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Abstract 
 

Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både didaktiska 

möjligheter och utmaningar. Vidare kan det vara komplicerat att ta med eleverna in i religiösa 

lokaler under obligatorisk undervisningstid, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell. 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka detta närmare genom en hermeneutisk ansats 

där olika forskningar tolkas utifrån uppsatsens frågeställningar.  

Skolinspektionen (2012) pekar på att studiebesöket får och bör göras i religionsundervisningen, 

så länge eleverna inte utsätts för någon trospåverkan. Holmqvist Lindh (2016) menar att all 

undervisning i någon form alltid påverkar, vilket också är meningen med undervisning. De 

didaktiska möjligheterna och utmaningarna problematiseras utifrån det som sker i lokalen, 

lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Vidare problematiseras komplikationer med att 

besöka religiösa platser utifrån den religionsfrihet som råder i Sverige. Denna frihet omfattar 

både frihet till religion samt frihet från religion. Således ska föräldrar kunna skicka sitt barn till 

skolan utan att behöva oroa sig för att barnet blir påverkat av religiösa inslag. 

Jackson (1997), (2009) presenterar hur man bör närma sig religionskunskap utifrån en tolkande 

ansats där öppenhet och flexibilitet får råda både bland lärare och elever. Vidare lyfter han 

vikten av att religionen inte ska vara något abstrakt och konstigt för eleverna utan att alla, 

oavsett religiös eller icke-religiös positionering, kan skapa en förståelse och reflektera såväl 

över sin egen livsåskådning som andras.  

Det som beskrivs vara av värde gällande dessa didaktiska möjligheter och utmaningar visar sig 

vara själva planerandet av studiebesöket, med alla de olika didaktiska val såsom vart man ska 

gå och vem man ska träffa. Vidare visar sig trosrepresentantens roll vara viktig, dels utifrån 

dennes personlighet men även utifrån det inifrånperspektiv som kan erbjudas i studiet av 

religionen.  

Mycket pekar på att om eleverna ska uppnå det ämnesmål i religionskunskap som gäller att 

skapa sig en förståelse för andras livsåskådningar och förberedas för att leva i ett mångkulturellt 

samhälle, kan det vara direkt nödvändigt med studiebesök till olika religiösa platser. Detta 

studiebesök bör då noga planeras och arrangeras utifrån att eleverna får ut så mycket som 

möjligt av besöket och läraren bör följa upp med det viktiga efterarbetet senare i klassrummet.  
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1 Inledning 
 

I Aftonbladet (2019) publicerades en artikel gällande ett studiebesök till en moské som blev 

inställd, på grund av att föräldrar till eleverna protesterat att det inte var lämpligt. Detta skapar 

en nyfikenhet hos mig angående vistelse i en religiös lokal med elever och att det kan uppröra 

utifrån olika infallsvinklar. Jag som blivande religionskunskapslärare anser att studiebesök till 

religiösa samlingsplatser kan ge eleverna fler dimensioner i sitt lärande och skapa ytterligare 

förståelse, samtidigt som det finns både didaktiska utmaningar samt regler att förhålla sig till.  

I dagens religionsundervisning i Sverige finns en komplexitet i det som vi lärare ska undervisa 

samt i de elever som vi har framför oss i klassrummet. I vårt mångkulturella samhälle innebär 

det att det finns elever med religiös positionering och elever med icke-religiös positionering, då 

vi i Sverige anses vara ett av världens mest sekulära länder. Utifrån elevernas 

identitetsformering och de kunskapsmål i ämnet religionsvetenskap, undrar jag om det finns en 

spänning i att både möta sig själv och reflektera över sin egen livsåskådning, samtidigt som 

eleverna ska skapa förståelse för andras sätt att se på livet. Religionskunskap har länge varit 

aktuell i samhällsdebatten, eftersom skolan är icke-konfessionell och inga religiösa inslag får 

förekomma.  

Religionskunskap som ämne är spännande och som lärare gäller det att skapa både intressanta 

och välstrukturerade lektioner där eleverna ges möjlighet att möta sig själv och andra, även om 

man positionerar sig olika. Här kommer studiebesök som undervisningsform väl till pass där 

eleverna får skapa sig en egen uppfattning på plats i en annan miljö och utifrån en 

trosrepresentant skapas ett inifrånperspektiv som komplement till det utifrånperspektiv som 

presenteras i klassrummet. Dock har jag inom mina tidigare VFU-tillfällen stött på ett visst 

motstånd från lärare att planera, organisera och ta med sina elever ut på studiebesök. Det har 

framgått problemområden såsom att tiden är för knapp och att det inte hinns med eller anses 

omöjligt att genomföra utifrån elevernas religiösa positionering då det inte skulle passa sig. 

Enligt skollagen (2010) är skolans mål att låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer 

och vidare utnyttja den information och kunskap som finns hos eleverna, skolans personal och 

i samhället utanför (Lgy11: 10).  

Skolinspektionen menar att studiebesök i religionskunskapsundervisnigen både får och bör 

göras, så länge inte eleverna utsätts för påverkan för att själva tillägna sig den religionen 

(Halvarsson Britton, 2014: 6). Här uppstår ett spänningsfält och jag vill därför fördjupa mig i 

dessa didaktiska möjligheter och utmaningar gällande studiebesök som undervisningsform i 

religionsundervisningen. 

I skolverkets värdegrund (Lgy11) står att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Den tanke som slagit mig utifrån dagens 

mångkulturella skola och religionsundervisning är således att kanske är det just nu vi behöver 

studiebesök i religionskunskapsundervisningen som mest? 

  



 

 

7 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka didaktiska möjligheter och utmaningar gällande 

studiebesök i religonskunskapsundervisningen samt komplikationer utifrån den icke-

konfessionella skolan.   

 Vilka didaktiska möjligheter samt utmaningar gällande studiebesök i religons-

kunskapsundervisningen framförs utifrån den studerade forskningen? 

 Vilka komplikationer framförs i den studerade forskningen gällande studiebesök i 

religiös lokal utifrån den icke-konfessionella skolan?  

 

 

1.2 Disposition 
I det första kapitlet ges en introduktion till uppsatsen där även syftet och de två 

frågeställningarna presenteras. I kapitel två presenteras tre tidigare undervisningsplaner/ 

läroplaner vilka kan visa på en intention som gör studiebesök didaktiskt meningsfullt utifrån 

ämnesmålet. Vidare i kapitlet framställs olika styrdokument som alla kan kopplas till 

undervisningssättet studiebesök i religiös lokal. I kapitel tre presenteras Robert Jacksons 

(1997), (2009), teori gällande hur religion presenteras i undervisningen samt elevers positio-

nering utifrån att skapa förståelse om andra livsåskådningar. Kapitel fyra behandlar valet av 

metod för uppsatsen och hur mitt material valts ut och varför. I kapitel fem presenteras ett 

resultat av de texter jag studerat utifrån en struktur som följer mina frågeställningar. De har 

delats in i tre olika kategorier såsom Det som sker i lokalen, Lokalen i sig samt Trosrepresen-

tantens roll. Detta följs av kapitel sex där resultatet diskuteras i relation till teori och bakgrund 

gällande religionsfriheten. Även detta kapitel följer strukturen som presenterades i resultat-

delen. I slutet av detta kapitel presenteras förslag till vidare forskning. Avslutningsvis i 

uppsatsen finns litteraturlistan samt länkar som använts.  

