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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare och rektorer förhåller sig till att 

skolan är ickekonfessionell men samtidigt vilar  på en kristen tradition och 

västerländsk humanism. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan 

ska utgå från är en kristen tradition och västerländsk humanism. Sex lärare och 

två rektorer har intervjuats på två olika skolor. Den ena skolan har 

mångkulturella klassrum och ligger i tätbefolkat område och den andra skolan 

ligger ute på landsbygden och har inga mångkulturella klassrum. Resultatet 

visar att mångkulturella klassrum gynnar religionsundervisningen. På skolan 

utan mångkulturella klassrum tar religionsundervisningen mindre plats. Det 

framkommer även att lärare och rektorer tolkar läroplanen på lite olika sätt. 

Ingen av rektorerna kontrollerar att undervisningen är religionsneutral. 
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Inledning 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att eleverna ska lära sig om olika religioner och 

platser för religionsutövning i närområdet. Eleverna ska få undervisning om några 

högtider, symboler och berättelser i de tre världsreligionerna. De ska även få ta del av 

psalmer och några berättelser ur bibeln. Den etik som skolan ska utgå från är en 

kristen tradition och västerländsk humanism. 

Jonsson (2016)  skriver att religionsundervisningen ska infattas av en teoretisk bas 

och av existentiella frågor. Det är en utmaning för lärare att samtidigt som 

undervisningen i religion ska hållas neutral och saklig ska lärare även samtala kring 

olika livsfrågor med eleverna. Ytterligare en utmaning för läraren är att veta hur man 

ska prata om religion. Vi anser att riktlinjerna för lärarna i religion kan uppfattas som 

oklara och det kan medföra svårigheter för lärarna att veta hur de ska förhålla sig till 

ämnet. Eleverna ska reflektera och fundera kring religion och andra existentiella 

perspektiv. Det kan även vara svårt att få tiden att räcka till i 

religionsundervisningen. Det är lätt att man bara talar brett om olika religioner. Ofta 

används en så kallad förmedlingspedagogik där läraren redan innan bestämt precis 

vad som ska behandlas. I grundskolan skriver även författaren att ämnet ibland 

bortprioriteras och istället tar de andra samhällsorienterade ämnena större plats. 

Genom egna erfarenheter under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upptäckt 

brister i religionsundervisningen. Vi har erfarit att lärare inte undervisar om andra 

religioner än kristendomen i någon större utsträckning. Vi ansåg det även intressant 

att undersöka hur lärare uppmärksammar religiösa högtider. Enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2017) ska undervisningen i skolan vara ickekonfessionell. Vi har därför 

valt att intervjua två rektorer för att se om de kontrollerar att undervisningen följer 

detta. 

Problemområde, syfte och forskningsfråga 

Skolan ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2017) vara ickekonfessionell men samtidigt vila 

på en kristen tradition. Det är intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till att 

religionsundervisningen och skolan ska vara religionsneutral. 
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Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till en ickekonfessionell 

skola som vilar på en kristen tradition och västerländsk humanism. 

 

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 

1) Hur arbetar sex F-3 lärare med att undervisa i religion i en ickekonfessionell skola 

som vilar på en kristen tradition och västerländsk humanism? 

  

2) Hur ser religionsundervisningen ut i ett mångkulturellt klassrum respektive ett 

klassrum med mestadels svenskfödda elever? 

 

3) Hur säkerhetsställer två rektorer att religionsundervisningen i skolan är 

ickekonfessionell? 

 

Uppsatsens disposition 

Avsnitt 2 tar upp tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och förankring i 

styrdokumenten.  I avsnitt 3 behandlas metod och forskningsetiska principer. I 

avsnitt 4 presenteras studiens resultat. I avsnitt 5 finns en resultatanalys. I avsnitt 6 

förs diskussioner. Till sist presenteras vidare forskning.   

Bakgrund 

Här behandlas tidigare forskning, det teoretiska perspektivet och sist förankring i 
styrdokumenten.   

Tidigare forskning 

Jonsson (2016) skriver att religion var en stor del av skolan under en lång tidsperiod. 

Kristendomskunskapen ansågs som det viktigaste ämnet i skolan. Den kristna 

traditionen och kristendomen skulle fostra eleverna. Inflytandet på undervisningen 

var stort från den svenska kyrkan. År 1919 blir skolan ickekonfessionell men som 

lärare måste man vara medlem i svenska kyrkan fram till 1951. På 60-talet övergår 

kristendomskunskapen till ett samhällsorienterat ämne som då kallas 

religionskunskap. Idag ska undervisningen vara ickekonfessionell vilket det står om i 

Lgr 11 (Skolverket, 2017). 
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Wolfram (2006) menar att religionsundervisning ser olika ut i olika länder. Det är 

upp till varje land att bestämma vilka religioner som ska behandlas. I Sverige har vi 

religionsfrihet vilket leder till en undervisning som är sekulär och tvärvetenskaplig 

vilket är något europeiska myndigheter uppmuntrar till. Det blir mer och mer viktigt 

att lära sig hur vi kan leva tillsammans trots olika trosuppfattningar. Därför är det 

viktigt att elever får diskutera kring olika religioner i skolan. 

 

Holmqvist Lidh (2016) skriver att elever med annan trosuppfattning än den kristna 

kan ha svårt att förstå sig själva och sin egen tro i den svenska skolans klassrum. 

Läraren har svårt att genom undervisning få fram den rätta bilden av att leva med en 

tro menar författaren. Dessa elever kan känna sig utsatta och obekväma under 

religionskunskapen. Det kan handla om att elever med annan trosuppfattning känner 

att de behöver försvara sin religion och tro inför resten av klassen. Författaren skriver 

vidare om de ramar och riktlinjer som skolan måste förhålla sig till. Undervisningen 

ska enligt läroplanen vara saklig och allsidig och måste vila på en vetenskaplig grund. 

Lärare får inte genom undervisningen påverka eleverna till förmån för någon religiös 

åskådning. Här menar författaren att det kan uppstå dilemman eller konflikt. 

Undervisning som sker i klassrummet upprätthåller den neutrala och objektiva 

undervisningen i högre grad än den gör när undervisningen tar plats utanför skolan 

t.ex. vid studiebesök. En annan fråga som Holmqvist Lidh belyser är huruvida 

undervisningen är neutral om en elev berättar om sin egen tro och religion. Är 

undervisningen fortfarande icke-konfessionell då? Holmqvist Lidh visar på att de 

flesta lärare kan hålla undervisningen neutral men att det ofta väcker reaktioner när 

de inte lyckas göra det. Samtidigt visar studien att den neutrala undervisningen kan 

vara ett hinder för eleverna att förstå det emotionella och sociala sidor av en religion. 

Vidare menar författaren att undervisningen aldrig kan ses som neutral. Som lärare 

kommer man alltid att påverka elever i någon form. Studien visar att när skolan är 

icke-konfessionell får andra religiösa trosuppfattningar komma till tals och 

respekteras. 
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Begrepp 

Mångkulturella klassrum 

Mångkulturella klassrum i denna studie beskriver klassrum där det finns en stor del 

elever som tillhör olika religioner och kulturer. 

Landsbygd 

I studien används begreppet landsbygd för att klargöra att en av skolorna ligger 

utanför tätbebyggt område. 

Religionsneutral 

I denna studie syftar religionsneutral till att religionsundervisningen inte ska påverka 

elevernas tro i någon riktning. 

Ickekonfessionell 

I studien används begreppet ickekonfessionell vilket innebär att det inte får 

förekomma religiösa inslag i undervisningen. 

Myndighetstexter 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att den etik skolan ska utgå från är en kristen 

tradition och västerländsk humanism. Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell. Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur de kristna 

traditionerna har påverkat det svenska samhället och även dess värderingar. Eleverna 

ska få besöka platser för religionsutövning i närområdet och ta del av andra 

religioner. De ska lära sig några symboler, högtider och berättelser inom de tre 

världsreligionerna kristendom, islam och judendom. I skollagen (2010:800) 6§ står 

det att utbildningen i en skola med en offentlig huvudman ska vara ickekonfessionell. 

