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SAMMANDRAG 

Detta självständiga arbete handlar om hur läraren ser på sin roll som religiöst 

och partipolitiskt neutrala ledare. 

Bakgrunden till denna studie har uppkommit genom debatterna kring 

luciafirandets vara eller icke vara. Hur kan lärare vara objektiva och neutrala i 

sin undervisning när det alltid är mycket runt omkring oss som det debatteras 

om?   

I studien framkommer det att vara neutral är viktigt men att det finns tillfällen 

då läraren kan behöva säga sin mening, vilket gör att läraren frångår sin 

neutralitet. 

Syftet är att se hur läraren ser på sin egen roll som objektiv och neutral ledare 

när det kommer till religiösa och politiska frågor. För att komma fram till ett 

resultat har jag använt mig av intervjuer. Det som har framkommit är att det är 

viktigt att vara neutral men att det finns vissa undantag då det gäller 

grundvärderingarna och mänskliga rättigheter. Det vill säga att lärarna ger sina 

personliga uppfattningar så länge de står i samklang med skollagen.   
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1 Inledning 

Någon vecka innan valet till Sveriges riksdag 2018, kom min ena son hem från 

skolan och meddelade att jag var tvungen att rösta på Miljöpartiet. Min reaktion 

blev att fråga varför jag var tvungen att rösta på Miljöpartiet och fick till svar:  

Jo, för vi håller på och pratar om olika partier i skolan och Miljöpartiet, de tänker på 

miljön och därför är de ett bra parti att rösta på. 

Vi fortsatte att diskutera om varför jag skulle välja Miljöpartiet och vi pratade 

om att det kan finnas andra aspekter som gör att min röst kanske inte faller på 

Miljöpartiet, trots att jag håller med om att miljön är en av de viktigaste 

aspekterna. Trots att vi pratade om för och nackdelar släppte inte sonen tanken 

på att jag skulle rösta på Miljöpartiet. Jag försökte även att höra vad som hade 

sagts om de andra partierna, vad de ansåg om miljöfrågorna, men det kom han 

inte ihåg och tyckte inte det var viktigt eftersom miljön är viktigast. När 

valdagen kom och vi stod och skulle ta våra valsedlar, var sonen först fram och 

tog valsedlarna för Miljöpartiet och gav mig dem och sa: 

Nu kan du rösta! 

Det här har fått mig att tänka efter, speciellt eftersom jag utbildar mig till F-3 

lärare och flera gånger under utbildningen har tänkt tanken om jag på något 

sätt påverkar mina framtida elever felaktigt eller efter hur jag anser att det ska 

vara. Hur kommer de att påverkas och kan det leda till att det kommer att gå 

sämre för dem? Det jag tänker på i min sons fall: Kan någon av hans lärare ha 

påverkat honom eller har han själv fastnat vid ordet miljö och vad ordet 

representerar och sen kopplat det till Miljöpartiet?  

När vi ser och tänker på F-3 lärarens undervisning är det kanske inte politik-

undervisningen vi tänker på i första hand utan att det ligger mera fokus på 

religionsundervisningen och olika trosuppfattningar. Religionsundervisningen 

reflekteras det oftast över i samband med julavslutningen, skolavslutningen och 

påsken men annars också, men det är oftast vid högtiderna som det blir aktuellt. 

Ser vi exempelvis till skolavslutningarna kommer frågan upp: bör eller bör inte 

avslutningarna ske i kyrkan? Bibeläventyret och adventsspel är andra delar i 

undervisningen som förekommer i vissa skolor men finns det något liknande 

inom de andra religionerna, eller är det lärarnas och skolornas tolkning av att 
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läroplanen vilar på kristen tradition (Skolverket, 2018)? Dock står det under 

religionskunskap i det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Läroplanen 

(Skolverket, 2018), att undervisningen ska behandla: 

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. 

Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste 

psalmerna. 

Eftersom en lärare är av kött och blod som alla vi andra människor, kan läraren 

inte låta bli att påverkas av vad som sker och händer i vår omgivning och värld. 

Hur ska läraren tänka för att inte påverka sina elever med de egna åsikterna och 

tankar?  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

En F-3 lärares arbete är att lägga den viktiga grunden som eleverna behöver för 

att stå på egna ben. Eleverna ska utvecklas och bli självständiga och 

demokratiska medborgare. 

För att göra det krävs det att F-3 läraren har ett öppet sinne om vad 

undervisningen ska förmedla och låta sina elever ta del av information som 

finns om exempelvis de fem världsreligionerna och andra trosuppfattningar.  

Eleverna bör och ska utifrån allmän fakta på det sättet skapa egna tankar och 

resonemang. Men kan en F-3 lärare som har en viss trosuppfattning eller 

partitillhörighet låta de egna tankarna stå åt sidan?  

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om lärares syn på sin egen 

roll som objektiv och neutral ledare när det kommer till religiösa och politiska 

frågor.  

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser tre F-3 lärare på sin roll som demokratisk och 

religiöst/partipolitiskt neutral ledare inom undervisningen? 

2. I vilken mån kan tre F-3 lärare vara demokratisk och 

religiöst/partipolitiskt neutral i undervisningen enligt tre verksamma 

lärare? 
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2 Bakgrund  

För att definierar bakgrunden till denna studie på ett bra sätt kan vi se till 

Skolverket (2018a):  

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.  

Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem (s.6). 

