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1. INLEDNING 

 

Religionsämnets roll i den svenska skolan är möjligen ett av de mest omdebatterade ämnena i 

samband med skolans utveckling genom tiderna. Ämnet har diskuterats mer eller mindre 

sedan skolan grundades i Sverige på 1800-talet, då religionen hade en annorlunda särställning 

i samhället till skillnad från idag.1 Skolan, som till en början uppkom som en följd på 

reformationens och kyrkans mål att undervisa folkmassorna, såg det från början som viktigt 

att använda sig av katekesen som den mest centrala delen av undervisningen. Den tidiga 

skolan genomsyrades alltså av kristna värderingar och traditioner, vilket innebar att skolan 

höll en stark konfessionell inriktning. På grund av samhällsutvecklingen och sekulariseringen 

som skett i Sverige de senaste årtiondena, så har religionsundervisningens särställning i 

skolan däremot förändrats, och idag finns ett krav på att samtliga kommunala skolor i Sverige 

ska vara icke-konfessionella.2 

 I Skollagen framgår detta krav på icke-konfessionell undervisning tydligt, däremot 

finns det delade meningar kring hur begreppet ”icke-konfessionell” ska definieras, då det inte 

står specificerat i lagen. Tvistefrågor mellan skolledningar och föräldrar har exempelvis 

därför uppkommit, däribland den omdebatterade frågan om skolavslutningar i kyrkan strider 

mot den icke-konfessionella skolan eller inte. En annan stor debatt gäller meditation och 

yogaövningar i skolan och om det är något som skulle inskränka elevers rätt att inte bli 

religiöst påverkade i skolmiljöer. År 2012 gjordes en anmälan till Skolinspektionen, då 

Östermalmsskolan hade inbjudit en yogainstruktör som ledde barnyoga i årskurs 3. Syftet med 

övningarna enligt skolan var att nå avslappning med fokus på hälsa. Det som vissa föräldrar 

däremot reagerade på var att yogan även innehöll, vad de menade var, religiösa inslag som 

mantrat ”aum”. Detta ansåg de inte var förenligt med en icke-konfessionell skola som ska 

vara fri från religiös påverkan. Skolinspektionen tillfrågade då Erik Brennberger, teologie 

doktor i tros- och livåskådningsvetenskap och docent i socialt arbete, som menade att denna 

yoga var en sekulariserad övning och därmed inte går emot kravet på konfessionslöshet. 

Ärendet lades därmed ned, och Skolverket påpekade att så länge yoga utförs sekulärt med 

fokus på hälsa och avslappning är det acceptabelt att praktisera i den svenska skolan, dock 

påpekades det att det bör avgöras från fall till fall.3 

                                                                 
1 Borevi 1997: 44. 
2 SFS 2010: 800. 
3 Skolinspektionen 2012. 
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 Det kan därmed konstateras att det finns olika syner på om meditationsövningar, som 

exempelvis yoga, bör ses som någonting som går emot den icke-konfessionella skolan eller 

inte. Denna yoga som praktiserades på Östermalmsskolan gjordes på elever av yngre åldrar 

och utanför religionslektionen. Att praktisera olika typer av meditation på religionslektionen i 

undervisningssyfte är dock något som även görs av en del religionslärare. I resultatet av en 

undersökning gjord 2007, där religionslärare fick frågan om de praktiserat meditation eller 

yoga med sina elever i samband med religionskunskapen, visade det sig att 20 % av de 

tillfrågade svarade att de gjort det minst en gång med sina elever. 7% av dessa 20 % svarade 

även att de gör det regelbundet på lektionstid.4 Frågan är då om den meditation som görs i 

samband med religionskunskapen fortfarande kan tolkas som en sekulär övning som 

Skolinspektionen menade att yogan som praktiserades på Östermalmsskolan var. Genom att 

tillfråga religionslärare ämnar jag därmed att fördjupa mig i denna fråga, samt undersöka 

deras attityder och resonemang till att praktisera meditationsövningar i samband med 

religionskunskapen, för att på så sätt se hur den icke-konfessionella skolan tolkas i praktiken.     

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med denna studie vill jag undersöka religionslärares attityder till meditationsövningar i 

klassrummet, för att på det sättet undersöka deras tolkning av den icke-konfessionella skolan. 

På detta sätt kan vi få en större förståelse av vad religionslärare anser att gränsdragningen bör 

dras för att upprätthålla en icke-konfessionell religionsundervisning. Eftersom det tycks finnas 

delade meningar från exempelvis föräldrar och Skolinspektionen kring huruvida det passar sig 

att använda sig av olika meditationsövningar i skolan, vill jag se hur religionslärare resonerar 

kring frågan och om det finns en samstämmig syn eller inte. Dessa frågeställningar ämnar jag 

att besvara i min uppsats: 

 

➢ Hur tolkar religionslärare att en icke-konfessionell skola ser ut i jämförelse med 

Skolverket? 

 

➢ Vilka attityder har religionslärare till meditationsövningar i anknytning till 

religionsundervisning? 

                                                                 
4 Osbeck & Skeie 2014: 218. 
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1.2 Metod och teori 

Eftersom jag vill komma åt religionslärares attityder kring meditationsutövande i anknytning 

till undervisningen och hur de tolkar den icke-konfessionella skolan, bedömer jag att 

kvalitativa intervjustudier är det bästa tillvägagångssättet. Enligt Kvale och Brinkmann är den 

kvalitativa intervjun ämnad att ”söka förstå meningen hos centrala teman i intervjupersonens 

livsvärld”5, vilket sammanfaller med mitt syfte med detta arbete. Den kvalitativa 

intervjumetoden har stått under en del kritik då en del menar att det är en subjektiv metod där 

resultaten kan misstolkas. Kvale och Brinkmann hävdar dock att alla metoder är i viss mån 

subjektiva, och att den kvalitativa forskningsintervjun ska ses som ett hantverk. Genom 

praktiska färdigheter och träning från intervjuarens sida, kan en god gedigen intervju uppnås. 6 

 Jag har använt mig av de sju olika stadier som rekommenderas att användas av Kvale 

och Brinkmann. I det första stadiet tematiseras studien genom att forskaren formulerar ett 

syfte och frågeställningar kring studien. I det andra stadiet planeras undersökningen beroende 

på vad som vill uppnås. I det tredje stadiet genomförs intervjun med hjälp av en 

intervjuguide7, och i det fjärde stadiet transkriberas intervjun. Därefter genomförs analysen, 

samt verifieras resultaten. Till sist görs en rapportering som motsvarar vetenskapliga 

kriterier.8 Dessa steg har jag alltså använt mig av i min undersökning. Inför intervjuerna blev 

även intervjupersonerna informerade om uppsatsens ämne, där jag nämnde att jag kommer att 

undersöka religionslärares tolkning av den icke-konfessionella skolan, där jag använder 

meditationsövningar som exempel. Jag meddelade även dem att deras privata information 

kommer att behandlas konfidentiellt, samt att de får avbryta intervjun när som helst om de så 

vill. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberade jag materialet. Tre av de fem 

intervjuerna gjordes över telefon, och två gjordes ansikte mot ansikte.  

Fortsättningsvis så har jag i analysen av resultatet använt mig av en reflexiv 

hermeneutisk metod, vilket även Kvale och Brinkmann förespråkar.9 Hermeneutiken, vilket är 

en metod och tolkningsfilosofi som går att spåra tillbaka till antiken, har fortsatts att 

utvecklats genom olika forskare.10 Den hermeneutik jag använt mig av grundar sig i Ricoeurs 

utvecklande av hermeneutiken som en vetenskaplig metod. Enligt Ricoeur, som myntade 

begreppet ”misstankens hermeneutik”, bör uttolkaren fokusera på mötet mellan den som läser 

                                                                 
5 Kvale & Brinkmann 2014: 46. 
6 Kvale & Brinkmann 2014: 294. 
7 Se Bilaga 1. 
8 Kvale & Brinkmann 2014: 144-5. 
9 Kvale & Brinkmann 2014: 294. 
10 Gilhus 2011: 276. 
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och själva texten som ska analyseras.  Han menar således att om någon inte förstår en text, är 

det av vikt att titta på den sociala kontexten som texten var skriven i för att förstå den bättre. 

Därmed införde han begreppet misstankens hermeneutik som han förklarar handlar om att inte 

blint acceptera en text, utan att hela tiden förhålla sig på ett kritiskt avstånd från texten för att 

få en så objektiv tolkning av verket som möjligt.11 Ricoeur gör hermeneutiken därmed till en 

samhällsfilosofi som går att använda som vetenskaplig metod. Enligt honom finns det alltså 

flera sätt att tolka en text på, men att det samtidigt går att använda metoder som är bättre än 

andra. Genom att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt menar Ricoeur att även om 

tolkningen är subjektiv, så kan uttolkaren distansera sig själv från texten genom att analysera 

den systematiskt. Detta görs genom den hermeneutiska cirkeln, eller spiral, som går från 

förklaring till förståelse och förståelse till förklaring.12 När uttolkaren läst en text och fått sin 

första tolkning, blir det dags att kritiskt läsa texten igen. Därefter krävs det att uttolkaren går 

tillbaka till sin första tolkning, men nu med ett nytt perspektiv för att på det sättet få en så god 

tolkning av texten som möjligt.13 

I min analys av intervjuerna jag gjort i samband med denna studie, har jag följt den 

hermeneutiska cirkeln som Ricoeur förespråkar och alltså läst de transkriberade texterna ett 

flertal gånger. På det sättet har jag använt mig av en metod där jag kritiskt granskar texterna 

som möjliggjort för mig att se texterna ur nya perspektiv, samtidigt som jag har med min 

ursprungstolkning i bakgrunden. Därmed har jag kunnat tolka texterna kritiskt och 

systematiskt för att få en så gedigen tolkning av texterna som möjligt.  

  

1.3 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna har valts i mån av tillgänglighet. Fem religionslärare har intervjuats varav 

alla utom en arbetar inom Stockholm län, då denne arbetar inom Göteborgs län. Eftersom 

intervjupersonernas privata information har behandlats konfidentiellt, kommer jag att använda 

mig av fingerade namn på personerna. Dessa namn är Lukas, Sara, Linnea, Adrian och Karin. 

Samtliga arbetar på kommunala gymnasieskolor, och ingen har erfarenhet av att arbeta på 

friskolor med konfessionell inriktning.  

 

                                                                 
11 Selander & Ödman 2005: 11.  
12 Gilhus 2011: 280-1. 
13 Selander & Ödman 2005: 11. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa min undersökning genom att enbart intervjua religionslärare som 

arbetar på kommunala skolor på gymnasienivå. Detta val gjordes då jag bedömer att elever i 

gymnasiet har kommit upp till den åldern då de själva är mogna nog att veta vad ett religiöst 

bekännande innebär, samt att kommunala skolor inte ska ha en konfessionell inriktning i 

Sverige.  

 I denna uppsats kommer jag att nämna meditationens framväxt i Sverige, men en 

grundlig utläggning av olika meditationsformer kommer däremot inte att göras. Fokuset i 

denna uppsats är inte att klargöra olika former av österländsk meditation, utan att använda 

meditationen som exempel på möjliga gränsdragningar som görs inom religionskunskapen. 

Jag kommer även ge en redovisning på olika syner inom religionsvetenskapen gällande synen 

på meditation som en religiös eller sekulär övning. Detta kommer dock att vara av en 

sammanfattande karaktär då en allt för grundlig redovisning tyvärr inte får plats i en uppsats 

av denna omfattning. 

 Under intervjuerna ställdes även en del frågor rörande till exempel lärarnas attityder 

till studiebesök och deras personliga livsåskådningar som inte kommer att tas upp i denna 

uppsats. Svaren på frågorna har dock varit till hjälp i analysen av resultaten då jag fått en 

bredare förståelse över religionslärarnas attityder till praktiserandet av meditationsövningar i 

anknytning till undervisning.  