 

2. Bakgrund utifrån styrdokument 
Här presenteras tidigare undervisningsplan/läroplaner i kristendomsundervisning/religions-

kunskap från åren 1933, 1965 och 1994, där fokus är det lärostoff som kan visa på en intention 

som gör studiebesök meningsfullt utifrån ämnesmålet. Vidare beskrivs gymnasieskolans 

värdegrund, uppdrag och skollag utifrån dagens skola, med fokus på religionskunskaps-

undervisning i religiösa lokaler. 

 

2.1 Tre nedslag i tidigare undervisnings- och läroplaner 
Undervisningsplanen för ”Rikets allmänna läroverk” under året 1933 i kristendomskunskap på 

gymnasiet, benämner elever som lärjungar och har en kursfördelning på fyra gymnasieår. 

Kristendomskunskapen har till uppgift att mana lärjungarna till allvarlig eftertanke i religiösa 

och etiska frågor, få en fördjupad insikt i kristendomens historia, den kristna livsåskådningen 

samt kännedom om främmande religioner. I år 1 behandlades huvuddragen i Israels historia 

med Jesu liv och kännedom om den bibliska litteraturen och dess historia. Fortsättningsvis i år 

två fanns huvuddragen i den kristna religionens och kyrkans utveckling under gamla tiden och 
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medeltiden i dess allmänna kulturella och sociala utveckling. Det ingick även i den kyrko-

historiska kursen en redogörelse för de främmande religioner såsom hellenistiska, islam och 

germanfolkets religion. Vidare i år tre behandlades kyrkans utveckling i den nya tiden i den 

allmänna kulturella och sociala utvecklingen. Gällande den kristna missionen kopplades 

framställning av primitiv religion samt religioner borta i öst. Avslutningsvis i år fyra 

behandlades den kristna tros- och livsåskådningen mot historisk bakgrund i förhållande till det 

nutida kultur- och samhällslivet (Rikets allmänna läroplan, 1933: 2,3). 

1965 års läroplan för gymnasiet är mer detaljerad med mål, huvudmoment, anvisningar och 

kommentarer om lärostoffet. Ämnet kallades inte längre för kristendomskunskap utan religions-

kunskap, där ämnet som uppgift hade  

att meddela kunskap om olika åskådningars innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

till förmån för en viss åskådning, att med särskilt beaktande av situationen i vår egen 

tid orientera om väsentliga moraliska och religiösa problem och ge fördjupad kunskap 

om kristendom och viktiga icke-kristna religioner samt att stimulera eleverna till 

eftertanke och självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor med bevarad 

tolerans mot andras uppfattning (Lgy65: 197). 

Religionskunskapen skulle även lyfta den västerländska livsåskådningsproblematiken gällande 

sönderbrytande av den kristna enhetskulturen, urbaniseringen, liberalismen, väckelserörelserna, 

naturvetenskapen med världsuppfattningens utveckling samt religionsfrihetskravet. Man 

analyserade den moderna människans behov utifrån det materiella, intellektuella, emotionella, 

estetiska, religiösa, gemenskapsbehovet samt behovet av regler och normer (1965: 198).  

Vidare i 1965-års läroplan analyserades religionen utifrån samhällsdebatten, där sanningsfrågan 

och invändningar mot religionen diskuterades ur en moralisk utgångspunkt med Marx och 

Freuds religionsförklaring. Ämnesstoffet skulle ha en nutidsorienterande inriktning och ge 

kunskap om de värderingar som låg till grund för den moral som fanns i hemmet, på 

arbetsplatsen och i politiken. Vidare beskrivs ”I frågor där mening står mot mening skall 

problemläget redovisas, även om själva problemet måste lämnas olöst” (1965: 198). Med detta 

menades att det var bättre låta eleverna veta att lärarens vetande var begränsat, än att ge en 

uppfattning att allt redan var kartlagt. Behandlade man vissa åskådningar måste läraren tänka 

på att uteslutandet av andra åskådningar kunde lämna eleverna med en skev bild. Vilken 

åskådning som dock framställdes, skulle behandlas med respekt och inte behandlas ytligt eller 

karikeras. Stoffet skulle vara ur en pedagogisk synpunkt samt hänga samman och bilda en enhet 

utifrån konkretion. Vidare skulle man stimulera eleverna till levande engagemang genom att ta 

upp aktuellt material ur press, radio och TV. Genom konkreta exempel skulle det påvisas hur 

olika psykologiska och sociala betingelser påverkade människors uppfattning i fråga om 

livsåskådning och etisk syn. Detta skulle belysa att grundläggande behov och känslor var 

gemensamma för alla människor, oberoende av hudfärg och kulturell bakgrund, och möjliggöra 

för eleverna att se hur detta kunde speglades i skilda livsåskådningar (1965: 199). 

Undervisningssättet beskrevs vara lämpligast med gemensam analys och diskussion i klassen 

där elevernas aktiva medverkan med egna synpunkter skulle ses som väsentliga i 

kunskapsutvecklingen. Som hjälpmedel i undervisningen gavs exempel på ett väl utformat bild- 

och ljudmaterial, vilket skulle ge den konkretion och stöd som behövdes för en riktig upplevelse 

av det aktuella stoffet (1965: 205).  
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Ur läroplanen från år 1994 beskrivs i ämnets syfte att eleverna ska möta religioner och 

livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar. Eleverna ska således vidga och fördjupa sin 

erfarenhets- och begreppsvärld samt stimuleras att reflektera över religiösa, etiska och 

moraliska frågor.  

Genom möten med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna 

fördjupa sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor (Lgy94: 62). 

På så vis skulle eleverna ges möjlighet att öka sin tolerans och få en beredskap för att motverka 

förtryck för en religions eller livsåskådnings skull. Vidare öppet diskutera trosuppfattningar och 

stimuleras till egna reflektioner och ställningstagande i livsåskådningsfrågor. Detta för att skapa 

kunskap om innehåll och funktion samt bejaka sin egen identitet, vilket då kräver en 

religionskunskap med både innehållslig och existentiell sida. Här beskrivs mötet mellan olika 

religioner och livsåskådningar som en viktig dimension i undervisningen där eleverna gavs 

möjlighet till fördjupande perspektiv (Lgy94: 63).  

 

2.2 Grundläggande värden i dagens läroplan 
Utifrån dagens läroplan för gymnasieskolan i Sverige (Lgy11) finns vissa grundläggande 

värden som formats till skolans värdegrund, där skolväsendet först och främst vilar på en 

demokratisk grund. Utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och våra 

svenska demokratiska värderingar. I skolans värdegrund står;  

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen ska vara icke-konfessionell (Lgy11, skolans värdegrund).  

Med detta menas att skolan inte får innehålla några religiösa inslag men ska främja förståelse 

för andra människor samt att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vidare att främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lgy11: 1). 

Vidare beskriver värdegrunden skolan som en social och kulturell mötesplats med både 

möjlighet och ansvar för att stärka förmågan hos eleverna att se värdet med kulturell mångfald. 

Detta ska befästas med en trygg identitet och medvetenhet om den egna delaktigheten i vårt 

gemensamma kulturarv samt förståelse för andras villkor och värderingsgrunder. Gällande 

saklighet och allsidighet står det att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och att detta 

ska uppmuntras att föras fram. Vikten ska ligga på betydelsen av personligt ställningstagande 

och när värderingar redovisas, ska det alltid framgå vem det är som står för dem (Lgy11: 2).  

