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Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutsförhet

Biskopen inledde sammanträdet med andakt.

Beslut:  Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 1
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Utlåtande om förslaget till landskapslag om barnomsorg och grundskola på Åland, 
gällande det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap

Diarienummer DBOR/161/00.05.00/2019

Föredragande Björn Vikström

Beredning Ålands  landskapsregering,  Utbildnings-  och  kulturavdelningen,  har  för
närvarande en pågående remissrunda om en ny lagstiftning för barnomsorg
och grundskola på Åland. Remisstiden för lagförslaget pågår till  21.5.2019.
Domkapitlet i Borgå stift  ingick inte i de instanser som fick en begäran om
utlåtande  17.4.,  men i  samband med att  tidpunkten för  att  inkomma med
synpunkter förlängdes till 21.5. meddelade landskapsregeringen att den gärna
ser  att  även  Domkapitlet  i  Borgå  stift  yttrar  sig  om  förslaget  om  att
religionsundervisningen  i  grundskolan  på  Åland  avses  bli  konfessionslös,
vilket innebär att de nuvarande ämnena religionskunskap och livsåskådning
slås samman.

Tidtabellen  för  den  fortsatta  lagberedningen  är  ytterst  knapp.
Landskapsregeringen kommer enligt uppgift att avlämna till Ålands lagting sitt
förslag till ny Landskapslag om barnomsorg och grundskola inom maj månad.

Beredningen  av  lagförslaget  inleddes  våren  2016  i  samarbete  med
kommunernas  skoldirektörer  och  bildningsdirektörer.  En  parlamentariskt
tillsatt  arbetsgrupp har  tagit  ställning till  olika  förändringsförslag  som lagts
fram  av  skol-,  bildningsdirektörer  och  sakkunniggrupper  inom  skola  och
barnomsorg.  Skol-,  bildningsdirektörer  och  barnomsorgspersonal  har
kontinuerligt hörts under beredningen. I utkastet till ny lagstiftning föreslås att
kommunerna  skapar  en  gemensam  kommunal  utbildningsförvaltning  för
verksamhetsformerna barnomsorg,  grundskola och grundskoleutbildning för
elever som passerat läropliktsåldern. I grunden är avsikten emellertid inte att
ändra innehållet i barnomsorgen eller grundskolan.

Den text ur det nya lagförslaget som utlåtandet berör lyder enligt följande:

”Dagens  undervisning  i  religionskunskap  är  konfessionell  dvs  följer  den
kristna  tron.  Det  nya  läroämnet  religions-  och  livsåskådningskunskap
utformas så att  alla elever kan vara med och både få bekräftelse för sina
egna identitetsuttryck och öka kunskap och förståelse om andras,  och att
föräldrar med förtroende kan skicka sina barn till  skolan, förvissade om att
barnen  inte  blir  ensidigt  påverkade  till  förmån  för  den  ena  eller  andra
åskådningen. Målsättningen med det gemensamma läroämnet religions- och
livsåskådnings-kunskap är att ge alla barn likvärdig utbildning oavsett kulturell
eller religiös tillhörighet eller bakgrund och skapa utrymme för eleverna att
tillsammans  diskutera  existentiella  frågor  oberoende  av  bakgrund.  En
konfessionslös religionsundervisning ökar allmänbildningen och möjligheten
till  inkludering i  samhället.  En konfessionslös  undervisning medför  inte ett
förbud mot att utöva kulturella handlingar som kan förknippas med religion
såsom psalmer, firandet av högtider och besök till kyrkor.” (s.27)

§ 39
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Den nu på Åland  gällande  lagstiftningen  för  undervisningen  i  religion  och
livsåskådning lyder enligt följande: 

