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SAMMANFATTNING  

Detta är en konsumtionsuppsats med syftet att sammanställa och analysera tidigare forskning 

gällande religionskunskapsundervisning för årskurserna 1–3. Syftet är definierat i en 

frågeställning: Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning 

gällande läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för 

årskurserna 1–3? Forskningen till denna konsumtionsuppsats samlades in genom databas- och 

manuell sökning. Det insamlade materialet analyserades genom en innehållsanalys för att 

undersöka textens relevans. Utgångspunkter i denna konsumtionsuppsats är att lärarens 

utbildning, förhållningssätt, modeller och strategier är avgörande för undervisningen. Läraren 

ställs inför olika didaktiska möjligheter och utmaningar i sin yrkesroll, detta har i 

forskningsresultat visats sig vara en didaktisk utmaning. Forskningsresultatet visade att lärare 

med ämnesdidaktiska kunskaper i religionskunskap har ett professionellt förhållningssätt i 

undervisningen. Elevers kunskapsutveckling i ämnet bygger på lärarens förmåga till en 

varierande undervisning, användningen av olika modeller och strategier hjälper läraren vid 

planering och genomförande av undervisningen. Den varierande undervisningen och lärarens 

förhållningssätt leder till att eleven får förståelse och acceptans för andra människors 

religionstillhörighet eller icke tillhörighet.  
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Inledning  

Vi har i denna konsumtionsuppsats valt att skriva om religionsdidaktik med anledning av att vi 

i vår lärarutbildning upplevt att det är ett brett och utmanande ämne. I samtal med 

studentkollegor och verksamhetsförlagd utbildning har vi upplevt att många anser att didaktiken 

i ämnet religionskunskap är utmanande. Många studenter upplevde att de saknar tillräckliga 

ämnesdidaktiska kunskaper som i framtiden ska appliceras i kommande yrkesroll. Med 

anledning av detta är utgångspunkten för denna konsumtionsuppsats att behandla olika 

didaktiska möjligheter och utmaningar i läraruppdraget för religionskunskap i årskurserna 1–3. 

Utifrån tidigare forskning om didaktiska möjligheter och utmaningar i läraruppdraget kommer 

vi att granska och analysera hur lärare tolkar, planerar och omsätter läroplanens mål för 

religionskunskap. Vidare kommer vi även analysera hur lärarens förhållningssätt, 

undervisningsstrategier och dialoger i klassrummet kan skapa goda förutsättningar för 

elevernas kunskapsutveckling. Detta för att eleverna ska få förståelse och acceptans för alla 

människors lika värde, oavsett religionstillhörighet eller icke tillhörighet.  

Utifrån samtal med studentkollegor, egna erfarenheter och tankar har vi upplevt att dagens 

samhälle blivit allt mer mångkulturellt. I och med att samhället har blivit allt mer mångkulturellt 

har vi upplevt att lärarens förhållningssätt och undervisning i ämnet religionskunskap blivit mer 

ifrågasatt och utmanande. Vi fann i en artikel ur Pedagogiska Magasinet stöd i att det pågår 

debatter om religionskunskapsundervisning. Sigurdsson (2014, s. 34) lyfter i denna artikel fram 

ett synsätt på hur religionskunskapsundervisning kan bedrivas i skolan i förhållande till dagens 

pluralistiska samhälle. 

Skolans uppgift är inte att bibringa sina elever en viss religion eller ta ifrån dem deras religion - utan 

att lära eleverna att relatera, inte bara kunskapsmässigt utan också socialt, till den religiösa 

pluralismen (Sigurdson. 2014, s.34).  

Sigurdson (2014) säger att skolan och undervisningen i religionskunskap ska syfta till att 

relatera och skapa förståelse för andra människors trosuppfattning, oavsett ursprung 

(Sigurdson, 2014, s. 34). Detta står även i läroplanen, eleverna ska i 

religionskunskapsundervisningen ges förståelse och kunskaper om religioner. De ska även 

bland annat få en ökad förståelse för andra människors religionstillhörighet och trosuppfattning 

(Skolverket, 2017, s.209). Både Sigurdson (2014, s. 34) och Skolverket (2017) skriver att 

eleverna behöver tillhandahålla förståelse för andra människors religionstillhörighet eller icke 

tillhörighet. Vi har av egen erfarenhet upplevt att detta kan ses som en utmaning och möjlighet 
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för lärare i ett mångkulturellt klassrum. Den utmaning och möjlighet som vi uppmärksammat 

är att elever i ett klassrum har åtskilda åsikter och uppfattningar om religioner, vilket ställer 

höga krav på läraren i undervisningen. De didaktiska möjligheterna och utmaningar gällande 

läraruppdraget vi i denna konsumtionsuppsats valt att fokusera på är hur lärare tar sig an ämnet 

religionskunskap. Vi kommer att analysera hur ämnesdidaktiska möjligheter och utmaningar 

hanteras utifrån lärares utbildning, förhållningssätt och undervisning. 

 

Syfte och avgränsningar  

Syftet med denna konsumtionsuppsats är att med utgångspunkt i tidigare forskning granska och 

analysera religionskunskapsundervisning i årskurs 1–3. Vi kommer fokusera på didaktiska 

möjligheter och utmaningar i läraruppdraget inom ramen för hur läraren kan tolka, planera och 

undervisa i religionskunskap utifrån dagens läroplan. Inom ramen för detta har vi även 

avgränsat oss till att granska lärares utbildning, förhållningssätt, undervisningsstrategier och 

dialoger i klassrummet då vi anser att detta skapar didaktiska möjligheter och utmaningar för 

läraren i undervisningen.  

Vi har valt att göra denna avgränsning på grund av att ämnet religionskunskap har ett 

brett omfång. Vi kommer att fokusera på tidigare forskning som berör årskurserna 1–3 och som 

har en tidsaspekt från 2000-talet och framåt. I vår sökning av litteratur visade det sig dock att 

området för årskurserna 1–3 var begränsat, vi fann endast generell religionsdidaktisk forskning 

för hela grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildningen på universitetsnivå. Trots det 

generella resultat vi funnit är det ändå relevant för årskurserna 1–3 då resultatet går att applicera 

i de årskurserna vi begränsat oss till i denna konsumtionsuppsats. Till vår hjälp för denna 

konsumtionsuppsats har vi använt oss av följande frågeställning: 

 

Frågeställning 

• Vilka didaktiska möjligheter och utmaningar lyfts fram i tidigare forskning gällande 

läraruppdragets tolkning, planering och undervisning i religionskunskap för årskurserna 

1–3? 