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal (2012) skriver om att 

utbildningen inom skolor ska vara ickekonfessionell, vilket betyder att det inte får 

förekomma religiösa inslag i undervisningen. Det finns undantag, vissa fristående 

skolor får ha konfessionell inriktning men i dessa skolor får det inte ske 

konfessionella inslag i själva undervisningen. Däremot kan inslag i undervisningen 

vara att besöka en kyrka, synagoga eller moské. Om man gör ett sådant besök i 
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undervisningssyfte ska det både för och efter bearbetas av läraren. Skolor ska 

överväga om det är lämpligt att hålla avslutningar eller samlingar i samband med en 

religiös högtid i kyrkan eller i någon annan religiös lokal. Avslutningar har en 

betydande del i verksamheten, alla elever ska kunna delta och föräldrarna ska kunna 

låta sina barn delta utan att de känner att de blir påverkade i någon riktning. Har 

man en samling eller avslutning i kyrkan ska det fokuseras på tradition, 

gemensamma tillvaron eller högtidlighet. Det ska ej förekomma religiösa inslag som 

exempelvis bön eller trosbekännelse. 

Teoretiskt perspektiv- pragmatismen 

Studien utgår från pragmatismen på grund av att läraren ska leda aktiviteter och 

förmedla kunskap som eleverna kan ha nytta av i sitt liv. I religionsämnet anser vi att 

det är en fördel för eleverna att praktiskt besöka religiösa byggnader för att få en 

förståelse för olika religioner på ett konkret sätt.  Kroksmark (2003) beskriver att 

synen på lärande inom pragmatismen är att läraren ska leda verksamheten och 

uppmuntra eleverna till olika aktiviteter. Pragmatismen utgår från kunskap 

människor kan ha nytta av i sina liv. Det eleverna lär sig i skolan ska kunna användas 

i andra sammanhang där kunskapen behövs. Konkreta erfarenheter blir till värdefull 

kunskap. I studien undersöker vi om det sker praktiska inslag i 

religionsundervisningen. Detta på grund av att vi anser att eleverna får en större 

förståelse och insikt om de diskuterar och få se var och hur man utövar olika 

religioner. Säljö (2010) beskriver att Dewey menade att eleven är i centrum av 

lärande och i skolan behöver det skapas förutsättningar för att eleverna ska kunna 

utveckla och ta till sig kunskaper. Detta ska gärna ske med praktiska inslag. Genom 

att förena praktik och teori utvecklas olika kunskaper hos en människa. Praktik står 

för att utföra handlingar medan teorin ger möjlighet till reflektion men kan även 

representera en idé. Vi undersöker om skolan är ickekonfessionell men samtidigt 

vilar på en kristen tradition och västerländsk humanism. Vi anser att eleverna ska få 

erfara olika religiösa platser för att få en större förståelse får olika religioner. Däremot 

får läraren inte påverka elevernas tro åt något håll. Säljö (2010) menar att 

pragmatismen anser att samhället och skolan ska höra ihop och att elever ska få 

kunskaper om sådant de har nytta av i samhället. För att eleverna skulle få sådana 

kunskaper skulle undervisningen innehålla praktiska aktiviteter. Dewey ville att 
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barnet inte skulle säga ”jag vet” utan ”jag har erfarit”. Detta är grunden i 

pragmatismen, ”learning by doing”. 

Denna studie undersöker hur lärare och rektorer arbetar med 

religionsundervisningen i den ickekonfessionella skolan. Bearbetningen av resultatet 

görs med utgångspunkt från pragmatismen just på grund av att religion är ett ämne 

som behöver diskuteras. Med utgångspunkt i pragmatismen är det en fördel om man 

exempelvis besöker olika religiösa byggnader i praktiken för att eleverna ska få en 

större förståelse för vad religion är och hur den utövas. 

Metod och material 

Först diskuteras kvalitativ metod. Sedan behandlas genomförande av intervju, 

datainsamlingsmetod, bearbetningen av data samt urval. Därefter behandlas de 

forskningsetiska principerna. Slutligen diskuteras validitet och reliabilitet. 

Metodval 

I denna studie valdes kvalitativ metod för att syftet var att undersöka lärarnas och 

rektorernas förhållningssätt. Kvalitativ forskning identifierades därmed vara den 

metodik som bäst kunde svara mot syftet med studien. I denna studie eftersträvar vi 

en djupare analys och därför frångick vi alternativet med att göra en 

enkätundersökning eller observationer. När man berör religion i skolan anser vi att 

det krävs att respondenterna får möjlighet att ge djupare svar eftersom 

religionsämnet är komplext.  Svensson & Starrin (1996) menar att för att kunna förstå 

och ta reda på ett fenomen är kvalitativa intervjuer en bra metod att använda sig av. 

Genom att använda sig av öppna intervjuer får man ett verktyg för att se vilka 

kollektiva uppfattningar som finns i en grupp men också den individuella 

respondentens syn på fenomen som är av intresse. I denna studie behandlas lärarnas 

och rektorernas erfarenheter och tolkningar av den sociala verkligheten. Det är en 

empirisk studie vilket innebär att erfarenhet och kunskap tolkas. Detta är grunden till 

varför vi valde kvalitativ metod. 
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I denna studie skedde datainsamlingen genom öppna intervjuer. I denna form finns 

det även en möjlighet att ställa följdfrågor om en fråga misstolkas eller om man som 

intervjuare vill ha ett mer ingående svar. Bryman (2008) beskriver att när man 

använder sig av öppna frågor i intervjuer kan det hända att intervjuaren misstolkar 

svaren som respondenten har framfört. Det är även lätt hänt att inte hinna att skriva 

ned allt som sägs. Därför har vi valt att både föra anteckningar under våra intervjuer 

och spela in samtalen. 

Genomförande av intervju 

Besöksintervjuer är en dyrbar metod menar Dahlström (2005). Detta på grund av att 

det tar lång tid innan de kan genomföras. Innan en intervju kan ske måste man ta 

kontakt med respondenter och bestämma tid för mötet. Man bör även räkna med att 

respondenter kan tacka nej och detta kan leda till andra förutsättningar i fortsatt 

arbete. Inom ramen för det självständiga arbetet fanns en given tidsperiod vilket 

avgränsade intervjuerna till åtta respondenter. Intervjuerna upplevdes samstämmiga  

och vi upplevde att vi fick en mättnad i materialet. Detta gjorde att vi inte behövde 

utföra fler intervjuer för att uppfylla syftet med studien. 

När vi hade kommit fram till våra forskningsfrågor började vi att fundera ut 

intervjufrågor. Larsen (2009) menar att man bör tänka på att inte använda för svåra 

ord som intervjuaren inte förstår. Om man har med begrepp som kan vara svåra att 

förstå är det viktigt att kunna förklara vad de innebär på ett bra sätt utan att 

respondenten uppfattar att man talar på ett nedlåtande vis. Intervjuaren bör också få 

respondenten att känna sig avslappnad och inte värdera det respondenten svarar. 

Kvalitativa intervjuer präglas av att respondenten formulerar sina svar själv. Om man 

har struktur i sina intervjufrågor blir det sedan lättare att jämföra svaren som de 

olika respondenterna uppger. Svaren som respondenterna uppger blir sedan vårt 

empiriska material. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

Datainsamlingsmetod 

Vi började med att skriva ett informationsbrev och intervjufrågor som vi mailade till 

våra handledare på vår respektive VFU- skola. I informationsbrevet fanns det 
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information om syftet med vår studie, frågeställningar och information om de olika 

etiska kraven. Våra handledare som vi har haft under våra VFU- perioder såg sedan 

till att vi fick kontakt med rektorerna på respektive skola och de lärare som vi skulle 

få möjlighet att intervjua. Vi informerade redan från början om att vi ville spela in 

intervjuerna. Vi bestämde plats och tid för intervjuerna och avsatte 45 minuter för 

varje intervju. Under intervjuerna var det svårt att hinna skriva ner allt de sa, men 

eftersom vi även spelade in fick vi ett fullständigt material att bearbeta. Intervjuerna 

skedde i skolorna där lärarna och rektorerna är verksamma och vi uppfattade det som 

att de kände sig trygga i den miljön. Vi har varit på två olika skolor och haft dessa 

intervjuer, på en skola är det mångkulturella klassrum och på den andra är det 

mestadels svenskfödda barn. 