2.1 Definitioner 

Följande beskrivs några av de ord som finns med i texten och som har en 

betydelse för uppgiften samt hur orden tolkas av mig. 

Neutral lärare   

Neutral betyder enligt Nationalencyklopedin (2018a) att parterna inte tar 

ställning till någon sida och har ingen åsikt i vad som sker.  

Ordet neutral får betydelsen för den här studien genom att läraren inte lägger 

fram sina personliga åsikter för eleverna om det inte är åsikter som ligger i linje 

med läroplanen.  

Demokratisk lärare   

Enligt Nationalencyklopedin (2018b) betyder demokratisk att den som arbetar 

med och för demokrati låter andra komma till tals och göra sig hörda.  

I denna studien har ordets betydelse, att läraren förmedlar kunskap som är 

öppen utan personliga åsikter samt att läraren låter sina elever skapa egna 

tankar som de får ge uttryck för, bara det inte går emot de demokratiska 

grundvärderingarna.  

Demokratiska grundvärderingar 

I Skollagen (SFS 200:800) står det att läsa:  
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Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhälle vilar på. 

Religiöst neutral 

Nationalencyklopedin (2018c) betydelse för religiös är någon som är engagerad 

i religion, exempelvis kristendomen.  

I studien handlar det inte om att lärarna inte ska få ha en trosuppfattning utan 

att de inte ska försöka påverka eleverna att ställa sig bakom samma tro utan att 

de själva ska få bilda sig en uppfattning om vad de tror på eller inte tror på. 

Partipolitiskt neutral 

Parti och politiskt betyder enligt Nationalencyklopedin (2018d) att parti är en 

grupp som arbetar med och för fram politiska åsikter och är någon person 

politisk har det att göra med politik.  

Att vara partipolitisk neutral handlar i studien inte om att inte ha någon 

personlig åsikt utan att återigen låta eleverna bilda sig en egen åsikt utan 

inblandning av lärarens personliga tankar. 

2.2 Aktuell debatt 

En aktuell debatt som cirkulerar för tillfället är Luciafirandet – ska eleverna få 

fira lucia eller inte, vilka aktörer tillhör luciatåget utan att vara kränkande och 

är lucians roll en flickas eller kan även pojkar få var lucior? Detta är visserligen 

inte en religiös högtid men en tradition som har funnits i Sverige sedan 

gammalt och som nu i juletider blir ett återkommande debatterat ämne. Men 

detta är även aktuellt för skolor som håller sina avslutningar i kyrkan. 

Traditionerna är starka och vill någon göra en förändring eller skapa debatt blir 

det ramaskri i media. 

Kjelldén (2018, 28 november) tar i Expressen upp en debatt om pepparkakans 

roll som kränkande inslag i luciatåget. Rektorn i artikeln beskriver händelsen 

som att det under en lektion kom en fråga om pepparkaksgubbar skulle vara 

med i luciatåget. Det var läraren som startade debatten genom att prata om att 

det kunde vara kränkande och att det sen har framkommit till föräldrarna som i 

sin tur har reagerat på att traditioner är till för att följas. 



10 
 

Om vi sen ser till politiken finns det på skolministeriet (UR, 2018) ett aktuellt 

program om – Lärare och politiker. Programmet handlar om tre 

kommunpolitiker som även arbetar inom skolan. Alla har varit 

samhällskunskapslärare men nu är en biträdande rektor och en annan rektor. 

Lärarna har undervisat elever i äldre åldrar men jag anser att detta ändå är 

aktuellt för F-3 eleverna. Eleverna i dessa åldrar är ännu mera lättpåverkade 

och de har inte riktigt än kommit till det läge då de ifrågasätter läraren i lika hög 

grad som äldre elever gör.  

Under programmets intervjuer framkommer det att två av lärarna inte går ut 

med vilket parti de tillhör och en lärare är öppen med vilket parti hon tillhör för 

att eleverna ska veta var hon står i frågorna rörande politiken. Detta gör att 

eleverna ska kunna ifrågasätta henne under lektionerna. De som inte nämner 

sin partitillhörighet vill att eleverna ska skapa egna åsikter samt att de ska tolka 

utifrån sig själva och inte tolka in för mycket på vad läraren säger, för att 

eleverna inte ska behöva sitta och tänka och tro att det som läraren tar upp har 

att göra med det parti läraren stödjer. Men de säger att det har blivit svårare att 

hålla det utanför undervisningen eftersom eleverna nu oftast googlar sina 

lärare, men de talar om för eleverna att politiken är något de håller på med 

utanför skolan och inget de diskuterar i undervisningen. Det nämns även att de 

behöver vara tydliga och för att vara det tar en av lärarna upp läroplanen och 

nämner främst de två första delarna och värdegrunderna, för att eleverna på det 

viset ser att det inte är det egna partiets åsikter som hon tar upp utan att det är 

delar som läroplanen tar upp för att leda eleverna till att bli demokratiska 

medborgare.       

I programmet intervjuas även en doktorand om hur det har sett ut sedan 

folkskolans bildande. Doktoranden nämner att det inte är helt möjligt att vara 

neutral inom skolan, Läroplanerna sedan 1980-talet fram till omkring 2000- 

talet, handlar om att fostra och/eller förmedla kunskap. Moderaterna och 

Folkpartiets linje har varit att förmedla kunskap medan socialdemokratin har 

varit mer för att fostra eleverna. I nuvarande läroplan finns det spår av de 

borgerligas ideologi att förmedla kunskap men även att hävda 

entreprenörskapet. Frågan i programmet är om lärarna anser att de kan 

förmedla sina kunskaper utan att blanda in sina politiska åsikter och överföra 

dessa till eleverna (UR, 2018).  
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2.3 Styrdokument  

I Läroplanen (Skolverket, 2018a) för Samhällskunskap, under syftet kan vi läsa 

att:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga 

rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra 

till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden 

och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen 

ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv 

och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle (s. 224). 