 

2.3 Gymnasieskolans uppdrag och ämnets övergripande mål 
Utifrån aspekten kunskap och lärande beskrivs hur skolan som sådan inte ensam kan förmedla 

alla kunskaper till eleverna, utan skolan ska ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns 

i det omgivande samhället (Lgy11: 4). Övergripande mål såsom att eleven ska ha förmåga att 

kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att vidare kunna ta ställning 

i olika livs- och värderingsfrågor beskrivs. Vidare finns riktlinjer gällande att alla som arbetar 

i skolan ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de ges möjlighet att utvecklas samt 
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möjliggöra en ämnesfördjupning, överblick och sammanhang (Lgy11: 6). Skolans mål är att 

varje elev ska kunna göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Även respektera andra 

människors egenvärde och integritet samt samspela i möten med andra människor utifrån 

respekt för skillnader i bland annat kultur och religion. Riktlinjer som att alla som arbetar på 

skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 

för människor även utanför den närmaste gruppen finns. Vidare att öppet redovisa och 

tillsammans med eleverna analysera olika värderingar och uppfattningar och sedan lyfta 

problemställningar samt konsekvenser av dessa (Lgy11: 8).  

Religionskunskapen utifrån den senaste läroplanen (Lgy11) är icke-konfessionell och ämnet 

ska ha en vetenskaplig förankring. Religionskunskapen ska behandla hur religioner och 

livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling. Vidare hur människor formulerar och 

förhåller sig till existentiella frågor där ämnet ska undersöka trons och etikens betydelse för 

individens upplevelse av menig och tillhörighet. Ämnets syfte är således att eleverna breddar, 

fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar, etiska förhållningssätt samt 

olika tolkningar utifrån dessa. Med betoning på kunskaper om kristendomen och förståelse för 

den och dess traditioner som förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska 

samhället. Undervisningen ska också ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla 

en förståelse för ett samhälle präglat av mångfald. Vidare ska undervisningen leda till att 

eleverna utvecklar kunskaper om människors moraliska förhållningssätt utifrån religioner och 

livsåskådningar. Detta ska möjliggöra för eleverna att reflektera över och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och på så vis skapa respekt och förståelse för olika sätt att 

tänka och leva. Här kan eleverna även analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till 

bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund (Lgy11: 1). 

 

2.4 Skollagen i förhållande till verksamhet i religiös lokal  
Skolverket hänvisar till Skollagen (2010) som ett komplement till läroplanen och ger juridisk 

vägledning samt förmedlar aktuella bestämmelser. Utbildningen i Sveriges förskolor och skolor 

ska vara icke-konfessionella vilket betyder att det inte får förekomma religiösa inslag. 

(Undantaget är de fristående skolor med konfessionell inriktning där det får förekomma 

konfessionella inslag i utbildningen men dock inte i undervisningen). Det är dock inom ramen 

för religionsundervisningen möjligt att besöka en kyrka, moské, synagoga eller annan religiös 

lokal. Då ska detta ske som ett inslag i undervisningen där det inkluderar ett noga för- och 

efterarbete av läraren. Gällande exempelvis skolavslutning i kyrka bör skolan alltid överväga 

om det är lämpligt att hålla en samling i en religiös lokal eftersom avslutningen är en 

betydelsefull del av skolans verksamhet. Skolan bör därför utforma avslutningen så att alla 

elever kan delta och att föräldrarna kan låta sina barn delta utan att de blir påverkade i någon 

trosform. Dock kan skolavslutning ske i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet 

och den gemensamma samvaron och inte förekommer några religiösa inslag såsom bön eller 

trosbekännelse. Detta ansvar faller då på rektorn som står för kontrollen över avslutningens 

innehåll och utformning (Skolverket, 2012: 1).  

Aktuella bestämmelser finns angående religionsfrihet som är grundlagsskyddad vilket redogörs 

i 1 kap. paragraf 2 regeringsformens (RF) stadga att den offentliga makten ska utövas med 
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respekt för alla människors lika värde. Vidare i kap 2 paragraf 2 (RF) står att varje medborgare 

är skyddad mot tvång att delta i sammankomst i någon meningsyttring. Detta betyder att 

undervisningen ska vara icke-konfessionell oavsett huvudman för verksamheten samt vila på 

en vetenskaplig grund, vara allsidig och saklig (2012: 2). Enligt 7 kap. paragraf 19 i skollagen 

(2010) kan eleven även, på begäran av elevens vårdnadshavare, befrias från skyldigheten att 

delta i den obligatoriska undervisningen. Detta är ett beslut som endast kan beviljas vid enstaka 

tillfällen per läsår om det då finns synnerliga skäl till det. Vidare beskriver skolverket (2012), 

gällande lagar och regler utifrån studiebesök i religionskunskapsundervisningen, att under-

visningen kan bedrivas i skolans lokaler men det är inget som hindrar att man i studiesyfte 

besöker exempelvis en religiös plats som en kyrka eller en moské. Tonvikten ligger då på 

lärarens för- och efterarbete i undervisningen kring dessa inslag där undervisningen ska leva 

upp till kravet på saklighet och allsidighet samt vila på en vetenskaplig grund. Eleverna får inte 

tvingas eller uppmuntras att delta i inslag av bekännelsekaraktär. Exempelvis kan eleverna få 

besöka en kyrka för att studera hur advent firas inom kristendomen och undervisningen får då 

behandla de psalmer som anknyter till högtiden (2012: 4).  

 

2.5 Religionsfrihet  
Barn har egna rättigheter, bland annat religionsfrihet, vilket finns med i FN:s barnkonvention 

där Klaesson Sundin (2011) menar att det råder delade meningar om hur detta gestaltas i 

praktiken. Exempelvis religiösa friskolor där man å ena sidan kan tolka det som en garanti för 

barnets rätt till religionsfrihet, medan den andra sidan kan tolkas som att kränka samma rätt. 

Vidare problematiseras barns religionsfrihet utifrån om det handlar om barnens rätt att bli 

delaktig i utövandet av föräldrarnas religiösa tradition, rätten att själv få välja trosuppfattning 

eller rätten till att reflektera över existentiella frågor (Klaesson Sundin, 2011: 57). 

Konventionen slår fast att barn under arton år har rätt till att forma sina egna uppfattningar, 

yttrandefrihet, tanke-, samvets- och religionsfrihet, mötesfrihet, rätt till integritet samt rätt att 

få ta del av information från många håll för att själv kunna bilda en egen uppfattning. Vidare är 

det föräldrarnas ansvar att ge barnet vägledning och tillgång till information som gör det möjligt 

att barnet utvecklar ett eget omdöme. Till sin hjälp finns samhällets olika instanser såsom 

exempelvis skolan (2011: 59). FN:s kommitté för mänskliga rättigheter förtydligar att denna 

religionsfrihet även gäller icke-teistiska och ateistiska trosuppfattningar och att det inte har 

någon betydelse om det är en minoritet- eller majoritetsgrupp, traditionella eller nyetablerade. 

Här belyser Klaesson Sundin (2011) att det är en mångfacetterad rättighet där utan att för den 

skull definiera begreppet religion som sådant (2011: 60).  

