, jag 

pratar otroligt mycket livskunskap, men oftast avslutas det med fokus på evangelierna, och på det sättet är det ju 

ett inslag som är konfessionellt. Och likadant på morgnarna kan man läsa ett bibelord och be tillsammans.58 

Mia och Göran ger tvetydiga beskrivningar av huruvida de konfessionella inslagen är 

frivilliga eller obligatoriska för eleverna. Mia berättar att närvaron vid morgon- och 

storsamlingarna helt och hållet är frivillig där elever under 18 år dessutom behöver målsmans 

godkännande för att kunna delta. Göran däremot, som, som tidigare nämnts, handhar dessa 

inslag, är tydlig med att understryka att enbart elevers aktiva deltagande är frivilligt medan 

själva närvaron är obligatorisk och att elever som inte anträffas vid dessa tillfällen följaktligen 

får en frånvaroanmärkning. 

Erik och Sonja arbetar också på en fristående skola med kristen inriktning. På deras skola 

inleds den första lektionen varje morgon med en mindre andakt på tio minuter. Det kan därför 

vara olika lärare som håller i andakten från dag till dag. Vid dessa tillfällen är det i hög grad 

fritt för läraren vilket material man väljer att behandla. Sonja använder sig av en andaktsbok 

ur vilken eleverna läser ett bibelord och en kortare berättelse. Hon avslutar sedan andakten 

med en gemensam bön där eleverna ges möjlighet att föra fram önskemål om de skulle vilja 

be för något särskilt. En målsättning med Sonjas andakter är att det ska kännas naturligt för 

eleverna att kommunicera med en föreställd Gud. Erik, som senare under intervjun berättar att 

han personligen inte är bekännande kristen, har valt att vid andaktsstunderna använda sig av 

dikter och ordspråk som underlag för samtal och diskussion. På så vis bygger han en brygga 

till sitt andra undervisningsämne, svenska. En dag i veckan anordnas även för hela skolan en 
                                                           
58 Informant Göran, 2016-04-18. 
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längre morgongudstjänst i kyrkans lokaler, vilken vanligen leds av en präst. Vid samtliga 

dessa inslag är elevernas närvaro obligatorisk, förutsatt att de inte har ansökt om och blivit 

beviljade dispens från dessa. Detta görs genom att elevens målsman fyller i en blankett där de 

motiverar varför de önskar att barnet inte ska delta, vilket sedan måste godkännas av skolans 

rektor. 

Utöver dessa aktiviteter bedriver båda friskolorna, i linje med sina religiösa profileringar, 

kristendomsundervisning som äger rum vid sidan av ordinarie läroplansgrundad 

religionsundervisning. Mia och Göran uppger att denna undervisning på deras skola inte 

innehåller några konfessionella perspektiv, utan förmedlar ett sakligt och informativt innehåll. 

Ur den synpunkten menar de att kristendomsundervisningen är jämförbar med övrig 

religionsundervisning, även om den till flöjd av att den arrangeras enskilt ändå får en annan 

dignitet vad gäller tid och utrymme. Göran, som handhar denna undervisning, berättar att han 

framförallt behandlar avsnitt som rör etik, moral och livsfrågor vid dessa tillfällen. 

På den andra friskolan är det Sonja som ansvarar för kristendomsundervisningen. Utöver att 

lära ut grunderna i kristendom brukar hon i huvudsak undervisa utifrån bibeln. Dels ska 

eleverna få vetskap om vad som uttrycks i bibeln och få ta del av argumenten som finns för 

och emot detta, och dels har Sonja en intention att dela med sig av sin egen personliga 

religiösa övertygelse till eleverna. Ibland sjungs kristna sånger och psalmer i samband med 

religiösa högtider. Kristendomsundervisningen på denna skola har sålunda en klar 

konfessionell karaktär, varför elevernas föräldrar kan ansöka om dispens även från denna. 

Trots att elevernas prestationer vid dessa undervisningstillfällen inte är betygsgrundande 

brukar Sonja föra en dialog med undervisande lärare i religionskunskap i samband med 

betygssättning för att dela med sig av hennes reflektioner över elevernas kunskapsnivåer om 

kristendomen. 

[Pratar om bibeln] Jag undervisar ju inte bara tort om vad som står, utan jag tror ju att det har hänt och gör den 

här kopplingen från den första nattvarden, eller första… när Israel slaktade ett lamm, alltså den första påsken, 

och den här kopplingen till Jesus, som är genom hela bibeln, den finns ju med, och jag menar, när jag pratar med 

eleverna så berättar jag ju för dom hur jag själv har blivit helad i Jesu namn och det är ju inte torra fakta utan det 

är ju naturligt vis, alltså, övertygande kristen tro. […] Det jag berättar om är vad jag lever i själv. Jag är själv 

övertygad om att de här berättelserna från bibeln har hänt på riktigt, och jag har själv varit med om att det har 

hänt mig, och det är klart att det ger jag ju till dom.59 

                                                           
59 Informant Sonja, 2016-04-22. 
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När jag frågar dessa respondenter om förekomsten av konfessionella inslag påverkar övrig 

religionsundervisning svarar samtliga att en sådan påverkan är obefintlig. De berättar att 

religionskunskapsundervisning bedrivs uteslutande utifrån styrdokumentens direktiv och 

håller en saklig ton oavsett vad som sker i de konfessionella inslagen på skolan. Erik tillägger 

att han dessutom aldrig från skolledningens håll har upplevt påtryckningar om att ta upp 

särskilt innehåll eller aspekter vid vare sig religionsundervisning eller andaktstillfällen. 

2.2 Innebörden av konfessionslös undervisning 
Samtliga tillfrågade lärare är eniga om att konfessionslöshet i undervisning ställer krav på 

objektiva förhållningssätt med avseende på religion. De resonerar dock på varierade sätt kring 

detta. Annika är tveksam till om det överhuvudtaget är realiserbart att vara helt religiöst 

objektiv i undervisningen eftersom även en religionsneutral hållning är en form av religiöst 

ställningstagande. 

[…] i och med att jag själv inte är religiös så känns det inte som att jag gör det. Så jag känner ju att jag försöker 

ta upp varje religion objektivt så. Men ah, det, det är svårt. Och samtidigt är jag inte heller religiös så det blir ju 

aldrig objektivt eftersom jag då är icke-troende. Det är ju också en form utav, ja du förstår ju hur jag menar.60 

Lars berättar att elevernas förförståelse har särskilt stor betydelse för vad han väljer att lyfta 

fram i sin religionsundervisning och inte. Han upplever att eleverna vanligen har anammat 

medias framställning av religion och att det därför ligger i lärarens händer att söka balansera 

och problematisera denna religionsbild med neutralt innehåll och inslag från verkligheten. 

Sune resonerar med utgångspunkt i den kulturella och religiösa mångfalden bland eleverna på 

skolan, vilken för honom särskilt tydligt ställer krav på avsaknaden av subjektiva inslag i 

undervisning. Eleverna ska varken känna sig favoriserade eller påhoppade, menar han. Sune 

upplever dock att det är svårt att helt undvika religiösa diskussioner i det mångkulturella 

klassrummet när just religions- och livsfrågor, som på ett eller annat sätt berör eleverna, står 

på agendan. Det är därför vitalt att i religionsundervisning presentera världsreligionerna och 

diverse andra trosinriktningar utifrån deras gemensamma rötter och i huvudsak behandla mer 

universella etiska principer som i så hög grad som möjligt är applicerbara oavsett vilka 

religiösa inriktningar som diskuteras. Detta för att ge eleverna verktyg för att själva kunna 

anamma neutrala förhållningssätt när de på egen hand analyserar olika trosinriktningar. 

Erik antar ett liknande resonemang som Sune men tar sin utgångspunkt i att SO-blocket till 

sin karaktär har en naturlig närhet till olika tankar och funderingar och att det därför är 

                                                           
60 Informant Annika, 2016-04-12. 
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angeläget att lyfta fram olika sidor och argument så neutralt som möjligt i undervisningen. 

Han berättar emellertid att han kan föreställa sig en möjlig problematik med att vara alltför 

värdeneutral i situationer där främlingsfientliga attityder kommer till uttryck bland eleverna, 

då det istället finns anledning att ta ställning och försöka förse eleverna med demokratiska 

tänkesätt. Men var gränsen går mellan att kunna vara fullt neutral och att behöva rycka in med 

värdeladdade uppmaningar är svårt att bedöma, tycker han. 

[…] det gäller att försöka vara så neutral som möjligt och försöka ta den andra sidans argument också, och det 

försöker jag också göra i religion. […] Men det där är ganska svårt, för jag menar det finns ju en gräns för hur 

tolerant du kan vara, jag menar om jag… ta ett extremt exempel, om jag typ börjar tycka att, men det IS gör är 

också okej, jamen då, det kan jag ju inte göra, alltså man måste ju ta ställning till slut då.61 

Mia tror att lärares personliga ställningstaganden alltid genomsyrar undervisning och att det 

därför i första hand är en angelägenhet för skolledningen att förmedla demokratiska värden 

såsom medmänsklighet, respekt och empati. Hon har dock, med medhåll från Göran, en 

uppfattning om att det dessutom är varje lärares ansvar att undervisa med utgångspunkt i 

principen om människors lika värde. En fostran som förmedlar respekt för människor oavsett 

religionsbakgrund eller annan social tillhörighet är, i enlighet med den demokratiska 

värdegrunden, en förutsättning för skolans konfessionslösa uppdrag, menar Mia. Göran har 

dessutom en stark övertygelse om att dessa värden har en tydlig förankring i evangelierna, 

varför han menar att de konfessionella inslagen på deras skola, med åberopande av skolans 

demokratiska uppdrag, har en positiv inverkan på eleverna. 