 

Metod 

Under denna rubrik presenteras tillvägagångssättet för studien – hur vi gått tillväga för att finna 

resultat i tidigare forskning inom religionskunskap för årskurserna 1–3. I denna 
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konsumtionsuppsats har vi granskat och analyserat tidigare forskning för att hitta svar på vår 

frågeställning. För att hitta relevant forskning som är vetenskapligt granskad har vi använt oss 

av två metoder: databas- och manuell sökning. Dessa två modeller kommer nedan att beskrivas 

för att andra läsare ska kunna genomföra en studie med samma fokus och innehåll. 

Presentationen innefattar relevanta sökord som använts vid databassökningen. En del artiklar 

som vid första urvalet ansågs relevanta visade sig vara irrelevanta och istället valdes en del 

forskning ut från dess referenslista. Ett flertal referenser, artiklar och avhandlingar hittades 

genom manuell sökning. Resultatet sökningarna gav oss presenteras under rubriken 

”Materialurval” i form av en forskningstabell och en publikationslista (Eriksson Barajas, 

Forsberg, & Wengström, 2013, s. 74–75). 

 

Urval 

Vi har använt oss av olika sökord för att finna relevant litteratur för konsumtionsuppsatsen. 

Våra sökord presenteras i ”Tabell: Forskningsöversikt” nedan under rubriken ”Materialurval”. 

När vi funnit litteratur bestämdes textens relevans utifrån dess sammanfattning (abstract). När 

vi konstaterat att sammanfattningen var relevant fortsatte vårt arbete utifrån 

konsumtionsuppsatsens syfte och frågeställning. Vi sökte endast på vetenskaplig forskning för 

att säkerhetsställa att litteraturen var refereegranskad (peer reviewed). Vetenskaplig forskning 

som är refereegranskad är en form av kvalitetsgranskning utförd av ämnesexperter. Denna 

kvalitetsgranskning säkerställer att den publicerade forskningen tillhandahåller hög standard. 

Vi har valt att lyfta fram forskningsresultat som är relevanta för årskurserna 1–3. Även 

om flertalet publikationer har ett annat eller bredare omfång än 1–3 är det ändå relevant. 

Publikationerna handlar exempelvis om lärares utbildning och intresse, vilket vi ser som en 

övergripande egenskap hos lärare i alla årskurser.  

 

Databassökning 

För att finna lämpliga artiklar har vi använt databasen: Eric (Educational Resources Information 

Center). Det är en databas med referenser till bland annat avhandlingar, rapporter och 

tidskriftsartiklar inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt. Vi har även använt 

databasen: Libris, det är en nationell söktjänst.   
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Manuell sökning   

Manuell sökning användes då vi ansåg att databassökningarna inte gav tillräcklig relevanta 

sökträffar. Vi använde Google och Skolverkets websidor för att finna avhandlingar och artiklar 

som stämmer in med vårt syfte. Vi har sök i tidigare uppsatser och kunde genom det manuellt 

söka efter avhandlingar och artiklar via dessas litteratur- och referenslistor.  

  

Materialurval 

Under denna rubrik kommer urvalet av material presenteras i en tabell och en publikationslista. 

I tabellen presenteras författare, årtal, titel (publikationstyp), sökning, databas och sökord. I 

publikationslistan presenteras forskningsstudiens publicering, syfte och tillvägagångssätt.  

Tabell 1: Forskningsöversikt  

Författare År Titel (publikationstyp) Sökning Databas & sökord  

Berglund, Jenny 2014 Islamic Religious Education in 

State Funded Muslim Schools in 

Sweden: A Sign of Secularization 

or Not? 

Manuell Google 

Islamic Religious Education in 

State Funded Muslim Schools 

in Sweden: A Sign of 

Secularization or Not? 

Carlsson, David 2016 What is RE teacher knowledge? 

A discourse analysis of 

supervision trialogues in teacher 

education 

(avhandling) 

Manuell Google 

vad är religionslärarkunskap? 

Jonsson, Linda 2016 Mellan tradition och förnyelse  

Utmaningar i 

religionsläraruppdraget 

(avhandling) 

Databas LIBRIS 

avhandling ämne: 

religionsundervisning 

Kittelmann 

Flensner, Karin 

2015 Religious Education in 

Contemporary Pluralistic 

Sweden 

(avhandling) 

Manuell Skolverket 

religionskunskap 

undervisning 

Lorent-Bedmar, 

Vicente & 

Cobano-Delgado, 

Verónica 

2014 The teaching of Religious 

Education in Public Schools in 

the Nordic Countries of Europe 

(artikel) 

Manuell Google 

The teaching of Religious 

Education in Public Schools in 

the Nordic Countries of Europe 

McCreery, Elaine 2005 Preparing primary schools 

teachers to teach religious 

Databas ERIC 

teaching religion AND didactics 

AND primary school 
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education 

(artikel) 

 

Presentation av litteratur 

Lorent-Bedmar, V., Cobano-Delgado, V. (2014), ”The teaching of Religious Education in 

Public Schools in the Nordic Countries of Europe” publicerad i Canadian Center of Science 

and Education. Syftet med artikeln är att undersöka hur kursplaner i religionskunskap skiljer 

sig mellan länder i Norden. Dagens samhällsförändring och mångfald är det som spelar roll för 

hur ämnet religionskunskap ser ut och utformas. Forskarna har analyserat hur konstitutioner 

och olika religiösa aspekter behandlas utifrån kursplaner och läroplaner för de olika länderna i 

Norden.  

Berglund, J. (2014), ”Islamic Religious Education in State Funded Muslim Schools in 

Sweden: A Sign of Secularization or Not?” publicerad i The Nordic Welfare State. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur muslimska friskolor i Sverige undervisar i islamisk 

religionsundervisning (IRE) i förhållande till det svenska skolsystemet då muslimska 

friskolorna är konfessionella. De bedrev religionsutövning utanför den ordinarie lektionstiden. 

De konfessionella inslagen påverkar inte den ordinarie skoltiden. Det var en fältstudie med 

observationer och intervjuer i nio skolor.  

Carlsson, D. (2016), ”What is RE teacher knowledge? A discourse analysis of 

supervision trialogues in teacher education”. Syftet med denna avhandling är att undersöka 

lärares kunskaper i förhållande till svensk lärarutbildning och till ämnesområdet 

religionskunskap (RE). Två forskningsfrågor är i fokus: samtal om vilka kunskaper 

religionslärare har och hur lärarstudenter, lärare och universitet ser på ämnet religionskunskap. 

Studien är genomförd genom diskursanalys, observationer och trepartssamtal på några 

lärarutbildningar i Sverige. Då vi i denna konsumtionsuppsats fokuserar på årskurs 1–3 är inte 

hela avhandlingen relevant. Vi har därför valt att fokusera på läraruppdraget i texten.  

