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INFORMATION PÅ NÄSTÄ SIDA 

Blanketten fylls i av dem som är medlemmar i något annat religiöst samfund än den evangelisk-
lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet, samt av dem som inte hör till något religiöst 
samfund men som på grund av sin fostran eller sin kulturella bakgrund deltar i undervisning i en 
religion. 

Uppgifterna förs in i Primus elevregister i fältet Åskådningsämne på fliken Uppgifter. 

Blanketten förvaras i skolan. 

Elevens efternamn och förnamn 

Elevens religion Annan, vilken? 

 Katolicism     Islam  Buddhism   Krishna 

Religiöst samfund som eleven är medlem i 

  Jag anhåller om att eleven ska få undervisning i sin religion 

Om undervisning inte ordnas, deltar eleven i (välj ett av följande alternativ) 

 undervisning i majoritetens religion 

 ersättande undervisning som skolan ordnar 

 ersättande undervisning som elevens religiösa samfund ordnar (inget vitsord antecknas i betyget *) 

 undervisning i livsåskådningskunskap. 

  Jag anhåller inte om att eleven ska få undervisning i sin egen religion 

Eleven deltar i (välj ett av följande alternativ) 

 undervisning i majoritetens religion 

 ersättande undervisning som skolan ordnar 

 ersättande undervisning som elevens religiösa samfund ordnar (inget vitsord antecknas i betyget *) 

 undervisning i livsåskådningskunskap. 

Ort och datum Vårdnadshavarens underskrift och namnfortydligande 

*) Ett intyg över ersättande undervisning som elevens religiösa samfund ger ska lämnas in till skolan. Intyget ska vara 
utfärdat av samfundet. 



INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVAREN 
Deltagande i undervisning i åskådningsämne 
 
Elever som hör till andra religiösa samfund och elever som inte hör till något religiöst samfund kan på 
vårdnadshavarens begäran delta i undervisning i majoritetens religion. Vid Helsingfors stad ordnas som 
undervisning i majoritetens religion undervisning i den evangelisk-lutherska religionen. 
 

• De som hör till det evangelisk-lutherska samfundet deltar alltid i undervisning i den evangelisk-
lutherska religionen 

• De som hör till det ortodoxa samfundet deltar i undervisning i den ortodoxa religionen eller i 
undervisning i majoritetens religion 

• De som inte hör till något religiöst samfund deltar i undervisning i livsåskådningskunskap 
• I undervisning i majoritetens religion (dvs. den evangelisk-lutherska) kan alla elever delta på 

vårdnadshavarens begäran. 
 

För elever som hör till något annat religiöst samfund som är registrerat i Finland än den evangelisk-
lutherska kyrkan eller det ortodoxa samfundet och som inte deltar i undervisning i majoritetens religion 
(ev.luth.) ordnas undervisning i egen religion på vårdnadshavarens begäran. Eleverna ska vara 
medlemmar i det religiösa samfundet eller religionen ska på basis av den fostran som eleven åtnjutit och 
elevens kulturella bakgrund uppenbarligen motsvara elevens religiösa åskådning (13 § 6 mom. i lagen om 
grundläggande utbildning). Skolan kan vid behov begära att elevens vårdnadshavare ger en tillförlitlig 
utredning av medlemskapet i det religiösa samfundet eller av att elevens fostran och kulturella bakgrund 
motsvarar den religion i vilken undervisning ges. Undervisning i en religion som ännu inte ges vid 
Helsingfors stads skolor inleds på begäran av vårdnadshavarna förutsatt att minst tre Helsingforselever 
som hör till ett registrerat religiöst samfund deltar. 
 

• Undervisningsplatsen är i regel elevens egen skola men undervisning i egen religion i grupper sker i 
de här fallen områdesvis. Undervisning ges i enlighet med läroplanerna. Läroplaner för undervisning 
i egen religion för årskurserna 1–9 finns på https://ops.edu.hel.fi/sv/. 

• Eleven kan delta i undervisning i egen religion på begäran av vårdnadshavaren efter att den här 
blanketten Deltagande i undervisning i egen religion har lämnats in ifylld. 

• Om eleven inte deltar i undervisning i majoritetens religion eller i livsåskådningskunskap och 
elevens egen religion eller livsåskådningskunskap inte undervisas i utbildningsanordnarens skolor, 
ordnas annan undervisning eller en handledd verksamhet för hen. 

• I stället för annan undervisning eller handledd verksamhet som ordnas i skolan kan eleven delta i 
undervisning som ges av elevens religiösa samfund. Vårdnadshavaren ska då lämna in en 
utredning till skolan om elevens medlemskap i det religiösa samfundet och deltagande i 
undervisning utanför skolan. Eventuellt vitsord från undervisning som ges av ett religiöst samfund 
ska inte antecknas i betyget. 
 

Val av undervisning i åskådningsämne och relaterade lösningar är emellertid bestående så som andra 
studier och valet kan inte ändras. Om elevens religiösa samfund förändras eller eleven inte längre hör till 
något religiöst samfund, har elevens vårdnadshavare emellertid rätt att ändra valet. Eventuella ändringar 
görs läsårsvis. 

https://ops.edu.hel.fi/sv/
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