 

1.5 Material och källkritik 

I min historiska bakgrund där jag förklarar religionens roll i skolan och dess utveckling har 

jag använt mig av religionsdidaktiker och religionsvetare som Carl E. Olivestam, Sven 

Hartman och Sven-Åke Selander. Statsvetaren Karin Borevis redogörelse och tolkning av den 

icke-konfessionella skolan idag har också använts. I avsnittet gällande meditation har jag 

använt mig av religionsforskare som Robert H. Sharf, Knut A. Jacobsen och även 

avhandlingen ”Avslappningsträning i skolan” av Sven Setterlind, lektor i hälsopsykologi som 

specialiserat sig på meditation och dess utveckling i skolmiljöer. I diskussionen kring syner på 

meditation som religiös eller sekulär praxis har jag använt mig av religionsforskarna Liselotte 

Frisk, Katarina Plank och Anne-Christine Hornborg bland annat, som i denna uppsats får 

representera olika synsätt på meditation. Jag har också använt mig av Skolinspektionens 

utlåtande av anmälningen på Östermalmsskolan, Skollagen samt före detta utbildningschef för 
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Skolverket Ragnar Eliassons utlåtande i min redogörelse för hur den icke-konfessionella 

skolan idag tolkas av Skolverket. 
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2. FRÅN EN KONFESSIONELL TILL ICKE-KONFESSIONELL SKOLA 

 

2.1 Religionsämnets roll i den tidiga skolan 

Att skolan som institutionaliserades 1842 har förändrats i jämförelse med hur skolan ser ut 

idag, råder det ingen särskild tvekan om. På 1800-talet stod kristendomen inte bara i centrum 

för undervisningen, men var även något som präglade hela samhället, då stat och kyrkan var 

starkt sammankopplade. Religionsämnet sågs som skolans viktigaste kunskapsämne, och 

katekesen med kommentarer skulle läras utantill av eleverna.14 Lärarnas uppgift var att forma 

eleverna till kristna medborgare som håller kristna värderingar, vilket betydde att det förekom 

ett krav att lärarna tillhörde Svenska Kyrkan.15 Hartman påpekar att det därmed blev svårt att 

skilja på vad som kom först: pedagogik eller religionspedagogik, då religionsundervisningen  

var så central i den tidiga skolan.16 Religionsundervisningen som förekom i skolan på 1800-

talet var dock enbart begränsad till kristendomsundervisning, och inga andra religioner 

undervisades då annan religion sågs som hedendom och irrelevant att undervisa elever om.17 

 Från mitten av 1800-talet började dock synen på religion förändras i det svenska 

samhället, då evolutionistiska tankesätt inom religionsforskningen utvecklades. 

Samhällsförändringar påverkade även religionens roll i skolan då andra religiösa rörelser än 

kristendomen fick sin utbredning i Sverige under 1800-talet. Andra religioner började 

undervisas i rangordning där kristendomen stod högst upp i hierarkin.18 År 1873 bestämdes 

det dock att barn till ”främmande trosbekännare” fick befrielse från religionsundervisningen– 

däremot var den dagliga morgonbönen fortfarande obligatorisk för alla.19 Detta kritiserades av 

bland annat frikyrkorörelsen som menade att den religiösa påverkan anknuten till statskyrkan 

i skolan inte var acceptabelt, då de menade att barnen skulle ha rätt till att tolka olika 

teologiska frågor på det sätt de själva ville.20 

 År 1919 tillkom en reform inom skolans värld när en ny undervisningsplan tillsattes. 

Kritiken mot katekesundervisningen besvarades av staten där både frågan om katekesen 

överhuvudtaget ska användas, samt om utantillinlärning är värdefullt ur ett pedagogiskt 

                                                                 
14 Egidius 2001: 147; Borevi 1997: 44. 
15 Borevi 1997: 44; Selander 1993: 50; Olivestam 1994: 67. 
16 Hartman 2011: 19. 
17 Selander 1993: 42-3. 
18 Hartman 2011: 27; Selander 1993: 43. 
19 Borevi 1997: 44. 
20 Borevi 1997: 44-5; Selander 1993: 50. 
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perspektiv eller inte, diskuterades.21 Ett utbyte gjordes då med katekesen mot Jesu 

bergspredikan som ansågs omfatta Jesu lära. Katekesen behandlades istället därefter som ett 

historiskt dokument som eleverna inte längre behövde lära sig utantill. Dessutom förbjöds 

lärare att propagera för dess innehåll.22 Upplysningens rationaliserande tankesätt kunde även 

ses i 1919 års undervisningsplan där det stod uttryckt att undervisningen av kristendomen 

skulle vila på vetenskapliga grunder.23 Samtidigt ökade olika åsikter kring ämnet på grund av 

sekulariseringen, demokratiseringen och även då barnets perspektiv började tas med i åtanke. 

Även parallellskolesystemet som erbjöd en sorts utbildning åt de som gick i den nationella 

skolorganisationen av ett statligt läroverk, och en annan åt de som gick kommunal folkskola 

påverkade religionsundervisningens roll i skolan. Den nya idéen om ”bottenskola” som skulle 

stå för integrering och ett enhetligt system menade att skolan inte längre kan propagera för en 

särskild religiös åskådning.24 Dessa idéer lade alltså grunden för 1919 års undervisningsplan. 

Dock var religionsundervisningen fortfarande central, men den gick mot en icke-konfessionell 

riktning, då även om den skulle framhålla en positiv syn på protestantismen, fick den inte 

propagera för olika kristna samfund.25 Dogmatiska frågor skulle även undvikas av lärarna som 

ett svar på den frikyrkliga kritiken som uppkom. Därmed avskaffades den statskyrkliga 

konfessionella religionsundervisningen i samband med 1919 undervisningsplan, och gick mer 

mot en evangelisk-konfessionell breddad kristen skola.26 

 

2.2 Religionsämnets utveckling under efterkrigstiden till 90-talet 

Under och efter andra världskriget uppmärksammades religionsämnets roll i skolan. 

Skolreformer gjordes inte bara i Sverige, men runt om i världen då det ansågs som viktigt att 

skolan skulle bidra till en modernisering av samhället.27 Vissa menade att historia och religion 

skulle få en större plats i skolan för att fostra eleverna. Högerledaren Gösta Bagge var en 

förespråkare till detta som såg det som viktigt att undervisningen återigen skulle bli 

konfessionell för att på det sättet fostra elever till ”goda människor”.28 Skolans värdegrund, 

som fortfarande var bunden till kristen etik och västerländsk humanism, använde sig 

                                                                 
21 Hartman 2011: 26. 
22 Selander 1993: 50; Borevi 1997: 45. 
23 Selander 1993: 33. 
24 Borevi 1997: 46. 
25 Hartman 2011: 28. 
26 Borevi 1997: 45; Olivestam 1994: 67. 
27 Hartman 2011: 28. 
28 Borevi 1997: 47; Olivestam 1994: 68. 
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fortfarande vid denna tid av religiösa inslag som exempelvis morgonbön i samband med 

undervisningen. På grund av den arbetskraftsinvandring och periodvis flyktingströmmar som 

skedde under senare delen av 1900-talet, formades dock en opposition till Bagges förslag om 

att skolan skulle bli konfessionell. Oppositionen som tog fäste inom socialdemokratin och det 

kommunistiska partiet, menade att religionsfriheten innebar både frihet till och rätt från 

religion. Därför borde staten och skolan inte ta ställning i religionsfrågan, och därmed bör 

konfessionella inslag som morgonbön avskaffas. Lärarens personliga livsåskådning eller 

religiös tillhörighet skulle inte heller längre spela roll vid anställning. Religionsfrihetslagen 

som antogs år 1951, samt demokratiseringen som fortsatte efter kriget påverkade alltså även 

skolans utformning. Vid 1946 års skolkommission, där socialdemokraterna tillsammans med 

kommunisterna var i majoritet, beslöts det att skolan skulle erbjuda en neutral och objektiv 

religionsundervisning grundad på vetenskap. Barnets rätt till ett eget ställningstagande och 

frihet sågs med andra ord som viktigare än att föra vidare kulturarvet.29 

  Skolan som tidigare hade haft en fostrande roll till att skapa kristna medborgare, 

förändrades alltså till en skola som fostrade elever att tänka efter själva. Kritiskt tänkande och 

källkritik sågs som en nödvändighet att lära sig i ett demokratiskt samhälle. Kunskap om 

kristendomen sågs dock fortfarande som nödvändig för att förstå västvärldens samhälle då 

religionen har haft betydande roll i samhällsutvecklingen. Därför dominerades fortfarande 

kristendomen i religionsundervisningen. Däremot inleddes även undervisning om icke-kristna 

religioner och andra livsåskådningar.30 Det var dock inte förrän på 60-talet då 

socialdemokraterna tillsattes i regeringen som det gjordes ett officiellt ställningstagande kring 

skolans konfessionella inriktning. År 1962 när skolplikten infördes, antogs även en ny 

läroplan som uttryckte att målet med religionsundervisningen var kunskap om samhällets 

religion och livsåskådningar, vilket ska undervisas ur ett icke-konfessionellt perspektiv.31 

Kravet på objektivitet och saklighet gällande kristendomsundervisningen ansågs dock av 

många lärare som svårtolkat.32 De moment som förekom i grundskolans undervisning år 1962 

var: bibelkunskap, kyrkohistoria och samfundskunskap, den kristna tros- och 

livsuppfattningen samt andra livsuppfattningar, icke-kristna religioner och de antika 

                                                                 
29 Olivestam 1994: 68-69. 
30 Borevi 1997: 48. 
31 Selander 1993: 13; Borevi 1997: 49. 
32 Hartman 2011: 29. 
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kulturfolkens religioner.33 Skolans ställning präglades alltså fortfarande av 

kristendomsundervisningen, även om den officiellt sett skulle vara icke-konfessionell. 

 Inför 1969 års läroplan inleddes en process att gå mot en mer elevcentrerad 

undervisning. På detta sätt skulle elevernas behov mötas och målet att ha en skola öppen för 

alla sattes i fokus. Namnet på religionsundervisningen byttes exempelvis ut från 

kristendomskunskap till religionskunskap.34 Under 80-talet och i Lgr80 betonades inte enbart 

frihet för individen, utan även solidaritet och empati. Religionskunskapen grupperades även 

med de samhällsorienterade ämnena.35 En liknande utveckling skedde också i gymnasieskolan 

läroplan från 1965, där startpunkten för religionskunskapen skulle vara ”människors aktuella 

förhållanden till livsåskådnings- och existensfrågor”.36 Etik infördes även som ett delmoment 

i religionskunskapen i samband med detta. 37    

 Denna utveckling fortsattes även inpå 90-talet då utveckling av styrdokument gjordes 

som ett svar på den kulturella mångfalden som växte fram. Då skolan ville fungera som en 

plats för att integrera elever från olika bakgrunder in i det svenska samhället, förändrades 

religionsundervisningens huvuduppgift.38 Elevunderlaget i den svenska skolan bestod nu av 

elever från kulturer från hela världen, vilket ledde till att skolans uppgift ännu mer riktades 

mot att ge eleverna förmågan att värdera fakta och ta egna ställningstaganden.39 Skolans 

värdegrund skulle dock fortfarande vila på ”kristen etik och västerländsk humanism” som 

skulle genomsyra hela skolan.40 Sekulariseringen och den religiösa mångfalden ledde dock till 

att kravet på en icke-konfessionell skola sågs som allt viktigare.  

 

2.3 Den icke-konfessionella skolan idag 

Att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell idag vet vi genom Skollagens föreskrifter. 