Jonsson, L. (2016), ”Mellan tradition och förnyelse: Utmaningar i 

religionsläraruppdraget”. Denna avhandling handlar om att kritiskt granska utmaningar i 

religionsläraruppdraget i svenska icke-konfessionella grund- och gymnasieskolan. Syftet var 

att belysa den historiska konfessionella kristendomskunskapen jämfört med nutidens icke-

konfessionella religionskunskap i skolan. Avhandlingen behandlar ett historiskt perspektiv på 

läroplaner i skolans historia. Hon förklarar hur skolan genomgått en omvandling mellan 

tradition och förnyelse. Studien gjordes genom att granska Sveriges läroplanshistoriska fält och 
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de styrdokument som skolan vilar på. Då vi i denna konsumtionsuppsats fokuserar på årskurs 

1–3 är inte hela hennes avhandling relevant, utan endast de delar som behandlar läroplanen från 

2011.   

Kittelmann Flensner, K. (2015), ”Religious Education in Contemporary Pluralistic 

Sweden”. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska och analysera hur 

religionsutbildning kan byggas socialt i gymnasieskolans praktik i det pluralistiska 

sammanhanget i dagens Sverige. Det empiriska materialet av studien kommer från tidskriften 

Religions & Livsfrågor från 1994–2011. Analysen baseras på religionslärare och deras lärarroll. 

Då vi i denna konsumtionsuppsats fokuserar på årskurs 1–3 är inte hela avhandlingen relevant.  

McCreery, E. (2005), ”Preparing primary schools teachers to teach religious education” 

publicerad i British Journal of Religious Education. Denna artikel syftar till att undersöka hur 

lärare i grundskolan i England undervisar i ämnet religion. Studien är genomförd i två etapper 

där den första innefattade lärarstudenters observationer av religionslärarare och sedan egen 

undervisning i religion. I den andra etappen genomfördes enkäter och intervjuer som visade att 

ämnet religion var ett känsligt ämne för många som deltog i studien på grund av egna åsikter 

och känslor. Studien visade att en utmaning i ämnet religion är lärares inställning, att den 

påverkar och ger avtryck på religionsundervisningen. 

 

Analysmetod 

Den forskning vi samlat in har bearbetats genom en innehållsanalys inspirerad av Eriksson 

Barajas, et al. (2013). Metoden används för att klassificera och identifiera insamlade data som 

i sin tur stegvist och systematiskt beskriver mönster och teman i innehållet av texter.  

Innehållsanalysen hjälpte oss att sammanställa den lästa litteraturen och sedan bryta ned 

innehållet i mindre delar. Eriksson Barajas, et al. (2013) förklarar att de nedbrutna delarna är 

enklare att bearbeta och undersöka enskilt då innehållet kan synliggörs i ett eller flera nya 

perspektiv (Eriksson Barajas, et al. 2013, s. 146). 

Innehållsanalysen beskrivs i fem steg som vi anser är relevanta utifrån 

konsumtionsuppsatsens syfte och frågeställning. Analysmetodens första tre steg syftar till att få 

en djupare förståelse för vad texten avhandlar. Den djupa förståelsen bygger på att bekanta sig 

med texten; finna koder och kategorier. Det fjärde steget är att klassificera koder och kategorier 

till teman och mönster. Det femte och sista steget i innehållsanalysen innebär att diskutera och 

tolka det funna resultatet med hjälp av ovanstående steg (Eriksson Barajas, et al. 2013, s. 

163,164). Utifrån denna inspiration har vi vid genomläsning av den utvalda litteraturen funnit 
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följande kategorier: lärarutbildning, lärarens förhållningssätt, klassrumsmiljö och samtalets 

betydelse, lärares religionskunskaper, religionsundervisning, religionsundervisning och 

samhällsutveckling. När vi sammanställt kategorierna fann vi teman för hur de olika forskarna 

presenterar ämnet religionskunskap. I samtlig litteratur lyfter forskarna fram didaktiska 

möjligheter och utmaningar som kan ha relevans för elevers lärande och kunskapsutveckling. 

Vid det sista steget Eriksson Barajas, et al. (2013, s. 163,164) beskriver har vi i vår analys tolkat 

och tematiserat forskningsresultatet med ovan nämnda kategorier. Vi har funnit relevanta 

resultat som vi i den slutliga diskussionen har förankrat och diskuterat utifrån det huvudsakliga 

syftet och den frågeställning som denna konsumtionsuppsats bygger på.  

Analys 

Under denna rubrik presenteras resultatet genom kategoriseringar och tematiseringar utifrån 

konsumtionsuppsatsens syfte och frågeställning.  

 

Lärarutbildning 

McCreery (2005) hävdar att lärarrollen bygger på att redan som lärarstudent ska denne få 

möjligheter till utvecklade religionskunskaper under lärarutbildningen, både i teori och praktik. 

Hon har i sin forskning granskat och intervjuat lärarstudenter och lärare ute i verksamheter, för 

att undersöka hur religionsundervisningen bedrivs. Hon fann att ämnet religion inte har hög 

prioritet i lärarprogrammet och lärarstudenter har i praktiken inte fått tillräcklig introduktion i 

”verkligheten” (McCreery, 2005, s. 265).  

McCreery (2005) sammanfattar sina observationer och intervjuer med en förklaring: 

lärarens utbildning är avgörande för kommande yrkesliv. Lärare som fått goda möjligheter för 

kunskapsutveckling under lärarutbildningen och verksamhetsförlagd utbildning erhåller: 

trygghet; erfarenheter och förberedelser för kommande undervisning. Hon hävdar även att 

flertalet av de lärarstudenter och lärare som deltagit i studien anser att ämnet religionskunskap 

är känsligt och påfrestande. Detta grundar McCreery (2005) i att lärarstudenterna och lärarens 

intresse samt inställning till religion påverkas av dennes erfarenheter och egen uppfattning. Vid 

intervjuerna framgick det att de flesta deltagarna var positivt inställda till att undervisa i religion 

men det fanns även några deltagare som var oroliga i religionskunskapsundervisningen. Oron 

grundades i rollen av att vara neutral, undervisa och förmedla korrekt beskrivning av en religion 

som inte vilseleder eleverna. Även undervisning som behandlar förmedling av olika religioners 

traditionella högtider och traditioner var en orolighet för deltagarna i studien. Resultatet kan 
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McCreery (2005) grunda i att deltagarnas oro och rädsla beror på brister av ämneskunskaper i 

religionskunskap, vilket hon kunde se i intervjuerna (McCreery, 2005, s. 272). 