Databearbetningsmetod 

Intervjuerna har bearbetats genom att lyssna igenom det inspelade materialet. 

Därefter transkriberades intervjuerna för att få fram empirin av respondenternas 

svar. Under datasorteringen framkom olika kategorier som vi använde oss av för att 

sortera data.  Tivenius (2015) menar att forskare ska tematisera data och sedan låta 

den bilda olika kategorier. Vi sorterade data på varsitt håll och jämförde sedan om vi 

hade fått fram samma empiri och kategorier. Vi jämförde skillnader och likheter i 

svaren vi hade fått och försökte markera ut det med hjälp av olika färger för att 

komma fram till ett resultat. 

Urval 

Bryman (2008) menar att det inom kvalitativ forskning ofta tillämpas 

bekvämlighetsurval eller tillgänglighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär oftast att 

forskaren kan ha svårt att få tag i respondenter till intervjuerna hen ska genomföra. 

Inom vissa organisationer får forskaren inte heller välja ut sina respondenter själv, 

utan få dem tilldelade till intervjuerna som ska genomföras. När forskaren själv får 

välja vem hen vill intervjua kallas detta ett målinriktat urval. Då försöker forskaren 

att välja respondenter som överensstämmer med forskningsfrågorna. Antal 

respondenter inom forskning påverkas även av tidsaspekten. 

Respondenterna i denna undersökning var sex grundlärare F-3 och två rektorer. Vi 

valde att intervjua tre grundlärare från varje skola och respektive rektor. Vi valde att 
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intervjua grundlärare F-3 på grund av att vi själva kommer att arbeta i grundskolan. 

Vi hade inga problem att få kontakt med lärare och rektorer som ville ställa upp i vår 

undersökning. Larsen (2009) beskriver Snöbollsmetoden som en metod där forskare 

tar kontakt med personer som de tror har kunskap om ämnet de ska forska inom. 

Personerna kan sedan tipsa om andra personer som har kunskap i ämnet. Vi tog 

kontakt med våra handledare i första hand som sedan tipsade oss om lärare som hade 

kunskap inom vårt undersökningsämne 

Bortfall riskerar alltid att ske i undersökningar då respondenter inte vill ställa upp av 

olika skäl.  Vi fick dock direkt respondenternas medgivande till att delta i studien och 

inget bortfall skedde. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (1990) beskriver att för att samhället ska utvecklas är forskning 

nödvändigt. Forskning bör dock ske korrekt för att individer inte ska utsättas för 

psykisk eller fysisk skada. Därför finns det regler för hur forskning ska utövas. För att 

fastställa normen mellan undersökningstagaren och forskaren finns de 

forskningsetiska principerna. 

Stukát (2005) menar att forskare ska vara etiskt medvetna under tiden forskningen 

sker. Det finns fyra olika etiska krav som ska uppfyllas när man bedriver forskning. 

Kraven är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom att forskaren upplyser 

informanterna om syftet med studien, att de får avsäga sig deltagandet när de vill och 

att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet betyder att deltagandet i studien 

är anonymt och att det inte ska gå att spåra informanten eller vart informationen 

kommer ifrån. Informanterna ska själva välja om de vill delta i studien eller ej och 

deras samtycke krävs, detta kallas samtyckekravet. Nyttjandekravet innebär att all 

information som samlas in endast får användas i forskningens syfte. 

Vi har följt alla dessa etikkrav och informerat informanterna om detta under våra 

intervjuer. I denna studie använder vi oss av fiktiva namn både på skolorna, lärarna 

och rektorerna. 
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Validitet och reliabilitet 

Larsen (2009) skriver att validitet innebär giltighet och relevans. Forskare ska samla 

in data som är relevant för frågeställningen. När man utför en kvalitativ studie finns 

möjligheten att göra ändringar under undersökningens gång. Detta är en fördel då 

man på så sätt kan se till att forskningsfrågan besvaras och därmed få en högre 

validitet. Bryman (2008) beskriver att förhållningssättet man håller sig till ska 

identifiera, observera eller mäta och detta kallas validitet. Det främsta intresset är 

inte mätning inom kvalitativ forskning, därför anses inte validitet som det viktigaste 

kriteriet. Vi inser att forskningen vi utför är kvalitativ och inte är mätbar på samma 

sätt som kvantitativ forskning. Vi har tagit hänsyn till detta i resultatanalysen. Vi har 

diskuterat våra intervjufrågor och forskningsfråga med vår handledare för att 

validiteten ska uppnås. Vi har inte generaliserat slutsatsen av intervjuerna utan har 

tagit reda på vad respondenternas tankar och åsikter är utifrån intervjufrågorna. Vi 

har både använt oss av anteckningar på datorn och spelat in intervjuerna för att 

minimera risken för att dra egna slutsatser av respondenternas svar. 

Bryman (2008) beskriver extern reliabilitet som en undersökning som går att 

upprepa. Detta är dock inte möjligt i samma utsträckning inom kvalitativ forskning 

då en social miljö är svår att återskapa på samma sätt fler än en gång. Intern realibitet 

innebär att om fler forskare genomför en studie ska de vara överens om hur de ska 

tolka det de hör och ser. För att säkerhetsställa att vi har en hög reliabilitet har vi 

försökt ha tydliga intervjufrågor men vi tolkar självklart svaren vi har fått. Vi förstår 

att kvalitativa undersökningar är svåra att återskapa. Lärarnas och rektorernas svar 

speglar en verklighet men nödvändigtvis inte alla skolors icke-konfessionella 

verksamhet som samtidigt utgår från en kristen tradition och västerländsk 

humanism.   

Resultat 

Studiens resultat grundas på intervjuerna vi genomförde med sex lärare och två 

rektorer på två olika skolor. I presentationen av lärarna och rektorerna använder vi 

oss av fiktiva namn för att skydda respondenternas integritet. Våra frågeställningar är 

utgångspunkten i resultatet. Upplägget är att varje kategori behandlas var för sig och 

att alla lärares och rektorers svar redovisas under varje enskild fråga. Resultatet 
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analyseras genom att vi använder oss av tidigare forskning men också det teoretiska 

perspektivet pragmatismen. Detta gör vi för att kunna jämföra likheter och skillnader.   

Presentation av lärare och rektorer 

Kvinnliga lärare och rektorer intervjuades med olika lång erfarenhet inom yrket. Det 
var lärare och rektorer med ansvar för årskurs 1-3. 

Hur religiösa högtider uttrycks i skolan 

En av de centrala frågorna i intervjuerna var hur lärarna och rektorerna tänkte kring 

uppmärksammandet av religiösa högtider i skolmiljön. Lärarna och rektorerna 

presenteras nedan med fiktiva namn. 

Lärare och rektor från skolan utan mångkulturella klassrum 

Tova berättar att de inte firar kristna högtider i skolan men att de uppmärksammar 

dem. Hon pratar med eleverna om varför vi firar påsk och jul men gör det mer i 

undervisningssyfte än att fira de kristna högtiderna. Angående andra religiösa 

högtider brukar hon jämföra julen med Judendomens högtid. Där använder hon sig 

av filmmaterial från SLI. När det är påsk så jämförs den kristna påsken med 

judendomens påsk. Inom Islam behandlas ramadan. När andra högtider 

uppmärksammas i media pratar hon om dem med sina elever. Har man en elev i 

klassen som utövar en annan religion än kristendom försöker hon att prata om hur 

denne elev firar sina högtider. Att prata om högtider i religion gör hon i 

informationssyfte. 

Linn tycker inte att man behöver fira kristna högtider i skolan. Hon pratar istället om 

de kristna högtiderna. När eleverna blir äldre, runt årskurs 3, talar hon om fler olika 

religioners högtider. Hon väljer att prata om kristna högtider men inte andra när 

barnen är yngre för att skolan inte är mångkulturell. De högtider som behandlas i 

hennes undervisning är främst julen och påsken.   

Maj berättar att de inte firar kristna högtider i skolan utan att de pratar om varför de 

finns och informerar om varför. Högtider från andra religioner väljer hon inte att 

behandla i undervisningen utom möjligtvis ramadan. När hon och eleverna stöter på 

en högtid från en annan religion kan de prata om den men det är ingenting hon 
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planerar i sin undervisning. När de kristna högtiderna sker pratar hon om dem med 

eleverna men hon väljer att inte att prata om andra religiösa högtider när de sker. 