I 6 § står det följande: 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-

konfessionell.41 

                                                                 
33 Selander 1993: 12. 
34 Selander 1993: 10-13. 
35 Olivestam 1994: 72; Selander 1993: 10. 
36 Selander 1993: 14. 
37 Selander 1993: 14. 
38 Hartman 2011: 28-9. 
39 Olivestam 1994: 73. 
40 Hartman 2011: 30-1; Olivestam 1994: 72. 
41 SFS 2010: 800. 
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Som juridisk vägledning till påbudet förklarar Skolverket att denna lag innebär att ”det inte 

får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös 

påverkan i skolan.”42 Några mer specifika riktlinjer nämns inte gällande vad som är 

acceptabelt, och inte heller specificeras det om hur lagen ska hanteras inom 

religionskunskapen. Däremot står det uttryckt att inga religiösa inslag som bön, välsignelse 

eller trosbekännelse får förekomma i samband med skolavslutningar i kyrkan, då det går emot 

kravet på konfessionslöshet.43 I Skolinspektionens utredning av Östermalmsskolan-fallet, 

uttrycktes även följande: 

Vad som avses med begreppet ”icke-konfessionell” är inte närmare definierat i skollagen. Av 

förarbetena till lagen framgår dock att bestämmelsen innebär att en offentlig huvudman har ett ansvar 

att se till att eleverna inte blir ensidigt påverkade i olika trosfrågor. Inom ramen för elevens val eller 

skolans val i grundskolan och motsvarande skolformer får huvudmannen erbjuda undervisning i 

religionskunskap som innebär en fördjupning i kristendom, islam, judendom eller andra 

trosinriktningar. Undervisningen måste dock fortfarande vara icke-konfessionell, dvs. den ska vila på 

vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. Det innebär bl.a. att det inte får förekomma några som 

helst inslag av bekännelsekaraktär.44 

Skolinspektionen förklarar med andra ord icke-konfessionell undervisning som en 

undervisning som förhåller sig saklig, allsidig och som vilar på vetenskaplig grund. Dessutom 

får inga krav av bekännelsekaraktär visa sig i religionskunskapen eller andra 

skolsammanhang. Trots att Skolverket uttryckt detta, menar exempelvis statsvetaren Karin 

Borevi att det ändå inte alltid är lätt att avgöra var gränsdragningen i vissa fall bör dras 

gällande att förhålla sig konfessionslöst. Hon påpekar att det redan förekommer vissa inslag i 

skolan som kan tolkas som religiösa, där det i en del fall skulle kunna tolkas som en 

kränkning mot religionsfrihetslagen. 45 Fahlbeck likaså menar att ett enkelt exempel som att 

skolan idag följer kalenderåret, på många vis går att härleda till att ha grund i ett religiöst 

ställningstagande. Religiösa högtider som lucia, jul och påsk uppmärksammas av skolor vilket 

då skulle kunna tolkas som religiösa inslag i skolan.46 Borevi menar dock att många av dessa 

uttryck idag ofta tolkas som kulturella uttryck även om de har religiösa ursprung. Däremot 

menar hon att religiösa människor fortfarande kan tolka uttrycken som religiösa, och därmed 

kan gränsdragningar mellan vad som är religiöst och sekulärt vara svåra att dra.47 För vissa 

kan därför religiösa uttryck och symboler i skolan ses som stötande och som en kränkning av 

den negativa religionsfriheten, medan andra menar på att skolan bör ta ett konfessionellt 

                                                                 
42 Skolverket 2012. 
43 Skolverket 2012. 
44 Skolinspektionen 2012. 
45 Borevi 1997: 37-8. 
46 Fahlbeck 2011: 14-15. 
47 Borevi 1997: 37-8. 
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ställningstagande.48 I Sverige tillåts friskolor att ha en konfessionell inriktning, däremot ska 

alla konfessionella inslag fortfarande vara frivilliga för eleverna enligt Skollagen.49 

 Hur begreppet ”icke-konfessionell” ska tolkas är därför inte helt enkelt och frågan är 

hur religionsundervisningen ska se ut om inga religiösa uttryck får förekomma i skolan. 

Borevi förklarar detta genom att ge två tolkningar av begreppet, det ena som säger att inga 

som helst religiösa uttryck får förekomma, alternativt att ”många religiösa åskådningar i 

religionsundervisningen bör presenteras på ett neutralt sätt, och att skolan inte heller annars 

ska propagera för en viss trosuppfattning.”50 Borevi menar alltså att det är den senare 

tolkningen som Skolverket förespråkar genom kravet att skolan ska förhålla sig icke-

konfessionellt. Detta menar däremot Enkvist inte betyder att skolan inte har värderingar eller 

att undervisningen ska vara värdeneutral. I läroplanerna framgår det tydligt att undervisningen 

ska vila på en demokratisk grund och att lärare har som uppgift att forma eleverna till 

demokratiska medborgare.51 Eftersom religionsfriheten ingår i demokratiska värderingar är 

det alltså en förutsättning att denna lag följs även inom skolans värld menar Borevi.52  

 Ragnar Eliasson, före detta chef för Skolverkets utbildningsavdelning, svarade i en 

intervju på frågan om hur en icke-konfessionell religionsundervisning bör se ut i praktiken. 

Då vissa religionslärare använder sig av bön och meditation under religionslektionen, har 

frågan kommit upp kring om det är förenligt med den icke-konfessionella skolan eller inte. 

Lärare som följt Lpf 94 motiverar ofta inslagen med ämnesbeskrivningen av 

Religionskunskap för grundskolan där det stod följande:  

Estetiska uttryck och gestaltningar utgör en viktig del i religion och därmed också i ämnet. Tolkning 

och erfarenhet av musik, konst, riter och högtider är komplement till mer teoretisk kunskap. 

Upplevelse och känslodimensionerna i ämnet ger möjligheter till fördjupade insikter och personligt 

engagemang.53 

Detta har tolkats av vissa lärare som ett godkännande från Skolverkets sida att praktisera 

övningar som bön och meditation i undervisningssyfte, utan att det skulle gå emot den icke-

konfessionella skolan.54 Eliasson menar dock att användning av bön och meditation i samband 

med religionsundervisningen inte är förenligt med den icke-konfessionella skolan då han 

menar att de övningarna är av en privat bekännelsekaraktär. Enligt honom går gränsen då 

                                                                 
48 Borevi 1997: 37-8. 
49 SFS 2010: 800. 
50 Borevi 1997: 40-1. 
51 Enkvist 2013: 218. 
52 Borevi 1997: 41. 
53 Jämterud 2008: 6. 
54 Jämterud 2008: 6. 
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skolan ”gör intrång i elevens integritet genom att eleven utsätts för någon påverkan från 

skolan att utlämna sin eventuella personliga tro, ge uttryck för den eller för någon tro som 

man inte har.”55 Religiösa inslag av bekännelsekaraktär är enligt honom alltså inte tillåtet i 

anknytning till religionskunskapen. 

 I friskolor med konfessionell inriktning där religiösa inslag får förekomma, får de 

endast göras under kravet att de ska vara frivilliga för eleverna att delta i. I en skola utan 

konfessionell inriktning menar Eliasson däremot att all undervisning ska ”läggas upp så att 

varje elev kan delta. Att kringgå bestämmelsen om en icke-konfessionell undervisning genom 

att säga att ett visst inslag är frivilligt är inte acceptabelt.”56 Fortsättningsvis förklarar han att 

lärare inte får åsidosätta Skollagens föreskrifter gällande skolplikten där alla elever ska delta i 

utbildningen. När det kommer till studiebesök i religiösa sammanhang menar Eliasson dock 

inte att religiösa övningar nödvändigtvis går emot kravet på konfessionslöshet. Så länge syftet 

är observation och att det inte finns några krav på att delta menar Eliasson att det skulle kunna 

vara acceptabelt.57 Religionsdidaktiker Jenny Berglund påpekar även detta gällande 

deltagande av religiösa övningar i samband med undervisningen, att det förekommer ett krav i 

kursplanerna att religionskunskapsämnet ska förhålla ett utifrånperspektiv i studiet av olika 

religioner. Därför bör undervisning ske genom observation snarare än deltagande.58 Lena 

Roos förklarar även att studiebesök som sker i samband med religionskunskapen bör använda 

sig av forskningsmetoden ”deltagande observation” för bästa resultat. Denna metod som är 

vanlig inom antropologin och sociologin ska dock göras med försiktighet menar hon, speciellt 

med elever i yngre åldrar. För elever i yngre åldrar kan metoden upplevas som att gå emot 

kravet på en icke-konfessionell religionsundervisning. Däremot i äldre åldrar, om eleverna får 

det förklarat för sig vad forskningsmetoden deltagande observation innebär, menar hon skulle 

vara förenligt med den icke-konfessionella skolan.59 Enligt Roos finns det pedagoger som 

menar att upplevelsen av en religion är väsentlig för att fullt ut förstå den, och då krävs det ett 

återskapande av olika ritualer eller praxis för att en person ska kunna få en uppfattning om 

vad det innebär att vara religiös. Hon nämner även hur detta är något som även förespråkades 

                                                                 
55 Jämterud 2008: 6-7. 
56 Jämterud 2008: 7. 
57 Jämterud 2008: 7. 
58 Berglund 2011: 126. 
59 Roos 2011: 211. 
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av Victor och Edith Turner som återskapade ritualer tillsammans med studenter på universitet 

som de undervisat för att få en djupare förståelse av en ritual.60  

 I slutändan menar Borevi även att en konfessionslös skola i Sverige innebär att alla 

elever oberoende personlig livsåskådning ska känna sig bekväma att gå i en svensk skola utan 

att bli religiöst påverkad. Religionsfrihetslagen innebär att det ska finnas en frihet att kunna 

utöva en viss religion. Ofta menar hon dock att lärare och skolledning brukar kunna hitta 

flexibla lösningar i fall där gränsdragningar har varit svåra att dra, samt i de moment i 

undervisningen som vissa anser skulle hindra dem från att fullt ut kunna utöva sin religion.61  

 

                                                                 
60 Roos 2011: 212. 
61 Borevi 1997: 50. 
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3. ÖSTERLÄNDSK MEDITATION 

 

3.1 Meditation och dess spridning till väst 

Ordet ”meditation” går att härledas till det latinska verbet meditari, vilket betyder ”övertänka” 

eller ”begrunda”. Det latinska ordet meditatio kan dock också betyda ”tänkande, förberedelse 

eller förberedande övning.”62 Denna breda definiering innebär att det finns en stor uppsjö av 

meditationsformer i världen. Många av dem har koppling, indirekt eller direkt till indiska 

religioner, medan det även finns meditationsvarianter som förekommer inom andra religioner, 

såsom kristendomen.63 Plank menar dock att buddhistiska meditationsformer ändå tycks ha 

något gemensamt, vilket är att man har som mål att uppnå en stillhet genom olika 

koncentrationsövningar.64 Setterlind förklarar likaså meditation som en teknik att nå 

medvetandeförändring och uppnå ett ”visst tillstånd.”65 Genom att till exempel aktivt upprepa 

mantran, eller en specifik tanke i form av en bild eller ord, så kan denne uppleva en känsla av 

avslappning och avspänning. Även fysiska övningar, andningsövningar, förstärkning av vissa 

kärleksfulla känslor, vila eller en koan66 kan göras som varianter av meditation. Dessa 

metoder har visat sig kunna sänka det autonoma nervssystemet hos en person, vilket förklarar 

hur den som mediterar upplever avspänning.67 En sådan typ av meditation, menar Setterlind, 

kan förändra en persons realitetsuppfattning då en del kan uppleva en ”ökad kännedom om sig 

själva” samtidigt som vissa menar att de även kan nå ett ”högre studie av medvetande.” 68 De 

som talar om meditation i religiösa termer sägs även ofta kunna uppleva någon form av 

gudskontakt eller förening med universum medan de mediterar.69  

 Att definiera eller klassificera meditation är en svår uppgift med tanke på den 

mångfald som finns. Ett försök har dock gjorts av till exempel Morse och Furst som har delat 

in olika meditationsformer i fyra olika grupper: kontemplativa, koncentrativa, fysiska och 

mantrameditation.70 I den första riktar man sin uppmärksamhet på en inre mental bild medan 

man håller sina ögon slutna. I den koncentrativa, riktas uppmärksamheten istället på olika 

kroppsdelar och på andningen. I vissa fall inom till exempel zen-buddhismen kan den som 

                                                                 
62 Setterlind 1983:153; Plank 2011: 36. 
63 Setterlind 1983: 154. 
64 Plank 2011: 37-8. 
65 Setterlind 1983: 153. 
66 En koan är en fråga eller en kort historia utan mening, som chan- och zen-mästare ger sina elever att 
meditera över (Plank 2011: 38). 
67 Plank 2011: 37-8. 
68 Setterlind 1983: 154-5. 
69 Setterlind 1983: 154-5. 
70 Setterlind 1983: 156. 
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mediterar även försöka fokusera på att lösa en omöjlig gåta inom den koncentrativa 

meditationen. I den fysiskt aktiva meditationen använder den som mediterar sig av olika 

rörelser, genom sång och dans för att skapa transliknande tillstånd. Mantrameditation är då 

personen fokuserar på olika mantran under meditationen. Den stavelse eller mantra som heter 

OM är det mest centrala av alla hinduiska mantran, vilket ibland även skrivs ut AUM. 