Jag tror att den viktigaste grunden, för vi är ingen kyrka, det är väldigt viktigt att komma ihåg, men de värden 

som vi, som evangelium för med sig, dom vill vi förmedla. Det handlar ju om medmänsklighet och empati och 

förståelse och, och liksom massor av, jag kan rabbla upp enormt mycket. Värdegrunds... alla dom frågorna är 

djupt förankrade i evangelierna.62 

2.3 Elevers identitetsskapanden och formande av egna religionsuppfattningar 
Sune, Lars, Erik och Eva uttrycker alla att kulturell och religiös mångfald på skolan genererar 

kunskap om och förståelse för oliktänkande. Uppfattningen är att ju mer eleverna kommer i 

kontakt med pluralism, desto större insikt får de i att människor med främmande bakgrunder, 

traditioner och sätt att tänka kan vara lika vänliga och sympatiska som andra människor. På så 

sätt uppfattas mångfald fungera som en brygga över till alstrandet av toleranta attityder. Sune 

upplever att eleverna många gånger får med sig fördomsfulla attityder ifrån hemmet, varför 

han tror att den personliga kontakten med andra är synnerligen viktig för att de ska kunna 
                                                           
61 Informant Erik, 2016-04-21. 
62 Informant Göran, 2016-04-18. 



23 
 

forma egna och rättvisa uppfattningar. Därtill är det även angeläget att i religionsundervisning 

ha högt i tak för att ge utrymme för elevers egna reflektioner när det gäller frågor av 

existentiell karaktär. Viktiga förståelser kommer enligt Sune med insikten att alla människor 

ska ha samma möjligheter att ge uttryck för sina åsikter och trosföreställningar oavsett om det 

gäller religionsidentitet, politisk identitet eller något annat trots att man som enskild individ 

rimligen inte kan dela uppfattning med alla människor med varierande trosbakgrunder.  

Annika och Lars, som arbetar på samma skola, upplever båda att genomförande av 

undervisningsmoment där huvudsakligt fokus är riktat mot elevers egna reflektioner och 

identitetsskapanden ofta är problematiskt utifrån timplanen för SO-undervisning. Till följd av 

att undervisningen ska omfatta ett gediget innehåll och ambitiösa kunskapskrav och mål som 

eleverna ska uppnå uppstår ofta en pressad situation över att hinna gå in på djupet i de olika 

undervisningsmomenten. Det är emellertid lättare att finna utrymme för elevers reflektioner 

om undervisningen separat presenterar olika religioner och trosinriktningar. Vidare upplever 

de båda att undervisning som strikt utgår ifrån läroböcker generellt försvårar förverkligandet 

av specifikt detta syfte. Lars berättar att ämneskollegorna på skolan har reagerat över att 

avsnitt som behandlar kristendom är subjektivt skrivna utifrån att Sverige har ett kristet 

kulturarv, medan avsnitt som behandlar övriga religioner antar ett mer skenbart 

utifrånperspektiv. På frågan om han tror att dessa skildringar har betydelse för elevers egna 

reflektioner ger han följande svar: 

Jag tror att det gör det och jag tror att det redan har gjort det, alltså att, utan att man vet om det, att de är på något 

vis marinerade i kristna värderingar, och det är ju egentligen inte så konstigt om man tänker att det är tusen år i 

Sverige som, så att… vi har nog mer än vi tror med dom kristna värderingar och språket och så vidare.63 

Han tror emellertid inte att skolundervisning ensamt påverkar elevers religionsförståelser och 

reflektioner, sociala umgängeskretsar har rimligen också betydelse. 

Och det är väl också utifrån det här att om man har ett urval som söker till en skola, eh, så tror jag att man kan 

påverka varandra som elever snarare än vad vuxenvärlden gör, tror jag. För att man har liknande bakgrunder och 

kanske intressen och… attityder.64 

Mia upplever att utrymmet för elevers egna reflektioner i hennes religionsundervisning i hög 

grad beror på elevernas mognad, något som varierar mellan olika årskullar. De elever som 

inte kommit till ett mognadsstadium där de själva börjat reflektera över frågor av existentiell 

karaktär lever i en slags, som Mia själv uttrycker det, ”här och nu-mentalitet” där det finns ett 
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64 Informant Lars, 2016-04-21. 
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accepterande för sociala strukturer utan att man kritiskt har reflekterat över varför saker och 

ting tar en viss skepnad. När eleverna i högre åldrar har fördjupat sitt tänkande i dessa typer 

av frågor, och framförallt om de trätt in i puberteten, uppstår per automatik en bra 

reflektionsgrund i klassrummet. Mia understryker dock att hennes undervisning givetvis följer 

de innehållskrav som formuleras i styrdokument och att elevreflektioner med den 

utgångspunkten genomgående är ett centralt inslag i alla årskurser. Slutligen tillägger hon att 

specifikt detta undervisningssyfte får särskild aktualitet när undervisningen lägger en 

diskussionsgrund utifrån betydande utvecklingsmönster i samhälls- och världsstrukturen, 

såsom större konflikter och krig. Detta är emellertid ett mer centralt perspektiv för högre 

årskurser. 

Elevers egna reflektioner och identitetsskapanden utgör ett centralt inslag även i Görans 

religionskunskaps- och kristendomsundervisning, men i synnerhet under morgon- och 

veckosamlingarna där eleverna samtalar mycket kring etiska dilemman och livsfrågor. 

Framförallt är Göran angelägen om att eleverna ska få ge uttryck för sina egna tankar och, om 

de själva vill, ta ställning i svårlösta moraliska frågor. Han poängterar att dessa inslag bygger 

på att man parallellt i religionsundervisning sakligt och objektivt presenterar olika religioner 

för att eleverna ska kunna bilda sig en uppfattning på rättvisa grunder. Däremot, tillägger han, 

kommer hans personliga kristna tro ofta till uttryck vid morgon- och veckosamlingarna. Han 

tror emellertid inte att dessa yttranden i sig påverkar elevernas egna reflektioner i särskilt stor 

utsträckning, snarare tror han att sociala förhållanden har desto större inflytande på deras 

identitetsskapanden. Längre fram i intervjun diskuterar han däremot kring sin egen person, 

som möjligen kan komma att påverka eleverna. 

Jag kan ju känna såhär att jag vet ju att eleverna under alla mina 13 år har värderat den jag är väldigt högt. 

Nånting i mig, alltså nånting som jag är på grund av den tro jag har, gör att den människa jag är är attraktivt. Och 

det kan göra att när de ser mig be eller när jag håller en samling och berättar varför jag tror som jag gör, det kan 

nog i så fall påverka dem. Dom kanske tänker att de skulle vilja leva samma liv som mig och tro som mig. Men 

det är ju bara spekulationer. Men den kraften är nog större än om jag bara skulle stå och be och sedan inget 

mer.65 

Avslutningsvis konstaterar Göran att han har en förhoppning om att eleverna ska ta till sig av 

den kristna värdegrund som hans skola vilar på. Han menar inte att eleverna nödvändigtvis 

ska bli bekännande kristna, men att de ska få med sig en större empatisk och medmänsklig 

förståelse. Han tycker för egen del att lärarkollegiet på hans skola är bra på att 
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uppmärksamma individen och hur eleverna väljer att leva sina liv. På så sätt tycker han inte 

att de konfessionella inslagen är så religiösa egentligen, då fokus är på elevernas livsstilar 

snarare än på deras aktiva val att bekänna sig som kristna. 

Samtliga undervisande lärare i religionskunskap berättar att kristendomen ges större utrymme 

i relation till övriga världsreligioner i undervisningen, framförallt med åberopande av att 

skolan i enlighet med direktiven i pedagogiska styrdokument ska förvalta den kristna 

traditionen och det västerländska kulturarvet. Eva upplever inte att denna fördelning påverkar 

elevernas identitetsskapanden i någon större utsträckning. Hon tycker att det utbredda 

perspektivet på kristendom rör sig om mycket grundläggande kunskaper som inte berör 

elevernas religionsförståelser så mycket på djupet. Om skolan däremot skulle ha haft en mer 

strukturell fördelning där en specifik religiös inriktning getts avsevärt mycket större utrymme 

i skolmiljön generellt tror hon däremot att eleverna hade påverkats desto mer. 

Sune, Lars och Annika problematiserar alla innehållet i läroböcker för religionskunskap, där 

materialet för årskurs åtta i huvudsak är uppbyggt utefter kristendomens tre grenar. De tror att 

det är viktigt att fördela undervisningsinnehållet så jämlikt mellan de olika religionerna som 

möjligt för att eleverna inte ska komma att dras i en viss riktning. Erik däremot upplever att 

eleverna kan härleda tonvikten på kristendom i undervisningen till vårt lands kristna 

kulturarv. Han tror att sannolikheten för att undervisningen ska komma att styra eleverna till 

en kristen identitet är marginell, givet att det överlag finns en någorlunda jämn fördelning 

mellan världsreligionerna. Han tror att eleverna på egen hand kan sätta sig in i olika sätt att tro 

så länge de har fått höra talas om varierade trosinriktningar i religionsundervisning. Däremot 

är han övertygad om att förekomsten av konfessionella inslag i skolan påverkar eleverna desto 

mer, i synnerhet om detta sammanfaller med att liknande värderingar återfinns bland 

merparten av personerna som vistas i skolan, såväl lärare som elever. 

Göran är tveksam till att religionsundervisningen överhuvudtaget påverkar eleverna. Snarare 

tror han att elevers identitetsskapanden är avhängig deras umgängeskretsar. 