Under Regler och ansvar (Skolverket, 2018b) finns det en del som heter Skolan 

och kyrkan och där regleras vad som gäller för skolan och för skolornas 

utbildning och undervisning när det gäller religiösa inslag samt att ha 

avslutningar och samlingar i kyrkan eller liknande lokaler. Vidare i den delen 

finns det ett PM, Skolverkets PM om Skolan och kyrkan, som har uppkommit 

på grund av att Skolverket får många frågor om kyrkan och andra religiösa 

lokaler. Eftersom skolorna ska vara icke-konfessionella, vilket betyder att 

skolans utbildning och undervisning ska vara fria från religiösa inslag som 

exempelvis böner och välsignelser, är det fortfarande möjligt att besöka både en 

kyrka och en moské. Här har dock läraren en viktig roll genom för- och 

efterarbete, arbeta med kunskapen som besöket är tänkt att ge. Kunskapen ska 

vara vetenskapligt grundad och beprövad. Har en elev starka skäl till att inte 

medverka i undervisningen kan eleven bli befriad från enstaka lektioner. 

När det kommer till avslutningar och högtider får det ske i religiösa lokaler men 

inga religiösa inslag får förekomma, med undantag för psalmen ”Den 

blomstertid nu kommer”, som får sjungas i kyrkan, då den anses vara en 

tradition för sommaravslutningen. Är högtiden av tradition och förknippad med 

kristendomen eller annan religion får det inom utbildningen ändå 

uppmärksammas då det ingår i läroplanen. Här får dock inte elever beviljas 

lektionsbefrielse då utbildningen är obligatorisk (Skolverket, 2018b).       

Om en skolan vill bjuda in olika politiska partier eller om ett parti vill komma 

till skolan finns det på Skolverkets hemsida (2018c) under Regler och ansvar 

och delen om Politisk information i skolan och i Skollagen (2018) under 1 kap. 

Inledande bestämmelser, 5 a §., anvisningar om hur en sådan inbjudan bör 
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göras och vilka regler och riktlinjer som gäller vid bland annat urval av politiska 

partier. Urvalet sker genom en objektiv bedömning som inte strider mot 

objektivitetsprincipen. Skolan får inte välja bort partier på grund av deras 

åsikter. Det finns även direktiv om hur läraren ska förhålla sig till politikerna 

som har blivit inbjudna. Exempelvis får läraren vid yttrandefrihetsbrott avbryta 

politikerna men läraren får inte avbryta politikern trots att det som sägs bryter 

mot skolans värdegrund. Hur läraren ska förhålla sig om politikern bryter mot 

värdegrunden står det bland annat som följer: 

Att läraren ska förhålla sig objektivt till partierna tar inte ifrån läraren hens uppgift 

att förmedla skolans värdegrund. Läraren har ett ansvar för att föra fram de 

värderingar som skolan står för. Läraren kan därför behöva belysa skillnader i 

åsikter när det handlar om exempelvis synen på mänskliga rättigheter eller det 

demokratiska styret (www.Skolverket.se).  

2.4 Forskningslitteratur  

Jonsson (2016) inleder med att beskriva hur hon som religionslärare fick ta 

emot en fråga utanför undervisningen från sina elever. Eleverna hade inte 

någon religiös ledare närvarande som kunde svara på deras dilemma om fastan, 

frågan var om de kunde närvara på skoldiskot under fastan eller om det inte är 

tillåtet. Det ledde tankarna vidare till vilken roll som religionsläraren har. 

Vidare tas det upp hur religionsundervisningen har sett ut genom tiderna och 

den debatt som religionsundervisningen väcker.  

Förr i tiden var det kyrkoherden som var ordförande i skolstyrelsen och lärarna 

var tvungna att vara med i Svenska kyrkan för att få fast tjänst. Läraren behövde 

ha kunskap om bland annat Sveriges och den bibliska historien samt ha 

kunskap om de sånger som sjöngs inom kyrkan. Undervisningen började och 

avslutades med en psalm och morgon- eller aftonbön. Under den här tiden fick 

inte eleverna tillfälle att skapa sina egna tankar och funderingar och det gavs 

inte heller något utrymme för att ställa frågor utifrån elevernas funderingar 

eftersom lärarna hade frågor som hade ett speciellt svar. Genom tiderna 

förändrades undervisningen, demokratin får en större roll inom skolan och 

lärarna börjar att ifrågasätta den tidigare undervisningen och deras egna 

inflytande. Det leder till att lärarna skulle se till elevernas behov och kyrkans 
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makt över skolan försvann och skolans undervisning blev till slut icke-

konfessionell (Jonsson, 2016). 