”Undervisning  i  religionskunskap  ska  ges  enligt  den  religion  i  det
religionssamfund till vilket majoriteten av eleverna i landskapet hör. De elever
som  hör  till  nämnda  religionssamfund  deltar  i  undervisningen  i  sin  egen
religion. Om en elev tillhör ett annat religionssamfund än det som majoriteten
av eleverna tillhör och vårdnadshavaren inte ordnar annan undervisning för
eleven eller  om eleven inte tillhör  något  religionssamfund ska eleven ges
undervisning  i  livsåskådningskunskap.  Elevens  vårdnadshavare  kan  dock
välja  att  eleven  i  stället  för  undervisning  i  livsåskådningskunskap  ska
undervisas i den religionskunskap som skolan ordnar även om eleven inte
tillhör det religionssamfund vars religion undervisningen ges enligt.  Om en
elev tillhör flera än ett religionssamfund beslutar elevens vårdnadshavare om
eleven  ska  undervisas  enligt  den  religionskunskap  eller
livsåskådningskunskap som skolan ordnar eller enligt den undervisning som
vårdnadshavaren  enligt  detta  moments  tredje  mening  har  rätt  att  ordna.”
(2010/48)

Domkapitlet  i  Borgå  stift  ber  att  få  komma  med  följande  synpunkter  till
lagförslaget:

Det är skäl att notera att religionsundervisningen på Åland och i Finland för
tillfället  förverkligas  enligt  olika  principer.  I  Finland har  man inte  efter  den
religionsfrihetslag  som  trädde  i  kraft  2003  talat  om  konfessionell
religionsundervisning, utan om undervisning i egen religion. Med det här har
man velat understryka att det inte handlar om konfessionernas undervisning,
utan om att skolundervisningen utgår från elevernas och deras familjers egen
religiösa eller livsåskådningsmässiga tradition. Därför har man valt att ordna
religionsundervisningen  i  olika  undervisningsgrupper  utifrån  familjens
religionstillhörighet eller frånvaro av en sådan (livsåskådningskunskap). I den
nuvarande  finländska  modellen  kan  det  alltså  förutom  livsåskådning  ges
undervisning  i  många  olika  religioner  i  skolorna,  beroende  på  elevernas
tillhörighet,  medan  det  i  den  åländska  modellen  enbart  har  funnits  två
grupper: religionskunskap och livsåskådningskunskap.

Undervisning  i  egen  religion  betyder  inte  att  religionsundervisningen  till
målbeskrivning och innehåll är konfessionell i den betydelsen att den syftar till
att stärka ett visst religiöst medlemskap eller identitet. Religionsundervisning i
den nuvarande finländska modellen är inte samma sak som kyrkans fostran
utan en allmänbildande undervisning som tar hänsyn till att elevernas familjer
hör  till  en  viss  tradition.  All  undervisning  i  Finland  ska  vara  ”religiöst,
konfessionellt och partipolitiskt obunden”. (s 15 ur Grunderna för läroplanen
för den grundläggande utbildningen 2014)

I det nya förslaget till landskapslag om barnomsorg och grundskola på Åland
understryks  ”att  föräldrar  med förtroende  kan  skicka  sina  barn  till  skolan,
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena
eller andra åskådningen.” Det här är i och för sig en rimlig målsättning, men
om formuleringen tas med i lagtexten finns det en risk att  man därigenom
antyder att  den nuvarande undervisningen i religion och i livsåskådning på
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Åland inte skulle eftersträva detta mål. Det ger knappast en rättvis bild av den
nuvarande  undervisningen  i  de  åländska  skolorna.  I  läroplanen  för
religionskunskap  från  2015  förklaras  syftet  med  undervisningen  i
religionskunskap enligt följande:

”För  att  elevernas  utveckling  till  trygga  och  harmoniska  människor  ska
främjas ska de ges möjlighet att  bearbeta normer och värderingar samt ta
ställning i olika livsfrågor och till den kristna människosynen. Undervisningen i
religionskunskap syftar till att eleverna ska lära känna kristendomens heliga
skrift Bibeln, den kristna tron och etiken samt huvuddragen i kristendomens
historia och samfundsformer. Undervisningen i religionskunskap syftar inte till
att eleverna ska omfatta någon särskild religiös övertygelse. Undervisningen
ska betona att  vår västerländska kultur,  lagstiftning,  konst,  litteratur  m.m. i
hög grad bygger på den kristna religionen och dess etik. Vidare ska eleverna
göras medvetna om kristendomens tusenåriga historia i landskapet samt om
att  de  gamla  kyrkorna  och  deras  rika  symbolspråk  vittnar  om religionens
betydelse  för  tidigare  generationer.  Undervisningen  i  religionskunskap  ska
även  orientera  om  övriga  religioner,  deras  heliga  skrifter,  tro,  etik  och
samfundsformer.  Den ska också ge kännedom om andra livsuppfattningar
och  attityder  till  tillvaron än de religiösa.  Undervisningen ska ge eleverna
sådan kunskap som ger förståelse för och beredskap att möta olika religiösa
och livsåskådningsmässiga uppfattningar.  Eleverna ska lära sig respektera
olika uppfattningar i trosfrågor. Dessutom ska undervisningen ge inblickar i
nutidens  tankeströmningar,  etik  och  livsåskådningsfrågor.  Undervisningens
mål är en religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning.”

Målsättningarna för läroplanen i religionskunskap sammanfaller väldigt långt
med det nya lagförslaget. Införandet av ett gemensamt undervisningsämne
kan  alltså  inte  motiveras  med att  bara  den  modellen  skulle  kunna  trygga
barnets och elevens rätt till barnomsorg och skolgång i trygga lärmiljöer, vilket
enligt lagförslaget är en viktig utgångspunkt för reformen.

Domkapitlet  konstaterar  att  den  modell  med  egna  grupper  för  flera  olika
religiösa minoriteter, som förverkligas i Finland, inte är realistisk på Åland med
beaktande av det relativt låga antalet elever och tillgången på lärare för de
olika religiösa traditionerna. Alternativen är följaktligen ett gemensamt ämne
enligt det nu aktuella förslaget eller en utveckling av den nuvarande modellen
med  två  ämnen:  religionskunskap  och  livåskådningskunskap.
Religionskunskapen  kunde  i  så  fall,  som  nu,  lägga  tyngdpunkten  på  den
religion som majoriteten av eleverna tillhör, men även beakta andra religiösa
traditioner  och  irreligiositet.  Domkapitlet  i  Borgå  stift  konstaterar  att  såväl
modellen med ett ämne som modellen med två skilda ämnen har sina styrkor
och svagheter.

Vi ber därför Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
i den fortsatta lagberedningen fästa uppmärksamhet vid följande frågor och
kommentarer:

Fördelen med ett gemensamt ämne är att eleverna att eleverna inte skiljs åt i
olika  undervisningsgrupper  beroende  på  föräldrarnas  val  och  familjens
tillhörighet.  Enligt  lagförslaget  skulle  en  gemensam  undervisning  öka
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allmänbildningen och möjligheten till inkludering i samhället. Kunskapen om
religion skulle därmed öka bland de elever som nu läser livsåskådning, och
tvärtom.

En pedagogisk  motivering  till  modellen  med två  skilda  ämnen är  att  man
beaktar att eleverna inte börjar från noll när det gäller religiösa, kulturella eller
livsåskådningsmässiga traditioner. Undervisningen kan börja med det som är
bekant  från den  egna  familjens  eller  närmiljöns  traditioner  och  efter  hand
vidgas vyerna.

En nackdel med en gemensam så kallad objektiv undervisning är att religion
och åskådningar tenderar bli något som man betraktar och analyserar utifrån
från ett sekulärt perspektiv som inte heller är neutralt. Religioner betraktas lätt
som ideologier med därtill hörande föreställningar om Gud, människan och
verkligheten. Om man frågar troende människor varför de tror och varför de
hör till ett visst samfund är det sällan läromässiga aspekter som man hänvisar
till.  Snarare  handlar  det  om  konkreta  erfarenheter  som  till  exempel  en
stödande  gemenskap,  en  trygghet  i  gudsrelationen,  uppskattning  av
traditioner och byggnader som ger samhörighet över generationsgränserna,
firandet av högtider och vändpunkter i livet. 