[…] men det här med religionsundervisningen… det påverkar inte så mycket tror jag. För det är en information 

som vilken annan information som helst, ”ja Australien ligger i Oceanien, jaha, ja just det”, ”en buddhist följer 

den åttafaldiga vägen, jahaja just det ja, vad intressant”. Nämen förstår du? Att det skulle prägla deras identitet, 

det tror jag är jättejättelite, ja otroligt lite. Jag tror att det sociala sammanhanget är helt hysteriskt. [...] Plötsligt så 
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söker sig barnen till antigrupperingar de kanske inte gynnas så mycket av, men där skapar dom sin identitet ”vem 

är jag och… ”, ja, förstår du?66 

Samtliga kommunala lärare har en uppfattning om att förekomsten av konfessionella inslag i 

skolan har betydelse för elevers egna reflektioner och identitetsskapanden. Sune förankrar sin 

övertygelse om detta i hans tidigare arbetserfarenhet på en kommunal friskola som hade 50 

procent laestadianska kristna elever. På denna skola förekom tydligt avgränsade synsätt i 

fråga om religion samt ojämlika fördelningar mellan flickor och pojkar i 

utbildningssammanhang, vilket tydligt präglade elevers syner på andra, i synnerhet då tron 

utövades under lektionstid, berättar han. Annika och Eva däremot uttrycker båda att det är 

svårt att spekulera i frågan på grund av att de inte har någon egen erfarenhet av hur 

konfessionella inslag kan se ut i fristående skolor. De tror emellertid att förmedlande av 

religiösa budskap rimligen påverkar eleverna. Eva upplever att livsfrågor och etiska 

dilemman, med eller utan anknytning till religion, i hennes egen undervisning väcker elevers 

intresse och berör deras egna reflektioner och livshållningar. På så sätt tror hon att 

konfessionella inslag i skolan, om de är allt för enkelspåriga, kan få förödande konsekvenser 

över elevernas religionsförståelser och individuella identitetsskapanden. 

När Mia ställs inför frågan om hur hon tror att de konfessionella inslagen på hennes skola 

påverkar eleverna säger hon kvickt att alla möjliga perspektiv de möts av kan påverka, oavsett 

vilket typ av skola man går på. Framförallt tror hon att de elever som har en kristen bakgrund 

med sig från hemmet upplever ett igenkännande i skolan, medan övriga elever möjligen börjar 

fundera på om den kristna identiteten kan vara ett alternativ för dem själva. Hon tror dock att 

det tack vare informationsflödet i samhället inte föreligger några hinder för eleverna att välja 

sina egna religionsuppfattningar, trots skolans religiösa profilering. Hon understryker vikten 

av att det på skolan måste finnas en lika stark acceptans för religiositet som icke-religiositet. 

Mia är desto mer bekymrad över att elever som är troende kristna och som går på kommunala 

skolor inte är trygga med att leva ut sin religiositet på grund av att det motstånd som kan 

finnas hos både lärare och elever på dessa skolor. Göran, som arbetar på samma skola, delar 

denna uppfattning. De uttrycker båda erfarenheten av att ha arbetat med elever som på andra 

skolor blivit trakasserade och förföljda på grund av sin religiositet och som när de börjat på 

deras friskola blivit lättade av den öppenhet kring religion som råder på skolan. De upplever 

även att de konfessionella inslagen på deras skola får positiva effekter på eleverna i 

bemärkelsen att de förmedlar en värdegrund där respekten för andra är vital. 
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Sonja brukar i sin kristendomsundervisning i hög grad lyfta in elevernas egna reflektioner. 

Eleverna uppmuntras att tala mycket utifrån sig själva, såsom hur de tänker kring livsfrågor 

och om de brukar be eller på annat sätt utöva någon religion. Hon tror att religiösa perspektiv 

i undervisning är helt avgörande för elevernas möjlighet att forma egna identiteter på grund av 

att existentiella förklaringar, enligt henne, inte går att finna i vetenskapliga teorier. 

Barn… elever som bara får Skolverkets undervisning i religion där du har, eh, ett big bang, du har en, en liksom, 

en utveckling som bygger på nån slags slump och nåt slags naturligt urval. [...] man pratar om ödet och slumpen 

och att det fungerar för att det fungerar, men det finns ingen koppling till en liksom kraft eller energi eller 

någonting som ligger bakom det här, dom eleverna tror jag är väldigt… har små möjligheter att hitta åt vilka 

dom är, därför att om du har en väldigt sån ensidig förklaring på varför vi är här som, väldigt dåligt också, eller 

på många vis inte… du har inte bekräftelse för din livsfilosofi i forskningen.67 

2.4 Förverkligandet av allsidighet och saklighet i religionsundervisning 
Samtliga respondenter förknippar saklighet och allsidighet i religionsundervisning med att 

som lärare avhålla sig från att ge uttryck för eller försöka påvisa sina egna livssyner och 

eventuella trosföreställningar i klassrummet. Snarare finns det en ambition att åstadkomma 

lärandemiljöer där eleverna finner en nyfikenhet av att få veta mer under så liten extern 

påverkan som möjligt. Enligt de kommunala lärarna är detta ett tillräckligt starkt motiv för att 

helt och hållet utesluta religiösa perspektiv i skolan överlag, bortsett från enstaka inslag vid 

kulturella högtider och traditioner. En förutsättning för att konfessionell 

utbildningsverksamhet ska kunna komma att bli aktuella på skolan är att andra 

trosinriktningar blir presenterade i likvärdig utsträckning för att det inte ska föreligga en risk 

att eleverna utvecklar vinklade och oreflekterade religionsförståelser. 

Både Sune och Erik uttrycker vikten av att arbeta utifrån tillförlitliga källor som från 

varierande perspektiv åskådliggör hur olika människor tänker kring existentiella frågor. Lika 

angeläget är det att eleverna själva förstår principen med och lär sig att hantera källkritik när 

de på egen hand ska söka information. Saklighet i undervisning handlar just om att eleverna 

självständigt kan finna brister i ett material och urskilja pålitlig och saklig data, menar Sune. 

Detta tror han dessutom gynnar elevers förutsättningar att på oberoende grunder forma egna 

uppfattningar om religion. 

Majoriteten av lärarna som undervisar i religionskunskap upplever att undervisningsupplägg 

där världsreligionerna presenteras tematiskt utifrån existentiella och moraliska 

frågeställningar kan skapa värdefulla lärandesituationer. Framförallt bedöms eleverna då 
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lättare kunna upptäcka skillnader och gemensamma grunder mellan olika trosinriktningar. 

Principen är att respektive religion ska ges likvärdigt utrymme, vilket i högre grad uppfattas 

vara förenligt med en saklig och allsidig framställning av religion. Lars och Annika är 

emellertid de enda bland denna grupp lärare som inte upplever att elevers religionsförståelser 

berörs av huruvida undervisning är kategoriskt uppbyggd eller inte. Om undervisning däremot 

selektivt förmedlar ett utökat perspektiv på exempelvis kristendom tror Lars att eleverna 

implicit uppfattar att det rimligen måste finnas en anledning till denna fördelning, vilket han 

tror orienterar deras religionsförståelser. 

Samtliga kommunala lärare har, med medhåll från Erik, en uppfattning om att förekomsten av 

konfessionella inslag i skolan utmynnar i en polarisering mellan den utövade religionen och 

andra befintliga trosinriktningar, oberoende av om religionsundervisning vid sidan av dessa 

innehåller sakliga och neutrala religionsframställningar. Utbildningsinslag som selektivt 

avgränsar ett innehåll eller aktivitet till en viss grupp människor utestänger per automatik 

många andra grupper av människor, menar Sune. Erik och Annika diskuterar även kring 

problematiken att som lärare handha religionsundervisning parallellt med att, i anslutning till 

andra utbildningsinslag och med samma elever, tala om religion på subjektiva grunder. 

Uppfattningen är att neutrala kunskaper i praktiken då är svåra att förmedla, och framförallt 

om läraren i fråga har en uttalad religiös övertygelse. Har man dessutom levt i ett kristet 

sammanhang en längre period av sitt liv tror Annika att det kan vara svårt att se fördelar med 

andra trosföreställningar, varför vissa väsentliga delar kan komma att falla bort från 

undervisningsinnehållet. 

Jag tror att om man söker sig till en religiös friskola så tror jag ju att man själv är övertygad om att man tillhör 

den religionen och även att många av lärarna, tror jag, har det synsättet, och då tror jag att det blir… jag tror att 

det blir en slags norm eller nånting att det här är den religionen som är den rätta och… jag menar inte att dom 

inte tar upp de andra religionerna eller något sånt, men jag tror absolut att det inte blir riktigt objektivt alltihop.68 

Sonja är noga med att understryka väsentligheten av att vara lyhörd för elevernas egna tankar 

och reflektioner i sin kristendomsundervisning. Hon tror inte att elevernas religionsförståelser 

påverkas av att undervisningen har en konfessionell inriktning i kristendom. Allsidighet är ett 

självverkande utfall av att läraren tillåter öppna klassrumsdiskussioner där eleverna ges 

möjlighet att reflektera och fritt uttrycka sina egna tankar kring det trosinnehåll som lärs ut, 

menar hon. I hennes undervisning finns inte någon intention att hjärntvätta eleverna i linje 

med en viss åsikt eller tro. Istället är det vitalt att framföra olika tolkningar av bibeln och att 
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det är upp till var och en att välja vilken tolkning man sällar sig till. Vidare berättar Sonja att 

hon med noggrannhet talar om för eleverna att hon inte har för avsikt att utge sig för att vara 

någon som sitter på ”sanningen”, utan att det hon förmedlar handlar om tro. På samma sätt 

tror hon att konfessionella inslag i skolan överlag har en marginell inverkan på elevers 

religionsförståelser givet att man som lärare principfast håller sig till att tala om 

trosföreställningar som teorier där det finns människor som både sluter sig till respektive 

vänder sig ifrån. Detta är enligt henne innebörden av en saklig och allsidig 

religionsundervisning. 

Göran anser att hans kristendomsundervisning, där konfessionella perspektiv är obefintliga, 

till innehållet är så likvärdig den ordinarie läroplansgrundade 

religionskunskapsundervisningen att skolans konfessionella profilering i kristendom inte 

påverkar huruvida denna undervisning kan vara saklig och allsidig. Snarare tror han, med 

medhåll från Mia som arbetar på samma skola, att konfessionella friskolor är synnerligen bra 

rustade att åstadkomma saklighet och allsidighet religionsundervisning på grund av att det 

generellt finns en stor aktsamhet över hur religion gestaltas för att skolans profilering inte ska 

komma att få slagsida. De tror däremot båda att risken för att konfessionella inslag ska 

komma att påverka elevernas religionsförståelser är obetydlig, framförallt om det finns en 

motvikt till den kristna värdegrunden i form av en kulturell och religiös mångfald bland 

eleverna på skolan, tillägger Mia. Det i övrigt dominerande perspektivet på kristendom 

behöver då inte framstå som ett ideal. Samtidigt finns det, berättar Mia, ändå en intention att 

ge eleverna en moralisk bas utifrån den kristna värdegrunden. 