Vidare lyfter Klaesson Sundin (2011) aspekten huruvida religionsfrihet kan diskuteras utifrån 

termer såsom frihet till eller frihet från religion. Där skulle definitionen frihet till religion 

innebära att barnet har rätt till att leva i enlighet med sin religiösa tro, medan frihet från religion 

innebär rätten att slippa utsättas för religiös påverkan. Klaesson Sundin (2011) pekar på att det 

finns stöd för båda tolkningarna av frihet i konventionen, men menar att det ändå finns ett visst 

fokus på frihet till religion då det gäller barn. I Sveriges grundlag finns däremot tydliga 

formuleringar till stöd för frihet från religion genom att bland annat formulera att ingen ska 

tvingas delta i religionsutövning eller tvingas tillkännage sin religiösa uppfattning (2011: 63). 

Religionsfriheten kan då utifrån detta perspektiv, ses som en människas rätt att fritt få välja hur 

hon vill handla i religiösa frågor genom rationellt övervägande. Klaesson Sundin (2011) pekar 

på det självständighetsideal som funnits sedan 1950-talet och diskuterar vidare autonomi utifrån 
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självbestämmande och självständighet. Barn och ungdomar kan uppleva att de lever i två olika 

världar då förväntningarna hur självständig man bör vara kan se olika ut. Exempelvis kan man 

vara svensk i skolan och förväntas utveckla och uttrycka egna uppfattningar, medan man 

förväntas leva i enlighet med familjens kultur och normer hemma (2011: 67).  

Fahlbeck (2013) belyser att det svenska samhället idag benämns som mångkulturellt och att 

olika grupper samexisterar. Detta innebär för en lärare i religionskunskap att man måste känna 

till de spelregler som gäller med utgångspunkt i religion vilket då sätter begreppet 

religionsfrihet i centrum. Begreppet används till motivation för de rättigheter som finns i skolan 

och detta problematiserar den obligatoriska undervisningen om religioner i förhållande till 

religionsfriheten (Fahlbeck, 2013: 55). I Europakonventionen (Artikel 9) står att ingen ska mot 

sin vilja behöva delta i religiösa manifestationer och även att slippa utsättas för andras religiösa 

manifestationer. Detta menar Fahlbeck (2013) är av allra största betydelse för att 

religionsfriheten råder då inget religiöst tvång eller påtvingad religiös påverkan får förekomma. 

Dock är inte alltid skyddet absolut då det finns olika dimensioner på vad man kallar 

manifestation vilket betyder att där skyddet är absolut, står manifestationen i ett mycket nära 

samband med åsikten (2013: 61).  

Vidare beskriver Fahlbeck (2011) om vilka uttryck och handlingar som omfattas av skyddet för 

religionsfrihet där detta alltid varit en känslig fråga utifrån en europeisk synvinkel. Främst är 

det den kristna traditionen som stått i centrum historiskt sett utifrån nationalkyrkan och dess 

tvångsanslutning sedan år 1686. Det var under år 1951 som religionsfrihetslagen kom med 

religionsfrihet i Sverige. Detta berodde på två faktorer oberoende av varandra då den ena var 

sekulariseringen i Sverige där man såg på religionsfrihet såsom fri från religion, medan den 

andra faktorn var invandring och då främst rätten till religion. Under de senaste decennierna 

har denna religionsfrihet blivit högst aktuell igen i Västeuropa då de flesta länders andra stora 

religion är islam räknat i antalet troende. Fahlbeck (2011) beskriver detta som en ny och radikalt 

annorlunda situation där vi inte hunnit inse vidden utav det hela. Europeiska samhällen har på 

några årtionden blivit multietniska, multikulturella och multireligiösa. Förväntningarna utifrån 

religionsfriheten ska råda, inte bara principiellt, utan även praktiskt;  

Med religionsfrihet skall förstås frihet till religion, religionsutövning, religiös mångfald och 

religiös jämställdhet, oavsett religion och uttrycksform, men också frihet från religion och 

religionsutövning. Denna mångfacetterade och delvis motstridiga religionsfrihet ska genomsyra 

samhällena (Fahlbeck, 2011: 14).  

Fahlbeck (2011) menar att detta blir något nytt gällande länder där totalt monism råder och 

religiöst tvång varit förhärskande i århundraden, till att komma till religiös mångfald (2011: 

15). Det västerländska vardagslivet, liksom arbetslivet och skollivet, präglas av kristna 

traditioner såsom bland annat vår tideräkning och helgdagar där våra skolor är formade av 

kristna högtider såsom exempelvis jullov och påsklov (2011: 17).  

 

Sammanfattning religionsfrihet  

Klaesson Sundin (2011) problematiserar barns religionsfrihet utifrån barnens rätt att själv få 

välja trosuppfattning eller rätten till att reflektera över existentiella frågor (2011: 57). FN:s 

barnkonvention har slagit fast att barn under arton år har rätt till att forma sina egna 

uppfattningar utifrån religionsfriheten där barnen har rätt till att ta del av information från 
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många olika håll. Dock är det föräldrarnas ansvar att ge barnet vägledning och tillgång till 

information (2011: 59). Vidare kan man se på religionsfrihet från två olika perspektiv – frihet 

till religion samt frihet från religion. Friheten till religion innebär att barnet har rätt att leva i 

enlighet med sin religiösa tro medan frihet från religion betyder att man har rätt att slippa 

religiös påverkan. Klaesson Sundin (2011) menar att det finns stöd för de båda perspektiven 

enligt religionsfriheten. Vidare att barn och ungdomar kan uppleva två olika världar utifrån 

detta då skolan förväntar att man utvecklar egna uppfattningar, samtidigt som man ska följa och 

leva i enlighet med familjens livsåskådning hemma (2011: 67). 

Fahlbeck (2013) belyser utifrån Europakonventionen hur barn aldrig kan tvingas till att delta i 

religiösa manifestationer samt att slippa utsättas för andras. Detta poängteras vara av stor vikt 

för betydelsen av religionsfrihet, då det inte får förekomma någon religiös tvång eller någon 

religiös påtvingad påverkan. Vidare menar Fahlbeck (2013) att vi nu befinner oss i en ny 

situation där vi ännu inte hunnit att se vidden av det hela, då Västeuropa blivit multireligiöst 

under de senaste årtionden. Det blir något helt nytt att komma till religiös mångfald utifrån att 

exempelvis ha levt under monism och religiöst tvång (2013: 14). Vidare att religionsfriheten 

och dess friheten både till och från religion då kan anses vara mångfacetterade och motstridiga. 

Fahlbeck (2013) avslutar med att det västerländska vardagslivet, såsom exempelvis skolan, 

präglas av kristna traditioner och värderingar (2013: 15). 

3. Teori  
I detta kapitel presenteras Robert Jacksons (1997), (2009), professor i religionsdidaktik vid 

University of Warwick, teorier om en religionsdidaktisk tolkande ansats. Detta utifrån 

sekularisering och elevers olika positioneringar, samt utifrån att skapa förståelse för andras 

tankar och livsåskådningar. Vidare lyfts vikten av att religion inte enbart blir abstrakt utan ett 

ämne som inkluderar samtliga elever, oavsett religiös eller icke-religiös positionering. Hans 

teorier gällande en tolkande ansats antyder att en elev som studerar religion bör kunna relatera 

till sin egen livstolkning. Denna hermeneutiska ansats har satt sin prägel i många länders 

religionskunskap, såsom bland annat Sverige där exempelvis Skolverket hänvisar till hans 

forskning (Lgy11). 