Betydelsen av ordet betonas av alla riktningar som stöder sig på Veda-skrifterna som ett 

mantra som har anknytning till gudomligheter.71 Transcendental Meditation (TM) är en typ av 

mantrameditation som har fått framgång i västvärlden och är en av de mest populära 

meditationsformerna. För hinduer är mantrat något heligt ord på sanskrit som har enligt dem 

en form av makt i sig. Inom TM genomförs dock meditationen oftast i en form av passiv 

koncentration på mantrat, och innebörden av mantrat står oftast inte i fokus. Denna 

gruppering av meditationer menar Setterlind dock är problematisk då vissa typer av 

meditation kan exempelvis vara både kontemplativa och koncentrativa. TM kallar han själv 

till exempel för en kontemplativ och en koncentrativ teknik, då mantrat passivt ska passeras i 

personens sinne.72 

 Det är dock viktigt att påpeka att meditation inom hinduisk och buddhistisk tradition 

har förändrats drastiskt genom tiderna. Sharf förklarar att meditationen inte alltid har haft den 

centrala roll inom det buddhistiska klosterlivet som många antar. Även tidiga meditations-

traditioner förekom först och främst för att ”eliminate defilement, accumulating merit and 

supernatural power, invoking apotropaic deities and so forth.”73 Inom buddhistiska samhällen 

var munkarnas traditionella uppgifter att studera och bevara de heliga texterna och även 

förverkliga vägen till nirvana. Det fanns olika typer av munkar, däribland lärarmunkar och 

meditationsmunkar. Meditationsmunkarna bodde ofta isolerade i skogen och samhällena såg 

till att deras materiella behov möttes. Under 1900-talet fick skogsmunkarna en renässans i 

Thailand, Burma och på Sri Lanka, medan lärarmunkarna delvis började arbeta inom det 

moderna universitetssystemet.74 En annan viktig förändring som skedde i samband med 

meditationen var då den under 1900-talet började bli populär bland lekmän, vilket den tidigare 

inte hade varit. Detta, vilket pågick särskilt bland medelklassen i städerna, gjorde så att 

meditationscentrum formades. Dessa skapades utanför klostren och meditationskurser erbjöds 

till folkmassorna. Både intensivkurser som kunde vara flera dagar, men även erbjudanden att 

                                                                 
71 Setterlind 1983: 158. 
72 Setterlind 1983: 156. 
73 Sharf 2000: 272. 
74 Jacobsen 2002: 258-9. 
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komma på engångsbesök gjordes och idag erbjuds kurser fortfarande i stora delar av 

Sydasien.75 

Anledningen till att denna omtolkning eller förändring som skedde i synen på 

meditation menar forskare beror på flera saker. Orientalismens inflytande är dock något som 

de flesta religionsforskare är ense om har påverkat förändringen, då occidentens maktövertag 

av orienten genom koloniseringen formade de asiatiska religionerna på olika sätt. 

Västerländsk utbildning i sydostasien, ledd av kristna missionärer, bidrog bland annat till att 

västerländska idéer och värderingar tog fäste i Asien.76 För att försvara sig mot det 

västerländska inflytandet, började massmeditationen växa fram.  Lekmannaorganisationer 

startades utanför tempel och klostren, däribland det Buddhistiska Teosofiska Samfundet. Där 

tränades lekmän till att försvara sin tro mot kristna missionärer. Det blev alltså ett sätt för 

buddhister att stärka sin nationella identitet och sina kulturella värderingar.77 

 Vipassana-meditationsrörlesen, som den nya lekmannameditionen kom att kallas, 

ledde till en reformation av den buddhistiska läran, som tidigare satte fokus på samhället och 

kollektivet. Meditationen som även kallas insiktsmeditation och praktiseras av lekmän, 

började istället ha som fokus på individens utveckling och välmående, vilket Sharf menar är 

en omtolkning av den tidigare buddhistiska läran.78 Lekmannarollen förändrades därmed, då 

systematisk meditation ansågs vara något som tillhörde klosterlivet. På 1970-talet 

undervisades även meditation för grundskolelever på Sri Lanka, vilket Jacobsen menar visar 

på hur denna utveckling under 1900-talet såg ut.79 Vipassana-meditationsrörelsen använder en 

form av insiktsmeditation snarare än djupmeditation för at nå sitt mål. Denna tendens kan 

även ses i den meditation som är vanlig i västvärlden, där klosterlivet som djupmeditation 

kräver, inte är lika lätt att uppnå.80 Meditationen som förekommer i västvärlden ses av vissa 

därför som en förenklad version av tidigare traditionella meditativa discipliner.81 Under de 

senaste 150 åren så har vipassana utvecklats från att mest ha bestått av rituell recitation som 

leder till en god återfödelse, till en mer rationaliserad meditation som ger en transformerande 

erfarenhet till den utövande. Målet att nå nirvana har därmed inte blivit lika viktig, och 

hälsofördelarna, såsom minskning av stress och avslappning för att öka välmående har istället 

                                                                 
75 Jacobsen 2002: 259. 
76 Plank 2011: 57. 
77 Plank 2011: 57-8. 
78 Sharf 2000: 272. 
79 Jacobsen 2002: 260. 
80 Sharf 2000: 278; Jacobsen 2002: 260. 
81 Andersson & Sander 2015: 223. 
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satts i fokus.82 Sharf kallar detta för en ”kollaps mellan världsliga och övervärldsliga mål, en 

distinktion som kan bidra till att legitimera skillnaden mellan sanghan och lekfolket.”83 

  Efter att meditationen spreds till lekmännen i bland annat Indien, tog det inte lång tid 

innan den senare spreds till väst. Många lärare ville sprida meditationsformer till västvärlden, 

däribland indiern Maharishi Mhesh Yogi som var lärjunge till Sami Vhramananda Saraswait. 

Han grundade TM-rörelsens första organisation. Denna organisation som kallas Spiritual 

Regeneration Movement, är en rörelse som har spridit sig till olika delar av världen. I Los 

Angeles etablerades den första amerikanska organisationen år 1959, men det dröjde inte 

förrän i mitten på 60-talet då den började spridas i större skala i västvärlden. År 1961 bildades 

den första TM-föreningen i Sverige och på 70-talet gjorde även rörelsen en plan att sprida TM 

till alla människor över hela världen. I Sverige används fortfarande TM till stor grad av 

många företag som erbjuder kurser samt olika kosttillskott.84 Rörelsen sekulariserades på 70-

talet då den även började få vetenskaplig status inom medicinsk forskning, och förklarades av 

vissa forskare som en metod som ökar arbetseffektiviteten, botar drogberoende och ökar 

livstillfredställelsen bland annat.85 Meditationen som förekommer i väst har även en 

modernistisk prägel där vissa menar att den blivit sekulariserad. Meditationen kan därmed 

påstås ha rationaliserats där Buddha uppfattas mer som en morallärare som förespråkar ett 

uppvaknande som är upp till individen att tolka vad det innebär.86  

 Denna utbredning av meditation som spridit sig över många delar av världen, har inte 

bara förändrat synen på meditation men även synen på buddhism och hinduism i sin helhet. 

Idag ses buddhismen ofta som en filosofi och ett meditativt system i västvärlden. Många 

forskare menar att på grund av orientalismen har denna bild kommit fram då orienten setts 

som en plats fylld med mysticism, som King menar har likställts med irrationalitet.87 Idag 

menar vissa att en så kallad omvänd orientalism har trätt fram då hinduismen och buddhismen 

i många delar av väst numera ses som något trendigt och attraktivt att ta del av, vilket vi 

exempelvis kan se på den utbredning av yogaträning som förekommer i Sverige.88 

                                                                 
82 Andersson & Sander 2015: 223. 
83 Som citerat i Andersson & Sander 2015: 223-4. 
84 Frisk 1998: 61. 
85 Frisk 1998: 61. 
86 Jacobsen 2002: 266. 
87 King 1999: 29. 
88 Andersson & Sander 2015: 206. 
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3.2 Meditationen som sekulär eller religiös praxis 

Meditationen som spridit sig till Sverige kan sägas ha förändrats från de traditionella 

buddhistiska meditationsövningarna. Meditation används inte längre bara av buddhister eller 

som en spirituell övning, utan används även som en metod inom exempelvis medicinsk 

forskning. Vare sig det betyder att meditation går att klassificera som något religiöst eller 

sekulärt finns det dock delade meningar kring. Inom religionsforskningen förekommer det 

diskussioner på vad det är som skiljer en religiös handling från en sekulär. För att avgöra detta 

skulle det krävas en definition på vad ”religion” innebär, vilket i nuläget inte finns, då det 

istället finns flera olika definitioner som skapats av olika forskare. Ett försök på att gruppera 

religionsdefinitioner har dock gjorts genom att sätta dem i två kategorier: funktionella och 

substantiella. Den substantiella syftar på definitioner som fokuserar på innehållet i olika 

religiösa traditioner, som till exempel tron på övernaturlighet. Funktionella 

religionsdefinitioner sätter istället sitt fokus på vad en religion gör, till exempel att det kan var 

något som ger en individ mening med sitt liv. Denna gruppering är inte helt problemfri menar 

Jonas Svensson och Stefan Arvidsson, då varken den substantiella eller den funktionella ger 

en rättvis bild på vad religion innefattar. Den substantiella blir en för snäv förklaring och den 

senare för vid. De ger exemplet på hur vissa former av buddhism där man inte tror på en gud 

skulle ur ett substantiellt synsätt inte ses som en religion, vilket blir problematiskt. Samtidigt 

som ett funktionalistiskt synsätt blir för vid då exempelvis en hobby som ligger utanför 

religionens ramar också kan ge en människa mening.89 Eftersom det inte finns någon 

samstämmig definition av religionsbegreppet i nuläget är det därför svårt att ur ett 

religionsvetenskapligt perspektiv avgöra var gränsdragningen går mellan vad som är religiöst 

och sekulärt. Detta betyder att när det kommer till frågan om meditation som ur historiskt 

perspektiv grundar sig i religion, även i ett sekulärt sammanhang, bör ses som en religiös 

handling eller inte, så finns det olika svar inom religionsforskningen. 

 När det kommer till meditation, används det dock idag inom offentliga sektorn såsom 

sjukvården trots att den kan härledas till buddhistisk tradition. Där får meditationen en 

behandlande funktion och kan användas inom kognitiv beteendeterapi och kan ordineras av 

läkare till patienter. Mindfulness, som för många ses som det centrala tankesättet inom 

buddhismen och som har sitt ursprung i theravada-buddhism, har även blivit populärt i 

sekulära sammanhang. Katarina Plank, religionsforskare i Sverige, menar att det går att skilja 

på till exempel buddhistisk mindfulness och de som görs i ett terapeutiskt syfte. Hon förklarar 
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att den mindfulness som görs inom medicinsk forskning är en simplifiering av den 

mindfulness som härstammar i buddhistiska sammanhang, och därmed är den inte religiös. 

Hennes resonemang bottnar i att den meditation som görs inom vetenskapen inte speglar den 

meditativa traditionen inom buddhismen.90 Plank menar alltså att de buddhistiska 

traditionerna har genomgått en kulturell anpassning där även om de går att härledas till 

religion, har de sekulariserats på grund av nya kulturella, religiösa och socioekonomiska 

skillnader som finns i väst.91 Detta kan jämföras med Catherine Bells teori om att vi ingått i 

ett nytt rituellt paradigm i västvärlden, där religion riktas inåt snarare än utåt.92 Därmed kallar 

Bell exempelvis transcendental meditation för en ”öst-väst-hybrid”, där religiösa traditioner 

används i ett nytt sammanhang och därmed blir till en ny form av ritual.93 Filosofen Jeff 

McMahan förklarar i samma linjer att den buddhism som förekommer i västvärlden idag ses 

mer som en psykologisk, andlig eller vetenskaplig teknik än som något religiöst. Detta menar 

han beror på sekulariseringen och privatiseringen som gjorts, samt att psykoanalysen har 

avmytologiserat buddhistiska traditioner: ”meditation has become something not only for lay 

Buddhists but for all those of any religion or none” förklarar han, där fokuset har blivit att 

överkomma psykisk ohälsa. 94 

 Religionsvetaren Anne-Christine Hornborg ser dock synen på vad som utgör en 

religiös handling på ett annorlunda sätt. Hon menar att inga traditionella religiösa handlingar, 

som meditation och mindfulness, går att sekularisera och skilja från det religiösa i dem. Hon 

jämför det med att på samma sätt som ingen skulle se en kristen präst som erbjuder sekulär 

bön i skolan som något icke-religiöst, går det att skilja på praxis som meditation och 

mindfulness från dess religiösa ursprung.95 En annan liknelse given av Albertus Magnus 

Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon, som även ser yoga som något religiöst som 

inte går att sekularisera, förklarar att påstå att det går att praktisera yoga sekulärt är som att en 

person skulle gå in i ett kyrkorum när det är kallt ute för att värma sig. Kyrkorummet blir inte 

mindre religiöst även om personen inte är religiös. Efter att personen har varit i rummet ett tag 

så kan även denne dessutom observera olika religiösa symboler och även möjligtvis läsa 