Våran förhoppning är ju, det vi pratar mycket om är just det här om etiken och moralen och att respekten för 

medmänniskan, det är det från vårat kristna arv som skolan ska genomsyras av. Och det hoppas man ju att dom 

ska påverkas av för det är ju positiva saker. Sen hoppas man ju inte att dom ska ta åt sig av att, att de blir kristna 

korstågsfarare som dödar folk. Det är ju det man vill ge motvikt av, för det har ju inget med kärlek att göra.69 

2.5 Tillämpbarheten av konfessionella inslag i skolverksamhet utifrån 

kursplanen för religionskunskap 
Erik anser inte att man med utgångspunkt i pedagogiska styrdokument kan argumentera för 

obligatoriska moment med konfessionella inslag i skolan. Däremot finner han heller inga 

hinder för förekomsten av dessa, givet att de är frivilliga för eleverna samt att trosinnehåll 

presenteras ödmjukt och respektfullt gentemot andra trosinriktningar. Det Erik framförallt har 

i åtanke är att skolan har ett ansvar att förmedla neutrala kunskaper. Konfessionella friskolor 
                                                           
69 Informant Mia, 2016-04-18. 



30 
 

är, om de bedrivs under dessa premisser, befogade, tycker han. Han kan emellertid föreställa 

sig en möjlig problematisk situation om lärare som är omtyckta bland eleverna handhar 

konfessionella inslag. Han tror att det finns en risk för att eleverna då i mindre utsträckning 

kommer att kritiskt reflektera över trosinnehåll på grund av att det finns en stark tilltro till 

läraren som person. 

Religionsundervisning handlar enligt Sune primärt om att öka förståelsen för den kulturella 

och religiösa mångfalden, något som i förlängningen är till gagn för samexistensen mellan 

oliktänkande människor i såväl skolmiljön som i samhället i stort. Konfessionella inslag i 

skolan är med den utgångspunkten enligt honom inte motiverade. Det är däremot nyttigt för 

eleverna att få kunskap om hur religion kan fylla betydande och trygghetsgivande funktioner 

för olika människor för att därigenom kunna utveckla empatiska förhållningssätt gentemot 

religiösa strukturer. 

Lars berättar att lärarkollegiet på hans skola har diskuterat mycket kring ett specifikt delsyfte i 

religionskunskapsundervisning som för många har upplevts vara problematiskt att tyda. 

Medan vi pratar bläddrar han i kursplanen för att visa mig vad han menar. Han stannar till slut 

till vid rubriken ”Centrala tankegångar” under anvisningarna om undervisningens centrala 

innehåll och säger följande: 

[…] då står det såhär ”föreställningar om det goda livet, den goda människan kopplat till olika etiska 

resonemang”. Det goda livet, vad är det? Det är ett problem när man ska mäta och väga. […] Som jag uppfattar 

det så, i läroplanen, eh… man ska va ganska flexibel och lyhörd för eleverna, men det finns ett värde där vi inte 

ska vara det, och det är ju dom här demokratiska värderingarna, just där ska vi stå fast vid dom.70 

Det är alltså inte helt lätt tycker Lars att veta vilka värden religionskunskapsundervisningen 

egentligen ska förmedla. Han har dock utifrån de värden som i övrigt beskrivs i läroplanen 

tagit ställning mot förekomsten av konfessionell aktiviteter i skolan, även om han tror att 

många lärare, just på grund av styrdokumentens vaga beskrivningar, tolkar läroplanen till 

fördel för inkluderandet av just konfessionellt innehåll i undervisning eller övriga 

utbildningsinslag. Som framkommer av citatet tycker Lars att det snarare är väsentligt att 

belysa demokratiska värderingar. 

Eva tycker att det utifrån kursplanen är befogat att undervisa ett utökat perspektiv på den 

kristna kulturen, traditionerna och högtiderna för att göra eleverna medvetna om vårt 

gemensamma kulturarv och hur detta har lagt grund för allmänna samhällsvärderingar. Hon 
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understryker däremot att detta rimligen inte bör innefatta ett propagerande för de 

trosföreställningar vari det kristna kulturarvet har sina rötter. Istället är det vitalt att 

undervisningen lämnar utrymme för elevernas egna reflektioner i existentiella frågor och 

moraliska dilemman. Återkommande rutinmässiga inslag av konfessionell karaktär tror hon 

begränsar elevernas självständiga reflektionsförmågor. Annika antar ett liknande resonemang 

som Eva men betonar ytterligare väsentligheten av att hålla nere utrymmet för det kristna 

kulturarvet i undervisning. Med utgångspunkt i att skolan är en mångkulturell arena och 

följaktligen ska verka för välkomnandet av individer med olika kulturella och religiösa 

bakgrunder är angeläget att återhållsamt fästa särskilt intresse vid selektivt innehåll ifråga om 

kultur eller religion. Därutöver har hon en övertygelse om att konfessionella värden utmanar 

framväxten av toleranta attityder gentemot kulturell och religiös mångfald och därigenom 

riskerar att rubba elevernas religionsförståelser och reflektionsgrunder. Högtidliga religiösa 

inslag såsom luciafirande tycker hon emellertid av kulturella skäl är befogade om intresset för 

detta finns på skolan. 

Även Mia upplever att det är betydelsefullt att värna om de kristna traditionerna och 

högtiderna, men anser därutöver även att det är nyttigt att anta en historisk tillbakablick på hur 

Jesus förhöll sig till då kontroversiella sociala strukturer såsom jämlikhet, jämställdhet och 

barns situation. En sådan jämförelse tror hon alstrar lärorika perspektiv för hur historiska 

processen kring dessa samhällsfrågor avspeglas i vår egen tid. Kristna värden, som historiskt 

varit inflytelserika för de etiska och normativa riktlinjer som reglerar människors samvaro än 

idag, utgör därför minst lika viktiga utgångspunkter för utbildning som den demokratiska 

värdegrunden, tycker hon. 

Göran tycker att det är problematiskt att resonera kring förekomsten av konfessionella inslag i 

skolan utifrån kursplanen för religionskunskap. Han menar att religionsundervisning och de 

konfessionella inslagen sinsemellan inte påverkar varandra. Med utgångspunkt i att elevernas 

aktiva deltagande vid dessa tillfällen är frivilligt tycker han att dessa inslag är motiverade. 

2.6 Lärares egen syn på konfessionella inslag i skolverksamhet 
Erik berättar att han är kluven i hur han förhåller sig till konfessionella friskolor överlag. 

Teoretiskt sett tycker han inte att det finns något som tyder på att konfessionella friskolor inte 

lämpar sig för skolans demokratiska fostransuppdrag. Snarare ser han en potential hos denna 

skolform på grund av att allt fler människor idag har anammat sekulära föreställningar om 

livet i stort och därmed har svårare att sätta sig in i människors varierande trosföreställningar. 
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När man kommer till skolan ska man få höra att världen kan fungera på mer än ett sätt. Men å andra sidan så, 

innerst inne så har ju alla människor tankar om livet och om världen och det måste man ju få berätta om, och vi 

lever ju faktiskt i världens mest sekulariserade land, vilket gör att det kanske är befogat att man får ha 

konfessionella friskolor också.71 

Erik resonerar sig till slut fram till att han i högre grad ställer sig emot än för konfessionella 

inslag i skolan. Risken för att elever på ofrivilliga grunder deltar vid dessa gör att det finns en 

desto större betydenhet av att skolan ska vara religiöst neutral. Han ser emellertid en möjlig 

problematik med att aktivt troende elever i kommunala skolor inte under samma premisser 

kan leva ut sin tro som i konfessionella friskolor, vilket i sig kan upplevas som en 

tvångsmässig begränsning för de elever som berörs. Med hänsyn till principen om 

religionsfrihet är det däremot angeläget att tillgodose individers religiösa behov, varför det är 

berättigat att tillhandahålla bönerum och dylikt på skolan, tycker han. I framtiden tror han 

emellertid att allt färre människor kommer att uppleva ett behov av att förse sin egen eller sina 

barns utbildning med religiösa inslag just på grund av att allt fler väljer att lämna religion 

bakom sig.  

Sune och Annika uttrycker båda att det är problematiskt att gruppera människor efter deras 

sociala, inklusive religiösa, tillhörighet. För att spänningar mellan olika grupper av människor 

ska kunna marginaliseras är konfessionsneutrala utbildningsmiljöer en förutsättning. Sune tror 

att skolor som på något sätt är profilerade i en bestämd riktning och som därigenom förenar 

individer med gemensamma livssyner och livsstilar utmanar visionen om harmonisk 

samexistens och mångfald, inte bara i skolan, utan i synnerhet i samhället i stort. Både Sune 

och Annika skulle önska att man ännu tydligare i pedagogiska styrdokument formulerar 

riktlinjer för den konfessionslösa utbildningsformen. 

Lars är också kritisk till förekomsten av konfessionella inslag i skolan, framförallt med 

utgångspunkt i att elever, och särskilt barn i lägre åldrar, är mottagliga för påverkan och har 

begränsade förmågor att självständigt ta ställning i existentiella frågor. Han tror därför att det 

kan föreligga en risk för att elever i konfessionella friskolor blir religiöst åsiktsstyrda. Han 

berättar däremot att han även har stött på icke-religiösa elever som har haft svårt att sätta sig 

in i religion som fenomen över huvud taget. Lars tror att konfessionella perspektiv, rent 

teoretiskt, skulle kunna underlätta dessa elevers förståelser för religiösa tankesätt generellt. 