Även Carlsson (2016) hävdar i sin avhandling att lärare behöver goda kunskaper i ämnet 

religionskunskap. Lärarutbildningen ska förse lärarstudenter med utvecklad kompetens i ämnet 

religion för att undervisningen ska kunna bli rik och varierad (Carlsson, 2016, s. 29). Vidare 

skriver han även att lärarstudenter behöver tillgodoses med kompetenta handledare som kan 

vägleda och ge studenten möjlighet till utvecklad kompetens (Carlsson, 2016, s. 41). Carlsson 

(2016) hävdar i sin analys att lärarstudenter inte har fått tillräckliga kunskaper i ämnet 

religionskunskap och detta kan vara problematiskt för nyutexaminerade lärare. Problematiken 

som uppstår är att lärarens ämneskunskaper inte är goda nog, vilket kan leda till att 

undervisningen inte blir jämlik och elevernas utvecklade kunskaper blir begränsade (Carlsson, 

2016, s. 34). 

 

Lärarens förhållningssätt 

McCreery (2005) behandlar i sin artikel hur lärare och lärarstudenter undervisar i 

religionskunskap i grundskolan. Hon hävdar i sitt resultat att lärarrollen är utmanande och att 

lärares egna åsikter och tankar inte får spegla och inverka på religionsundervisningen. Genom 

observationer och intervjuer av lärarstudenter och lärare visade det sig dock att hon har funnit 

underlag för att lärarstudenter och lärares egna åsikter och tankar påverkade deras inställning 

och intresse till ämnet. Hon har sammanställt observationerna och intervjuerna och genom dem 

funnit två övergripande anledningar som flertalet av deltagarna i studien menar att detta beror 

på. Första anledningen är att lärarstudenter och lärare anser att de inte har fått tillräcklig 

kunskapsutveckling i ämnet religionskunskap under lärarutbildningen. Den andra anledningen 

som McCreery (2005) fann i sammanställningen av intervjuerna var att lärarstudenter och 

lärares personliga uppfattning om religioner och värderingar är svåra att hantera i relation med 

det som undervisningen behandlar. Det hon lyfter fram som en viktig utgångspunkt i studiens 

analys är att alla individer ser och tolkar religioner utifrån olika perspektiv, men detta är något 

som inte ska påverka undervisningen (McCreery, 2005, s. 265–266). 

 Även Carlsson (2016) har analyserat lärarstudenter och lärares arbete inom 

religionskunskap. Han har i sin analys funnit att lärarstudenter och lärare som arbetar med 

religion behöver ha kunskaper om ämnet religion, men också om sig själv som lärare. Han 

påstår att lärarens förmåga till empati och sociala förmågor - som att lyssna och visa förståelse 

är centrala för religionskunskapslärare (Carlsson, 2016, s. 137). Den förmåga och det 
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förhållningssätt Carlsson (2016) förklarar menar Johnsson (2016) är utmanande för lärare att 

åstadkomma. Johnsson (2016) har i sitt resultat funnit att lärare anser att det är svårt och 

utmanande att förhålla sig neutral och saklig i undervisningen, i förhållande till läroplanen 

(Carlsson, 2016, s. 137; Johnsson, 2016, s. 25). 

Vidare hävdar Johnsson (2016) efter att ha granskat läroplanens kursplaner att lärare ges 

möjligheter till att tolka kunskapsmålen på olika vis. Lärarens tolkning av innehållet i 

kursplanen utformas och ger nya möjligheter i hur undervisningen utformas. Läraren kan välja 

att variera undervisningen med hjälp av olika didaktiska lösningar, strategier, modeller och 

begrepp (Johnsson, 2016, s. 146, 187). Likväl poängterar Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado 

(2014) att det är upp till varje lärare att styra undervisningen och dess mål utefter 

undervisningstimmarna läraren har till sitt förfogande (Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 

2014, s. 55–56).  

I Kittelmann Flensners (2015) studie visade det sig att eleverna inte hade tillräckliga 

baskunskaper i vissa begrepp som exempelvis helig. Det visade sig även att de hade 

kunskapsluckor i vissa bibliska berättelser och traditioner. Detta ledde till att läraren var 

tvungen att ta tid till att gå igenom olika begrepp med eleverna innan denne kunde gå vidare 

med den egentliga undervisningen. Flera av lärarna betonade vikten av att eleverna var tvungna 

att kunna vissa religiösa begrepp, men att det kan vara svårt att få eleverna att sätta in dem i ett 

sammanhang om de saknar religiösa referenspunkter. Kittelmann Flensner (2015) hävdar dock 

att religiös erfarenhet inte är en förutsättning för religionskunskap då undervisningen är icke-

konfessionell. Fokus i religionskunskap ska vara att få en förståelse för andra människors 

religioner, traditioner och berättelser. Bristen på dessa kunskaper och berättelser var någonting 

läraren var tvungen att förhålla sig till i sin undervisning och försöka ge eleverna det de skulle 

lärt sig tidigare i sin skolgång (Kittelmann Flensner, 2015, s. 176–177). 

Johnsson (2016) påstår att det är viktigt att läraren hittar metoder och förhållningssätt i 

sin didaktiska planering i religionskunskap för att tillgodose alla elever, oavsett 

religionstillhörighet eller icke tillhörighet. Det är viktigt att alla elever känner tillit i 

religionskunskapsundervisningen och till läraren enligt Johnsson (2016). Läraren ska 

respektera elevens tolkning av religion och religionstillhörighet, samtidigt som läraren arbetar 

utifrån läroplanens övergripande mål och innehåll (Johnsson, 2106, s. 128). Att undervisa 

genom olika metoder och förhållningssätt är något som även Kittelmann Flensner (2015) 

granskat och analyserat i sin studie. Hon hävdar att undervisningen i religionskunskap har för 
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avsikt att tillhandahålla produktiva, varierande och tydliga strukturer i klassrummet 

(Kittelmann Flensner, 2015, s. 274).  