Bibeln och därefter komma till tro. På det sättet menar han att även om yoga till en början ses 

som något sekulärt av en person, så är själva övningen inte sekulär och kan fungera som en 

                                                                 
90 Frisk 2014: 57. 
91 Plank 2011: 187. 
92 Bell 1997: 241. 
93 Bell 1997: 189. 
94 Som citerat i Plank 2011: 186-7. 
95 Hornborg 2012: 404. 
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inkörsport till religiösa insikter.96 Andra forskare som Pargament, professor i psykologi, 

resonerar i samma linje som Hornborg och Sterner och påpekar att individer som mediterar 

ofta säger sig uppleva känslor av spirituell prägel, så som exempelvis känslan av djup 

tacksamhet, kärlek, beundran och även känslan av att det finns någon transcendental kraft som 

är större än dem själva.97 Hornborg menar även att om Sverige är ett av de mest 

sekulariserade länderna i världen, så betyder det inte att spiritualitet inte existerar, och att 

ökningen av meditation och yogaövningar i Sverige är ett gensvar på den individualisering 

som utvecklats, då dessa övningar fokuserar på det inre och i grunden är religiösa.98 

 Liselotte Frisk som är forskare av nyreligiösa rörelser, poängterar att synen på 

meditation och mindfulness som något religiöst eller sekulärt grundar sig i att det inte finns 

någon definition av begreppet ”religion” inom religionsforskningen. Därmed går det inte att få 

ett samstämmigt svar på om dessa handlingar i vissa sammanhang kan ses som sekulära eller 

inte. 99 En del inom religionsforskningen menar även att alla ritualer i grunden är kulturella, 

och att de bara i vissa sammanhang definieras som religiösa trots att de egentligen är 

kulturella uttryck. Enligt Frisk går det därmed inte att definiera om olika typer av meditation 

är religiös eller inte då det handlar i grunden om hur definitionen av religion görs inom en viss 

kontext. Frisk tar även upp hur individens tolkning av handlingen även kan ändras, då vissa 

kan tolka en handling som religiös medan en annan kan se den som sekulär. Eftersom 

meditationen har utvecklats och simplifierats i en sekulär kontext, menar hon även att det är 

naturligt att tolkningar av handlingar som ursprungligen kommer från en religiös kontext kan 

sekulariseras, men att i slutändan handlar det om vad individen har för utgångspunkt i sin 

definition på religion.100  

 Inom religionsforskningen finns det alltså delade meningar kring vare sig det går att 

kategorisera meditation som något sekulärt eller religiöst. Enligt vissa forskare är meditation i 

grunden en övning som härstammar från religion, och därmed går det inte att sekularisera den. 

Andra forskare menar att religiösa övningar som görs i nya sammanhang kan bli till något 

annat, och därmed i vissa fall bli till sekulära övningar. På grund av att det inte finns någon 

gemensam konsensus gällande en definition av religionsbegreppet inom religionsforskningen, 
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97 Pargament 2007: 258. 
98 Hornborg 2012: 403. 
99 Frisk 2014: 58. 
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möjliggör det för olika tolkningar av var gränsdragningen går. Detta, vilket vi ser tydligt när 

det kommer till tolkningen av meditation som en religiös eller sekulär praxis.  
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4. RESULTAT AV RELIGIONSLÄRARNAS INTERVJUER 

 

4.1 Tolkningar av begreppet ”icke-konfessionell” 

När mina fem informanter fick frågan hur de tolkar att en icke-konfessionell skola ser ut, 

möttes jag av relativt samstämmiga svar. Lukas tolkar det som att skolan i sig ”inte ger 

uttryck för: här ska man tro på ett visst sätt.” Det som är viktigt för Lukas när det kommer till 

en icke-konfessionell skola är att man inte lyfter fram en religion högre än andra. Detta var 

något som även Adrian och Karin lyfte fram i sin tolkning av den konfessionslösa skolan. 

Adrian uttrycker det i följande termer: 

Ja alltså det ligger väl i själva ordet alltså att man inte lyfter fram nån särskild trosuppfattning 

som en del av undervisning. Alltså man har ju en värdegrund däremot, så det är ju inte så att 

skolan är värderingslös, däremot kopplar man inte dom värderingarna till någon specifik religion 

exempelvis, även om kristendomen har en särställning i läroplanen och kursplanen.101 

Adrian påpekar alltså att en icke-konfessionell skola inte innebär att skolan är utan 

värderingar eller politisk agenda, då det finns ett demokratiskt uppdrag som skolan vill 

upprätthålla. Karin likaså menar att en icke-konfessionell skola för henne innebär att ”man 

inte tar utgångspunkt i någon religiös lära.” Linnea tar även upp vikten av att inte ”kräva av 

eleverna att berätta vad dom tror på”, samtidigt som skolan ska vara ”neutral i tros och 

politiska frågor, och framförallt trosfrågor.” Saras svar går i samma linje där hon uttrycker att 

en konfessionslös skola enligt henne är när man ”följer kursplanen i religion och i alla andra 

ämnen att den ska vara helt fri från religiös påverkan, det är för mig en icke-konfessionell 

skola.” Samtliga intervjupersoner har därmed tagit upp hur en icke-konfessionell skola 

innebär att elever inte påverkas av en specifik trosuppfattning eller att de från skolans sida 

uppfattar att en religion har en högre särställning en andra.  

 På frågan hur de tolkar att en konfessionslös religionsundervisning ser ut, där religiösa 

uttryck är svåra att undvika, svarar samtliga återigen på samma linje. Lukas lyfter fram vikten 

av att förhålla sig objektiv i beskrivningen av olika religioner. Sara menar att det är viktigt att 

eleverna får ett utifrånperspektiv i studiet av olika religioner, och vikten av att påpeka att alla 

har en livsåskådning. Linnea upplever att det ibland är svårt att förhålla sig neutralt, men drar 

paralleller mellan religionsämnet och andra ämnen som psykologi och filosofi och att 

religionsämnet bör behandlas på samma sätt som andra skolämnen. För Adrian innebär att 

förhålla sig konfessionslös som religionslärare att inte ”propagera över en viss religions 
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överlägsenhet.” Karin såg ingen problematik i att som religionslärare förhålla sig icke-

konfessionell, och menar att genom att följa Skolverkets riktlinjer ska det inte vara några 

problem. 

 

4.2 Attityder till praktiserande av meditation i skolan 

Vid frågan om intervjupersonernas attityder kring praktiserandet av meditation och yoga i 

skolan, var svaren inte längre samstämmiga. Lukas menar att som religionslärare är detta en 

känslig fråga om man är insatt i ämnet om vad yoga innebär. Att det är ”en metod för att nå 

moksha, alltså att frigöra sig från samsara inom hinduismen. Och det är inte icke-

konfessionellt i grund och botten.” Däremot påpekar han att det finns en form av sekulär 

träningsyoga i Sverige, men även om sådan typ av yoga skulle praktiseras i skolan, så menar 

han att det är viktigt att övningarna är frivilliga om exempelvis en förälder inte vill att sitt 

barn ska delta. Lukas förslag är att i så fall kalla yogan för något annat för att undslippa 

problemet om det handlar om enbart fysiska avslappningsövningar. När det kommer till 

praktiserandet av meditation och yoga på religionslektionen var Lukas dock tydlig med att 

han inte finner det lämpligt under några omständigheter, då han menar att det inte finns 

”grund i det i kursplanerna att utöva religiösa handlingar som finns i religion.” Han menar 

även att religionsundervisningen handlar om att på ett ”objektivt sätt studera, snarare än 

utöva.” Vid frågan vad han tror är syftet bakom de religionslärare som praktiserar meditation 

med sina elever svarar han:  

Ja okej en vild chansning är att visa att allting är inte bara att sitta i kyrkan och be till en Gud man inte 

tror på. Nåt sånt att det kanske finns mer av världen, eller antingen det eller så vill dom säga att ”så 

här ska man göra”. Eller ett tredje är ju att det kan vara att ”så här kan det gå till”. Nåt utav dem tre.102 

Däremot är han tydlig med att han inte hittar något som stödjer praktiserandet av meditation i 

kursplanen och anser att det är att ”tänja lite på vad som utgörs i ämnet.” Han beskriver 

fortsättningsvis ”jag ser inte religionskunskapsämnet som ett ämne att smaka på religioner… 

att testa religioner. Jag ser inte ämnet som sådant. Det är ju religionsKUNSKAP inte 

religionstestning, eller vad man ska säga.” Lukas menar alltså att denna fråga har att göra med 

vad syftet med själva ämnet är, och att syftet att uppleva religioner inte sammanfaller med 

Skolverkets beskrivning av ämnet. Han menar även att det blir ”nåt slags missionsförsök, eller 

att man vill visa att det är så här ni ska göra.” Det blir alltså problematiskt enligt Lukas att 
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praktisera meditation i samband med religionsundervisningen, då han menar att det skickar 

med fel signaler från lärarens sida som inte ingår i lärarens uppdrag. 

 Sara och Lukas har liknande åsikter gällande attityder till att praktisera olika former av 

meditation i skolan. Sara ser inga problem med att ha exempelvis yogaövningar på 

idrottslektionen, däremot såg hon inte det som något lämpligt att göra i anknytning till 

religionskunskapen. Vid frågan om hon skulle känna sig bekväm med att praktisera 

meditation med sina elever svarade hon: 

Kanske inte just på religionslektionen nu när jag tänker efter. Det kanske jag skulle göra i nåt annat 

sammanhang men jag pratar ju om meditation och yoga som alltså i ett religiöst, i en religiös kontext 

liksom, vad det är och vad det kommer ifrån och sådär. Men jag har svårt att tänka mig… det är 

ungefär som om jag skulle be någon att vi skulle be tillsammans, så det skulle jag faktiskt inte göra.103 

Sara, liksom Lukas, menar att syftet med att praktisera yoga och meditation på en 

religionslektion kontra idrottslektion ändras, eftersom i samband med religionskunskapen 

görs det i en religiös kontext och då blir meditationen inte längre någon form av sekulär 

övning. Sara gör även en jämförelse mellan meditation och bön i sina resonemang, då hon 

menar att på samma sätt som hon inte i undervisningssyfte skulle be tillsammans med elever 

skulle hon inte meditera med dem. Vid frågan vad hon tror är syftet och motiveringen bakom 

de religionslärare som praktiserar det med sina elever svarar hon: ”Haha, jag tänker att dom 

får tänka ett varv till, men syftet är ju att man vill komma åt den där dimensionen av religion. 

Alltså man vill att eleverna ska uppleva det här… alltså att få en upplevd religion.” Enligt 

henne är upplevelsen av en religion något som religionslärare gärna vill komma åt för att 

skapa stämning. Däremot är hon tydlig med att hon inte ser några speciella fördelar med att 

praktisera meditation i klassrummet. ”Jag tycker nog att man har passerat en gräns då” 

uttrycker hon.  

 De andra tre intervjupersonerna har däremot andra åsikter gällande ämnet. Linnea 

brukar inleda momentet om sydöstasiatiska religioner med en yogaövning. Den typen av yoga 

som Linnea har praktiserat med eleverna är Yoga Nidra104, som hon förklarar är en 

”avslappningsövning där man går igenom kroppsdel för kroppsdel.” Motiveringen bakom att 

                                                                 
103 Citat av Sara. 
104 Yoga Nidra är en meditativ praxis som går att spåra tillbaka till antiken. Referenser till övningsformen går att 
hitta i beskrivningar av Vishnu i klassiska hinduiska böner. Yogan förklaras ofta som en form av ett dröm-
tillstånd där bilder formas i utövarens sinne, men utan att denne kan identifiera bilderna. Övningen görs ofta 
genom att utövaren ligger på golvet och koncentrerar sig på olika kroppsdelar och andning för att på så sätt 
uppnå avslappning. Ofta görs detta genom åtta steg: ”(1) Preparation, (2) Relaxation, (3) Resolve, (4) Rapid 
Shifting of Consciousness, (5) Mental Channel Purification, and (6) Moving Visualization of Scenarios, (7) 
Resolve (repition) and (8) Finish. Saraswati spred denna form av yoga till väst och populariserade den på 60-
talet (Hoye & Reddy 2016: 118).  
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utföra yogan förklarar hon har varit bland annat som en ”samlingsgrej” och för att låta 

eleverna prova på en praktisk övning. Syftet blir därför enligt Linnea att inleda ett nytt 

moment på religionslektionen och på det sättet även markera att ”hinduism och buddhism 

hänger ihop […] så att man på nåt sätt markerar vad som är typiskt för dom religionerna. Och 

då tänker jag att yoga är en praktisk övning som känns lite spännande och värd att prova på 

för att förstå.” Linnea ser alltså övningen som en varierad start på en lektion och som hon 

sedan därefter kan koppla till hennes undervisning om vad yoga innebär inom hinduismen. 