Principiellt tycker han emellertid att detta är ett felaktigt angreppssätt med utgångspunkt i den 

demokratiska värdegrunden som enligt pedagogiska styrdokument ska genomsyra skolan. 

                                                           
71 Informant Erik, 2016-04-21.  
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Religiösa eller politiska strukturer i utbildningssammanhang inskränker elevernas 

demokratiska rättighet att självständigt ta ställning i sådana frågor, tycker han. Lars ser 

däremot inget behov av att omformulera styrdokument för att ytterligare förtydliga skolans 

konfessionslösa uppdrag. Han tror att det finns en risk för att likriktningar uppstår på skolan 

om staten strängt dirigerar mot specifika värderingar. Med hänsyn till den individuella 

friheten att autonomt ta religiös och politisk ställning är Lars tveksam till om staten skulle 

betjänas av allt för snäva riktlinjer. 

Göran, Mia och Sonja, som alla tre arbetar på någon av de undersökta friskolorna, upplever 

samtliga att det på ett eller annat sätt finns behov av konfessionella inslag i skolan, om än de 

har olika utgångspunkter för detta. Mia argumenterar med utgångspunkt i den demokratiska 

värdegrunden och principen om religionsfrihet, utifrån vilken friskolor är berättigade att ha en 

religiös profil samt att föräldrar ska ha valmöjligheten att sätta sina barn i en skola som 

överensstämmer med ens egna religiösa preferenser. Förekomsten av konfessionella friskolor 

med varierade religiösa profileringar är på så sätt en förtjänst för samhället i stort. Hon anser 

därutöver att det är betydelsefullt att presentera en motpol till de humanistiska inriktningar 

som i övrigt dominerar i samhället. Humanistiska religionsneutrala teorier är att jämställa med 

religiösa perspektiv, menar hon, varför dessa ska få ta likvärdig plats i 

utbildningssammanhang. Hon tror att elever som går på hennes skola får med sig ett 

perspektiv som de har möjlighet att ta ställning till när de blir vuxna, något som elever på 

konfessionsneutrala skolor i högre grad saknar. Mia ser därför ett behov av att låta 

omformulera pedagogiska styrdokument för att i ännu tydligare ge uttryck för friheten att 

tillhandahålla konfessionella inslag i skolan. 

Jag tänker att dom här sakerna är viktiga för att ge en motpol till humanismen som styr på alla håll och kanter på 

universitetet t.ex. För det är ju också en typ av tro, att man är ateist eller humanist eller så, men jag vill också att 

också mitt sätt att tro ska komma fram i samhället. En lärares röst hörs ju väldigt starkt, och dom ska höras, men 

då har vi också rätten att höras, frikyrkan eller muslimska föreningen eller… våran plats i ett samhälle är ju 

också en form av demokrati.72 

I likhet med många av de övriga respondenterna uttrycker Göran att skolan inte ska inpränta 

religiösa trosföreställningar i eleverna. Enligt honom kan utbildningsverksamhet präglas av 

religiös tro utan att den begränsar elevernas egna reflektioner. I likhet med Mia tror han att 

eleverna ges möjlighet att ytterligare utveckla sin demokratiska kompetens genom att ta del av 

den kristna etiken som deras skola förmedlar. Som även tidigare nämnts tror de båda att 

                                                           
72 Informant Mia, 2016-04-18. 
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elever med kristna bakgrunder särskilt gagnas av att ansluta sig till deras skola. Det är 

framförallt värdefullt, tror Göran, att dessa ges möjlighet att förena den egna tron med sin 

livsstil och vistelse i vardagliga miljöer, som skolan ju är för eleverna. Elever som däremot 

inte är intresserade av den trosinriktning som skolan är profilerad mot tror han blir 

missgynnade av att gå på en konfessionell friskola och bör istället vända sig till andra typer av 

skolor. 

Sonja tycker att ett kristet perspektiv i utbildningssammanhang är positivt med utgångspunkt i 

att man som lärare då lättare kan hantera situationer och eventuella konflikter som kan 

komma att uppstå på skolan. Hon menar att kärleken till Gud och till sin nästa fungerar som 

en moralisk kompass för hur vi ska bete oss mot varandra samt för hur vi ska förhålla oss till 

negativa attityder som kommer till uttryck i samhället. Konfessionslösa ramar för moraliska 

uppföranden tror hon därför är otillräckliga. 

Jag tror att den här idén om att barnen ska hållas ifrån möjligheten att få ta ställning till eller höra om att det 

finns en Gud, den tror jag faller på sitt eget grepp därför att, eh, om Gud finns då är det ju helt galet att inte 

blanda in honom i sin världsbild, om Gud är en produkt av människors fantasi så behövs den ändå vara där för 

att det finns så många människor som har en uppfattning om att det finns en Gud. Så att plocka bort den ifrån 

den svenska undervisningen för att på nåt vis hålla sig liksom neutral, en konfessionell frihet som staten 

eftersträvar för de svenska skolorna, jag tror att det är att presentera en kvarts bild av en hel verklighet. Och hur 

ska elever ha nån chans och bilda sig en uppfattning om vilka de är, varför dom är här, förstå liksom våld, det här 

allt som sker nu, hur ska dom liksom ha verktyg att kunna liksom få någon mening i det här kaoset om vi plockar 

bort den biten att det finns en Gud och hans älskar dig och han har en plan för dig?73 

Hon upplever personligen inte att ett likvärdigt behov av konfessionella inslag finns även ur 

ett objektivt perspektiv, det vill säga att skolor med andra religiösa inriktningar än kristendom 

kan tillgodose samma typer av behov. Däremot, med utgångspunkt i den demokratiska 

värdegrunden och principen om alla människors lika värde, anser hon att möjligheten att sätta 

en religiös profil på skolan borde vara friare, oavsett vilken religion denna profilering 

omfattar. 

  

                                                           
73 Informant Sonja, 2016-04-22. 
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3 Analys 

3.1 Religionsundervisning i relation till förekomsten, respektive avsaknaden, av 

konfessionella inslag i skolverksamhet 
Bland respondenterna uppträder generellt unisona uppfattningar om hur religionsundervisning 

ska bedrivas. Det finns en allmän intention att eleverna på grundval av neutrala 

framställningar av religion ska ges eget tolkningsutrymme i anslutning till dessa. 

Respondenterna resonerar genomgående i överensstämmelse med skolans demokratiska 

fostransuppdrag, såsom det beskrivs i pedagogiska styrdokument, enligt vilket skilda 

uppfattningar ska genomsyra undervisning.74 Det uppfattas med utgångspunkt i detta vara 

angeläget att helt utesluta religiösa perspektiv i religionsundervisning. Merparten av lärarna 

som är verksamma i fristående skolor upplever därtill att konfessionella inslag som sker vid 

sidan av undervisning har en marginell, om någon alls, verkan på religionsundervisningen när 

det gäller såväl elevers grundvalar till reflektion som förverkligandet av allsidighet och 

saklighet i undervisningens utformning.  

Något häpnadsväckande utmärker sig Sonja med en kristendomsundervisning där 

konfessionellt innehåll står på agendan. För henne ter det sig som en självklarhet att kunskap i 

ämnet inte enbart kan stödja mot explicita fakta, utan tycks i hög grad vara avhängig 

förmedlande av religiösa tänkesätt och budskap. Framförallt motiveras ett kristet 

undervisningsinnehåll med utgångspunkt i uppfattningen att människors identitetsskapanden 

är bundna till just kristna trosföreställningar. Det är meningsfullt att fästa uppmärksamhet på 

hur Sonja underbygger detta trosinnehåll med intentionen att ge eleverna existentiella verktyg 

i frågor där kristna tänkesätt uppfattas ha potential att fylla tomrum som vetenskapen lämnar 

efter sig. Förmedlande av objektiva innehåll verkar sålunda inte vara det primära ändamålet i 

hennes religionsundervisning. Istället verkar Sonja uteslutande ta fasta på elevers positiva rätt 

till religion75 då hon i undervisningen förmedlar budskap utifrån sin egen religiösa 

övertygelse. 

En kontrast uppstår följaktligen i relation till övriga respondenters resonemang i frågan, där 

andra fostranssyften i religionsundervisning identifieras. I en jämförelse mellan dessa 

strategier för undervisning, med utgångspunkt i principen om religionsfrihet, är det väsentligt 

att särskilt uppmärksamma graden av självbestämmande i elevernas beslutsfattanden när det 
                                                           
74 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 2011. http://w 
ww.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan (Hämtad 2016-05-11). 
75 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan


36 
 

gäller den egna tron. Modée antar att oberoende identitetsskapanden förutsätter 

reflektionsgrunder fria från extern påverkan.76 Under premissen att undervisning förmedlar ett 

selektivt, tendentiöst innehåll finns det anledning att ifrågasätta elevers möjligheter att på 

oberoende grunder reflektera över religiösa trosföreställningar och värden. Fostran av elever 

utifrån religiösa trosföreställningar förefaller sålunda begränsa elevernas frihet till religion. 

Undervisning som har utövande bekännelsekaraktär går dessutom emot gällande skollag.77 

Det är emellertid väsentligt att poängtera att den kristendomsundervisning som här har legat 

till grund för diskussion inte yrkar på elevernas närvaro, givet att deras frånvaro har beviljats 

av skolledningen på individuell basis. Men att det endast är elevens målsman som har 

möjlighet att ansöka om denna dispens väcker frågan kring huruvida eleven faktiskt deltar vid 

konfessionella inslag på eget initiativ eller inte. Det vore i diskussionen även betydelsefullt att 

ta i beaktande, om informationen hade funnits tillgänglig, de grunder utifrån vilka dessa beslut 

fattas – hur hanteras elevens rätt att frånvara och informeras eleverna om denna rättighet? 

Oavsett frivillighetsgraden i förhållande till de konfessionella inslagen föreligger emellertid 

fortfarande den ovan diskuterade risken att de elever som faktiskt närvarar begränsas i sina 

självständiga beslutsfattanden.  