Nina som är rektor på skolan beskriver det som att de ser kristna högtider mer som 

en tradition än en kristen högtid. Hon anser att de har ett kulturarv att förmedla. De 

firar inte kristna högtider i en jättestor omfattning. Hon beskriver att barn är 

fascinerade av jul och att det därför är tacksamt att arbeta med. På skolan har de inte 

många olika kulturer och nyanlända. Skolan hon arbetade på tidigare var mer 

mångkulturell och hon upplevde då att Jehovas vittnen var svårast att hantera då 

barnen inte fick följa med på fest, vara i kyrkan eller delta på skolavslutningar. 

Däremot följde de muslimska barnen med till kyrkan om de hade skolavslutning där. 

Hon tror inte att man behandlar andra religioners högtider i undervisningen särskilt 

mycket utan att det sker mer i mellanstadiet. På skolan har de inga barn som tar 

ledigt vid andra högtider än de kristna så det blir aldrig naturligt att prata om andra 

religiösa högtider. Hon anser att de är en nackdel med skolan på landsbygden att den 

inte är mångkulturell. Hon menar också att det finns mer att arbeta med här då andra 

religiösa högtider lätt faller i glömska. Det religiösa intresset på skolan beskriver hon 

som litet. 

Lärare och rektor från skolan med mångkulturella klassrum 

Marianne berättar att de pratar om kristna högtider i skolan. Det står i läroplanen 

och därför ska det behandlas. Innan jul och påsk pratar de om varför vi firar som vi 

gör. Många barn har redan en tydlig bild kring detta och allas tankar och funderingar 

tas in. Marianne berättar även att de tar upp mest kring jul och påsk och lite om 

allhelgona. Det är mer informativt om högtiden och inget firande förekommer. 

Marianne berättar att hon är lite dålig på att hålla reda på andra religiösa högtider 

men att eleverna själva kan påpeka att det är någon speciell högtid. Då brukar oftast 

den eleven få berätta kring det. Hon talar även om att vissa elever inte får ta del av 

undervisningen som behandlar kristna högtider och det brukarna vara föräldrarna 

som inte vill att barnet ska delta. Marianne upplever att barnen själva ändå är 

intresserade och gärna vill delta. 

 

Karin sa ”Jag tycker att när det är påsk och när det är jul så uppmärksammar man det 

på olika sätt. Det handlar om att överföra ett kulturarv”. Hon fortsätter med att 
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berätta att det även står i läroplanen och att det är därför det uppmärksammas i 

skolan. Vi firar varken jul eller påsk men däremot advent. Det handlar om svenska 

traditioner, inte religion. Hon berättar att det brukar uppmärksamma andra religiösa 

högtider genom filmer om årstider där det tas upp. Det går även barn som lever med 

andra religioner i klassen och då får de gärna dela med sig. Karin berättar att hon 

pratar om religioner med en distans till sig själv. 

 

Pia berättar att de uppmärksammar kristna högtider i skolan. Det står även i det 

centrala innehållet. Hon berättar att de pratar om varför vi firar olika högtider. Runt 

jul så tänder de adventsljus och har luciatåg. Det handlar mycket om traditioner men 

därmed inte sagt att man måste vara kristen för att ta del av dem. Hon berättar att 

många av deras muslimska elever firar jul för att det är en mysig högtid.  I 

religionsundervisningen pratar de om varför vi firar olika högtider. Hon menar att 

det är svårt att veta om de enbart uppmärksammar högtider eller faktiskt firar dessa. 

De pratar om andra religioner och om vilka högtider som finns. Ofta kommer det upp 

om någon elev firar en speciell högtid och det är alltid roligt att få höra om. 

 

Kerstin som är rektor berättar att kristna högtider uppmärksammas. Läroplanen vilar 

på kristna värderingar och därmed blir det inte någon motsägelse i att 

uppmärksamma kristna högtider. Hon berättar att de inte uttrycker den kristna 

traditionen och att det är den vi firar. Det handlar mer om att vår termin slutar och 

det uppmärksammar vi. Kerstin berättar att de uppmärksammar andra religiösa 

högtider och mycket tack vara att de har en rik mångfald på skolan. Det blir naturligt 

att eleverna själva tar upp saker. 

Religiösa sånger, skolavslutningar och religionsundervisning i 
praktiken 

Lärare och rektor från skolan utan mångkulturella klassrum 

Tova menar att hon inte lär ut psalmer till sina elever. De brukar sjunga några 

psalmer på julavslutningarna men då mer som stämningssånger än just kristna 

sånger. Skolavslutningarna på julen sker i en kyrka för stämningens skull. Det har 

varit mycket diskussion kring detta på skolan då vissa elever inte har fått vara med på 

avlutningarna om det har varit mycket religion med i programmet. Avslutningen på 

julen är i kyrkan men ingen predikan sker. På sommaren är skolavslutningen på 
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skolgården på grund av att alla elever och föräldrar inte får plats i kyrkan samtidigt. I 

religionsundervisningen har hon valt att varken besöka kyrkan som ligger nära skolan 

eller andra religiösa byggnader. Hon önskar att det fanns möjlighet att åka in till stan 

och besöka olika religiösa byggnader. I själva religionsundervisningen menar hon att 

kristendomen behandlas mest. Hon försöker få fram de andra religionerna också ju 

äldre eleverna blir och då undersöker man både likheter och skillnader. Hon tycker 

det är viktigt att främst peka på likheterna mellan de tre världsreligionerna. 

Linn beskriver att de sjunger psalmer under Lucia som de har varje år. Tidigare i år 

tog de bort en psalm som lärarna på skolan upplevde som alltför religiös. 

Skolavslutningarna sker i kyrkan vid jul och på skolgården vid sommaren. På 

julavslutningen i kyrkan pratar prästen om krubban och Jesus men det sker inga 

välsignelser eller liknande. I sin undervisning besöker hon kyrkan som ligger i 

närheten. Detta sker under jultid och då går hon dit med sina elever för att titta på 

krubban och prästen berättar om Jesu födelse. I sin undervisning pratar hon mest om 

kristendom och det kristna samhället. Hon undervisar om de andra två 

världsreligionerna genom skapelseberättelser från dem.   

Maj berättar att hon är försiktig av att använda sig av psalmer för att samhället har 

”blivit som det har blivit”. Hon anser dock att det tillhör att sjunga vissa psalmer i och 

med den svenska traditionen men att de inte ska sjungas varje dag. Psalmer sjungs 

endast på avslutningar som en tradition. Skolavslutningarna sker i kyrkan på julen 

och på skolgården under sommaren. I sin religionsundervisning besöker hon den 

kristna kyrkan i närheten och tittar på julkrubban med eleverna. Men hon besöker 

inga andra religiösa byggnader. Hon anser att kyrkan som byggnad är speciell och 

värd att besöka. Skulle skolan ligga närmare andra religiösa byggnader skulle hon 

besöka dem också med sina elever. I sin undervisning lär hon ut kristendom, 

judendom och islam och försöker göra jämförelser mellan de olika religionerna. Hon 

väljer att prata om likheter i första hand men de går även igenom en del skillnader. 

Nina berättar att de sjunger vissa psalmer i skolan som exempelvis den blomstertid 

nu kommer men att man gör det på grund av tradition. Under julen tror hon inte att 

de sjunger psalmer. Skolavslutningarna sker i kyrkan på julen och hon har aldrig 

upplevt några problem med det. Alla elever har deltagit på avslutningarna. Under 

sommaren sker skolavslutningen på skolgården. I religionsundervisningen besöker 
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eleverna endast kyrkan. Hon anser att det finns en del att arbeta med och att det vore 

önskvärt att besöka även andra religiösa byggnader men att de har okunskap i ämnet 

på skolan. I religionsundervisningen behandlas judendom, kristendom och islam. 