 

Klassrumsmiljö och samtalens betydelse 

Eleverna i Kittelmann Flensners (2015) studie blev ibland tillfrågade att reflektera över 

religionsundervisningen utifrån ett personligt plan vilket för religionskunskap som ämne i 

skolan kan vara komplicerat. Hon menar att genom reflektion kan det skapas en möjlighet för 

eleverna att tolka livet och det i sin tur leder till ett identitetsskapande hos individen (Kittelmann 

Flensner, 2015, s. 263–264). Vidare förklarar Kittelmann Flensner (2015) att ”vi” i Sverige ses 

som privata och inte gärna positionerar oss som troende i ett större sammanhang. Hon kunde 

dock i sina observationer se att när eleverna var i mindre grupper vågade de säga att de hade en 

religiös tro. En observation Kittelmann Flensner (2015) särskilt nämner var när en lärare 

frågade elever om de var troende, flera elever svarade då att Henry var kristen. Läraren i 

observationen fortsatte fråga elever och flera av dem svarade att de hade en religiös tro. Vad 

läraren då missade enligt Kittelmann Flensner (2015) var att elevernas kroppsspråk tydligt 

visade att de var obekväma i situationen och inte ville prata om det. Därefter tog lektionen slut 

och enligt Kittelmann Flensner (2015) fanns inget tydligt syfte med utfrågningen och läraren 

följde aldrig upp utfrågningen vid ett senare tillfälle.  Hon menar vidare att när lärare undervisar 

i religionskunskap förväntas eleverna vara delaktiga i diskussioner men att som lärare är det en 

hårfin gräns mellan att diskutera religioner och tvinga eleverna att tillkännage sin 

religionstillhörighet (Kittelmann Flensner, 2015, s. 145–147). Detta är någonting även Carlsson 

(2016) har uppmärksammat i sin studie. Han menar genom att låta eleverna tala om sin 

trosuppfattning kan läraren genom professionalism låta eleven förbli privat. Genom att lyfta 

och jämföra olikheter och likheter i religioner i en trygg diskussion i klassrummet skaps en 

förståelse för individens egna tankar och åsikter. En viktig aspekt som framgick var att i 

mångkulturella klassrum ska läraren inte efterfråga elevernas religionstillhörighet för att uppnå 

ett inkluderande klassrum. Eleverna ska ses som enskilda individer och inte som en representant 

för en religion (Carlsson, 2016, s. 29–30).  

Vid religionskunskapsundervisningen i klassrummet påstår Carlsson (2016) att det är 

viktigt för lärare och elever att det finns plats och utrymme för samtal och frågor om religion. 

Han förklarar att ett dynamiskt och dialogiskt klassrumsklimat med eleverna möjliggör ett 

lärande. Ett öppet klimat i klassrummet för lärare och elever kan bidra till utvecklade kunskaper 

och ger ökad förståelse för andra människor (Carlsson, 2016, s. 28, 202). Genom att ha ett 
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tillåtande klassrum menar även Johnsson (2016) att fördelar skapas i religionskunskapen. Det 

är ett brett ämne med utrymme för frågor, både allmänna och djupa frågor som kan beröra 

människors belägenhet och ställning i närsamhället och i världen. Även etiska och existentiella 

frågor får plats i undervisningen, exempelvis frågor som berör livets mening och religionens 

roll i samhället (Johnsson, 2016, s. 136).  

Vidare såg Kittelmann Flensner (2015) genom observationer och intervjuer att det 

förekom nedlåtande kommentarer i klassrummet. En del kommentarer valde läraren att inte 

följa upp, hon förklarar att det kan finnas olika anledningar till detta. En anledning kan vara att 

läraren inte hörde kommentarerna och/eller ansåg dem inte vara ett problem. En annan 

anledning kan vara att läraren inte hade förmåga och kunskaper att ta tag i de nedlåtande 

kommentarerna. Kittelmann Flensner (2015) hävdar genom detta i sin analys att det är viktigt 

att läraren är medveten om vad eleverna diskuterar och talar om, för att ha ett bra 

klassrumsklimat och kunna vidta åtgärder (Kittelmann Flensner, 2015, s. 274). Detta hävdar 

även Carlsson (2016, s. 28) och förklarar att lärare genom sitt läraruppdrag ska förmedla 

förståelse och förmåga för den öppna dialogen i klassrummet mellan elever och lärare.  

Elevernas förståelse och förväntningar påverkas av vad som sker i klassrummet. Det är 

inte bara lärares åsikter och tankar som kan speglas i klassrummet. Även elevernas sätt att tolka 

olika religioner kan skapa diskussioner i klassrummet (Kittelmann Flensner, 2015). Kittelmann 

Flensner (2015) utförde klassrumsobservationer i sin studie, och såg klassrummet som ständigt 

föränderligt, beroende på aktörernas handlingar. Lärares undervisningsstrategier och tematiska 

undervisning i förhållande till elevernas intresse leder till att elevernas tidigare kunskaper och 

förväntningar uppfylls inom ramen för religionskunskapen och dess läroplan (Kittelmann 

Flensner, 2015, s. 263–264).  

En annan utgångspunkt Kittelmann Flensner (2015) har sett är att naturvetenskapen i 

många fall har ersatt religionen i klassrummet. Religion förklaras av strävan efter förklaringar 

där människor eftersökt svaren på ”de stora frågorna” om livets ursprung. Vetenskapen har idag 

gett svar på flera av dessa frågor och behovet av religion har då minskat. Skolan ska ge eleverna 

religion och vetenskap genom ett kritiskt perspektiv och tänkande. Hennes sekularistiska 

diskurs visade att där religionen tidigare svarat på frågor finns nu naturvetenskapen som ett 

alternativ vilket hon menar kan få konsekvenser då eleverna inte får förståelse för perspektiv 

och respekt för människor med olika bakgrund och religionstillhörighet. Detta kan enligt 

Kittelmann Flensner (2015) leda till att eleverna inte når upp till de kunskapskrav som finns i 

läroplanen för religionskunskap (Kittelmann Flensner, 2015, s. 152).  
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Lärarens religionskunskaper 

Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) hävdar att det är läraren själv som gör 

grundläggande val i sin undervisning. Lärare ska följa läroplanen och den kursplan ämnet 

religionskunskap innehåller men tillvägagångssättet i undervisningen i förhållande till eleverna 

uppnår kunskapskraven är lärarens eget ansvar (Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014, s. 

55). Detta är någonting som Johnsson (2016) exemplifierar i sin avhandling då hon menar att 

religionskunskapsundervisningen inte enbart får handla om fakta och formler som är lätta att 

“plugga in”. Faktakunskaper leder inte eleverna vidare, utan detta måste balanseras med andra 

typer av undervisningsstrategier (Johnsson, 2016, s. 144). Läraren planerar och strukturerar sin 

undervisning genom att välja modeller och strategier som hen anser är relevanta för det aktuella 

målet undervisningen syftar till. Detta kan ses som en möjlighet och utmaning för läraren i 

undervisningen. Det vilar ett stort ansvar på läraren gentemot eleverna och deras förutsättningar 

för att nå kursplanens mål för ämnet, enligt Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014, s. 55).  

Carlsson (2016) har som utgångspunkt i sin studie undersökt olika perspektiv gällande 

religionskunskapslärarens kunskaper i ämnet religion. Han förklarar religionslärarkunskap 

utifrån tre kategorier som i sin tur innefattar olika teman som är centrala för en kompetent lärare. 