Följaktligen uppträder en tämligen liten diskrepans mellan de två undersökta skolformerna, 

där förekomsten av konfessionella inslag i huvudsak inte påverkar de undersökta lärarnas 

religionsundervisning. Istället finns det en generellt stark överensstämmelse med 

läroplansstadgade värden för religionsundervisning. Detta resultat speglar mycket väl de 

förhållanden som utmålas i Lundbergs och Larssons bok där religiösa friskolor generellt i allt 

högre grad har kommit att anamma demokratiska grundvalar för utbildning.78 

3.2 Elevers identitetsskapanden och formande av egna religionsuppfattningar 
Flera av respondenterna bedömer att den förmodligen största påverkansfaktorn på elevers 

identitetsskapanden rör sociala förhållanden i deras omgivning. Mångfald och oliktänkande 

tycks vara strukturer som särskilt gagnar elevers egna religionsuppfattningar och tolerans 

gentemot kulturell och religiös pluralism. Likaväl som urvalet av elever på skolan med fördel 

kan illustrera detta är det även angelägenhet att i SO-undervisning belysa kulturell mångfald, 

varför det generellt tycks vara eftersträvansvärt att exempelvis avstå från tydligt tendentiöst 

material för undervisning. Det råder emellertid mångtydiga uppfattningar om huruvida ett 

                                                           
76 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
77 SFS 2016:151, 7 §. Skollag.  
78 Lundberg, Jenny & Larsson, Göran. (2007). 
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utbrett perspektiv på kristendom i undervisning påverkar eleverna. I huvudsak uppträder en 

enhällig intention att fördela utrymmet mellan världsreligionerna i undervisning så likvärdigt 

som möjligt. Förekomsten av religiöst innehåll i utbildningsinslag vid sidan av undervisning 

uppfattas emellertid kunna utöva desto större inflytande över elevernas religionsförståelser. 

Elevers reflektioner över existentiella frågeställningar och religiös identitet förefaller utgöra 

ett synnerligen centralt innehåll i de konfessionella inslagen som de fristående skolorna 

tillhandahåller. Detta utfall sammanfaller med att religionskunskapslärare på kommunala 

skolor upplever att reflekterande innehåll generellt ges ett begränsat tidsutrymme i 

religionsundervisning. Sammantaget verkar detta specifika delsyfte för undervisning ske 

under begränsade tidsmässiga ramar till gagn för ett oproportionerligt stort utrymme för 

konfessionsladdade tänkesätt i relation till religionsneutrala sådana. Särskilt påtagligt är detta 

i Sonjas kristendomsundervisning som i betydande utsträckning tar sin utgångspunkt i 

uppfattningen att elevers identitetsskapanden är inbundna i kristna trosföreställningar. På 

liknande sätt resonerar även Göran och Mia, som också arbetar på en kristen friskola, att den 

kristna värdegrunden understödjer elevernas demokratiska och empatiska fostran. Det tycks 

sålunda hos denna grupp lärare finnas en önskan om att förse eleverna med kristna 

betraktelsesätt. Huruvida detta faktiskt realiseras i bemötandet och hanterandet av elever i den 

faktiska undervisningen är för mig här svårt att utreda, även om det finns anledning att ta i 

beaktande den dragning till kristna värden som verkar finnas bland respondenterna på dessa 

skolor. Som tidigare nämnts verkar tendentiöst innehåll i undervisning kunna utöva inflytande 

på elevers reflektioner och identitetsskapanden. 

Erik, som arbetar på en fristående skola, urskiljer sig från övriga respondenter från samma 

skolform, vilka samtliga är troende kristna. Erik uttrycker under intervjun att han personligen 

inte är religiöst orienterad och uppvisar i sina resonemang likheter med flera av 

respondenterna som är verksamma i kommunala skolor, framförallt beträffande synen på 

konfessionella inslag. Inom denna grupp lärare finns en enad uppfattning om att 

konfessionellt innehåll i skolan enbart kan komma att bli aktuellt givet att det begränsas till 

uteslutande högtidliga ceremoniella tillfällen. Det råder en oro och skepticism över att det i 

teorin inte är realiserbart att på en och samma skola kombinera konfessionella och sakliga 

framställningar av religion, om än dessa sker vid åtskilda tillfällen, utan att riskera att påverka 

elevernas religionsförståelser och därigenom även deras individuella identitetsskapanden. 
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Sålunda intar dessa lärare försvar för elevernas negativa frihet att avstå från religion i de fall 

där konfessionella strukturer kan komma att inkräkta på denna.79 

Den andra gruppen lärare, som alltså samtliga är uttalat religiösa, argumenterar för 

upprätthållandet av konfessionella utbildningsformer. Uppfattningen är att dessa framförallt 

anses vara betydelsefulla för elever vars religiösa bakgrund överensstämmer med skolans 

profilering. Upprepade gånger intar lärarna försvar för dessa utbildningsinslag med 

åberopande av specifikt detta urval av elever. Man resonerar emellertid inte lika kärnfullt 

utifrån hur icke-kristna elever möjligen kan beröras, frånsett uppfattningen att elever generellt 

kan komma att bli inspirerade av diverse trosföreställningar de kommer i kontakt med i 

skolan. Det verkar med den utgångspunkten finnas en benägenhet att primärt ta i beaktande 

elevers upplevda behov av konfessionella utbildningsformer för att motivera dessa. Bland 

samma lärare uppträder därtill även en tendens att förlita sig till att konfessionella inslag i 

skolan uteslutande får positiva effekter på eleverna. Sålunda tycks dessa lärare särskilt 

försvara den positiva rätten till religion, vilken enligt Modée inte bör ges företrädesrätt och 

inkräkta på andra individers frihet från religion.80 Denna form av enkelriktade resonemang är 

ett intressant utfall, om än svårt att här utreda bakgrundsorsaker till. Det är dock 

anmärkningsvärt att spegla detta resultat mot det faktum att samtliga icke-religiösa 

respondenter enas kring uppfattningen att konfessionella inslag sannolikt subjektivt färgar 

elevers identitetsskapanden. Det är följaktligen angeläget att ta hänsyn till en sådan möjlig 

utgång likväl som att ett visst urval av elever faktiskt gynnas av konfessionella inslag. Att 

elever inte utsätts för tvång att ta religiös ställning eller att aktivt delta i konfessionella 

aktiviteter betyder nödvändigtvis inte att de är fria från påverkan och därigenom försäkrade 

om friheten från religion. 

Bland samma grupp lärare finner vi emellertid att Göran har en föreställning om att de elever 

som uttrycker ett mer påtagligt ointresse för den kristna tron missgynnas av att gå på en skola 

med kristen profilering och bättre skulle passa in på en annan typ av skola. Att ett begränsat 

urval av elever utifrån religiösa premisser uppfattas vara lämpade att gå på skolan skapar även 

här uppenbara problem med avseende på den negativa religionsfriheten.81 Avståndstagandet 

från religion ska, med utgångspunkt i denna, rimligen inte påverka individuella förutsättningar 

i samhället, såsom möjligheten till en förmånlig skolvistelse. Oberoende av om elevers 

religiösa involverande i skolan är frivillig eller inte är det sålunda vitalt att 
                                                           
79 Se 1.4.1 Religionsfrihet i Skolan. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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utbildningsverksamhet ska vara lika mottagande för allehanda elever oavsett deras religiösa 

eller icke-religiösa preferenser. Denna uppfattning är följaktligen problematisk, givet att den 

är applicerbar i praktiken. 

Vidare uppträder bland samma grupp lärare en samstämmig övertygelse om att konfessionella 

inslag i skolan utgör ett väsentligt alternativ till vetenskapliga och humanistiska teorier som i 

övrigt dominerar skolan och samhället i stort. Dessa lärare tycks implicit anta att vetenskapen 

inte sitter på alla existentiella svar som människor söker, varför religiösa teorier enligt dem 

tycks ha en så fundamental betydelse i fostrans- och utbildningssammanhang. Denna 

uppfattning bottnar sålunda i dessa lärares personliga, religiösa trosuppfattningar och 

världssyner. Det går att finna en parallell mellan detta resonemang och postmodernistisk 

epistemologi, vilken tar sin utgångspunkt i att vetenskapliga tolkningar initialt är lika 

subjektiva som religiösa ”sanningar”, samt därmed likvärdiga alternativ till kunskap i 

utbildning.82 

Till sist vill jag fästa uppmärksamhet på det utfall som antyder att elever har obligatorisk 

närvaro vid konfessionella inslag på en av friskolorna, även om de inte förväntas att aktivt 

delta vid dessa tillfällen. Jag talar om Görans kristendomsundervisning och morgonsamlingar. 

Även om åtminstone berörda lärare upplever att konfessionellt innehåll är till gagn för 

eleverna med utgångspunkt i de presenterade resonemangen ovan finns det återigen anledning 

att ta i beaktande principen om religionsfrihet. Med samma argumentationsgrund som jag 

tidigare använt förefaller det finnas oskäliga motiv till att elever avkrävs närvara under 

moment som förmedlar religiösa budskap. Detta även om de nödvändigtvis inte aktivt utför en 

bön eller läser ur en helig skrift. Autonomi i dess absoluta form innefattar rimligen beslut över 

privata, och däribland religiösa, angelägenheter, varför elever inte torde bli styrda i dessa83. 

Som om inte detta redan vore en fullgod anledning avslås konfessionella inslag med 

obligatorisk närvaro därtill i skollagen.84 

På liknande sätt som Modée gör en distinktion mellan teopolitk och sekularism85 verkar det 

föreligga risker med det förstnämnda då konfessionella inslag i undervisning, samt elevers 

obligatoriska närvaro vid dessa och åtskilliga andra konfessionella inslag, påträffas i 

fristående skolor med konfessionell inriktning, om än i begränsad utsträckning. Detta påvisar 

åtminstone respondenternas utsagor. 
                                                           
82 Thiessen, Elmer John. (2001), s. 166. 
83 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
84 SFS 2016:151, 7 §. Skollag.  
85 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
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3.3 Allsidighet och saklighet i religionsundervisning 
Majoriteten av respondenterna enas kring uppfattningen att religionsundervisning ska vara 

religiöst neutral. Generellt finns det en strävan efter att oliktänkande på ett eller annat sätt 

istället ska komma till uttryck i undervisning för att toleranta attityder därefter ska växa fram. 