 

3.1 Vad presenteras som religion? 
Jackson (1997) lyfter aspekten med att religionsvetenskap är ett ifrågasatt undervisningsämne 

bland många länder. I olika västländer råder en sekulär pluralistisk syn på religion och 

religionsundervisning, där man diskuterar utvecklingen av religionsämnet. England och Wales 

gick i täten med att år 1988 skapa en reform enligt lag som såg till att man inom skolans 

religionsämne uppmärksammade den religiösa pluralismen som fanns i landet. Förutom 

kristendomen skulle man även beakta andra huvudsakliga religioner ute i samhället. Dock 

belyser Jackson (1997) hur det fortsatt debatteras gällande ämnets styrning och kursplanens 

syfte i diskussioner såsom; Vad är religion? Hur ska den skildras? Vilken myndighet är det som 

ska bestämma hur religionsämnet ska presenteras eller representeras? Hur ser förhållandena ut 

mellan de religioner som undervisningen presenterar och de religioner som praktiseras ute i 

samhället? Om nu religion ska ses utifrån en större räckvidd av olika livsåskådningar, vilka 

metoder ska man då använda sig av för att främja undervisningen i ämnet? Och ska 

religionsvetenskapens fokus vara att förstå andra och andras religioner? Kommer eleverna att 

kunna ta till sig det som står i läroböckerna och framförallt, kommer de själva att kunna 
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identifiera sig med detta eller ges möjlighet till fördjupning i sina egna värderingar och sin egen 

livsåskådning? (Jackson, 1997: 1). 

Detta är frågor som Jackson (1997) problematiserar samt belyser bland annat utifrån 

reflektioner kring hinduism i England, där han fann ett gap mellan hur hinduer beskrevs i 

läroböcker och hur de praktiserade sin religion i praktiken. Detta är något som fick Jackson 

(1997) att reflektera över olika livsåskådningar och då även sin egen. Han menar att fenomenet 

med att undersöka och förskaffa sig kunskap om andra livsåskådningar än sin egen, kan 

resultera i att man uppdaterar sig själv på ett behövligt sätt gällande sina egna värderingar. 

Jackson (1997) poängterar även upptäckten med att trots olika djupt förankrade livsåskådningar 

hos människor, är det ändå fullt möjligt att mötas i diskussion och skapa en förståelse för 

varandras religiösa värdering samt kulturella bakgrund (1997: 3). Vidare beskriver Jackson 

(1997) att vi måste fortsätta ha ett kritiskt förhållningssätt gällande innehållet i skolans 

religionsundervisning. Han ifrågasätter lärarens roll utifrån tolkandet av ämnets innehåll samt 

relationen mellan vad som studeras (läroboken) och de som studerar (eleverna). Jackson (1997) 

sätter även det hela i ett större perspektiv och menar att denna diskussion bör föras på en 

politisk- och samhällsstrukturell nivå där man reflekterar över religionsämnets policy både på 

en lokal och nationell arena (1997: 6). 

 

3.2 Det fenomenologiska förhållningssättet 
Syftet med att försöka beskriva andra religioner med egna termer har länge varit omdebatterat 

inom skolans religionsundervisning. Jackson (1997) problematiserar det fenomenologiska 

förhållningssättet där en viss typ av nonchalans riskerar att negligera religioner och dess utövare 

på ett icke gynnsamt sätt utifrån skolans undervisning. Risken att det blir en alltför ytlig 

behandling av livsåskådningar som sådan är stor då det lätt kan uppstå ett avstånd inom ämnet 

och trivialiserar elevers tro (1997: 10). Vidare menar Jackson (1997) gällande det 

fenomenologiska förhållningssättet att kritiker nämner oftast två huvudsakliga grunder som 

komplicerat och det är klassificeringen av studiematerialet samt problematiken kring att 

undervisa i/om andra religioner och livsåskådningar än sin egen (1997: 15). Angående 

klassificeringen av studentlitteratur visar kritiken bland annat på felplacerat material samt 

alldeles för tunt innehåll. Vidare finns en problematik kring lärarens fenomenologiska 

undervisningssätt om andra livsåskådningar än sin egen där detta kan skapa ett 

tolkningsföreträde som kan vara svårt att skapa en korrekthet inom (1997: 28). 

Jackson (1997) belyser ett dilemma gällande religionsundervisningen där religioner och 

kulturer sällan presenteras på ett flexibelt sätt. Ämnet verkar presentera innehåll utifrån en 

diskret trosuppfattning och kulturen (om den ens diskuteras), som en separat och begränsad 

enhet (1997: 47).  Vidare menar Jackson att det behövs en uppdatering huruvida de olika 

religionerna traditionellt har presenterats. Det skulle underlätta med en friare, eller åtminstone 

en öppnare tolkning av religioners essens, då det kan finnas många olika livsåskådningar som 

ryms under en och samma religion. Generellt menas det inte att förminska religionsutövares 

ritualer eller högtider men man kan undvika att anta att samtliga människor i en religion har 

exakt samma tro och värderingar (1997: 69). Vidare poängterar Jackson (1997) att vi som 

religionsvetenskapslärare måste vara lyhörda över den förflyttning som skett bland människor 

i världen den senaste tiden. England beskrivs som ett multikulturellt samhälle där det hela tiden 

pågår en integrering, både i klassrummen och ute på skolgården. Integrationen sker på ett 
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individuellt och ett samhälleligt plan där kulturer omformas och skapar flera olika 

konstellationer, både i etnicitet och bland religiösa livsåskådningar. Därför menar Jackson 

(1997) att det är farligt att låsa sig fast vid gamla föreställningar och den traditionella synen på 

olika religioner (1997: 93). Avslutningsvis menar Jackson (1997) att om man inte öppnar upp 

för en mer tolerant religionsundervisning med en bredare livsåskådningsradie, än den som 

majoritetssamhället har, kan elever med annan religiös övertygelse känna sig negligerade och 

marginaliserade (1997: 141). 

Jackson (2009) beskriver vidare det tolkande förhållningssättet som är centralt i ämnet 

religionskunskap, där eleverna ska utveckla en kritisk och reflekterande förståelse för 

religioner. Förhållningssättet drar åt samhällsvetenskapen men reducerar inte religions-

kunskapen utifrån sociologin utan erbjuder snarare betydelse i personligt engagemang i olika 

religiösa livsåskådningar. Dock ger den utifrån socialvetenskapen en del praktiska tekniker för 

att tolka andras livsåskådningar då fokus är på att eleverna lär sig reflektera över religiösa 

positioneringar (Jackson, 2009: 400). Här menas att den hermeneutiska ansatsen är nyckeln i 

religionskunskapsämnet och att man bör se på livsåskådningar utifrån en större helhet och 

vidare begrepp. Jackson (2009) menar också att man kan se på religioner utifrån att försöka öka 

förståelsen för den överföring av religiösa traditioner och värderingar som finns inom 

exempelvis en familj (2009: 401).  