Den första kategorin behandlar att läraren ska kunna sitt ämne, kunna behärska fakta om ämnets 

kärna, begrepp och mångfald. Läraren ska även kunna problematisera olika 

representationsformer och fördjupningar i det som undervisas. Vidare under denna kategori ska 

läraren medvetet kunna förmedla olika tid- och rumsaspekter som kan ha relevans för 

undervisningen. Den andra kategorin behandlar lärarens förhållningssätt i att känna och möta 

eleverna. Läraren ska känna samt använda förförståelse i mötet med eleverna och kunna 

individ- och nivåanpassa undervisningen. Under denna kategori är kommunikation en viktig 

utgångspunkt i skapandet av dialoger och elevutsagor i klassrumsundervisningen. Den tredje 

och sista kategorin behandlar att läraren ska vara medveten om hur hen fungerar som person. 

Ledarskap, objektivitet och reflektion är tre viktiga utgångspunkter för lärarens 

kompetensutveckling i religionsläraruppdraget. Genom dessa tre kategorier framgick det från 

trepartssamtal och intervjuer med religionskunskapslärare att kategorin att kunna sitt ämne var 

det dominerande samtalsområdet. De två andra kategorierna att känna och möta eleverna och 

fungera som person diskuterades men tog inte lika stor plats. Handledningssamtal för 

lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning har uppmärksammat att ämnesspecifik kunskap 

är en central utgångspunkt för religionslärarkunskap (Carlsson, 2016, s. 191).     
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Vidare har Carlsson (2016) analyserat steget från att utvecklas från lärarstudent till att bli 

lärare. Han har funnit resultat i att grunden för att fungera som ledare i ett klassrum handlar om 

religionsdidaktikens lärarutbildningspraktik. Steget från lärarstudent till att bli lärare innebär 

att tillhandahålla tapperhet i att framhäva sin position, kunskap och ledarroll i undervisningen. 

Han förklarar även att kunniga religionskunskapalärare inte enbart får förmedlar stereotypa 

förenklingar i undervisningen utan erforderlig hantering av mångfald och variation är centrala 

utgångspunkter i religionskunskapsundervisningen (Carlsson, 2016, s. 199–201).  

 

Religionsundervisning och samhällsutveckling 

Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) beskriver i sin analys hur målen för Sveriges 

religionskunskap ser ut, vad kursplanen och läroplanen innehåller. De förklarar att 

religionskunskapen är icke-konfessionell och obligatorisk i svensk grundskola. Ett av målen de 

beskriver i sin forskning som likväl finns i nuvarande läroplanen är att eleverna ska få 

kunskaper om de tre största världsreligionerna och dess traditioner i årskurserna 1–3. Eleverna 

ska även skapa förståelse för religioners syfte och religionsrollen ska främja ett socialt 

sammanhang för att förebygga segregering i samhället (Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 

2014, s. 55; Skolverket, 2017, s. 213).  

Vidare skriver Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) i sin artikel att det är viktigt 

att arbeta med de grundläggande mänskliga rättigheterna i undervisningen. De nämner att varje 

utbildningssystem ska arbeta utifrån kursplaner och läroplan för att tillhandahålla och förmedla 

respekt för tanke-, samvets- och religionsfrihet. Politiker inom Europa vill identifiera, främja 

och utveckla utbildningssystemen till mer homogena. Frågan om religionsfrihet har varit en 

upprepad fråga i Europaparlamentet, de olika länderna inom Europa bedriver ämnet religion på 

åtskilda sätt. Det finns de länder som har fri religionskunskap, vilket innebär att elever och 

föräldrar på egen hand väljer vilken religion barnet ska utbildas i och/eller om barnet ska läsa 

religion eller inte (Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014, s. 51). 

Vidare förklarar Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) att religionskunskapens roll 

i skolan har förändrats genom den mångkulturella samhällsförändringen som skett i Sverige. 

Det beror enligt dem på att det svenska samhället idag har en större kulturell mångfald än 

tidigare. De förklarar att ämnet religionskunskap i Sverige har och genomgår en förändring i 

skolan på grund av samhällsförändringen. Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) hävdar 

att det finns en viss oenighet hos beslutsfattare inom skolsystemet angående 

religionsundervisningen. Oenigheten handlar om huruvida det är kyrkan och andra religiösa 
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gruppers ansvar att utbilda i religion, eller om det är skolans uppgift. Ett av resultaten i studien 

visade att oberoende om elever har en religionstillhörighet eller inte, är det skolans skyldighet 

att fostra eleverna till att bli egna individer med tankar och åsikter. Genom att ta detta 

fostransuppdrag in i religionsundervisningen får eleverna en ökad förståelse för andra 

människors sätt att tänka och förstå omvärlden (Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado, 2014, s. 

55–56).  

Genom intervjuer av lärare och elever fann Kittelmann Flensner (2015) att de svenska 

traditionerna har stor plats i undervisningen. Hon fann att flera lärare följer svenska traditioner 

och högtider längst med det kristna kalenderåret. Lärarna som deltog i studien förklarar ett 

exempel om julfirande: det är en högtid och tradition som är lätt att omfamna, oavsett om den 

uppfattas som en religiös eller kulturell tradition. Det blev uppenbart att vissa elever inte firar 

jul och genom detta inte hade förståelser och kunskaper i julprydnader samt vad de symboliserar 

och syftar till. De lärare som deltog i studien förklarar att deras mål med undervisningen om 

traditioner och prydningars roll: eleverna skulle reflektera och skapa förståelse för olika 

traditioner (Kittelmann Flensner, 2015, s. 205–208).  

Kittelmann Flensner (2015) förklarar vidare i sin analys att didaktikens innebörd i 

religionskunskap är ifrågasatt till följd av den sekularisering och de ökade samhällsskillnader 

som finns idag.  Religion som ämne är ifrågasatt; religionsfriheten i förhållande till 

sekularisering, monokulturellt kontra mångkulturellt ställer frågor hur homogenitet ska skapas 

för att uppnå homogena grupper angående tolerans och neutralitet i undervisningen (Kittelmann 

Flensner, 2015, s. 266). Även Johnsson (2016) förklarar hur religionslärar-uppdraget 

uppmärksammas vid offentliga diskussioner och den osäkerhet som idag kan finnas i och med 

dagens sekulariserade samhälle. Hon skriver att skolans tidigare uppdrag var att fostra eleverna 

i det kristna samhället, men idag ser det annorlunda ut på grund av den mångkulturella 

utvecklingen (Johnsson, 2016, s. 21). Kittelmann Flensner (2015) menar att skolan kan ses som 

en reflektion av samhället vilket återspeglas i klassrummet. Globaliseringen och den ökade 

migrationen har haft en påverkan av förståelsen i den sociala process vi står under. Det har lett 

till ökade krav och respekt på att det allt mer olika och pluralistiska samhället lever upp till 

religions- och åsiktsfrihet. Skolan är där med en brygga mellan den offentliga och privata 

sfären. Skolan lär ut och undervisar i de mänskliga rättigheter människan har och kan genom 

religionskunskap diskutera svåra ämnen, bland annat demokrati och åsiktsfrihet (Kittelmann 