Hur detta i praktiken ska gå till råder det emellertid skiftande meningar om. Från båda 

skolformerna påträffas lärare som finner det angeläget att exempelvis använda sig av 

tillförlitliga och neutrala källor eller att presentera världsreligionerna tematiskt utifrån 

existentiella frågekategorier. Trots att somliga respondenter på grundval av personliga 

preferenser värnar om kristna värden i utbildning och fostran generellt verkar det alltså finnas 

en överensstämd uppfattning om att andra religiösa eller icke-religiösa trosriktningar inte ska 

ges begränsat utrymme i undervisning. Detta är särskilt tydligt på en av de undersökta 

friskolorna där distinktionen mellan undervisning och konfessionella inslag verkar vara av 

principiell betydelse. Sammantaget korresponderar dessa intentioner med undervisning med 

de empatiska strävanden som Furenhed beskriver i anslutning till religionspedagogiska 

utgångspunkter för undervisning, där allsidig information uppfattas vara en förutsättning för 

förståelsen av andra människor.86 

Bland icke-troende lärare finns en uppfattning om att selektiva och tendentiösa 

framställningar av religion skärper motsättningar mellan åtskilliga trosinriktningar. Erik och 

Annika uttrycker därtill att subjektivt innehåll i utbildningsinslag som sker vid sidan av 

undervisning kan komma att utöva inflytande över religionsundervisning om dessa 

verksamheter handhas av en och samma lärare. Skaran lärare som tillkännager sig som kristna 

argumenterar emellertid för att förverkligandet av allsidighet och saklighet i undervisning 

troligen generellt är mer strikt i konfessionell friskolverksamhet på grund av att det finns en 

rädsla för att eleverna ska känna sig beklämda till följd av skolans profilering. Dilemmat här 

handlar sålunda om huruvida det existerar ett påverkansförhållande mellan konfessionella 

inslag, samt selektiva religionsframställningar, och religionsundervisning som åtskilda 

fenomen. Även om skolans läroplansstadgade värdegrund gör anspråk på att all undervisning 

ska vara konfessionslös87 är det svårt att utreda denna sensitivitet. Återhållsamheten av 

konfessionella värden i undervisning verkar åtminstone i hög grad vara eftersträvansvärd hos 

lärare som arbetar i såväl kommunala skolor som fristående skolverksamhet, i båda fallen 

med hänsyn till elevernas frihet från religion. 

                                                           
86 Furenhed, Ragnar. (2000), s. 131. 
87 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
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Det föreligger emellertid ett undantag från dessa i övrigt enhälliga intentioner med 

religionsundervisning. Sonja, som även tidigare utgjorde underlag för diskussion, handhar på 

en av de fristående skolorna kristendomsundervisning som till stor del fokuserar på kunskap 

utifrån bibelberättelser. De budskap som personligen berör henne önskar hon dela med sig av 

till eleverna. Sonja argumenterar däremot för att saklighet och allsidighet i undervisning 

förverkligas genom att eleverna i ett tillåtande klassrumsklimat uppmuntras att ge uttryck för 

sina egna livssyner i klassrummet samt att undervisningen därtill förmedlar att människor kan 

ha varierande tolkningar. Med utgångspunkt i att undervisningen har en uppenbar religiös 

agenda är det icke desto mindre tveksamt huruvida ett positivt klassrumsklimat i realiteten 

kan tillförsäkra objektiva reflektionsgrunder i avsaknad av extern påverkan. Förverkligandet 

av autonoma identitetsskapanden och religionsfrihet verkar, som vi tidigare sett, förutsätta 

sekulära samhällsstrukturer och religionsneutrala utbildningsformer.88 

Mia, Sonja och Göran är de lärare som, utifrån sin religiösa övertygelse, argumenterar för att 

konfessionella utbildningsformer är nyttiga för eleverna. Göran för återkommande en 

argumentation utifrån föreställningen om att externa, inklusive religiösa, faktorer i obetydlig 

utsträckning har negativ inverkan på religionsundervisning. Utifrån delvis denna övertygelse 

rättfärdigar han konfessionella inslag i skolan. Även Sonja uttrycker att religiösa värden 

uteslutande är till gagn för eleverna. Bland de kommunala lärarna föreligger emellertid desto 

fler kritiska resonemang om hur undervisning verkligen kan vara objektiv. Framförallt 

uppfattas ensidiga och tendentiösa religionsframställningar i och vid sidan av undervisning ha 

betydelse. Detta utfall indikerar följaktligen att lärare som har en positiv inställning till 

konfessionella inslag i skolan i mindre utsträckning kritiskt reflekterar över hur subjektiva 

perspektiv kan påverka undervisning. 

3.4 Tillämpbarheten av konfessionella inslag i skolverksamhet utifrån 

kursplanen för religionskunskap 
Generellt upplevde respondenterna att det var svårt att spekulera kring huruvida kursplanen 

för undervisning i religionskunskap kan ha betydelse för förekomsten av tendentiösa inslag i 

skolan. Även om många av dem har en personlig uppfattning av hur de förhåller sig till 

konfessionella utbildningsformer överlag hade majoriteten inte tidigare reflekterat över hur 

dessa inslag eventuellt krockar med religionsundervisning. Väldigt varierade svar uppkom 

                                                           
88 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
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följaktligen av naturliga skäl i anslutning till denna fråga. På samma sätt som i tidigare avsnitt 

görs även här en jämförelse mellan icke-religiösa respektive religiösa lärare. 

Hos den förstnämnda gruppen uppträder generellt tre huvudsakliga typer av attityder. En del 

upplever att kunskap om och insikt i kristna traditioner och högtider är motiverat utifrån 

direktiv i kursplanen. Bortsett från enstaka högtidliga ceremonier upplever de däremot inte att 

detta är ett tillräckligt starkt skäl för att konfessionella inslag i skolan i övrigt ska vara 

befogade. Ytterligare en uppfattning är att förekomsten av konfessionella värden kan komma 

att styra elevernas religionsuppfattningar i en viss oreflekterad riktning och därigenom på sikt 

även rubba den ömsesidiga toleransen mellan oliktänkande individer. Med underlag i den 

demokratiska värdegrunden avslås därför konfessionella inslag i skolan helt. Till sist 

föreligger även en uppfattning om att kursplanen är så pass öppen för tolkning att det är svårt 

att veta vilka värden som egentligen ska förmedlas i undervisning, varför det är än mer 

problematiskt att med utgångspunkt i dessa direktiv reglera skolverksamheten i övrigt. 

Sammantaget påträffas alltså inte bland denna grupp lärare några markant positiva attityder 

gentemot förekomsten av konfessionella inslag i skolan. Snarare verkar det vara angeläget att 

återhållsamt belysa konfessionella, och i viss mån även kulturella, värden i 

utbildningssammanhang. Denna samlade uppfattning närmar sig den sekulära synen på 

utbildning som förordas av Alberts, vilken primärt värnar om gemensamma värden för 

oliktänkande grupper av människor,89 om än några av respondenterna anser att förmedlande 

av det kristna kulturarvet i begränsad utsträckning är befogade i skolan. Som vi redan sett 

föreslår även Modéen sekulära samhällsstrukturer för att under bäst förutsättningar kunna 

sörja för religionsfriheten.90 

Den andra gruppen lärare, som alltså på grundval av sin egen religionstillhörighet värnar om 

kristna värden, finner heller inga specifika skäl i berörd kursplan som särskilt välkomnar 

konfessionella inslag i skolan. Dessa inslag verkar i högre grad motiveras som en principiell 

rättighet utifrån friheten att få sätta en religiös prägel på skolan. Detta resonemang går att 

applicera i den tvetydighet kring religionsfrihet som Borevi belyser där den privata 

dimensionen av religionsfrihet, till skillnad från den offentliga, uppfattas inrymma rätten att 

upprätta fristående skolor med åtskilliga konfessionella inriktningar. Samtidigt föreligger det, 

i ett sekulärt land som Sverige, ett kollektivt intresse av att få till stånd toleranta och 

                                                           
89 Alberts, Wanda. (2007), s. 318. 
90 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
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demokratiska samhällsstrukturer.91 Med anledning av detta, beskriver Borevi, har religion i 

det närmaste fullständigt avvisats till privat sfärer, varför nationellt uppställda principer för 

utbildning i hög grad har gått ifrån dessa. Fristående skolor med konfessionella inriktningar 

har trots allt beviljats utrymme utifrån dessa riktlinjer. Huruvida dessa utbildningsformer i 

praktiken faktiskt utmanar förverkligandet av demokratiska principer och den negativa 

friheten från religion är emellertid inte säkert, något som särskilt synliggjorts i tidigare förda 

diskussioner i detta kapitel.  

                                                           
91 Se 1.4.1 Religionsfrihet i skolan. 
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4 Slutdiskussion 
I detta avslutande avsnitt ska jag diskutera resultatet i anslutning till mina frågeställningar för 

att kunna dra eventuella slutsatser, samt ge förslag på framtida forskning. Först följer en 

repetition av mitt syfte och mina frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats var att analytiskt jämföra hur religion gestaltas i kommunala skolor 

respektive i fristående skolor med konfessionell inriktning. Huvudsakligt fokus var att 

undersöka hur yrkesverksamma lärare i dessa skolformer bemöter nationella, pedagogiska 

direktiv om elevers formande av egna identiteter samt krav på allsidighet inom ramen för 

religionsundervisning. Utifrån detta studieområde utgick jag ifrån följande frågeställningar: 

- Finns det skillnader i hur de olika skolformerna bedriver religionsundervisning? 