Att gå från att ha undervisat kristendomen till att undervisa icke-konfessionellt, 

samt att undervisa om flera religioner och göra det genom att vara objektiv och 

neutral skapar en viss otrygghet hos lärarna. Lärarna ska förutom det även göra 

sin egen tolkning av läroplanen som ligger till grund för utbildningen. Lärarna 

behöver ge eleverna en realistisk bild av hur det ser ut runt omkring i samhället 

och i världen. Lärarens roll blir att sakligt undervisa sina elever med material 

som bygger på vetenskaplig fakta för att eleverna ska få möjlighet att skapa egna 

resonemang som leder till att de blir demokratiska medborgare. En svårighet är 

att som lärare veta hur långt det egna engagemanget och intresset får vara, 

eftersom det nu krävs objektivitet och neutralitet från lärarna. Samtidigt ska 

lärarna se till att skolans värderingar inte hamnar i kläm (Jonsson, 2016). 

Persson (2015) menar att valet till Sveriges riksdag 2014 kom att bli början till 

ett förändrat Sverige. Det berodde på att de politiska arenorna nu kom att stå 

inför en förändring. Vissa partier och politiskt aktiva, som dessutom kan vara en 

del av skolverksamheten, kom nu in i riksdagen med uppfattningar som strider 

mot skolans värderingar. Detta ledde fram till frågan om lärarens neutralitet i 

undervisningen och om lärarna kan ge alla politiska partier lika mycket 

utrymme även om partiet inte delar skolans värderingar eller strider mot vad 

läraren står för.  

Läraren har skollagen och läroplanen som grund för sitt arbete, men det är 

läraren som genom sina idéer om undervisningsinnehållet och hur de tolkar 

läroplanen som slutligen blir en undervisningssituation. Detta leder till att 

lärarens åsikter om ämnet kan ligga till grund för hur undervisningen utformas. 

Detta till trots bör inte läraren undvika ämnen som är kontroversiella och 

obekväma att handskas med. Om läraren ser till att försöka vara väl förberedd 

och planera ämnet från ett neutralt perspektiv med en tanke på var samtalet och 

elevernas diskussion kan leda, kan läraren hålla sig neutral och låta eleverna få 

utvecklas genom resonemang och argumentation (Persson, 2015).    

Liljestrand (2002) tar upp diskussionerna i klassrummet på gymnasienivå. Att 

diskutera betyder att eleverna får vetskap om vad de ska prata om genom 

exempelvis en fråga samt att de gemensamt deltar i diskussionen. En diskussion 
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kan ske mellan två elever eller mellan flera. Diskussionen kan leda till att båda 

tycker lika eller att de står på olika sidor om ämnet. Läraren får en viktig roll då 

hon/han är ledaren som ställer frågorna och delar ut ordet till eleverna. 

Att diskutera i klassrummet är något som sker varje dag. Ibland är 

diskussionerna planerade i förväg av läraren som har förberett grundfrågor som 

har sin grund i de offentliga debatterna som är aktuella för tillfället. När läraren 

förbereder sina frågor kan lärarens tolkning av ämnet ligga till grund för hur 

riktningen i diskussionen kommer att bli. Läraren har till sin uppgift att hålla en 

neutral undervisning men vid frågor skapade av läraren får eleverna inte alltid 

en neutral bild av ämnet (Liljestrand, 2002).     

Rumpf (2010) tar upp hur lärarens sätt att undervisa kan påverka eleverna. 

Undervisningen ska vara neutral men en lärares passion för ämnet kan inte 

alltid ses som neutral men kan sporra eleverna till att vilja utvecklas samtidigt 

kan eleverna påverkas negativt om läraren inte är neutral. En passionerad lärare 

kan få med sig eleverna och skapa ett intresse som varar en lång tid framöver. 

Det gör att när en lärare undervisar i ett ämne som inte ligger läraren varmt om 

hjärtat behöver läraren visa sig professionell och se till att vara välbekant med 

innehållet innan undervisningen och se till att lämna sina egna åsikter utanför 

och hålla sig neutral.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Denna studies teoretiska perspektiv bygger på Lev S. Vygotskijs sociokulturella 

teoretiska perspektiv. Valet av perspektiv grundar sig på att det sociokulturella 

perspektivet utgår från både det språkliga och de fysiska redskapen, som enligt 

Vygotskij ligger till grund för vårt lärande. Det betyder att läraren genom sin 

undervisning ger eleverna språkliga redskap som exempelvis texter vilket 

innehåller bokstäver och siffror som eleverna får arbeta utifrån. Till sin hjälp 

kan eleverna ha en penna och ett suddgummi, vilket är några av de fysiska 

redskapen som eleverna kan behöva för att utföra uppgiften som läraren har 

gett dem. Men en av de viktigaste aspekterna inom det sociokulturella teoretiska 

perspektivet är att eleverna lär genom de sociala sammanhang som omger dem 

(Lundgren et al., 2014).      
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Det följer sig därför naturligt att använda sig av det sociokulturella teoretiska 

perspektivet eftersom läraren i sin undervisning ger både muntlig och skriftlig 

information och även uppgifter till eleverna. Eleverna tar till sig informationen 

som de sen bearbetar om och utifrån det utvecklar sina egna kunskaper. Genom 

att använda mig av det sociokulturella teoretiska perspektivet ska jag undersöka 

och försöka visa att lärarens demokratiska och religiöst/partipolitiskt neutrala 

undervisning kan påverka eleverna. 

4 Metod  

Metoden som har använts kommer här att presenteras samt bakomliggande 

principer.  