Flensner, 2015, s. 273). 
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Berglund (2014) har i sin studie analyserat hur undervisningen i en konfessionell 

muslimsk friskola i Sverige bedrivs. Detta gjorde hon med anledning i upprättandet av offentligt 

finansierade muslimska friskolor i Sverige då det förs debatter om dessa skolor ska bedrivas 

eller inte bedrivas. Debatternas utgångspunkt är att det bedrivs religionsutövning utanför 

ordinarie undervisningstid. Eleverna blir i studien undervisade om Islam före och/eller efter 

övrig undervisningstid av lärare som representerar Islam (Berglund, 2014, s. 275). Det Berglund 

(2014) funnit i sitt resultat var att lärarna som deltog i studien ansåg att elever som undervisas 

i religionskunskap i en konfessionell skola inte får samma förutsättningar som elever i en icke-

konfessionell skola får. Elevernas religionskunskap om andra religioner i en konfessionell skola 

undervisas istället i ämnena historia och samhällskunskap (Berglund, 2014, s. 281–282, 294) 

En säregen funktion inom religionskunskapsundervisning är att vissa elever har en 

religionstillhörighet och andra inte, vilket Kittelmann Flensner (2015) påstår kan påverka 

undervisningen. Hennes studie visade ändock att vissa elever som tillkännagav att de var icke-

troende ändå i vissa avseenden relaterade till religion och dess traditioner, eller andra 

livsåskådningar (Kittelmann Flensner, 2015, s. 263–264). Johnsson (2016) skriver i sin 

avhandling att trots att skolan ska vila på en icke-konfessionell grund förmedlas ändå 

värderingar. Hon förklarar att lärare behöver hitta en balansgång i att vara neutrala och sakliga 

enligt läroplanen. Läraren ska samtidigt kunna ha förståelse för funderingar, tankar och 

reflektioner i undervisningen (Johnsson, 2016, s. 125–127). 

Diskussion 

I diskussionen kommer resultatet redogöras i förhållande till konsumtionsuppsatsens syfte och 

frågeställning. Vi kommer att presentera centrala fynd vi funnit utifrån de resultat som 

framkommit vid tidigare forskning. Detta presenteras genom en sammanställning av våra 

utvalda kategoriseringar och tematiseringar. De centrala fynden kommer att tolkas, diskuteras 

och sammanfattas kritiskt. Vidare kommer vi även reflektera över eventuellt behov av ny 

och/eller vidare forskning. Syftet med denna konsumtionsuppsats är att sammanställa resultat 

av tidigare forskning gällande didaktiska möjligheter och utmaningar i läraruppdraget för 

religionskunskapsundervisning för årskurs 1–3. Det visade sig att forskningsunderlaget för 

årskurserna 1–3 var begränsat. Vi fann endast generell religionsdidaktisk forskning för hela 

grundskolan, gymnasieskolan och lärarutbildningen på universitetsnivå. Trots det generella 

resultatet vi fann är det ändå relevant för årskurser 1–3 då resultatet går att applicera i de 

årskurserna vi begränsat oss till i denna konsumtionsuppsats. Vi har valt att avsluta och 
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sammanfatta denna konsumtionsuppsats med en diskussion gällande vidare forskning i 

religionskunskap för årskurserna 1–3. Vi anser att det finns behov för djupare didaktisk 

forskning inom detta fält, vilket vi nedan kommer argumentera för.  

Ett tema behandlar kategorierna lärarutbildning, lärarens förhållningssätt, och lärarens 

religionskunskaper. Det vi fann under bearbetningen av analysen var att flera av forskarna 

(Carlsson, 2016; Johnsson, 2016; McCreery, 2005) behandlar hur läraruppdraget ser ut i 

relation till religionskunskap. Carlsson (2016) och McCreery (2005) diskuterar vikten av att få 

goda ämneskunskaper under lärarutbildningen. Detta är någonting vi erfarenhetsmässigt kan 

relatera till då vi själva har upplevt att vår lärarutbildning tillhandahållit förutsättningar för 

didaktiska ämneskunskaper inom religionskunskap. Carlsson (2016) förklarar vikten av 

kompetenta handledare som vägleder och ger lärarstudenten möjlighet till utveckling i 

praktiken och “verkligheten”. Detta är något vi även ser i Odenstad (2014), som förklarar vikten 

av lärares ämnesdidaktiska kunskaper. Hon förklarar att läraren i de ämnesdidaktiska valen ska 

reflektera kring undervisningens form och innehåll. Undervisningssituationer kan för en lärare 

variera beroende på elevgrupp och den individuella individens förutsättningar, därför behöver 

lärare anpassa undervisningen utifrån växlande undervisningsförhållanden. I och med detta 

framhålls vikten av lärarens ämnesdidaktiska kunskaper i förhållande till god undervisning som 

skapar förutsättningar i elevernas utvecklade lärande (Odenstad, 2014, s. 11).  

Vidare förklarar Carlsson (2016) och Johnsson (2016) att läraren behöver vara objektiv 

och neutral, egna personliga tankar och åsikter får inte påverka undervisningen (Carlsson, 2016; 

Johnsson, 2016). En viktig aspekt vi fann i analysen var att lärarens förhållningssätt till religion 

kan vara avgörande för eleverna i undervisningen. Carlsson (2016) fann i sitt resultat att 

kompetenta lärare behöver vara medvetna och kunna reflektera över sin undervisning, vilket 

han påstår hjälper och stärker läraren i klassrummet. Genom att vara medveten om sin 

undervisning och utvärdera sin lärarroll kan läraren bli trygg i sin undervisning. Detta är centralt 

för alla som arbetar och verkar inom ramen för skolan. Löfstedt (2011) förklarar att 

utgångspunkten i religionskunskapsundervisningen syftar till att alla elever ska känna sig 

inkluderande i undervisningen. Inkluderingen handlar om att eleverna ska få förståelse för sig 

själva som individ men även för andra människor, det handlar inte bara om andras religion 

(Löfstedt, 2011, s. 216–217). Vår samlade bild av detta är att en lärare behöver vara medveten 

och kompetent i undervisningen för att eleverna ska få förutsättningar i sitt utvecklade lärande 

om sig själva och om andra människor. Vi ser även att en kompetent lärare blir trygg och 

medveten i och om sin undervisningsroll genom detta. 
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Vi fann även i analysen att en öppen och tillåtande klassrumsmiljö ger elever möjligheter 

att med utgångspunkt i sin egen bakgrund skapa intresse för religion. Detta leder till att elever 

och lärare via dialoger kan få ökade förutsättningar i att lära tillsammans (Carlsson 2016). Detta 

är något Kittelmann Flensner (2015) hävdar är en utmaning då klassrummet innehåller många 

individer som ser på religion utifrån olika perspektiv. Hon förklarar att elevernas förståelse och 

förväntningar för religionskunskap påverkas av vad som sker i klassrummet och det är där i 

utmaningen för läraren och dess förhållningssätt har en betydelsefull roll för elevernas 

klassrumsmiljö. 