- Hur möjliggör respektive skolform elevers formande av egna religionsuppfattningar 

och individuella identitetsskapanden, samt elevers förståelse för andras identiteter och 

livsstilar? 

- Hur tillhandahåller och säkerställer respektive skolform allsidighet och saklighet i 

religionsundervisning? 

- Hur uppfattar yrkesverksamma lärare inom respektive skolform förekomsten av 

konfessionella inslag i skolverksamhet utifrån pedagogiska styrdokument för 

undervisning? 

 

Förekomsten av konfessionella inslag i skolan påverkar i huvudsak inte de berörda lärarnas 

religionsundervisning då samtliga har gemensamma undervisningsmål i överensstämmelse 

med den läroplansstadgade, demokratiska värdegrunden. Företrädesvis behandlas objektiva 

innehåll i anslutning till olika religioner och trosinriktningar. Generellt föreligger en intention 

att elever ska forma egna religionsuppfattningar på basis av källkritisk argumentation och 

tillförlitliga källor. Undantaget är en av respondenterna som arbetar på en fristående skola 

som på personliga grunder handhar religionsundervisning, vilket lämnar rum för 

konfessionellt innehåll. Detta verkar gå emot skolans demokratiska värdegrund och principen 

om religionsfrihet. Bortsett från denna diskrepans uppträder alltså, baserat på lärarnas utsagor, 

en generell konformitet mellan de berörda skolformerna. 

Det råder bland majoriteten av lärarna konsensus om att sociala strukturer på ett eller annat 

sätt påverkar elevers individuella reflektioner och identitetsskapanden. Huruvida 

konfessionella inslag faktiskt inverkar på dessa processer, och i så fall på vilket sätt, råder det 
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däremot tvetydiga uppfattningar om. Den största diskrepansen i denna fråga uppträder mellan 

religiösa respektive icke-religiösa lärare. Det finns bland de förstnämnda en önskan om att 

eleverna ska tillgodogöra sig den kristna värdegrunden. Som vi redan har sett påträffas 

tendentiöst innehåll i en av dessa lärares undervisning, där endast elevens målsman kan 

ansöka om dennes uteblivelse från dessa tillfällen och andra konfessionella inslag i skolan. 

Detta sammanfaller med att en annan av dessa lärare, som arbetar på en annan skola, yrkar på 

elevers närvaro vid motsvarande verksamhet. I båda fallen förefaller elevers reflektioner bli 

subjektivt styrda. Bland den andra gruppen lärare uppträder däremot genomgående en 

intention att, såväl inom som utanför religionsundervisning, förmedla neutrala innehåll och 

attityder för att i minsta möjliga mån leda eleverna i en viss oreflekterad riktning. 

Sammantaget föreligger i de konfessionella friskolorna förhållanden som åtminstone i viss 

grad påverkar eleverna medan dessa tendenser inte påträffas i de kommunala skolorna. Detta 

påvisar åtminstone respondenternas yttranden. 

Vad gäller saklighet och allsidighet i religionsundervisning uppträder överlag ett enhetligt 

resultat. Objektiva förhållningssätt är generellt grundläggande koncept för respondenternas 

religionsundervisning i såväl kommunala skolor som fristående skolor med konfessionell 

inriktning, om än strategierna för detta ändamål varierar. I anslutning till en av de fristående 

skolorna har jag redan konstaterat förekomsten av subjektiva grundvalar för 

religionsundervisning. Huruvida selektivt undervisningsinnehåll och konfessionella 

utbildningsinslag i praktiken påverkar saklighet och allsidighet i undervisning har varit svårt 

att i denna studie finna entydiga svar på, även om de undersökta lärarna i hög grad har 

gemensamma, religionsneutrala intentioner för undervisning. 

Religion uppfattas generellt vara ett ämne där man som lärare torde tassa fram och tänka sig 

för i hur man uttrycker sig för att inte trampa någon på tårna. Bland icke-troende lärare är en 

vanlig uppfattning att regelmässiga, konfessionella inslag i skolan inte är befogade med 

åberopande av skolans demokratiska värdegrund och mångfald. Troende kristna lärare som 

arbetar på konfessionella friskolor argumenterar primärt för konfessionella utbildningsformer 

utifrån den betydelse dessa uppfattas ha för de religiösa elever som står i behov av en 

accepterande skolmiljö, samt för elevernas demokratiska och empatiska fostran. Sammantaget 

verkar det generellt vara svårt att söka reglera eller motivera uppkomsten av konfessionella 

inslag i skolan med utgångspunkt i de värden som kursplanen förevisar. Att tre av lärarna 

därutöver ser ett behov av tydligare pedagogiska direktiv angående hanterandet av dessa kan 

möjligen vara en orsak till att frågan är så svårbedömd. 
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Denna studie har visat att yrkesverksamma lärare i kommunala skolor respektive fristående 

skolor med konfessionell inriktning upplever att religionsundervisning i hög grad är allsidig 

och saklig oavsett om trosinnehåll påträffas på skolan eller inte. Huruvida det faktiskt 

föreligger ett påverkanssamband mellan dessa faktorer vore intressant att vidare söka utreda i 

framtida forskning. En observationsstudie som tar sig an frågan med en förankring i hur 

religionsundervisning i praktiken bedrivs vore en lämplig forskningsmetod för detta ändamål 

och där nya resultat än de som här redovisats kan uppträda.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Förekommer inslag av konfessionell karaktär på er skola? 

      Om ja: 

- På vilket sätt kommer detta till uttryck i skolan? 

- I vilken omfattning sker detta? Är det ett centralt eller utelämnat perspektiv? 

- Påträffas dessa inslag inom och/eller utanför undervisning? På vilket sätt?  

- Tror du att dessa inslag påverkar övrig religionsundervisning på skolan? Om ja: Hur? 

 

2. Vad innebär, enligt dig, konfessionslös undervisning? Vad tar den hänsyn till? 

3.  Hur ges elever möjlighet att bilda egna religionsuppfattningar och forma egna identiteter 

utifrån kunskap om religion i din religionsundervisning? 

- Hur förmedlas kunskaper om världsreligionerna i förhållande till varandra? Hur 

fungerar denna fördelning i relation till elevers formande av egna, samt förståelsen för 

andras, religionsförståelser? 

- Hur får elever kunskap om hur religioner kan forma människors identiteter och 

livsstilar in din undervisning? 

- Hur tror du att elevers formande av egna religionsförståelser och identiteter påverkas 

av huruvida neutrala eller konfessionella värden genomsyrar skolverksamheten? 

- Om respondenten undervisar på en konfessionell friskola: 

Kommer skolans profilering till uttryck i undervisning? Tror du att elever vars 

religionsföreställning inte överensstämmer med skolans inriktning påverkas? Om ja: 

hur? 

 

4. I skolans värdegrund och uppdrag framgår att skolan ska vara öppen för och uppmuntra 

skilda uppfattningar. Detta ställer krav på allsidighet och saklighet i undervisning. Hur 

förverkligas dessa principer i din religionsundervisning? 

- Hur tror du att förverkligandet av dessa principer påverkas av förekomsten av 

konfessionella inslag (t.ex. bibelstudier, andakts- eller bönestunder) i 

skolverksamheten? 
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5. Om respondenten undervisar i religionskunskap: 

Hur anser du att konfessionella värden kan appliceras i undervisning samt i skolverksamheten 

i stort utifrån kursplanen för religionskunskapsundervisning? 

- Anser du att syftet med religionskunskapsundervisning motiverar respektive avvisar 

inslag av konfessionell karaktär i skolverksamheten? Ge exempel. 

- Hur tror du att elevers förutsättningar att analysera och ta ställning i etiska och 

moraliska frågor påverkas av huruvida neutrala eller konfessionella värden 

genomsyrar skolverksamheten? 

 

6. Vad är din egen syn på förekomsten av konfessionella värden i undervisning och i 

skolverksamheten i stort? 

- Tycker du att det finns ett behov av konfessionella inslag i skolverksamheten? Varför/ 

varför inte? Om ja: Finns samma behov även ur ett objektivt perspektiv? 

- Tycker du att den generella religionsundervisningen bör ändras för att i större eller 

mindre utsträckning omfatta konfessionella värden? Om ja: Hur då? Konkreta 

exempel? Objektivt perspektiv? 

- Tycker du att pedagogiska styrdokument bör ge tydligare riktlinjer för hur 

konfessionella värden ska behandlas i undervisning och i skolverksamheten i stort? 

Om ja: hur då? Konkreta exempel? 

- Hur tror du, utifrån egen arbetslivserfarenhet, att elever gynnas eller missgynnas av 

konfessionella inslag och attityder i skolverksamheten? Objektivt perspektiv? 
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Bilaga 2 
Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Olivia Olofsson. Jag studerar till ämneslärare mot gymnasieskolan i ämnena 

samhällskunskap och religionskunskap vid Umeå Universitet. Denna termin skriver jag 

kandidatuppsats där jag har för avsikt att i en jämförande studie undersöka hur religion 

kommer till uttryck i kommunala skolor respektive fristående skolor med konfessionell 

inriktning. För att komma över värdefull information om mitt studieområde önskar jag 

genomföra intervjuer med yrkesverksamma lärare på dessa skolor. 

Jag vore väldigt intresserad av att genomföra en intervju med dig angående din erfarenhet och 

uppfattning av hur gestaltningen av religion påverkas av attityder och värden som påträffas i 

skolmiljön. Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca. 25-40 minuter. Intervjun kommer att 

med ljud spelas in och materialet kommer därefter att hanteras konfidentiellt. Som forskare 

försäkrar jag att ditt deltagande kommer att vara anonymt och att personuppgifter inte 

kommer att utlämnas. 

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare: 

 

Olivia Olofsson 

Tfn: 071 23 45 678. 

 

Handledare vid Umeå Universitet: 

Hanna Zipernovszky 

Mail: hanna.zipernovszky@umu.se 

 

Jag hoppas att du vill hjälpa mig med detta. Tack på förhand! 

Med Vänlig Hälsning 

Olivia Olofsson 
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