Lärare och rektor från skolan med mångkulturella klassrum 

Marianne berättar att de behandlar de stora världsreligionerna. De hinner inte gå in 

på djupet men eleverna ska veta att det finns andra religioner. Hon berättar även att 

många elever tror att religion enbart handlar om att tro på Gud. Det står i läroplanen 

att eleverna ska ta del av några psalmer och det infaller mest kring högtider. Många 

elever vet inte ens att det är psalmer. Enligt Marianne sjunger de inga andra religiösa 

sånger från andra religioner. Inte vad hon själv vet om i alla fall. Skolavslutningarna 

äger rum antingen i pulkabacken nära skolan eller i gympasalen. Det har aldrig 

uppstått några religiösa problem kring skolavslutningarna för att det inte äger rum i 

en kyrka. Hon berättar vidare att de besöker religiösa byggnader. Hon berättar att 

klassen ska gå till den lokala kyrkan och titta på julspelet. Personal från kyrkan 

kommer till skolan och berättar varför vi firar jul. Eleverna får därefter själva 

dramatisera med hjälp av figurer och detta ska resultera i bättre förförståelse. Hon 

berättar vidare att de läser om Domkyrkan men inte besöker den förrän i årskurs 

fyra. 

Karin berättar att andra religioner behandlas men att de går djupare in på dem på 

mellanstadiet. Under lågstadiet är det viktigt för eleverna att förstå att det finns andra 

religioner. Karin berättar att de sjunger psalmer inför julen främst. Hon fortsätter 

med att berätta att hon anser att det är tradition att sjunga vissa psalmer. Det handlar 

om ett kulturarv. Sånger från andra religioner förekommer inte. Hon berättar vidare 

att de besökt den lokala kyrkan men då tittat på vilka yrken som finns där. Inga andra 

religiösa byggnader har besökts. 

Pia berättar att de pratar om andra religioner än kristendomen. Då blir det främst om 

judendomen och islam men de nämner även hinduismen och buddismen. De går inte 

in på djupet men pratar om symboler och heliga byggnader. Pia berättar att det 

sjunger psalmer och att det även står i läroplanen. Hon menar därför att hon faktiskt 

inte har något annat val än att sjunga dem med eleverna. Däremot förekommer inga 

andra religiösa sånger. Hon berättar att skolavslutningar inte sker i kyrkan men att 

det inte handlar om ett aktivt val. Det handlar mer om de traditioner skolan har 
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skapat. De besöker religiösa byggnader i undervisningen och främst den lokala 

kyrkan. De har inte besökt några andra religiösa byggnader. 

Kerstin berättar att religion är naturligt ämne i de yngre åren om man tänker utifrån 

att det finns fyra SO-ämnen. Samhällskunskap och religion är ämnena som syns mest 

i undervisningen. De knyter även ann till mycket annat på ett allmänt plan. Kerstins 

första reaktion om det förekommer religiösa sånger i skolan är att det inte gör det. 

Men sedan ändrar hon sig lite och berättar att det kanske gör det kring jul och 

sommar. Hon kan tänka sig att det kan bli någon psalm då. Kerstin berättar att de 

besöker den lokala kyrkan och främst kring jul när de spelas julspel där. I årskurs tre 

besöker eleverna Domkyrkan. 

Ickekonfessionell undervisning, kristen tradition, 
västerländsk humanism och religionsneutral undervisning 

Lärare och rektor från skolan utan mångkulturella klassrum 

Tova menar att hon anser att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Om hon 

skulle vara troende är det hennes ansvar att se till att eleverna inte märker det. 

Eleverna ska inte bli påverkade av lärarens tro. Det gäller att tänka sig för när man 

diskuterar exempelvis jordens uppkomst och försöka att vara neutral. Att skolan ska 

vila på en kristen tradition och västerländsk humanism anser hon inte är något 

problem. Man kan inte gömma traditionerna för barnen och kristendom är ingenting 

”fult”. Hela läsåret är förknippat med de kristna högtiderna. I sin undervisning jobbar 

hon mycket med värdegrunden, hur man är mot varandra, här kommer också gyllene 

regeln in i undervisningen. Hon menar att hon inte använder gyllene regeln för att 

påverka barnen mot en kristen tro utan för att uppmärksamma värdegrunden. Hon 

berättar att hennes undervisning är så religionsneutral som den kan vara men att 

man inte är mer än människa. Skulle skolan ligga inne i stan skulle hon välja att 

besöka fler religiösa byggnader för att eleverna ska få en större förståelse för andra 

religioner. Detta finns det inte möjlighet till i dagsläget. 

Linn berättar att hon själv inte är troende och därför inte behöver hålla tillbaka något. 

Hon anser att undervisningen ska vara icke-konfessionell och att det är bra att vara 

neutral som lärare och hålla sig till läroplanen. Att skolan ska vila på en kristen 

tradition och västerländsk humanism är inget hon brukar reflektera över eftersom 
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samhället är format på detta sätt. Hon brukar arbeta med tio guds bud när eleverna 

ska lära sig om värdegrunden. Hon anser att hennes undervisning är religionsneutral. 

Maj anser att det är en självklarhet att undervisningen är icke-konfessionell. Att 

skolan ska vila på en kristen tradition och västerländsk humanism är ingenting hon 

tänker på. Hon arbetar med värdegrunden och det spelar ingen roll om det står att 

den är västerländsk eller kristen. Hon anser att sin undervisning är religionsneutral 

så långt som möjligt men att vissa saker kanske lyser igenom för man är trots allt bara 

en människa. Hennes utgångspunkt är dock att försöka vara neutral. 

Nina tror att en icke-konfessionell undervisning faller sig naturligt hos lärarna. Hon 

ser inte det som ett problem utan som en självklarhet. Förr hade hon medarbetare 

som var aktivt troende och upplevde att de påverkade barnen i sin undervisning. I 

dessa situationer var hon tvungen att ha enskilda möten med lärarna och förklarade 

för dem att undervisningen måste vara religionsneutral. Skolan ska vila på en kristen 

tradition och västerländsk humanism och hon menar att värdegrunden är 

humanismen. Hon vet att vissa lärare använder sig av gyllene regeln i sin 

värdegrundsundervisning. Att skolan vilar på kristna traditioner är ingenting hon 

tänker mycket på utan att det är vanliga svenska traditioner. Hon kontrollerar inte att 

undervisningen som lärarna håller är religionsneutral. Men hon vet ingen lärare som 

är aktiv i någon församling och förlitar sig på att andra lärare eller elever skulle 

informera om det var en lärare som försökte påverka elevernas tro. Hon påpekar dock 

att det kanske är naivt att inte kontrollera detta. 

Lärare och rektor från skolan med mångkulturella klassrum 

Marianne anser att hennes undervisning är icke-konfessionell genom att hon 

presenterar religionerna för elever men inte propagerar för dem. Hon talar om att de 

pratar mycket om vad som är rätt och fel och att vi är olika och tror olika. Vissa tror 

starkt på Gud och andra inte alls. Hon berättar att det ofta skapar bra diskussioner i 

gruppen. Marianne berättar det blir ganska naturligt att skolan vilar på en kristen 

tradition och västerländsk humanism med tanke på att vi bor här i Sverige. Hon tar 

återigen upp att de inte propagerar för det. Hon menar på att vi visar på vilka 

traditioner vi har här och att det sedan är upp till var och en att bestämma vad man 

själv vill göra. Varje påsk brukar hon läsa bibeltexter och eleverna får rita bilder till. 

Det är sedan upp till varje elev att känna efter om man tror på det eller inte. Marianne 
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anser att hennes undervisning är religionsneutral. Hon berättar att den religion som 

lyfts fram mest är kristendomen men att det är på grund av traditionerna. 

Karin sa att: ”Jag berättar inte för barnen vad de ska tro på eller säger att så här är 

det ”. Hon tolkar att en icke-konfessionell undervisning handlar om att hon som 

lärare ska hålla sig neutral. ”Jag är inte här för att påverka eleverna”. Karin anser att 

hon inte får säga vad som är rätt eller fel. Föräldrarna ska veta att barnen inte 

kommer till skolan för att bli påverkade i någon riktning. Hon berättar hur hon ser på 

att skolan ska vila på en kristen tradition och västerländsk humanism: ”Läroplanen är 

skriven av politiker som behövde komma överens helt enkelt. Några ville absolut ha 

med en kristen tradition och vissa ville säkert inte det. Det kom med och då 

kopplades det ihop med västerländsk humanism. ” Hon berättar vidare att hon anser 

att vi tar de delar som vi anser är bra med kristendomen och kallar det västerländsk 

humanism. Karin berättar att hon tänker mycket kring att hålla undervisningen 

religionsneutral. Hon försöker hela tiden visa på att alla tänker olika och att det är 

okej. 