 

3.3 Möjligheter och utmaningar utifrån religionskunskap som ämne 
Representation 

Jackson (2009) problematiserar aspekten med den västerländska upplysningen av 

världsreligionerna då dem är schematiskt presenterade utifrån en homogenitet bland 

livsåskådningar för respektive religion. Vars essens kan beskrivas utifrån en rad olika 

livsåskådningar utifrån en och samma positionering. Detta förhållningssätt behöver inte 

osynliggöra det som tidigare sagts om religionerna, men man bör presentera dessa mindre 

stereotypt. Här menar Jackson (2009) att det finns en modell där man framhäver ett mer 

utforskande tolkningssätt utifrån varje religion såsom relationen utifrån den individuella 

livsåskådningen och den som finns representerad i den kulturella gruppen och vidare dess 

religiösa tradition. Traditionen kan ses som preliminär men en omtvistad helhet där både 

individer inom den religiösa positioneringen (och utanför den) kan ha olika uppfattningar om 

dess omfattning och funktion. Jackson (2009) pekar på att ett stereotypt förhållningssätt inte är 

realistiskt i förhållande till verkligheten, då eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse 

för exempelvis olika religioners sanningsanspråk (2009: 401).  

 

Tolkning 

Utvecklingen kring den tolkande metoden inom religionskunskap som ämne, kräver 

förutsättningar att eleven ges möjligheten till att kunna jämföra kunskaper såsom både inifrån- 

och utifrånperspektiv. Istället för att de studerade presenteras endast en tolkning åt den ena 

hållet, så menar Jackson (2009) att metodansatsen kräver att det finns kontraster att reflektera 

över gällande de begrepp som eleverna studerar. Här behövs en flexibilitet i undervisningen där 

eleverna tillåts att pendla mellan dessa perspektiv där det dels är elevernas egna livsåskådningar 

som analyseras och vidare detta i förhållande till andras. Jackson (2009) menar att det bör finnas 
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en viss lyhördhet och öppenhet hos eleverna då det behövs i den tolkande ansatsen till andras 

åskådning än sin egen (2009: 402). 

 

Reflektion 

Jackson (2009) problematiserar ett antal komplikationer gällande den reflexiva delen såsom 

exempelvis när eleverna själva, utifrån deras begreppsvärld och erfarenheter, ska tolka andras. 

Här är det viktigt att i början påpeka att den huvudsakliga pedagogiska metoden och dess 

principer inte anses vara oupplösligt bundet till etnografiska grupperingar utan att man kan ha 

en teoretisk tolkning utifrån varierade källor som grundar sig i en slags sociologisk 

hermeneutik. Jackson (2009) pekar på att den hermeneutiska ansatsen är nyckeln till elevernas 

möjligheter att skapa en vidare syn på andras livsåskådningar än sin egen. Detta i sin tur leder 

till en ökad kunskap och förståelse för huruvida exempelvis religiösa traditioner kan överföras 

i generationer (2009: 402). Vidare poängterar Jackson (2009) att den reflekterande delen inte 

är lämplig att separera från den tolkande som sådan i undervisningen, då elevens tolkning 

kanske utgår från en annans livsåskådning och vidare utifrån sin egen, för att sedan reflektera 

tillbaka till start igen. Dessa går inte att separera på då elevens ska försöka greppa andra 

religiösa positioneringar och frågor som kan uppstå i processen. Denna process är vidare högst 

personlig och individuell och läraren har inga garantier för att den kommer att ske. Däremot 

kan läraren i sin profession säkerställa att det skapas tid i undervisningen till elevernas 

reflektion och tolkningsarbete. Jackson (2009) belyser också att detta även är nyckeln till att 

motivera och engagera eleverna mer i religonskunskapsundervisningen. En 

religionskunskapsundervisning som distanserar sig till eleverna och deras erfarenheter samt 

begreppsvärld, riskerar att skapa en omotiverad klass med svårigheter gällande att reflektera 

över det som sägs. Här bör man enligt Jackson (2009) överlappa med en vidare begreppssyn 

över det som studeras och det som eleverna kan relatera till utifrån sitt eget sätt att se på livet 

(2009: 403).  

Vidare menar Jackson (2009) att genom en hermeneutisk studie av andras 

religionsuppfattningar och kulturella traditioner, betyder inte att eleverna anser detta stämma 

med sin egen positionering. Däremot kan man åtminstone känna igen likheter eller olikheter 

utifrån sin egen begreppsvärld och reflektera utifrån detta. Detta tolkningssätt bygger på en 

genuint positiv anda då man kan se religioner och dess olika traditioner och värderingar som en 

tillgång och se på allas likheter samt olikheter utifrån en individposition men även i ett 

sammanhang som en grupp i samhället. Jackson (2009) beskriver även den reflexiva sidan 

involvera ett kritiskt engagemang till det material som studeras där eleverna kan reflektera och 

diskutera utifrån det sätt som olika religioner presenteras. Här menar Jackson (2009) att 

eleverna lättare kritiskt kan tolka det som skrivs exempelvis om islam i olika artiklar (2009: 

404). 

 

Lärarens förhållningssätt  

Utifrån det tolkande förhållningssättet i religonskunskapsundervisningen menar Jackson (2009) 

att vilken lärare som helst, oavsett religiös eller icke-religiös positionering, med fördel kan 

använda sig av den i sin undervisning. Dock bör attityden alltid vara densamma, såsom en 

positiv inställning till alla de olika värderingar och kulturella likheter och olikheter som på så 
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vis kan berika vårt samhälle utifrån mångfald. Vidare behöver lärare se på sina elever som 

medstudenter som tillsammans utforskar med läraren de olika livsåskådningar och syn på livet 

utifrån de olika religionerna. Läraren behöver även uppdatera sig på den västerländska påverkan 

på exempelvis läromedel eller samhällssynen på religiösa grupper för att synliggöra detta för 

eleverna som själva får ta ställning i ämnet. Läraren behöver också tänka på hur man presenterar 

religioner utifrån individers tolkningssätt av de olika traditionerna och uppmärksamma eleverna 

att på att inte låsa fast sig utifrån en homogen syn på religiösa grupper. Eleverna behöver även 

en liknande flexibilitet gällande sin attityd mot kulturer och etniska grupper i samhället (2009: 

410). Här menar Jackson (2009) att man i liten skala kan introducera eleverna till olika lokala 

religiösa grupper som genom en representant kan berätta om deras engagemang och tillhörighet. 

Vidare kan läraren använda sina tidigare erfarenheter i ämnet och tillsammans med eleverna 

jämföra och utveckla olika resonemang kring sin egen identitet och livsåskådning. Här får 

läraren använda sig av sitt professionella omdöme i relation till den klass man har framför sig 

och elevers religiösa eller icke-religiösa positionering (2009: 411).  

 

4. Metod och material 
I detta kapitel kommer valet av en hermeneutisk metod att diskuteras utifrån syftet med denna 

uppsats som är att undersöka möjligheter och utmaningar med studiebesök i 

religonskunskapsundervisningen. Vidare redovisas mitt val av material där de texter jag 

presenterat motiveras utifrån syfte och frågeställningar. 

 

4.1 Metod 
Min valda metod för att besvara mina frågeställningar är en kvalitativ hermeneutisk ansats där 

texter ska tolkas, förstås och förmedla upplevelser av olika fenomen, som i detta fall, 

studiebesök i religonskunskapsundervisningen. Enligt Westerlund (2009) och inriktningen 

allmän tolkningslära så är det den vidaste riktningen inom hermeneutiken. Här gör många 

forskare tolkningar genom att ständigt ställa de olika textdelarna i relation till helheten. I denna 

hermeneutiska riktning är det förförståelsen av ett budskap och inte förklaringen som står i 

fokus (2009: 65). Min hermeneutiska ansats är utifrån en allmän tolkningslära, då jag ställt de 

olika texter jag studerat i relation till varandra gällande möjligheter och utmaningar med 

studiebesök i religionskunskapsundervisning, samt helheten utifrån förhållningssätt såsom 

religionsfrihet och den icke-konfessionella skollagen.  