Däremot är Linnea tydlig med att hon inte skulle göra en övning av bekännande karaktär med 

eleverna, och tolkar inte Yoga Nidra som något strikt religiöst. Hon förklarar: 

Jag skulle aldrig gjort det om det var nånting strikt religiöst eftersom jag tänker att det är en sån stor 

del av det svenska samhället och det västerländska samhället. Och att till och med läkare kan ordinera 

att man ska hålla på med yoga som friskvård, så känns det som… ja jag vet inte vad det är jämförbart 

med, men jag tänker att det inte är så… det är ju inte religiöst. Mer som en tankeövning eller 

avslappningsövning.105 

Den yoga som Linnea testar med sina elever förklarar hon går till på följande vis: 

Vi är i klassrummet och eleverna sitter på sina stolar, och sen uppmanas dem att blunda eller titta ner i 

golvet eller så. De får sitta avslappnat med händerna hängandes och sitta bekvämt raka i ryggen och 

jag uppmanar dem att räta på ryggarna och föreställa sig som om det är en blomma som växer i 

ryggraden som sträcker sig mot solen. Och sen får dom lyssna på mig när jag säger vad de ska tänka 

på i kroppen, alltså att man går igenom hela kroppens delar. Känner dom och sen tänker de på dom, 

sen går man vidare till nästa kroppsdel. Och sen när man har gått igenom det några gånger så tar man, 

gör man lite andningsövningar och tar djupa andetag och sen pratar jag med dem och ber dem att 

föreställa sig om lite olika situationer, alltså att de sitter på ett berg, att de sitter i sanden och att de 

sjunker ner, alltså lite såna övningar. Och juste, de får räkna ner från 20 till noll och när de är färdiga 

får de räkna tillbaka igen. 106 

Linnea påpekar alltså att övningen mer ska ses som en avslappningsövning än som en religiös 

övning. Det är ett sätt att få eleverna ”att komma ner i varv.” Hon gör även en jämförelse 

mellan meditation och att prova på att ha på sig en kippa när man kommer till synagogan, 

eller att ta på sig en sjal när man går till en moské. Hon uttrycker det som att det kan ”vara 

något magiskt att få prova på nåt som har med religionen att göra.” Hon meddelar även att 

hennes elever ofta reagerat väldigt positivt och överraskande när de har gjort övningarna. En 

del har önskat att göra det varje dag, medan i vissa stökiga grupper förklarar hon att det inte 

alltid har fungerat lika bra då de inte tagit övningen lika seriöst. I överlag menar hon dock att 

eleverna har gett en positiv respons. Hon har heller inte stött på någon elev som inte velat 

delta. Ett större motstånd har hon istället mött när hon arbetat med urkunder i klassrummet, 

vilket en del elever har upplevt som något märkligt som de inte vill ta del av. 
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 För Linnea är upplevelsen av en religion ändå viktig i undervisningssyfte då hon 

menar att religioner annars kan vara ganska abstrakta för elever. Att testa på något som yoga 

eller meditation menar hon ”levandegör på nåt sätt undervisningen.” Enligt Linnea går 

meditation att praktisera både sekulärt och religiöst och därför menar hon att den yoga hon 

praktiserar inte går emot den icke-konfessionella skolan, men att hon ändå vill vara försiktig 

när det kommer till religiösa ritualer, samt att det är viktigt att religionslärare reflekterar 

noggrant innan de bestämmer sig för att göra en praktisk övning med sina elever. Linnea 

menar även att eftersom övningen inte handlar om att frammana någon gud, och att metoden 

snarare har att göra med att ”komma närmre sig själv och komma närmre sina inre tankar” så 

är den inte direkt religiös. Meditation poängterar hon även är något som finns inom alla 

religioner och att det kan kopplas till livsfrågor och identitet som även finns med i det centrala 

innehållet i religions-undervisningen. 

 Likaså poängterar Adrian att meditation, även för religiösa människor, inte alltid har 

som syfte att ”ha nån sorts gudskontakt.” Adrian praktiserar själv inte meditation eller yoga 

med sina elever regelbundet, utan har enbart gjort det vid något enstaka tillfälle. Detta är dock 

inte på grund av att han ser det som något som går emot den konfessionslösa skolan, utan på 

grund av att han upplever att det inte finns tid för eleverna att öva på sådant i en sådan 

begränsad kurs. Vid frågan om Adrian skulle känna sig bekväm med att praktisera meditation 

med sina elever om han hade mer tid svarar han:  

Jo jag har gjort det nån gång, men det var så himla länge sen. Men ja visst jag skulle kunna tänka mig 

göra det, men jag skulle inte prioritera det. Men som sagt då är det ju frivilligt, det är inte så viktigt för 

undervisningen att det finns ett krav på att man ska meditera. Men jag skulle bli väldigt förvånad om 

nån elev skulle bli provocerad. 107 

Den meditation Adrian har testat vid något enstaka tillfälle har varit en form av kundalini-

yoga108, som han menar är en väldigt ”avskalad” variant av yoga. Att religionslärare 

praktiserar olika former av meditation på lektionstid tror däremot Adrian är väldigt vanligt 

och ingenting han ser någon problematik med. Enligt honom är det ingenting som går emot 

den icke-konfessionella skolan då han menar att det är väldigt svårt att skilja på vad som är 

                                                                 
107 Citat av Adrian. 
108 Kundalini-yoga har sina rötter i tantrisk tradition med ursprung i Indien. Yogan grundar sig på tron på 
kroppens energicentra kallade cakraer, som förbinds av kanaler där energi passeras. Cakraerna är 
sammankopplade genom åkallande av gudar, och kundaliniyogan handlar om att genom andningsövningar 
uppväcka gudinnan Kundalini som befinner sig i kroppens nedersta cakra. Genom yogan kan gudinnan gå uppåt 
längs ryggraden och ju högre upp hon kommer, desto större magiska förmågor får den praktiserande (Jacobsen 
2004: 218). Yogan spred sig till väst genom John Woodroffe som översatte tantriska texter i början av 1900-
talet. Idag används yogan ofta som en psykoterapuetisk och alternativ medicinsk metod (Hoffmann 2013: 83-
84). 
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sekulärt och religiöst och att det inte finns någon tydlig gränsdragning. Den meditation som 

inte har någon andlig eller religiös aspekt, ”där man fokuserar på behovet på att koncentrera 

sig och slappna av” ser han därför inte som ett problem. Om någon elev ”mot förmodan” 

skulle känna sig provocerad av en sådan övning menar Adrian att det i så fall är viktigt att 

poängtera för eleverna att det är frivilligt. Så länge som det är frivilligt ser han därför inget 

problem med det. 

 Karin ställer sig även positiv till att praktisera olika typer av meditation med elever i 

undervisningssyfte och är något hon gör regelbundet. Karin brukar testa på olika former, där 

hon tar hjälp av olika filmklipp via internet där hon låter en instruktör leda eleverna i 

meditation eller yoga. Hon har testat både träningsyoga och eldandning bland annat. 

Gångmeditation är något annat Karin gör regelbundet med eleverna, vilket hon förklarar går 

ut på att ”känna efter och iaktta, hur man ska värdera.” Kärleksmeditation är en annan form 

hon praktiserat, vilket hon förklarar går till på följande sätt:  

Först ska man tänka på någon man tycker om och ska man säga saker som jag önskar den och den 

lycka och välgång och la la la, och att dom ska bli förlåtna och lite så där. Det är fria meningar och sen 

ska man tänka ut någon neutral och sen ska man tänka ut någon man inte tycker om och så ska man 

säga samma sak. 109 

Dessa typer av övningar har inte varit frivilliga för eleverna, utan Karin menar att 

praktiserandet av religiösa övningar är centralt för att förstå en religion. I och med detta 

praktiserar inte Karin enbart övningar som är kopplade till buddhismen, utan hon har även 

sjungit Hare Krishna mahamantrat med sina elever, samt gått på New Age-mässor med dem 

där eleverna har fått testa på olika övningar för att ”nå sina energier.” En övning på den 

senaste mässan de besökte som gjordes med eleverna förklarar Karin gick till genom att ”man 

talar i tungor först, och sen var det så här kärleksbuddhistiskt ’I love myself’, ’I love 

everybody’, ’I forgive myself’, det var lite likt det vi gjort tidigare.” 

 Andra övningar som Karin gjort är att tala i tungor med eleverna i samband med 

kristendomsundervisning. I samband med islam har hon inte gjort något praktiskt än: ”Inget 

muslimskt, det har jag funderat på om man ska be. Men det har inte blivit så för det är så 

skitigt på golven, men annars hade jag nog gjort det.” För Karin finns det alltså inga 

begränsningar när det kommer till att praktisera religiösa övningar med sina elever och ser det 

inte som något som går emot den icke-konfessionella skolan. På frågan om hon tycker att det 

skulle gå emot svarar hon ”nä verkligen inte. Då skulle det ju vara så att de inte skulle behöva 

läsa i bibeln eller koranen heller.” Karin likställer alltså religiösa övningar med att studera 

                                                                 
109 Citat av Karin. 
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urkunder, och menar att inom österländska religioner så ligger fokuset i praktiserandet. Hon 

påpekar att ”bara för att vi kommer från en tradition där vi kan hänvisa till en urkund så 

tycker vi att det är viktigt”, och genom att praktisera religiösa övningar menar hon att vi 

öppnar upp för nya perspektiv. 

 På frågan om meditationen hon praktiserar med eleverna är religiös eller sekulär, 

menar hon ändå att den är religiös. Däremot förklarar hon att hon inte anser att orden gör en 

handling religiös, utan inställningen som individen har, vilket hon anser är ett fritt val. Detta 

är något som både Linnea och Adrian även poängterar, alltså att en handling blir religiös om 

man själv väljer det. Lukas och Sara skiljer också på vad som är sekulärt och religiöst, och 

menar att det finns både sekulär och religiös meditation. Däremot menar de att i samband med 

religionslektionen görs handlingen i en religiös kontext och därmed blir det inte längre en 

sekulär meditationsövning som är förenlig med den icke-konfessionella skolan. 

 

4.3 Attityder till Östermalmsskolan-fallet 

I intervjuerna tillfrågades religionslärarna hur de såg på fallet gällande Östermalmsskolan och 

dess utredning. I Skolinspektionens utredning tillfrågades Erik Brennberger, teologi doktor i 

tros och livsåskådningsvetenskap. I utredning stod det med ett citat från Brennberger som lade 

grund till Skolinspektionens utlåtande och beslut kring anmälningen. Följande citat lästes upp 

för intervjupersonerna: 

Yoga och uttalandet av mantrat ”aum” är en central del av hinduisk och buddhistisk fromhetsövning. 

Utifrån en religionsvetenskaplig bedömning är det klart att meditationsutövningar som yoga och olika 

tillhörande mantran har använts med anknytning till olika religiösa riktningar inom hinduismen och 

buddhismen. Det står också klart att yoga och olika mantran numera ofta används utan några 

övergripande religiösa tolkningar alls. En sådan sekulär variant kommer till uttryck i det numer 

ganska stora utbudet av kurser i yoga och liknande meditationsövningar som förekommer inom 

studieförbund, i chefsutbildningar, inom medarbetargrupper på arbetsplatser eller i regi av olika 

föreningar och företag. Yogaövningar inklusive uttalandet av mantrat ”aum” används numera i vårt 

land vanligtvis som ett sätt att nå avspänning och lugn, och att öka sin koncentration och få en bättre 

självkännedom. Mantrat ”aum” uppskattas då främst som ett behagligt och avslappnande ljud. Både 

ateister och kristna kan delta i sådana övningar och praktisera yoga utan att det behöver störa deras 

respektive övertygelser.110 

Lukas respons på citatet var: 

Vadå man kan? Det klart man kan men vem är han, ja nä. Jag reagerar ganska starkt mot det, det sista 

där framförallt eftersom han så klart och tydligt säger att det är en religiös utövning där i början. Det 

är min spontana… jag kommer hela tiden tillbaka till, varför? Vad är syftet? Varför måste man? Det 

finns väl andra sätt att slappna av än att använda just yoga tänker jag.111 

                                                                 
110 Skolinspektionen 2012. 
111 Citat av Lukas. 
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Det som Lukas även poängterar är att om yoga utförs med riter och med mantrat ”aum” 

tillsammans med rörelser som i vanliga fall representerar någonting religiöst, så menar han att 

det fortfarande finns en andlig dimension i det som inte bör användas i en icke-konfessionell 

skola. Att använda sig av religiösa uttryck som ”aum” menar han alltså inte är acceptabelt 

innanför såväl som utanför religionslektionen i skolan. 