4.1 Metodologi 

Att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer där respondenterna ger svar 

utifrån sig själva, hur de anser att de gör och vilka åsikter de har, är ett lämpligt 

sätt att på djupet ta reda på vad respondenterna tänker och tycker. Dessa 

intervjuer är både strukturerade och semistrukturerade, eftersom de första tre 

frågorna utgår från raka svar medan de efterkommande fyra frågorna är 

utformade så att respondenterna ska få mera utrymme för att tala och resonera 

fritt om sina tankar och metoder de använder sig av i undervisningen. Det leder 

även till att under intervjuns gång kan det komma följdfrågor som gör att svaren 

blir mera ingående (Denscombe, 2017).   

Intervjuerna har bestått av personliga möten samt av internetbaserade 

intervjuer. Respondenterna har varit tre kvinnor med erfarenheter av 

undervisning av elever upp till nitton år. Alla tre lärare är verksamma för 

årskurserna F-3 i en mellanstor stad i Sverige.       

4.2 Genomförande 

Från början var det tänkt att jag skulle genomföra en formulärsundersökning 

men jag blev rekommenderad att istället använda mig av intervjuer. Frågorna 

som var tänkta till formulärsundersökningen användes nu som underlag till 
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intervjuerna. Kontakterna med respondenterna togs genom mail men även 

genom personliga kontakter.  

De personliga mötena skedde på respondenternas skolor i deras hemklassrum 

för att de skulle känna sig bekväma och för att underlätta besöken. Intervjuerna 

pågick under en halvtimma och för att samla in empirin innan transkribering 

använde jag mig av en Ipad.  

Den internetbaserade intervjun skedde för att respondenten inte hade möjlighet 

att möta mig personligen men ville ändå ställa upp på intervjun. 

Intervjufrågorna mailades till respondenten och frågorna besvarades med 

återvändande mail.      

4.2.1 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden som detta arbete kommer att utgå från är av kvalitativ 

karaktär och kommer att utföras med hjälp av intervjuer. Ett introduktionsbrev 

har tillsammans med intervjufrågorna mailats ut eller lämnats personligen till 

de tillfrågade respondenterna. När intervjuerna genomförts, påbörjades arbetet 

med kategoriseringen och empirin.      

4.2.2 Urval 

För att välja ut respondenter som skulle kunna passa in i denna studie, valde jag 

att gå tillbaka och titta på vad mitt syfte är och hur forskningsfrågorna var 

utformade. Valet föll sig då naturligt på att fråga några F-3 lärare eftersom de 

undervisar inom de samhällsorienterade ämnena.   

4.2.3 Kategorisering 

Tivenius (2017) menar att istället för att tolka data utifrån de ställda frågorna 

kan det göras mera intressant om svaren tolkas genom att dela upp svaren i 

olika kategorier och på det viset tolka den data som då framkommer.  

För att intervjuernas insamlade data ska kunna resultera i de framkomna 

kategorierna har jag använt mig av följande arbetssätt. När intervjuerna var 

genomförda och transkriberade, med hjälp av datorn, läste jag igenom svaren 

och skrev sedan ut dessa på papper. Efter det klippte jag ut svaren, mening för 

mening och tog bort intervjufrågorna för att de inte ska utgöra en grund för hur 
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kategoriseringen kommer att se ut. När meningarna ligger en och en, läste jag 

dessa och lägger dem i olika högar som slutligen resulterade i de kategorierna 

som är grunden till empirin. Kategorierna som framkommit är den 

demokratiska undervisningen, religion i skolan och partipolitiska åsikter i 

undervisningen. Flera kategorier hade med säkerhet kunnat arbetats fram men 

jag anser att dessa kategorier är av vikt för detta arbete.     

4.2.4 Tolkning av empiri 

Jag har använt mig av det sociokulturella teoretiska perspektivet för att försöka 

förstå och tolka empirin samt för att ge det hela en mening, empirin har 

hanterats som delar av en helhet. Med det menar jag att kategorierna har delats 

upp i delar för att tolkas och att dessa uppdelade delar är helheten av hela det 

här arbetet. 

4.3 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådet (2017) står det skrivet om hur forskningsetik ska genomföras 

och vilka regler som finns. Där går det att läsa om vilken information som 

respondenterna ska delges och hur informationen ska förvaras. 

Utifrån Vetenskapsrådets direktiv har de tillfrågade F-3 lärarna fått antingen ett 

informationsbrev tilldelat sig per mail eller direkt i hand. I informationsbrevet 

har de fått veta syftet med denna studie, hur intervjun kommer att användas i 

studien samt vilka frågor som kommer att ställas (se bilaga 1 och 2). Vidare har 

de informerats om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avböja fortsatt deltagande samt att varken respondenterna eller deras 

arbetsplats kommer att nämnas i studien. 

5 Resultat  

Empirin kommer här att beskrivas indelat i kategorier men även 

forskningsfrågorna kommer här att tolkas och redovisas utifrån vad som har 

framkommit i studien. 
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5.1 Empiri  

Empirin kommer här att presenteras utifrån det som har framkommit under 

kategorierna. 

5.1.1 Den demokratiska undervisningen 

Att arbeta med demokrati i skolan sker inte bara under lektionerna som handlar 

om demokratiundervisning utan det sker hela tiden. Det är grunden för skolans 

verksamhet, då skolan vilar på demokratins grundvärderingar. 

Jag ser det första som demokratisk ledare att det är väldigt väldigt viktigt, för det är 

ju grunden i hela skolans verksamhet. Att jag som lärare agerar på det sättet för 

annars skulle man inte kunna verka i dagen…eller i skolan överhuvud taget (Lärare 

B, 2018-12-10).  