Pia berättar hur hon ser på en icke-konfessionell undervisning. Det får inte 

förekomma böner eller liknande men hon utgår från det som står i läroplanen. Hon 

prackar inte på någon en tro eller liknande. Det handlar enligt Pia om allmänbildning 

och man får tro på det man vill. Det vi uppmärksammar t.ex. kring jul handlar om 

våra traditioner. Hon anser skolan vilar på en kristen tradition och en västerländsk 

humanism men enligt henne handlar det inte om något religiöst utan ett 

förhållningssätt och hur vi är mot varandra. Den gyllene regeln kommer från början 

från bibeln men det handlar om enligt Pia att vi ska respektera varandra. Hon 

fortsätter med att berätta att de ska föra fram demokratiska värdegrundsfrågor. Den 

västerländska humanismen tycker hon finns inom henne för att hon är uppvuxen här 

i Sverige. Det finns en strävan efter att det ska vara jämställt och att alla är lika värda 

och ska ha samma förutsättningar. Pia anser att hennes undervisning är 

religionsneutral. Hon berättar inte vad eleverna ska tro på och hon berättar heller 

inte vad hon själv tror på. Hon berättar att hon inte vill påverka eleverna i någon 

riktning när det handlar om tro. Hon förmedlar vad det står i bibeln. Sedan får 

eleverna tro på det om de vill. 
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Kerstin uttrycker att en icke-konfessionell undervisning är något starkt och viktigt. 

Hon berättar att för henne är det samma sak som att vara objektiv i sitt 

förhållningssätt till religion. Det ska finnas en respekt till allas lika värde och allas 

rätt till sin egen tro. ”Vi får inte vila i att det här är det enda rätta, det får inte 

förekomma”, berättar hon. Kerstin tyckte att frågan som handlar om att skolan vilar 

på en kristen tradition med västerländsk humanism var svår. Hon tolkar det som att 

det inte handlar så mycket om en kristen tradition utan att det är styrdokumenten 

som ligger till grund. Hon talar om allas lika värde och om barnkonventionen. Skolan 

kanske vilar på en kristen tradition men också på olika psykologier såsom Vygotskij 

och att lärande sker i samspel m.m. Den kristna traditionen är inte det synbara och 

slår inte igenom. Hon berättar att hon inte direkt kontrollerar att undervisningen är 

religionsneutral. Hon berättar att hon arbetar tillsammans med lärarna, lärarna 

samarbetar med varandra och att det blir en kvalitetssäkring på ett sätt. Kerstin 

avslutar med att säga att det kanske egentligen inte är en tillräcklig kontroll. 

Resultatanalys 

Här följer en diskussion av resultatet kopplat till litteratur och styrdokument. 

Religiösa högtider i skolan 

På skolan utan mångkulturella klassrum visade det sig att lärarna uppmärksammar 

de kristna högtiderna. De kristna högtiderna uppmärksammas på grund av 

traditionella skäl. Rektorn på skolan beskrev att de inte firade kristna högtider ”i 

jättestor omfattning” men att barnen är fascinerade av exempelvis julen och att det 

gör det till en tacksam högtid att arbeta med. 

På skolan med mångkulturella klassrum uppmärksammar lärarna de kristna 

högtiderna, speciellt julen och påsken, i en ganska stor utsträckning. En av lärarna 

påpekar dock att det är svårt att veta om de uppmärksammar julen eller om de 

faktiskt firar. Andra religiösa högtider uppmärksammar ofta eleverna själva och då 

behandlas de i undervisningen. En lärare berättar också att de brukar titta på filmer 

om årstider där andra religiösa högtider även tas upp. En av lärarna påpekar att när 

man uppmärksammar julen och påsken för man vidare ett kulturarv och att det inte 

nödvändigtvis görs av religiösa skäl. Rektorn och en av lärarna tar upp att det står i 

läroplanen att kristna högtider ska uppmärksammas i undervisningen. 
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Man kan gärna ta del av elevers olika erfarenheter och tankar, men det är viktigt att 

endast göra detta om eleverna själva önskar det. Vissa elever kan nämligen känna det 

som en börda att behöva representera sin religion. Lärarna på denna skola är 

medvetna om detta och pekar inte ut någon utan låter eleverna själva dela med sig av 

sina erfarenheter om de vill. 

Religiösa sånger, skolavslutningar och 
religionsundervisningen i praktiken 

På skolan utan mångkulturella klassrum berättar lärarna att de sjunger psalmer till 

jul och sommaravslutningar. Däremot verkar inte alla veta vad en psalm är och detta 

får klargöras under intervjun. Rektorn berättar att hon inte tror att de sjunger 

psalmer under julen. En av lärarna berättar att en psalm som har använts under 

julavslutningarna nyligen togs bort då lärarna ansåg att den hade ett för tydligt kristet 

budskap. En annan lärare berättar att hon är försiktig med att använda sig av psalmer 

i undervisningen för att samhället ”har blivit som det har blivit”. I lärarnas 

undervisning sjungs inte andra religiösa sånger. På skolan med mångkulturella 

klassrum berättar lärarna att de sjunger psalmer främst kring jul och 

sommaravslutningarna. En av lärarna berättar att det faktiskt står i läroplanen att 

eleverna ska sjunga psalmer och att hon därmed inte har ett annat val än att göra det. 

Rektorns första reaktion när frågan om de sjunger psalmer i skolan var att de inte gör 

det. När vi sedan klargör vad en psalm är ändrar hon sitt svar och berättar att de 

kanske sjunger psalmer till jul och sommaravslutningarna. Religiösa sånger från 

andra religioner förekommer inte alls i undervisningen enligt alla respondenter. I Lgr 

11 (Skolverket, 2017) står det att eleverna ska lära sig några av de vanligaste 

psalmerna. När vi har besökt de olika skolorna har de berättat att de sjunger psalmer 

med eleverna. Vissa verkar dock inte veta vad en psalm är, detta var speciellt tydligt 

när vi pratade med rektorerna. 

På skolan utan mångkulturella klassrum sker julavslutningarna i kyrkan. Alla 

respondenter är tydliga med att det inte sker någon trosbekännelse eller liknande vid 

dessa tillfällen. På skolan med mångkulturella klassrum berättar respondenterna att 

ingen av skolavslutningarna äger rum i kyrkan. Detta på grund av att de har andra 

traditioner och att det inte heller är praktiskt möjligt att ha avslutningar i kyrkan. 

Avslutningarna sker antingen i gympasalen eller utomhus. Skol- och 
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förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal (2012) skriver att skolor ska 

överväga om man ska ha avslutningar i kyrkan eller i en annan religiös lokal. Det är 

viktigt att alla elever kan delta på avslutningarna och föräldrarna måste kunna känna 

sig trygga i att barnen inte blir påverkade i någon religiös riktning. Väljer en skola att 

ha avslutningar i kyrkan ska det vara fokus på gemensamhet, tradition eller att det är 

högtidligt. När vi besökte de två olika skolorna kom det fram att det endast var en av 

dem som hade avslutningar i kyrkan. Den skolan hade noga övervägt att alla barn kan 

delta under avslutningarna och där har det aldrig varit några problem. På den skolan 

fokuseras det på tradition och gemensamhet under avslutningarna. På skolan med 

mångkulturella klassrum sker avslutningarna inte i kyrkan, detta på grund av 

logistiska skäl då alla barn och föräldrar inte får plats. 

Respondenterna på skolan utan mångkulturella klassrum menar att de pratar en del 

om de andra religionerna men inte i lika stor utsträckning som kristendomen. När 

andra religioner behandlas görs det genom bland annat skapelseberättelser. Några av 

lärarna låter barnen se likheter och skillnader i de tre stora världsreligionerna, dessa 

lärare fokuserar mest på likheterna. En av lärarna tar upp väldigt lite om Islam och 

Judendom och arbetar mest med kristendomen. En av lärarna berättar att hon inte 

tar med eleverna till varken kyrkan eller andra religiösa byggnader i sin undervisning. 