 Sara håller inte heller med Brennbergers uttalande, och reagerar på att hans val att 

utpeka ateister och kristna då hon menar att det finns många andra livsåskådningar än dem.  

Ja men det finns många andra som inte alls skulle känna sig bekväma med det här. Och dom finns ju 

också i skolan och som jag sa förut, man måste kunna positionera sig religiöst utan för den skull… 

ja… alltså i den vanliga kommunala skolan liksom. Det ska inte vara, det ska inte vara någon 

skillnad.112 

Även om Sara menar att det är problematiskt att påstå att denna typ av meditation går att 

praktisera oberoende om man är ateist eller kristen, menar hon att eftersom det handlar om så 

pass unga barn i detta fall så ser hon inget större problem med en sådan typ av yoga som 

avslappningsövning. Däremot menar hon att man bör undvika religiösa symboler och att 

användningen av mantrat ”aum” gör handlingen till något religiöst. Enligt henne blir en 

övning inte längre sekulär om man använder sig av religiösa uttryck som ”aum” som är ”ett 

religiöst ord, som är väldigt djupt i just den religionen, det är liksom själva essensen” 

förklarar hon. 

 Linnea menar att hon till viss del håller med Brennberger, men även hon har problem 

med användandet av mantrat ”aum” och förklarar att hon själv inte skulle ha använt sig av 

begreppet. Hon menar att det även handlar om respekt för religionen så att ”man inte 

sekulariserar någonting i religionen som är betydelsefullt.” Däremot håller hon med om att 

yoga förekommer i så många sekulära sammanhang i Sverige som nu blivit en del av det 

västerländska samhället. Adrian håller även till vis del med om Brennbergers resonemang. 

Han poängterar liksom Linnea att det blir en tydligare religiös koppling om man använder sig 

av mantran som ”aum”. Däremot menar han att om någon elev skulle ha problem med att 

uttala ett sådant mantra så behöver den eleven inte delta. Därmed ser han ingen större 

problematik med att använda sådana mantran i skolmiljöer då han menar att sådana mantran 

ofta använts inom populärkulturen, vilket har förändrat och sekulariserat synen på begreppet. 

 Karin håller med Brennbergers uttalande fullt ut. Hon menar återigen att det är upp till 

individen att välja om något ska vara religiöst eller inte, och att i detta sammanhang kan 

eleverna välja själva. På samma sätt som att bibeln går att ses som en historisk bok menar hon 
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att meditation går att ses som något sekulärt. Vid frågan om hon anser att användandet av 

mantran som ”aum” skulle göra meditationen religiös svarar hon: ”nej jag tror det är jättesvårt 

att göra det som svensk, för jag kommer inte från en sån tradition. För även om jag skulle 

vilja så skulle jag inte förstå allt som ligger bakom begreppet.” Hon menar alltså att det är 

omöjligt för någon uppvuxen i en västerländsk kontext, som i Sverige, att förstå det religiösa i 

mantrat och därmed ser hon det inte som något problem att använda sig av i en skolkontext.  
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5. DISKUSSION  

Följande avsnitt har delats upp i tre delar utifrån resultaten som analyserats genom ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt. I den första delen diskuterar jag religionslärarnas tolkning 

och definition av en icke-konfessionell skola i jämförelse med bland annat Skolverkets 

definition av begreppet. I den andra delen diskuterar jag hur religionslärarnas syn på 

meditation som religiös eller en sekulär praxis påverkar attityderna till att utöva 

meditationsövningar i klassrummet, och jämför med religionsforskares syn på meditation. I 

det tredje avsnittet reflekterar jag kring bakomliggande orsaker till varför 

meditationsövningar görs i klassrummet.  

 

5.1 Jämförelse mellan Skolverkets och lärarnas definition av ”icke-konfessionell” 

Religionslärarnas syn på hur begreppet ”icke-konfessionell” ska tolkas i anknytning till skolan 

och undervisningen, visade sig vara relativt samstämmiga. Lukas, Adrian, Karin tar alla upp 

hur begreppet för dem innebär att skolan inte ska propagera för en viss religion som högre än 

någon annan. Detta är i linje med det som uttryckts i förarbetena av Skollagen, alltså att 

”huvudman har ett ansvar att se till att eleverna inte blir ensidigt påverkade i olika 

trosfrågor.”113 Även Borevis definition om att konfessionslöshet innebär att 

religionsundervisningen bör presenteras på ett neutralt sätt, samt att skolan inte ska propagera 

för en viss trosuppfattning114, är i linje med religionslärarnas definitioner. Lukas och Linnea 

använder även ord som ”neutral” och ”objektiv” för att förklara hur en lärare bör vara för att 

upprätthålla kravet att förhålla sig icke-konfessionellt. Sara, liksom Skolverket, poängterar 

även hur begreppet innebär att skolan ska vara fri från religiös påverkan. Hon påpekar också 

att studiet av olika religioner bör göras från ett utifrånperspektiv, för att på det sättet 

poängtera att skolans uppdrag inte innebär att vi utgår från en viss religion, utan undervisar 

alla religioner likvärdigt. 

 Även om samtliga intervjuade antydde att en icke-konfessionell skola innebär att den 

är fri från religiös påverkan, var det ingen av dem som nämnde något uttryckligen om 

huruvida religiösa inslag av bekännelsekaraktär får förekomma i skolsammanhang, som 

Skolverket nämner som en del i deras förklaring av begreppet. 115 Linnea nämner dock hur 

elever inte bör känna sig tvingade att berätta om sin personliga livsåskådning, vilket skulle 

kunna ses som en inskränkning av den personliga integriteten. Adrian tar även upp hur även 

om skolan ska vara neutral, betyder det inte att den är värderingsfri, vilket även exempelvis 

Enkvist poängterat. 116 Att tolka skolan som neutral är därmed inte helt sanningsenligt menar 

                                                                 
113 Skolinspektionen 2012. 
114 Borevi 1997: 40-1. 
115 Skolinspektionen 2012. 
116 Enkvist 2013: 218. 
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Adrian, då den har ett speciellt uppdrag att forma eleverna till demokratiska medborgare 

vilket inte egentligen är neutralt. När det kommer till framställningen av olika religioner tycks 

samtliga religionslärare ändå vara ense om att förhålla sig objektivt och neutralt är av stor vikt 

i en icke-konfessionell skola vilket även Skolverket poängterar. 

  

5.2 Hur synen på meditation påverkar gränsdragningen 

Trots denna samstämmighet i definitionen av vad en konfessionslös skola innebär, visade 

resultaten att resonemangen gick isär när det kom till hur detta uttrycks i praktiken. Lukas och 

Sara menade att meditation och yoga som praktiseras inom religionsundervisningen inte är 

förenlig med en den icke-konfessionella skolan. För dem avgör kontexten om en handling är 

religiös eller inte, och på en religionslektion menar de att övningen inte kan kallas för sekulär. 

De såg det heller inte som deras uppdrag att utöva religiösa handlingar med sina elever då de 

inte fann stöd för det i kursplanerna, vilket även utbildningschefen för Skolverket, Eliasson 

menar då han inte ser det som acceptabelt i en icke-konfessionell skola. För honom ska alla 

moment i skolundervisningen förutsätta att alla elever ska kunna delta, och görs religiösa 

övningar som kan tolkas ha en bekännelsekaraktär menar han att gränsen har passerats. 117 

Detta synsätt kan jämföras med Hornborgs resonemang kring om mindfulness kan ses som 

något sekulärt. Både Sara och Hornborg drar paralleller med meditation och bön där de menar 

att på samma sätt som det inte skulle vara acceptabelt att be tillsammans med elever, är det 

inte acceptabelt att praktisera meditationsövningar. Hornborg menar dock att 

meditationsövningar och mindfulness även i sekulära sammanhang som inom medicinsk 

forskning, inte går att helt sekularisera. 118 För henne går inte religiösa handlingar, med andra 

ord, att reduceras till sekulära handlingar, då de grundar sig i religion. Lukas och Sara höll 

dock båda med om att meditation och yoga går att praktisera sekulärt, men att kontexten är 

avgörande. 

 Adrian, Linnea och Karin menade även att det går att skilja på religiös och sekulär 

meditation och yoga. Däremot menade Adrian och Linnea att kontexten inte är avgörande för 

om en handling blir religiös eller sekulär, utan att det handlar om i vilket syfte du gör 

övningen. Är syftet avslappning, och inte nå någon övernaturlighet eller att söka en gud så är 

handlingen inte nödvändigtvis religiös. Det är därmed tydligt att de håller en substantiell syn 

på religioner, där de menar att tron på gud och övernaturlighet är vad som avgör om något är 
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religiöst eller inte. Adrian som exempelvis förklarar kundalini-yoga–som i den buddhistiska 

traditionen går ut på att väcka upp gudinnan kundalini som finns sovande i det nedersta 

chakrat119–förklarar han som en ”avskalad” och sekulär variant av yoga. Här kan vi se hur en 

tradition som har sitt ursprung i religion, inte behöver ses som religiöst beroende på syftet 

enligt honom. Adrian syftar alltså på att en förändring har skett kring meditationen som 

praktiseras i Sverige idag, likt paradigmskiftet Bell talar. Bell menar alltså, liksom Adrian, att 

i dagens sekulariserade samhälle kan religiösa handlingar bli till något annat beroende på 

kontext och sammanhang.120  

Detta går även att jämföras med Planks resonemang, där hon också poängterar hur 

syftet avgör om meditation är religiöst eller inte. Görs det till exempel i ett terapeutiskt syfte, 

så behöver den inte vara religiös. Dessutom menar hon att den typen av övning inte går att 

likställas med de traditionella övningarna som härstammar inom buddhismen.121 Karin, 

speciellt, poängterade även hur alla religiösa övningar går att ses som antingen sekulära eller 

religiösa, och att det är helt upp till individen att avgöra om de vill att handlingen ska göras 

religiöst eller inte. Detta är något som Frisk även tar upp då hon menar att på grund av att det 

inte finns någon samstämmighet kring definitionen på vad religion är inom 

religionsforskningen, blir tolkningen om något är religiöst eller inte, subjektiv.122 Däremot 

förnekar Frisk inte att vissa kan se handlingar kopplade till religion som religiösa, vilket Karin 

inte påpekade i hennes resonemang. Enligt Karin kan en religiös person välja att göra en 

övning som en sekulär övning om de skulle anse att det går emot sin religiösa livsåskådning.  

 När det kommer till meditation och yoga som utförs utanför religionsklassrummet på 

till exempel idrottslektionen höll samtliga lärare med om att det går att göra sådana övningar 

på ett sekulärt vis. Däremot skiljde det sig i var gränsen går när det kommer till användning 

av religiösa uttryck. Lukas menar att alla religiösa uttryck bör utgå för att det ska ses som en 

sekulär avslappningsövning och föreslår ett utbyte av namnet. De andra lärare uttryckte inga 

problem med att kalla övningarna för meditation eller yoga, däremot menade Lukas, Sara och 

Linnea att när religiösa uttryck som mantrat ”aum” används så blir övningen inte längre 

sekulär. Adrian och Karin däremot menar att det går att använda sig av religiösa uttryck och 

fortfarande kalla övningen sekulär. Adrian menade att mantrat redan har blivit sekulariserat 

genom populärkultur vilket sammanfaller med Brennbergers resonemang, och Karin menar att 
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ingen uppvuxen i en svensk kontext kommer någonsin kunna förstå den religiösa innebörden 

av mantrat ändå och därmed är det inte problematiskt att använda sig av i skolmiljöer. 

Återigen kan vi se hur gränsdragningarna ter sig olika av religionslärarna där de har olika 

utgångspunkter och tolkningar av vad som kan kallas religiöst. När religiösa uttryck används i 

samband med meditationen såg majoriteten av de intervjuade ändå det som mer problematiskt 

att använda sig av i skolan, än olika meditationsformer som inte använder specifika religiösa 

uttryck. 