De grundläggande värderingarna arbetas det med hela tiden för att eleverna ska 

få respekt och förståelse för egna och andras åsikter. Eleverna får på det viset en 

bred kunskap om hur vi bör agera och bemöta andra i olika sammanhang och 

hur de själva kan förvänta sig att bli bemötta i samma situationer.    

Barnen delar gärna med sig av egna erfarenheter och åsikter och i 

demokratiuppdraget ingår det att barnen ska få möjlighet att utveckla respekt för 

olika åsikter (Lärare C, 2018-12-14).  

Läraren visar det genom hur de agerar, det vill säga hur de handlar i olika 

situationer, vad de säger till eleverna och på vilket sätt samt hur lärarna 

bemöter eleverna i undervisningen men även under resten av skoldagen. 

Eftersom det brukar sägas att barn inte gör det de blir tillsagda att göra, utan de 

ser hur vi vuxna och andra barn agerar i olika situationer och agerar utefter det. 

Det gör det viktigt för läraren att verkligen tänka på vad och hur de agerar i 

olika situationer.   

Så det visar man på så många olika sätt förutom inom undervisningen, det är ju hur 

jag beter mig och hur jag… vad jag lägger för värderingar… i alla situationer… alltså 

hela skoldagen (Lärare B, 2018-12-10). 

Något som blir viktigt för läraren är att dela de värderingar skolan står för. 

Annars blir det svårt att undervisa sina elever på ett rättvist och neutralt 

sätt. Det leder till att om eleverna inte får rätt kunskap och vägledning, kan 

de inte utvecklas till att bli demokratiska medborgare. 
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Det gäller att vara så neutral som möjligt utan att påverka eleverna förutom när det 

gäller skolans värdegrunder (Lärare A, 2018-12-11). 

5.1.2  Religion i skolan 

Att arbeta med religion i skolan handlar inte bara om att uppmärksamma de 

kristna högtiderna utan även att uppmärksamma framförallt islam och 

judendomen. För att göra det jämförs de tre religionerna och eleverna får titta 

på likheterna och olikheterna som finns. Det gör att eleverna får en förståelse 

för att det finns flera likheter mellan religionerna som binder samman oss 

människor men att olikheterna gör att vi samtidigt dras åt olika håll, vilket bör 

leda till en förståelse för allas olika åsikter.  

…att visa en bred bild av samhället och den religiösa mångfald som finns 

representerat utan att värdera något som det enda (Lärare C, 2018-12-14). 

Men när det gäller att inte bara se till de kristna traditionerna som exempelvis 

julen och påsken, kan läraren använda sig av den mångkulturella kalendern som 

tar upp olika högtider runt om i världen. Här kan läraren ta vara på om det 

finns elever i klassen som kommer från kulturen som högtiden gäller. Eleven 

kan i sin tur få berätta och dela med sig om hur de firar högtiden. Det skapar för 

eleverna en förståelse för hur andra firar sina högtider och vilka högtider som är 

viktiga för andra och vad som gäller för klasskompisens kulturen.     

Religiöst neutral, det blir ju också om man tar fram den här kalendern, när man 

poängterar när det är olika högtider. Att man inte bara fokuserar på det kristna… 

(Lärare B, 2018-12-10).   

De traditioner, kristna som okristna, som skolan utifrån läroplanen ska arbeta 

med och uppmärksamma vid olika tidpunkter gör att eleverna får en 

uppfattning om hur vi firar dessa och hur det har sett ut förr i tiden i Sverige och 

hur det ser ut i dagsläget. Genom att läraren håller undervisningen utan 

religiösa inslag får alla elever vetskap om och kan diskutera hur det ser ut bland 

eleverna i klassen, det skapar förståelse för den svenska historien och 

traditionerna.        

…helt neutral med undantag för kyrkan, lucia och avslutningar men det är också 

viktigt att uppmärksamma alla klassens elevers olika högtider (Lärare A, 2018-12-

11). 
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5.1.3 Partipolitiska åsikter i undervisningen 

Att diskutera och resonera kring demokratin ingår i undervisningen och att 

jämföra den mot diktatur gör att eleverna får en förståelse för hur världen ser ut 

och varför det som sker runt om i världen händer. När det är valår blir det 

automatiskt mera diskussioner och arbeten med de olika politiska partierna 

som det finns att välja mellan. Eleverna får ta del av vilken symbol som 

representerar partierna, vem som är partiledare och några av partiernas 

värderingar. Svårare är det att i dessa åldrar diskutera vilka likheter och 

olikheter som finns mellan de olika partierna utan det anses att det räcker med 

att nämna var partierna står i vissa frågor, som exempelvis vad de anser sig vilja 

göra för skolan och dess elever. Under valåren är det inte bara i skolan som 

eleverna kommer i kontakt med politiska frågor utan eleverna kommer i 

undervisningen ta upp frågor och tankar som de har och det gör det viktigt för 

lärarna att på ett neutralt vis svara på elevernas frågor. 

Genom att svara på elevernas frågor på ett neutralt sätt. För det är stor skillnad på 

privata åsikter och på att undervisa neutralt (Lärare A, 2018-12-11).  

När elever kommer med åsikter som strider mot skolans grundvärderingar och 

mot de mänskliga rättigheterna blir det självklart att ta diskussionerna kring det 

som sägs, speciellt med tanke på hur mångkulturella klassrummen har blivit. 

Det gör det viktigt för läraren att ta upp allas lika värde och vad det betyder.  