Vidare förklarar Lorent-Bedmar & Cobano-Delgado (2014), Johnsson (2016), och 

Kittelmann Flensner (2015) hur läraruppdraget ser ut i förhållande till läroplanen. Samtliga 

beskriver hur läraren är fri att undervisa genom olika modeller, strategier och metoder. 

Läroplanens kursplan för religionskunskap innehåller mål som eleverna ska uppnå, men det är 

fritt för läraren att styra undervisningen inom ramen för de undervisningstimmar hen har till 

förfogande. Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) förklarar att lärarens fria tolkning av 

läroplanens kursmål för religionskunskap ger lärare både möjligheter och utmaningar. 

Forskarna lyfter fram att möjligheterna är följande: didaktiska val – i egenskap av olika 

modeller, metoder och strategier. Dessa möjligheter menar forskarna även kan ses som 

utmanande då undervisningen kan behandla begrepp och termer som kan bli ogripbara för 

eleverna. Dock förklarar forskarna att läraren behöver vara medveten om att alla individer lär 

och utvecklas på olika sätt, därför är valet av tillvägagångssätt en utmaning. Vår samlade bild 

av detta är att uppmärksamma didaktiska möjligheter och utmaningar i 

religionskunskapsundervisningen. Vi har i analysen funnit att lärarens didaktiska kunskaper 

skapar möjligheter och utmaningar genom olika undervisningsmodeller, strategier och metoder. 

Inom ramen för läroplanens kursinnehåll och kunskapskrav för ämnet religionskunskap är det 

lärarens uppdrag att finna och använda lämpliga modeller, strategier och metoder i förhållande 

till att eleverna ska uppnå målen. Detta är även någonting vi kan läsa i läroplanens första del, 

Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017). Där står det att undervisningen ska lämpa 

sig till den enskilde individens behov och förutsättningar (Skolverket, 2017, s.8). Samtliga 

forskare hävdar att läraren måste tillhandahålla lämpliga didaktiska val i hanteringen av olika 

undervisningsstrategier som gynnar elevernas förutsättningar och förmågor för 

kunskapsutveckling. Genom detta kan vi sammanfatta att lärare behöver didaktiska 

ämneskunskaper för att den enskilde individen i klassrummet ska få kunskaper i 

religionskunskap utifrån dennes behov och förutsättningar.  
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En annan utmaning och möjlighet vi funnit vid bearbetningen av analysen var 

tematiseringen: hur religionskunskapen har och kommer förändras över tid i samband med 

samhällsutvecklingen. Lorent-Bedmar och Cobano-Delgado (2014) och Kittelmann Flensner 

(2015) förklarar att samhällsutvecklingen beror på att vi har en ökad globalisering och 

migration. Samhällsutvecklingen har kategoriserat skolan: kommunala skolor och friskolor 

med en icke-konfessionell undervisning. Det innebär att alla elever inkluderas i 

religionskunskapsundervisningen oavsett religionstillhörighet eller icke tillhörighet. Det finns 

även friskolor som bedriver konfessionell inriktning. Den konfessionella skolan separerar 

elever utifrån religionstillhörighet, vilket Berglund (2014) undersökt i sin studie. Hon 

granskade hur undervisningen kan gynna och/eller missgynna elever och deras förutsättningar 

för kunskapsutveckling i ämnet religionskunskap. Det hon fann var att eleverna i hennes studie, 

som går i en muslimsk friskola med konfessionell inriktning, inte får likvärdig 

religionsundervisning, jämfört med eleverna i en icke-konfessionell skola. Eleverna i de 

muslimska friskolorna får religionsundervisning i andra ämnen, vilket kan leda till att de inte 

får likvärdig förståelse och acceptans för andra människors religionstillhörighet eller icke 

tillhörighet. Vår samlade bild av detta är att elever i en icke-konfessionell skola inkluderas i 

religionskunskapsundervisningen, oavsett religionstillhörighet eller icke tillhörighet. Elever i 

en konfessionell inriktad skola separeras i undervisningen utifrån religionstillhörighet. I och 

med den ökade globaliseringen och migrationen har det uppstått fler konfessionella inriktade 

skolor i Sverige.  

  

Vidare forskning 

Samtliga forskare i vår studie kommer fram till att det behövs göras ytterligare studier inom 

religionsdidaktik, då det inte finns tillräckligt med forskning inom fältet för 

religionsdidaktikens möjligheter och utmaningar. Detta är någonting även vi sett och 

uppmärksammat då vi genom sökningar haft svårt att finna tillräckligt relevant forskning inom 

fältet för årskurs 1–3. Vi är intresserade av att göra mer forskning inom ramen för 

religionsdidaktik för årskurserna 1–3, specifikt av hur lärare hanterar och arbetar med 

didaktikens möjligheter och utmaningar i religionskunskapsundervisningen för årskurserna 1–

3 med tanke på den fortsatta samhällsutvecklingen. 

I analysen av tidigare forskning har vi utifrån konsumtionsuppsatsens syfte och 

frågeställning funnit att religionsdidaktik är ett begränsat område inom det svenska fältet. Vi 

har i vår databas- och manuella sökning endast sökt efter svensk forskning, dock har vi inte 
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funnit några resultat för de specifika årskurserna 1–3. Vi fann forskning som sträckte sig över 

hela grund- och gymnasieskolan och universitetsutbildningar för lärarstudenter. Detta ledde till 

att vi har utfört en generell överblick i förhållande till vår frågeställning. Det generella resultatet 

vi funnit går att applicera i de aktuella årskurserna för denna konsumtionsuppsats.  

Vi vill i vår framtida yrkesroll som lärare ha ett inkluderande klassrumsklimat där alla 

elever känner tillhörighet. Med fortsatt granskning av forskning och samhällsdebatter blir vi 

medvetna om den ständiga samhällsutvecklingen. Genom fortsatt forskning, beprövad 

erfarenhet och ämnesdidaktiska kunskaper tror vi i vår kommande yrkesroll att det leder till en 

medveten och trygg undervisning. Vi tror detta leder till att eleverna får ökad förståelse och 

acceptans för alla människors lika värde, oavsett religionstillhörighet eller icke tillhörighet i 

undervisningen.   
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