 

5.3 Reflektioner kring bakomliggande orsaker till praktiserandet av meditation i skolan 

För Karin som regelbundet praktiserade olika meditationsövningar i samband med 

religionsundervisningen, var det även av vikt att göra det för att undgå att fastna i att utgå från 

ett västerländskt perspektiv i studiet av olika religioner. Detta medvetandegörande av att 

undvika att utgå ifrån ett västerländskt perspektiv, som ofta är textcentrerat, är något som 

även diskuterats mycket inom religionsforskningen. Hon likställer läsning av urkunder med 

meditationsövningar, då hon ser det som lika religiöst. Att läsning av urkunder inte har 

diskuterats speciellt mycket som ett problem i samband med skolans krav på 

konfessionslöshet, skulle kunna ha kopplingar till det västerländska perspektiv vi har på 

religionsstudiet. Inom sydöstasiatiska religionstraditioner används urkunder på ett väldigt 

annorlunda sätt än i väst, där läsningen ofta görs kollektivt och som en form av ritual.123 Karin 

däremot menar att eftersom en urkund skulle kunna ses som en historisk text som är sekulär, 

bör religiösa övningar också kunna ses som icke-religiösa.   

Orientalismens inflytande på religionsstudiet av sydöstasiatiska religioner går inte att 

förneka. Däremot ser Karin det även som viktigt att praktisera religiösa handlingar inom 

samtliga religioner för att på det sättet levandegöra religioner. Hon såg det även som en 

central del i undervisningen av religioner där hon menar att det är det enda sättet att på riktigt 

att förstå en religion. Denna typ av stämning är även något som togs upp av andra lärare där 

de menar att dessa övningar kan ge en förståelse av något som vanligtvis kan vara svåra att 

förstå. Även Lukas och Sara som var negativt inställda till meditationsövningar i klassrummet 

visade förståelse för hur vissa lärare vill komma åt detta, även om de inte höll med om att det 

var förenligt med den konfessionslösa skolan eller lärarens uppdrag. Detta skulle kunna vara 

ett resultat av det post-orientaliska samhälle vi lever i där kunskap om orientalismens 

påverkan på studiet av religioner har lett till att lärare vill komma bort från det genom att 
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praktisera övningar. På detta sätt menar vissa av lärarna att de avexotiserar religioner som 

annars ofta ses som abstrakta som både Adrian och Linnea tar upp. 

Linnea tar även upp hur meditation har blivit en del av det svenska samhället, och att 

det därför är ur ett pedagogiskt perspektiv användbart i undervisningssyfte. Meditations- och 

yogakurser har blivit något av en trend i Sverige och populariteten har ökat. Detta kan ses som 

ett resultat av sekulariseringen, men det kan även tolkas som ett ökande av spiritualitet som 

Hornborg menar.124 Oavsett, har samhällsutvecklingen och sekulariseringen förmodligen 

bidragit till synen på meditation som något som går att praktisera sekulärt. Samtliga 

religionslärare samt Skolverket menar att det finns två typer av meditationsövningar, sekulära 

och religiösa. Däremot har samtliga även olika syner på var gränsdragningen går på vad som 

gör något sekulärt eller religiöst. 

 Det är tydligt att religionens roll i skolan har förändrats radikalt genom tiderna, då 

skolan har gått från att vara starkt konfessionellt bunden till idag vara helt icke-konfessionell. 

Däremot visar resultatet att vad som innebär med en konfessionslös skola inte är tydligt 

definierat. Tillsammans med religionsbegreppet som inte heller är tydligt definierat inom 

religionsforskningen, visar det hur tolkningen av vad som är religiöst eller sekulärt skiljer sig 

från person till person. Om det dock är upp till individen att avgöra om en handling är religiös 

eller sekulär–och därmed subjektivt bedöma om meditation är acceptabelt i 

religionsklassrummet, skulle det teoretiskt sett innebära att alla former av religiösa uttryck i 

skolan är acceptabelt om läraren anser att varje individ kan välja själv att se något religiöst 

som sekulärt. Eftersom detta dock ofta inte är fallet, då många människor, som Borevi 

påpekar, tolkar exempelvis kulturella uttryck som religiösa.125 Därför görs även anmälningar 

till Skolverket gällande meditation och yogaövningar i skolan då det finns människor som 

tolkar handlingarna som religiösa. Det är därmed tydligt att människor har olika perspektiv 

och resonerar olika kring var gränsdragningen på vad som gör något religiöst eller sekulärt 

bör dras. På grund av att inga specifika riktlinjer har gjorts av Skolverket, är det därmed inte 

förvånande att resultatet som presenterats i denna uppsats, visar att det inte finns en 

samstämmig syn kring var gränsdragningar i en icke-konfessionell skola heller ska dras. 

 

                                                                 
124 Hornborg 2012: 403. 
125 Borevi 1997: 37-8. 
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6. SAMMANFATTNING 

Religionens roll i skolan har förändrats radikalt från dess att skolan grundades på 1800-talet 

till hur det ser ut idag. Från dess att katekesen sågs som den mest centrala delen av skolans 

undervisning, har vi genomgått processer i linje med samhällsutvecklingen vilket har lett till 

dagens icke-konfessionella skola. Det framkommer tydligt i Skollagen att all undervisning, 

även i skolor med konfessionell inriktning, ska vara utan religiös påverkan. Undervisningen 

ska vara saklig, allsidig och vila på vetenskapliga grunder enligt Skolverket. Tolkningen på 

hur en icke-konfessionell skola ser ut i praktiken, råder det däremot delade meningar kring. I 

samband med religionskunskapen är gränsdragningarna för vad som räknas som 

konfessionellt och icke-konfessionellt inte alltid lika lätta att dra. Detta har lett till att 

religionslärare har tolkat hur en konfessionslös religionsundervisning ser ut på olika sätt. 

Resultatet från min undersökning visar att för vissa lärare bör inga religiösa handlingar som 

meditation eller yoga praktiseras i religionsklassrummet, då de menar att det inte är förenligt 

med kravet på konfessionslöshet. Andra lärare tolkar dock det annorlunda, och menar att 

övningar som meditation är acceptabelt om det görs sekulärt. En del lärare menar även att en 

handlings religiositet avgörs av individen, och att det är upp till denne att bestämma om de 

vill se en meditationsövning som något sekulärt eller religiöst. Inom religionsforskningen 

råder det även delade meningar kring vad som gör en handling religiös eller sekulär, då ingen 

samstämmig definition av religionsbegreppet går att hitta inom forskningen. Min slutsats blir 

således att resultatet av denna undersökning speglar avsaknaden av en definition på vad som 

gör en handling religiös inom religionsforskningen, samt avsaknaden av en specificering från 

Skolverket som förklarar vad det innebär att upprätthålla en icke-konfessionell skola. 
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8. BILAGOR 
 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide. 

 
Hur gammal är du? 

 

När blev du färdig med din utbildning? 

 

Har länge har du arbetat som religionslärare?  

 

Har du någon gång arbetat på en friskola med konfessionell inriktning? 

 

I Sverige ska ju de kommunala skolorna vara icke-konfessionella enligt Skollagen. Vad tänker du menas med att 

en skola ska vara icke-konfessionell? 

 

Som religionslärare har vi ändå som uppdrag att undervisa om olika religioner. Hur tänker du att en icke-

konfessionell religionsundervisning ser ut?  

 

Har du några personliga exempel då du har upplevt att det har varit svårt att se var gränsen mellan konfessionell 

och icke-konfessionell undervisning går i anknytning till din religionsundervisning? 

 

I Sverige har det pågått vissa diskussioner kring vad som innebär med en icke-konfessionell skola, där i vissa fall 

har anmälningar gjorts då någon upplevt att skolan gått över gränsen. Meditationsövningar i skolan är ett 

exempel på detta, där det tycks finnas delade meningar kring om det är förenligt med en konfessionslös skola. 

Hur tänker du kring det? 

  

Har du själv någon gång praktiserat meditation med dina elever i klassrummet på en religionslektion? 

Om ja:  

▪ Hur ofta brukar du göra det? 

▪ Hur brukar det gå till? 

▪ Vad för typ av meditation är det? 

▪ Vad tänker du är syftet med det? 

▪ Vad för fördelar finns det? 

▪ Vad för nackdelar finns det?  

▪ Har du stött på några problem? 

▪ Hur har eleverna reagerat?  

▪ Hur viktigt tycker du att det är att eleverna får ”uppleva” en religion i 

undervisningssyfte? 

▪ Ser du någon skillnad på att utöva meditation på någon annan lektion än 

religionskunskapen, till exempel gymnastiklektionen? 

▪ Ser du någon skillnad på att praktisera yoga eller meditation i klassrummet 

eller på ett studiebesök?  

▪ Har du någon gång praktiserat någon form av meditation med dina elever på 

ett studiebesök? 

▪ Finns det någon annan religionsutövning du gjort tillsammans med dina elever 

än meditation? 

▪ Hur vanligt tror du att det är att religionslärare praktiserar meditation i skolan 

med sina elever i undervisningssyfte?  
 

Om nej: 

▪ Skulle du vara bekväm med att praktisera meditation med dina elever? 

Varför? 

▪ Vad för fördelar ser du? 

▪ Vad för nackdelar ser du? 

▪ Vad tror du syftet är hos de religionslärare som praktiserar meditation med 

deras elever i anknytning till religionsundervisningen? 

▪ Hur skulle du föreställa dig att dina elever skulle reagera om du praktiserade 

meditation med dem? Varför då?  
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▪ En del menar på att det kan finnas en fördel att testa på en ritual i 

undervisningssyfte för att levandegöra religionen, hur ser du på det? 

▪ Ser du någon skillnad på att utöva meditation på någon annan lektion än 

religionskunskapen? Finns det några sammanhang där du ser att meditation i 

skolan är lämpligt? 

▪ Tänker du att det finns någon skillnad på att låta elever testa på meditation på 

en skola, eller på ett studiebesök? Vad är skillnaden? 

▪ Skulle du känna dig bekväm med att praktisera meditation på ett studiebesök? 

▪ Tror du att det är vanligt att religionslärare praktiserar meditation med sina 

elever? 

 

 
Är meditation något du praktiserar själv? 

 

Skulle du säga att meditation är en form av sekulär eller religiös praxis? 

 

Är du själv troende? 

 

År 2012 skedde en anmälan av en förälder på Östermalmsskolan till Skolinspektionen, där en yogainstruktör 

hade blivit inbjuden vid ett par tillfällen och haft barnyoga med en förskoleklass i årskurs 3. Skolinspektionen 

tog då expertisråd från en teologi doktor i tros och livsåskådningsvetenskap, Erik Blennberger. Han uttryckte, 

och jag citerar  

 

”Yoga och uttalandet av mantrat ”aum” är en central del av hinduisk och buddhistisk 

fromhetsövning. Utifrån en religionsvetenskaplig bedömning är det klart at 

meditationsutövningar som yoga och olika tillhörande mantran har använts med anknytning till 

olika religiösa riktningar inom hinduismen och buddhismen. Det står också klart att yoga och 

olika mantran numera ofta används utan några övergripande religiösa tolkningar alls. En sådan 

sekulär variant kommer till uttryck i det numer ganska stora utbudet av kurser i yoga och 

liknande meditationsövningar som förekommer inom studieförbund, i chefsutbildningar, inom 

medarbetargrupper på arbetsplatser eller i regi av olika föreningar och företag. Yogaövningar 

inklusive uttalandet av mantrat ”aum” används numera i vårt land vanligtvis som ett sätt att nå 

avspänning och lugn, och att öka sin koncentration och få en bättre självkännedom. Mantrat 

”aum” uppskattas då främst som ett behagligt och avslappnande ljud. Både ateister och kristna 

kan delta i sådana övningar och praktisera yoga utan att det behöver störa deras respektive 

övertygelser.” 

 

Vad är dina spontana reflektioner kring detta uttalande?  

 

Håller du med att yoga i det här fallet och sammanhanget är förenlig med den icke-konfessionella skolan? 

 

Skolan har genomgått en stor förändring när det gäller religionens roll i skolan, där vi för inte alltför länge sedan 

hade katekesundervisning och idag är den konfessionslös. Vad tror du denna utveckling beror på? 

 

Hur tror du utvecklingen kommer att se ut framöver gällande religionsämnet? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 