Hon tar inte med eleverna till kyrkan för att hon inte har möjlighet att besöka andra 

religiösa byggnader också. Hon påpekar att hon gärna skulle åka in till stan och 

besöka både en kyrka och andra religiösa byggnader men att det inte finns resurser 

till detta. De andra lärarna och rektorn berättar att det görs ett besök om året till den 

lokala kyrkan under julen. Där får eleverna titta på julkrubban. Lärarna på skolan 

med mångkulturella klassrum berättar att de behandlar de tre världsreligionerna i 

undervisningen. De går inte ner på djupet men de tittar på likheter och skillnader på 

en lätt nivå. En av lärarna berättar att det är viktigt att eleverna får förståelse för att 

det finna andra religioner. Alla lärare berättar att den religion som behandlas mest är 

kristendomen. Rektorn berättar att religion är ett naturligt ämne i de yngre åren. Av 

de fyra SO-ämnena undervisas det mest om religion och samhällskunskap. I 

undervisningen besöks den lokala kyrkan och i årskurs 3 besöker eleverna 

Domkyrkan. Inga andra religiösa byggnader besöks. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står 

det att eleverna ska lära sig om berättelser, symboler och högtider inom kristendom, 

islam och judendom. Under våra intervjuer framgår det att inte alla lärare behandlar 

de olika religionerna i samma utsträckning som kristendom. Vissa av lärarna tar inte 
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upp olika symboler inom de olika religionerna och uppmärksammar inte heller andra 

religiösa högtider än kristna. Alla lärare på båda skolorna behandlar berättelser från 

de tre världsreligionerna. Kroksmark (2003) beskriver att Dewey vill förena teori och 

praktik. Under våra intervjuer har det dock framkommit att vissa av lärarna endast 

besöker den kristna lokala kyrkan. Ingen av lärarna uppger att de besöker andra 

religiösa byggnader och anledningen till detta menar dem är av praktiska skäl. 

Ickekonfessionell undervisning, kristen tradition, 
västerländsk humanism och religionsneutral undervisning 

På skolan utan mångkulturella klassrum anser två lärare att undervisningen ska vara 

ickekonfessionell. En av lärarna menar att det är en självklarhet. Rektorn tror att det 

faller sig naturligt hos lärarna att ha en ickekonfessionell undervisning. Hon har dock 

varit med om att lärare har varit aktivt troende och påverkat barnen i en religiös 

riktning. När detta skedde hade hon enskilda möten med de berörda lärarna och fick 

tydliggöra att undervisningen ska vara ickekonfessionell. På skolan med 

mångkulturella klassrum menar lärarna att deras undervisning är ickekonfessionell. 

De har lite olika tankar om vad detta innebär. En lärare menar att man inte får 

propagera för en viss religion medan en annan tolkar det som att hon ska hålla sig 

neutral. Den tredje läraren tolkar det som att det inte får förekomma böner eller 

liknande men att hon utgår från vad som står i läroplanen. Rektorn beskriver en 

ickekonfessionell undervisning som något viktigt och starkt. Hon menar att det 

innebär att man är objektiv i sitt förhållningssätt till religion. I Lgr 11 (Skolverket, 

2017) står att utbildningen ska vara ickekonfessionell. Vi anser att det är intressant 

att lärarna har egna åsikter kring detta. Vi har fått svar som att ”jag anser att skolan 

ska vara ickekonfessionell.” Det står i läroplanen och den ska alla lärare följa oavsett  

egna personliga åsikter. 

På skolan utan mångkulturella klassrum menar alla lärare och även rektorn att det 

faller sig naturligt att förmedla den kristna traditionen och västerländska 

humanismen i undervisningen för att samhället är format utifrån detta. Rektorn 

beskriver värdegrunden som det västliga i både den kristna traditionen och 

västerländska humanismen. Lärarna berättar att de arbetar mycket med 

värdegrunden och hur man ska vara mot varandra. Detta gör man med hjälp av den 

gyllene regeln och de tio budorden. På skolan med mångkulturella klassrum är alla 



27 

 

lärare överens om att kristen tradition och västerländsk humanism handlar om att 

föra vidare svenska traditioner och förhållningssätt till eleverna. En av lärarna tar 

upp att läroplanen är skriven av politiker som behövde komma överens. Vissa 

politiker ville säkerligen ha med den kristna traditionen i värdegrunden och vissa 

ville säkert inte det. Då kopplades det antagligen ihop med västerländsk humanism. 

Rektorn tyckte det var svårt att förstå begreppen kristen tradition och västerländsk 

humanism. Hon tolkar det som att styrdokumenten ligger till grund och inte kristen 

tradition och västerländsk humanism. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) beskrivs 

värdegrunden i skolan. Lärarna ska förmedla människors lika värde och solidaritet. 

Detta ska överensstämma med den kristna traditionen och västerländska 

humanismen. Lärarna på båda skolorna beskriver att det är naturligt att arbeta med 

detta då det utgör grunden i det svenska samhället. Rektorerna hade däremot svårt 

att förstå frågan och begreppen. En av rektorerna menade att styrdokumenten ligger 

till grund för undervisningen. Vi fick klargöra vad vi menade med frågan och förklara 

att det står med i styrdokumenten. 

På skolan utan mångkulturella klassrum menar lärarna att de försöker vara 

religionsneutrala i sin undervisning. Två av lärarna berättar att de inte är troende och 

därför inte har något att ”hålla tillbaka”. En av lärarna försöker hålla sin undervisning 

religionsneutral men påpekar också att man inte är ”mer än människa”. Rektorn 

berättar att hon inte kontrollerar att undervisningen är religionsneutral utan förlitar 

sig på att andra lärare och elever skulle berätta för henne om en lärare försökte 

påverka eleverna i en viss religiös riktning. Hon påpekar dock att det kanske är naivt 

att inte kontrollera detta. På skolan med mångkulturella klassrum anser alla lärare att 

de bedriver en religionsneutral undervisning. Rektorn berättar att hon inte direkt 

kontrollerar att undervisningen är religionsneutral. Hon anser att det blir 

kvalitetssäkring i undervisningen för att lärarna samarbetar med varandra. Hon 

påpekar dock att det kanske inte är en tillräcklig kontroll egentligen. I Skollagen 10§ 

står det att rektorn beslutar om sin inre organisation och ansvarar för att fördela 

resurser inom enheten efter barnens olika förutsättningar och behov.   

Diskussion 

I Lgr 11 (2017) står det att eleverna ska lära sig om de tre världsreligionerna. 

Generellt arbetar lärarna med att ta upp symboler, texter från de olika religionerna 
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och psalmer. Undersökningen visar att lärarna främst undervisar om de kristna 

högtiderna. Odenstad (2014) skriver att det är viktigt att undervisa om olika 

religioner i och med att samhället är mångkulturellt. Eleverna bör lära sig att se 

främst likheter mellan de olika religionerna för att undvika fördomsfulla tankar. Den 

västerländska humanismen arbetar lärarna med utifrån värdegrunden och de flesta 

av lärarna tycker det är en naturligt att ha med i undervisningen. I Lgr 11 (Skolverket, 

2017) står det att lärarna ska förmedla solidaritet och människors lika värde. Det ska 

överensstämma med den västerländska humanismen. Lärare verkar undervisa i 

religion med utgångspunkt för deras egna intresse för andra religioner. Detta ska inte 

påverka undervisningen då det står tydligt i Lgr 11 vad som ska behandlas i 

undervisningen. 

Skillnaden mellan religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum respektive i 

ett klassrum med mestadels svenskfödda elever visade sig vara ganska stor. I 

mångkulturella klassrum kommer religiösa högtider från olika religioner upp på ett 

mer naturligt sätt och eleverna kan dela erfarenheter med varandra. Odenstad (2014) 

menar att det är bra att eleverna får dela sina erfarenheter med varandra. Man bör 

dock se upp med att låta elever representera sin religion om de inte själva vill det. 