… jag tycker att det här är viktigt, att alla människor är lika mycket värda och vi har 

ju en del elever här i klassen som kommer från olika länder… (Lärare B, 2018-12-

10).  

Sen kan ett uttalande från en elev, som strider mot det som skolan lär ut, ha en 

annan betydelse för eleven om eleven inte har kunskap och förståelse för vad 

den pratar om. Därför är det viktigt att eleverna ges kunskap om de mänskliga 

rättigheterna och grundvärderingarna. 

Det är viktigt att barnen får en bred bild av hur man kan tänka och förstå 

verkligheten och att det finns olika sätt att se världen på (Lärare C, 2018-12-14).  

Slutligen anses det vara lätt att ha neutrala åsikter inom politiken om 

läraren själv inte vet hur denne ska rösta eller att de inte sympatiserar för 

något speciellt parti. 
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5.2 Tolkning av empiri 

Nedan besvaras forskningsfrågorna utifrån den kategoriserade empirin. 

5.2.1 Hur ser F-3 lärare på sin roll som demokratisk och religiös/ 

partipolitiskt neutral ledare inom undervisningen? 

Att ha en neutral roll i sin undervisning anses inte vara något problem, eftersom 

skolan har en tydlig grund för verksamheten. Som lärare blir det svårt att arbeta 

inom skolan om undervisningen inte följer de riktlinjerna som finns. Skolan är 

som sagt uppbyggd med hjälp av en läroplan som vägleder läraren i hur denne 

ska leda sin undervisning om demokrati och religion.  

Lärarna anser och menar att de genom att väcka intresse och tankar hos 

eleverna gör att eleverna får en bred bild över hur samhället och världen ser ut. 

Lärarna ser även att det kan göras utan att de behöver blanda in sina egna 

åsikter för att vägleda eleverna. Men lärarna ser även att de själva har ett viktigt 

arbete med att visa eleverna, hur vi ska agera och uppföra oss gentemot 

varandra för att eleverna ska förstå och respektera sig själva och andra. 

Ur det sociokulturella teoretiska perspektivet får eleverna verktyg för att lära sig 

att tillsammans med varandra i klassrummet resonera och diskutera för att bli 

demokratiska medborgare. 

5.2.2 I vilken mån kan F-3 lärare vara demokratisk och religiös/ 

partipolitiskt neutral i sin undervisning enligt 3 verksamma 

lärare? 

Det är lätt att säga att lärare ska vara helt neutrala men i verkligheten under 

undervisningen kan det visa sig bli annorlunda. Om det under lektionen 

uppkommer diskussioner som strider mot skolans värdegrund och de 

personliga åsikterna, kan det vara lätt att säga att det här är inget jag står för 

och samtidigt ge eleverna tydliga argument om varför det strider mot de egna 

åsikterna eller skolans värdegrund. Även om det egna engagemanget inte har att 

göra med ett speciellt parti eller religion finns känslorna och medmänskligheten 

där och blir därför svåra att ignorera. 

Samtidigt nämner lärarna att är de inte religiöst eller partipolitiskt aktiva är det 

enklare att inte delge sina tankar och på det viset kan de vara neutrala, eftersom 
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de själva söker svar. Vidare anser lärarna att elevernas frågor bör besvaras men 

att det bör göras på ett objektivt och neutralt sätt.      

Ser vi från det sociokulturella teoretiska perspektivet kan vi se att eleverna lär 

sig genom att se och diskutera med varandra, om olika sätt att se på saker och 

hur vi agerar samt att vi har rätt till olika åsikter.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis om vi ser till syftet, som är att undersöka lärarnas syn på 

sin roll i undervisningen som demokratisk och religiös/partipolitiskt objektiva 

och neutrala ledare, anser lärarna att det är lätt att vara objektiv och neutral.  

Lärarna menar att eftersom värdegrunderna och de mänskliga rättigheterna är 

självklara grundpelare för skolan blir det svårt att vara lärare inom skolan om 

läraren inte står för dessa grundpelare. Men om lärarna ställs inför situationer 

där andras åsikter kränker eller går emot värdegrunderna och de mänskliga 

rättigheterna anser de att deras åsikter får yttras.    

Som lärare är viktigt att tänka på hur man gör och agerar för det kan påverka 

hur eleverna beter sig och är mot andra.     

Syftet och forskningsfrågorna har kunnat besvaras med hjälp av det 

sociokulturella teoretiska perspektivet. 

6 Diskussion  

Här ser vi till resultatet- och metoddiskussionen som leder fram till en slutsats. 

Vi ser även på vad det är för pålitlighet och trovärdighet som denna uppgift har.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att se hur ett antal lärare inom årskursen F-3 ser på 

sin roll som objektiva och neutrala ledare när det kommer till de religiösa och 

politiska frågor inom SO-undervisningen. Att vara helt objektiv och neutral som 

lärare är enkelt om det rör sig om vilket politiskt parti eller vilket trossamfund 

läraren tillhör. Att delge eleverna lika mycket information om alla politiska 

partier och religioner är inga problem. Men när det kommer till värdegrunderna 
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och de mänskliga rättigheterna kan det vara svårt att inte delge sina egna 

åsikter. Ibland vill och behöver läraren markera att åsikterna inte delas av 

henne/honom och påvisa att de inte följer skolans grundvärderingar.   

Ser vi till tidigare forskning tas det upp att läraren genom sin undervisning får 

ett stort ansvar gentemot eleverna att se till att de får den kunskap och det 

material som behövs för att de ska utvecklas till självständiga individer. 