Ifall  man  går  in  för  ett  gemensamt  ämne  ställs  man  inför  följande  svåra
utmaningar: Hur byggs lärokurserna upp till mål och innehåll så att eleverna
kan lära sig religiös läskunnighet både i sin egen tradition och i andras? Är
det rimligt att förutsätta att en och samma lärare skall ha den kunskap som
behövs för att undervisa både om olika religioner och olika livsåskådningar?
Det  ställs  höga krav på läraren och läroplanen då det  gäller  att  samtidigt
kunna  tillgodose  behoven  hos  elever  tillhörande  den  evangelisk-lutherska
kyrkan, olika religiösa minoriteter och hos barn vars föräldrar inte alls vill att
de  skall  delta  i  religionsundervisning.  Det  är  också  värt  att  notera  att
lärarutbildningen i  Finland inte automatiskt  ger  dessa färdigheter,  eftersom
undervisningen i religion och livsåskådning är uppbyggd på ett annat sätt. Vad
betyder det i  praktiken i detta sammanhang att  lagförslaget eftersträvar en
likvärdig utbildning? Finns det inte en risk att undervisningen blir så ytlig och
allmän, att ingen känner igen sig i hur deras tradition eller religion beskrivs?
Finns  det  också  en  risk  att  föräldrar  till  de  barn  som  nu  deltar  i
livsåskådningskunskapen  kommer  att  anhålla  om  befrielse  från
undervisningen i det gemensamma ämnet?

I den nu gällande läroplanen för religionskunskap understryks målsättningen
att eleverna skall lära sig ”om kristendomens tusenåriga historia i landskapet
samt  om  att  de  gamla  kyrkorna  och  deras  rika  symbolspråk  vittnar  om
religionens  betydelse…”  Vilket  utrymme  kommer  i  det  nya  gemensamma
ämnet  att  ges  till  den  kristna  traditionen  som  långt  format  den  åländska
kulturen? Är det förenligt med det nya ämnets principer att ge mer utrymme
innehållsmässigt  till  någon  viss  tradition  eller  religion?  I  till  exempel
språkundervisning, historia och samhällsorienterande ämnen är det självklart
att man prioriterar målsättningen att eleverna skall förstå sitt eget modersmål,
sin egen historia och det egna samhällets (och i Ålands fall även landskapets)
samhällsskick, och först därefter vidgar man perspektivet till andra traditioner
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och kulturer. Borde inte samma princip tillämpas även inom undervisningen i
religion och livsåskådning?

Domkapitlet  konstaterar  med glädje  att  det  även om förslaget  förverkligas
fortfarande skall var möjligt att i skolorna ”utöva kulturella handlingar som kan
förknippas med religion såsom psalmer,  firandet  av högtider och besök till
kyrkor.”

Domkapitlet  anser  att  Landskapsregeringen  i  första  hand  skulle  välja  att
utveckla  den  nuvarande  modellen  med  två  skilda  ämnen,  dock  så  att
samarbetet  mellan  undervisningsgrupperna  skulle  öka.  Om
Landskapsregeringen  trots  allt  väljer  att  gå  in  för  ett  gemensamt  ämne
hoppas domkapitlet att de ovannämnda frågorna och utmaningarna beaktas
vid både lagstiftnings- och läroplansarbetet.

Beslutsförslag Domkapitlet avger utlåtande enligt beredningen.

Beslut Enligt förslag.

Sökande av ändring Enligt 24 kap 5 § i kyrkolagen får ändring i detta beslut inte sökas.

Åtgärder: Utlåtandet sänds till Ålands landskapsregering

14.05.2019
Domkapitlet i Borgå stift

Protokollsutdrag 6/2019  7



 

Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 15:15

Underskrifter

Ordförande: Björn Vikström

In fidem: Linus Stråhlman

Justerat: Lars-Eric Henricson

§ 48
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Utdragets riktighet bestyrks 

Linus Stråhlman

notarie

Borgå den 15.5.2019
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