Religion är ett ämne som behöver diskuteras och det är en fördel om undervisningen 

sker i praktiken och elevernas tidigare erfarenheter tas med i lärandet. Genom att 

eleverna får dela sina erfarenheter med varandra kan de få en större förståelse för 

olika religioner och trosuppfattningar. Detta är en del i pragmatismen. Kroksmark 

(2003) beskriver Deweys syn på lärande. Han menade att elever ska ta del av 

varandras olika erfarenheter och föra diskussioner kring detta. I denna studie 

framkom det att man hade fler diskussioner om de tre världsreligionerna i de 

mångkulturella klassrummen. Detta på grund av att eleverna delade erfarenheter 

med varandra. 

 

Under intervjuerna framkom det att ingen av rektorerna på de olika skolorna 

kontrollerade att religionsundervisningen i skolan är ickekonfessionell och 

religionsneutral. Rektorerna förlitade sig på att elever eller lärare skulle meddela dem 

om det upplevdes som att undervisningen frångick det ickekonfessionella och 

religionsneutrala.  I Skollagen 10§ står det att den ytterst ansvariga i en organisation 

är rektorn. Denne ska leda och samordna det pedagogiska arbetet i organisationen.  
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Att förlita sig på andra är inte en tillräcklig kontroll för att säkerhetsställa 

undervisningen. I och med detta kan det argumenteras för att rektorerna inte 

uppfyller kraven som är beslutade i Lgr 11. Hur rektorerna arbetar med att 

säkerhetsställa en ickekonfessionell undervisning kan anses vara av yttersta vikt för 

att uppfylla det som står i Skollagen. 

 

En av skolorna är inte mångkulturell och därför uppmärksammas inte andra högtider 

enligt lärarna. Flera av respondenterna menade att andra religiösa högtider ”lätt 

faller mellan stolarna”  och glöms bort. Rektorn beskrev det religiösa intresset på 

skolan som litet. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att eleverna ska ta del av olika 

religiösa högtider inom Kristendom, Judendom och Islam. På skolan utan 

mångkulturella klassrum behandlas inte de andra religiösa högtiderna förutom de 

inom kristendomen. Rektorn beskrev det religiösa intresset på skolan som litet och 

menade att det är därför andra religiösa högtider inte behandlas. På en skola utan 

mångkulturella klassrum bör man behandla andra religiösa högtider också, just på 

grund av att barnen inte ska få fördomar om andra religioner. Odenstad (2014) 

menar att det är viktigt att behandla de olika religionerna i religionsämnet. Detta på 

grund av att samhället blir allt mer mångkulturellt och det är viktigt att eleverna lär 

sig att undvika stereotypa och fördomsfulla tankar om varför människor väljer att 

leva på olika sätt. De ska istället lära sig analysera, argumentera och jämföra de olika 

religionerna, utan att se rätt eller fel. 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) står det att eleverna ska sjunga psalmer. I undersökningen 

framkom det att de sjunger psalmer på skolorna, men endast kristna psalmer. Andra 

religiösa sånger förekommer inte. Frågan är om undervisningen i religion blir neutral 

om endast en religions sånger representeras. I undersökningen framkom det även att 

lärarna endast besöker kristna religiösa byggnader i undervisningssyfte. Odenstad 

(2014) skriver att ett tacksamt sätt att arbeta med religion är att göra studiebesök i 

olika religiösa byggnader. Detta på grund av att eleverna får använda sig av alla sina 

sinnen och även lättare kommer ihåg vad de har lärt sig. Om eleverna endast besöker 

kristna religiösa byggnader blir det en skillnad mot hur de arbetar med de andra 

religionerna. Detta kan ses som att undervisningen inte är religionsneutral. Besök till 

olika religiösa byggnader kan medföra en likabehandling av de olika religionerna och 

det kan ges tillfälle för diskussion, reflektion och praktisk förståelse för hur religioner 
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utövas och varför.  I undersökningen framkom det även att lärarna arbetade med de 

tio budorden och den gyllene regeln som en del av den västerländska humanismen. 

Det första budordet handlar om att bara ha en gud. Detta bidrar inte till en 

religionsneutral undervisning. 

Dahlkwist (2012) beskriver att lärare behöver vara professionella i sin yrkesroll och 

inte blanda ihop sitt privatliv i undervisningen. Läraren kan handla på ett olämpligt 

sätt ur en etisk synvinkel om denne lämnar sitt professionella förhållningssätt inom 

ämnet och istället går in på området på ett privat sätt. Undersökningen har visat att 

lärarna är medvetna om att de behöver ha en professionell roll och inte ta in 

personliga tankar och åsikter i religionsämnet. 

Metoddiskussion 

Under arbetets gång insåg vi att en av våra intervjufrågor borde ha formulerats på ett 

annat sätt. Vi ställde frågan om man firar religiösa högtider i skolan men det vi avsåg 

att undersöka var hur lärarna och rektorerna uppmärksammar religiösa högtider. 

Hade vi formulerat intervjufrågan på detta sätt hade vi möjligtvis fått andra svar. 

Denna felformulering kan komma att påverka resultatet.   

Slutsatser 

Lärares egna intresse för religion påverkar undervisningen. Lärare som har ett litet 

intresse för religion undervisar i större utsträckning om kristendomen och undviker 

andra religioner då intresset inte finns. 

I mångkulturella klassrum arbetar de mer med olika religioner då det kommer upp 

som en naturlig del i undervisningen när elever delar erfarenheter med varandra. 

Rektorerna förlitar sig på att elever eller lärare ska meddela dem om de tycker att 

undervisningen inte är ickekonfessionell eller religionsneutral. De kontrollerar inte 

detta själva. 

 

Undersökningen visar att de endast sjunger psalmer och inte andra religiösa sånger. 

Undervisningen blir inte neutral om endast en religions sånger representeras i 

undervisningen. 
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Den religiösa byggnaden som besöks är den kristna kyrkan. Inga andra religiösa 

byggnader besöks och detta gör att de olika religionerna inte behandlas på lika sätt. 

 

Lärarna i undersökningen påverkar inte eleverna med sin personliga tro i 

religionsundervisningen. 

 

Vidare forskning 

I vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur lärares och rektorers 

intresse för religionsämnet påverkar hur undervisningen bedrivs.  I denna studie 

framkom att lärarnas intresse för religionsämnet varierar och det verkar påverka 

religionsundervisningen i olika riktningar. Det vore intressant att studera om lärare 

väljer att undervisa mindre i religion utifrån intresse och tvärtom. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Informationsbrev om en forskningsstudie i religion. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur skolan är en icke-konfessionell 

verksamhet men samtidigt präglas av en kristen tradition och västerländsk 

humanism.  Skolan ska vara religionsneutral och inte påverka elevers trosuppfattning 

men samtidigt vila på en kristen tradition  och västerländsk humanism. 

 

Metod för denna studie är semistrukturerade intervjuer med sex grundlärare F-3 och 

två rektorer. Vi kommer att använda oss av våra två fältskolor på grund av att 

besöksintervjuer tar tid och denna studie är tidsbegränsad. 

 

Intervjun ni deltar i kommer att ta ca 45 minuter. Ni får ta del av resultatet av 

uppsatsen om så önskas. 

 

Vi kommer att göra en ljudupptagning samt anteckna era svar och sedan bearbeta 

dem. Både ni och skolan kommer att vara anonyma. När vi har bearbetat 

ljudupptagningen kommer den att raderas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.          
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Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Hanna Kleregård 0700486549 hannakleregard@hotmail.com 

Martina Langelaar 0701469793 martinalangelaar@hotmail.com 

Handledare: Linda Jonsson linda.jonsson@mdh.se 

Västerås 2017-11-16 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur ser ni på att fira kristna högtider i skolan? 

2. Hur ser ni på andra religiösa högtider? 

3. Behandlas andra religioner än kristendomen i undervisningen? 

4. Hur ser ni på en icke-konfessionell undervisning? 

5. Hur ser ni på sånger som har religiösa inslag, exempelvis psalmer? 

6. Vart sker era skolavslutningar? 

7. Besöker ni religiösa byggnader i undervisningssyfte? 

8. Hur tänker ni kring att skolan ska vila på en kristen tradition och västerländsk 
humanism? 

9. Anser ni att er undervisning är religionsneutral? 
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