Det sociokulturella teoretiska perspektivet som denna studie utgår från handlar 

om att eleverna ska lära sig och påverkas av det undervisningsinnehåll som 

läraren undervisar sina elever i.  

6.1.1 Slutsats 

Min slutsats med denna studie är att det är hjärtat som styr i vissa fall. Ser vi till 

religiösa frågor är det lättare att var neutral men när det gäller partipolitiskt 

neutralitet är det svårare om det kommer till partier som inte står för de 

mänskliga rättigheterna och läroplanens grundvärderingar. Det är viktigt att 

vara neutral som lärare men det finns undantag. Så länge det råder 

överenstämmelse med skollagen och läroplanen är lärarens personliga åsikter 

inget problem.   

6.2 Metoddiskussion  

Arbetet med denna studie har skett med tre F-3 lärare. Jag har varit i kontakt 

med ett flertal lärare men på grund av utvärderingar, luciafiranden med mera 

har intresset för att delta och genomföra en intervju varit lågt, men är väldigt 

tacksam för de som ställt upp. Lärarna som deltagit har hjälpt mig enormt, 

deras svar har gjort det möjligt för mig att få fram den empiri som jag har 

arbetat med i denna studie.  

Ser vi till intervjufrågorna som jag har använt mig av anser jag att dessa har 

varit tydligt utformade och inte tidskrävande att besvara. Lärarna har dessutom 

fått dem innan intervjun för att de ska förstå mera vad studien skulle gå ut på. 

Det anser jag inte ha påverkat svaren utan tvärt om fått lärarna att vara mera 

öppna och ärliga. 
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Studien är genomförd med hjälp av både internet baserad intervju och 

personliga intervjuer, de sistnämnda intervjuerna har jag transkriberat och när 

det gjordes insåg jag vad mycket mer information som framkommer gentemot 

att få intervjusvaren per mail. Oavsett har alla svaren varit mig behjälplig. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Respondenternas pålitlighet och trovärdighet kan säkerligen ifrågasättas men 

jag gör den bedömningen att respondenterna var ärliga och pålitliga. 

Reflexivitet  

När jag började arbeta med denna studie undrade jag om lärarna verkligen kan 

vara neutrala i sin undervisning. Här kan jag konstatera att det går att vara 

neutral i undervisningen efter genomgång av respondenternas svar på 

intervjuerna. Det verkar samtidigt vara acceptabelt att yttra egna åsikter om det 

överensstämmer med värdegrunderna och mänskliga rättigheter.    

6.3 Framtida forskningsfrågor 

Framtida forskningsfrågor som kan vara av intresse att utforska inom det här 

området är att se det ur elevernas perspektiv. Vad tycker eleverna, påverkas de 

av vad lärarna säger? Samtidigt kan det vara intressant att fortsätta denna 

studie och se om resultatet blir det samma om vi ser till olika kommuner eller 

hela landet.
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      Bilaga 1 

Hej!                                                                                                          

Jag heter Anette Söderberg och studerar vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag 
utbildar mig till grundskolelärare F-3 och läser nu kursen självständigt arbete på 
grundnivå med inriktning på de samhällsorienterande ämnen. 

Tanken med min undersökningen är att skriva om lärare som demokratiska och 
religiöst/partipolitiskt neutrala ledare med syftet att se hur F-3 läraren förhåller sig i 
sin undervisning som demokratisk och religiöst/partipolitiskt neutrala ledare.  

För att kunna genomföra undersökningen har jag valt att använda mig av intervjuer 
med frågor som kommer att ligga till grund för min arbete. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA.  

Min fråga nu är om Ni skulle kunna tänka Er att hjälpa mig med att ställa upp på en 
intervju, jag bifogar frågorna för att Ni ska se vad jag tänker fråga om. Ert deltagande 
i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som helst avbryta Ert 
deltagande utan närmare motivering och helt utan några negativa konsekvenser för 
Er. Undersökningen är dessutom helt konfidentiell, varken Ni eller Er skola kommer 
att nämnas. 

Hoppas att Ni kan hjälpa mig och passar samtidigt på att tacka Er på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Anette Söderberg                                                                                                        
Lärarstudent, MDH i Eskilstuna                                                                                                    

 

Ytterligare upplysningar lämnas av mig, Anette, via e-postadressen: 
asg16004@student.mdh.se                                                                                                   
070-xxx xx xx                                                                                                                                                                                                  

 

Staffan Stranne                                                                                                                    
Handledare, MDH i Västerås/Eskilstuna                                                                                             
staffan.stranne@mdh.se                                                                                                                   
021-xx xx xx                                                                                                        
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      Bilaga 2 

Intervjufrågor: Lärare som demokratiska och religiöst/partipolitiskt neutrala ledare.                

1. Hur länge har Ni varit verksam inom skolans verksamhet? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. I vilken årskurs undervisar Ni i? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Är Ni aktiv i något trossamfund och/eller politiskt parti? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Hur ser Ni på Er roll som demokratisk och religiöst/partipolitiskt neutral 
ledare inom undervisningen? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. I vilken grad anser Ni att Ni kan vara religiöst/partipolitiskt neutral i Er 
undervisning? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Låter Ni era elever ta del av era egna personliga åsikter inom 
demokratiundervisningen och i så fall på vilket sätt? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Anser Ni att det kan vara en fördel för era elever att ta del av era personliga 
åsikter inom demokratiundervisningen?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