Det viktiga i den hermeneutiska ansatsen anses vara helhetsprincipen: Texter av en och samma 

person som skrivits vid olika tillfällen kan jämföras med varandra samt betraktas som olika 

delar som dels refererar till varandra, dels till helheten (Westerlund, 2009: 68).  

Således ju fler textdelar som stödjer forskarens tolkning, desto rimligare blir den, där forskarens 

uppgift blir att argumentera för att en viss tolkning är korrekt i analysprocessen (2009: 69). 

Därför har jag till viss del använt olika texter som är skrivna av samma författare, men texterna 

är skrivna utifrån olika kontexter och sammanhang. Vidare så är utmaningen med kvalitativ 

analys att skapa mening ur en mängd data och skilja på det triviala och det betydelsefulla för 

att på ett rättvisande sätt presentera utifrån syftet med studien. Eftersom varje kvalitativ studie 

är unik så blir även den analytiska processen detsamma. Gällandet tolkning av materialet går 

forskaren in djupare och mer spekulativt då man använder sig av någon form av kontext för att 
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tolka ett specifikt textstycke (2009: 33). Detta relaterar jag till tolkningen i detta fall, 

hermeneutisk analys av texter utifrån situation och kontext gällande möjligheter och utmaningar 

med studiebesök i religonskunskapsundervisningen.  

Angående förförståelse i tolkningsprocessen beskriver Westerlund (2009) att det inte finns en 

generell arbetsmodell inom hermeneutisk forskning, utan det beror på forskarens olika ingångar 

för att förstå och tolka sitt material. Här kan en person som har positiva erfarenheter av det som 

ska tolkas, gå in i tolkningsprocessen på ett helt annat sätt än den som inte har samma positiva 

erfarenheter. Därför är förförståelsens påverkan unik då den inte minst påverkar forskaren 

utifrån den individuella livshistorien och kan liknas vid en spiral som gräver sig djupare ner i 

förförståelsen (2009: 71). 

Vi bär alla på övertygelser, fördomar och förutfattade meningar som det gäller att förhålla sig 

till genom hela tolkningsprocessen (Westerlund, 2009: 71).  

Här menas att ett sätt att tydliggöra förförståelsen är att skriva ner våra erfarenheter av den 

företeelse som studeras (2009: 71). Jag har personligen endast positiva erfarenheter gällande 

studiebesök, dels genom att själv vara elev och senare dels genom att vara lärare och ta med 

mina elever på studiebesök. Det jag däremot inte har erfarenhet av är att det sker i ett specifikt 

sammanhang utifrån religionskunskapsundervisning. Detta är ett nytt fenomen för mig, vilket 

har skapat en nyfikenhet kring dessa möjligheter och utmaningar det medför.  

En genuint nyfiken hållning inför det empiriska materialet, med den egna förförståelsen 

medvetandegjord, ökar forskarens möjligheter att se vad texten erbjuder (Westerlund, 2009: 

72).  

Jag har tolkat texterna med en genuin nyfikenhet utifrån lärarperspektivet då jag tror att 

studiebesök i undervisningen främjar inlärning och skapar intressanta möten. Däremot så 

förstår jag att det finns både didaktiska möjligheter och utmaningar med studiebesök utifrån 

religionskunskap, vilket resulterat i att min undersökning tolkats utifrån ett specifikt 

sammanhang. Vidare kan man betrakta sin egen erfarenhet av skola och utbildning som en 

tillgång just för att den hjälper till att minska distansen mellan forskaren och det fenomen som 

ska undersökas. Om det är ett fenomen som forskaren däremot inte alls har någon som helst 

kännedom om, kan avståndet utgöra ett hinder i tolkningsprocessen (2009: 72). Jag anser att 

mina tidigare erfarenheter angående studiebesök utifrån både elevperspektiv samt 

lärarperspektiv, bidrar till det Westerlund (2009) lyfter gällande att minska distansen mellan 

forskaren och det studerade objektet. Vidare är det faktum att jag saknar tidigare erfarenhet i 

just studiebesök i religonskunskapsundervisningen, en bidragande faktor till min genuina 

nyfikenhet inför denna undersökning med didaktiska möjligheter och utmaningar. 

 

4.2 Material 
I mitt resultat presenteras texter av forskare som på olika sätt kan redogöra för didaktiska 

möjligheter och utmaningar med studiebesök i religionskunskapsundervisnigen. Texterna 

redogör vidare för komplikationer gällande att vistas i religiösa lokaler och träffa 

trosrepresentanter, då skolan är icke-konfessionell. Några av texterna har jag mött i tidigare 

kurser där de funnits med som studentlitteratur och forskningsartiklar, vidare har jag sökt i Diva 

med sökord som Studiebesök, Religionskunskap och Icke-konfessionell skola. Anledningen till 

att Roos (2016), Naeslund (2009), Olivestam (2006) och Halvarsson Britton (2014) valts ut, är 
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för att de alla fyra har skrivit om studiebesök till religiös lokal eller besök av trosrepresentanter 

i klassrummet. Professor Lena Roos är religionshistoriker och har forskat kring 

religionsdidaktik och särskilt lärande genom studiebesök vid bland annat Uppsala- och Lunds 

Universitet. Professor Lars Naeslund har bland annat forskat vid Stockholms Universitet och 

undersökt elevers möte med trosrepresentanter i klassrumsundervisning. Carl E. Olivestam är 

religionsvetare och docent vid Göteborgs Universitet och har bland annat forskat i 

religionsdidaktik. Thérèse Halvarsson Britton är doktorand i de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Vid Karlstads Universitet avlade hon år 2014 sin 

licentiatavhandling om studiebesök i religionskunskapsundervisningen, vilket också har varit 

den tyngsta forskningen som presenterats i denna uppsats. Således har dessa forskare och texter 

varit fundamentala för uppsatsen i relation till mitt syfte och mina frågeställningar.  

Vidare finns Holmqvist Lindh (2016) med då hennes forskning tar upp de olika sätt 

undervisning alltid påverkar i någon form. Kittelmann (2015) finns med för att belysa 

läroplanen och ämnet religionskunskap i relation till att det i klassrumspraktiken oftast skapas 

ett ”vi” och ett ”dem”. Nilsson (2018) pekar på den resurs som finns i klassrummet utifrån olika 

livsåskådningar samt att läraren bör ta tillvara på den kunskap som finns hos elever, föräldrar 

och ute i det lokala samhället. Gällande klassrumsundervisning och distans mellan eleverna och 

det studerade objektet, belyser Löfstedt (2011) hur detta kan resultera i att fördomar byggs upp 

och huruvida man då möjliggör för eleverna att nå kunskapsmål som respekt och förståelse för 

andra livsåskådningar än sin egen. Dessa texter av olika forskare har tillsammans bidragit till 

en helhetssyn, samt skapat ett fält som täcker upp det som ska undersökas utifrån mitt syfte och 

frågeställningar. De har alla på olika sätt redogjort för didaktiska möjligheter och utmaningar 

gällande studiebesök i religionskunskap samt belyst olika komplikationer utifrån att skolan som 

sådan är icke-konfessionell.   

