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Avhandling om religionsundervisning
utsedd till Skolportens favorit

Elever har tankar kring religion, tro och icke-tro, som sällan eller aldrig lyfts i
undervisningen eller i läromedlen. Det konstaterar Fredrik Jahnke som forskat
om religionsämnet i skolan. Nu har avhandlingen valts till favorit av
Skolportens lärarpanel.

Fredrik Jahnke har studerat hur elever i årskurs 3, 6 och 9 pratar om, skapar
mening i relation till och begripliggör religion i sin vardag tillsammans med
sina skolkamrater. Forskningsresultatet visar bland annat att eleverna är i
behov av att utveckla fler tolkande repertoarer när det handlar om religion.



- Elever är ofta begränsade till det sätt att tala om religion som de lär sig
genom undervisningen i skolan. Det finns ju många sätt att prata om och
förstå religion, men eleverna har inte språket för att prata om religion eller
vad det är. Detta begränsar deras möjligheter att skapa mening i förhållande
till religion och förstå sig på andras sätt att tänka och resonera, säger Fredrik
Jahnke i en intervju med Skolportens forskningsmagasin.

”Lärarpanelen fastande denna gång för en avhandling om religionsämnet.
Liksom Fredrik Jahnke förvånades vi över att så många elever uttrycker att de
tror på något. Även elever som tar avstånd från religion visar intresse för
ämnet. Att elever undviker att tala sinsemellan om religion för att slippa bli
osams, var en riktig ögonöppnare för oss”, skriver Lärarpanelen i sin
motivering.

Skolportens intervju med Fredrik Jahnke hittar du här. Den är publicerad i
Skolportens forskningsmagasin nr 4/2021.

Avhandlingen som lades fram vid Södertörns högskola hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Skolportens lärarpanel hittar du
här.

Skolportens lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan
som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda
avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om
lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29,
susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-
506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Om Skolporten ABSkolporten mål är att underlätta vardagen för skolans
lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i
sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter,
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debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra
övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.
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