Vidare bör tilläggas att detta ämnesområde och forskning kring studiebesök som 

undervisningsmetod kan upplevas som tunn. Det finns inte många forskare som undersökt 

studiebesök kopplat till religionsundervisning och de möjligheter och utmaningar som finns. 

Dock anser jag att Roos (2016), Naeslund (2009), Olivestam (2006) och framförallt Halvarsson 

Britton (2014) har bidragit till att denna studie ändå kunnat besvara mina frågeställningar på ett 

heltäckande och relevant sätt. Jag har således använt mig av allt det material som gick att finna 

gällande detta ämnesområde.  

 

5. Resultat 
Här presenteras didaktiska utmaningar och möjligheter med studiebesök i 

religonskunskapsundervisningen, samt olika sätt gällande hur studiebesök bör genomföras. 

Vidare beskrivs komplikationer utifrån att ta med elever in i religiösa lokaler och träffa 

trosrepresentanter, då skolan som sådan ska vara icke-konfessionell.  
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5.1 Didaktiska möjligheter och utmaningar med studiebesök i 

religionsundervisningen  
Under följande avsnitt redovisas didaktiska möjligheter och utmaningar gällande studiebesöket 

utifrån det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Det som sker i lokalen 

redovisas som undervisning i autentiska miljöer, lärarens didaktiska val, elevers olika 

grupptillhörighet samt elevens reflektion. Vidare så redovisas lokalen i sig utifrån miljöombyte, 

kontakt med det studerade objektet samt religiös mångfald i skolans närmiljö. Avslutningsvis 

beskrivs trosrepresentantens roll utifrån inifrånperspektiv, valet av trosrepresentant samt 

artighetsprincipen. 

 

5.1.1 Det som sker i lokalen   
Undervisning i autentiska miljöer  

Roos (2016) pekar på att genom studiebesöket konkretiseras det som annars studeras genom 

läroböcker och det kan vara en hjälp då många saker kan vara svåra att förstå om man inte har 

upplevt dem. Vidare menar Roos (2016) att den bästa upplevelsen för eleverna skapas samtidigt 

som det sker någon form av aktivitet där, såsom en gudstjänst eller liknande (2016: 205). 

Olivestam (2006) beskriver att man kan komplettera läroboken med att erbjuda eleverna 

autentiska upplevelser och komma i kontakt med verkliga föremål, företeelser och miljöer. 

Motsatsen till den autentiska situationen är den artificiella eller den instrumentella situationen 

som enligt Olivestam (2006) saknar anknytning till den värld eleverna känner till och har 

möjlighet att fördjupa sin kunskap om. Exempelvis kan ett besök i en kyrka vara en autentisk 

miljö medan en artificiell inlärningsmiljö är när samma kyrka beskrivs i en textbok.  

Denna typ av undervisning upplevs ofta av eleverna som något de måste stå ut med. Det hela 

blir instrumentellt i den mening att de lär sig att t.ex. flytta kunskap från en bok eller från 

internet till skrivhäftet utan att vara särskilt delaktiga (Olivestam, 2006: 61).  

Vidare menar Roos (2016) att undervisning i autentiska miljöer skapar en undervisning som 

gör avtryck och pekar på aspekten med att elever oftast inte minns enskilda lektioner från sin 

skolgång utan att allt flyter ihop till en massa som kallas för utbildning. Roos (2016) fann då 

hon frågat elever som läst religionsvetenskap om det fanns något som gjort intryck, så har det 

varit slående många som kommit ihåg studiebesök. Där fanns även exempel på elever som kom 

ihåg enskilda repliker som fälldes vid tillfället som etsats fast vid minnet (Roos, 2016: 203). En 

av orsakerna till varför just studiebesök dröjer sig kvar i minnet hos eleverna är enligt Roos 

(2016) att de bryter mot den vanliga rutinen och eleverna får miljöombyte och lyssna till nya 

röster. Bara aspekten med variation främjar lärandet och på så vis dröjer sig händelsen kvar i 

minnet. Vidare innebär studiebesök att man ges möjligheten att ta in kunskap mer flera sinnen, 

vilket aktiverar flera olika minnessystem. Samtidigt som eleverna lyssnar till guiden så får de 

även bilder och en visuell syn på det som förevisas.  

Man upplever kanske platsen med hela kroppen genom att klättra upp på en gravkulle, sitta ner 

på en kyrkbänk, ikläda sig speciella kläder eller få känna på föremål. Kanske möts man av nya 

dofter, eller bjuds på något att äta eller dricka som har anknytning till platsen. Allt detta är 

stimulerande och utgör också en hjälp för att erfarenheten och kunskaperna ska få fäste i minnet 

(Roos, 2016: 204). 
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Vidare belyser Roos (2016) att eleverna får vara aktiva på ett helt annat sätt vid ett studiebesök 

än att sitta passiva i ett klassrum. Studiebesöket i sig kräver ofta att man förflyttar sig genom 

exempelvis någon rundvandring, vilket även resulterar i att eleverna inte kan sitta och tänka på 

annat. Ännu bättre är om eleverna ges uppgifter såsom att själva undersöka platsen, leta svar på 

frågor, lösa uppgifter och sedan hålla presentationer i ämnet (2016: 204). Halvarsson Britton 

(2014) pekar på att det kan vara en didaktisk utmaning att låta besöket och de frågor och svar 

som avhandlats där fortsätta vara en del av religionsundervisningen. Det kan annars bli så att 

eleverna ser på studiebesöket som en parantes om den inte hålls fortsatt levande i 

undervisningen, exempelvis genom att relatera den till andra representationer och att arbeta 

vidare med de frågor som uppstått (2014: 185).  

 

Lärarens didaktiska val gällande studiebesök 

Roos (2016) lyfter att det krävs ett medvetet val om en lärare vill inkludera studiebesök i sin 

undervisning, då man tvingas avstå från andra saker som den traditionella undervisningen håller 

inom en redan pressad tidsram. Här kan en god planering med att exempelvis inrikta vissa 

uppgifter som eleverna arbetar med under och efter studiebesöket som en examination. Roos 

(2016) menar att det annars så viktiga efterarbetet med studiebesöket kan försummas då läraren 

kan uppleva att man redan förlorat dyrbar undervisningstid. Det är av stor vikt att studiebesöket 

inte endast ses som en kul grej av eleverna, utan att själva efterarbetet inkluderar frågor om 

besöket gällande deras perspektiv och tankar efteråt (2016: 214). Även Halvarsson Britton 

(2014) nämner det viktiga efterarbetet i sambandet med besöket, där fokus bör ligga på det 

specifika för respektive religion där eleverna kan lyfta fram fenomen som upplevs utmärkande 

för just den traditionen. Det kan exempelvis vara den religiösa övertygelsen, vikten av inre och 

yttre renhet och vikten av att be tillsammans (Halvarsson Britton, 2014: 13).  

Vidare menar Halvarsson Britton (2014) att studiebesök kan vara känsligt för de elever som 

positionerar sig i den tradition som besöks samt att de diskussioner som blir efter besöket kan 

skapa spänningar i klassrummet mellan eleverna. Dock poängterar Halvarsson Britton (2014) 

att dessa utmaningar ställs eleverna inför oavsett utanför skolans väggar då man möter en annan 

tradition än sin egen (2014: 186). Samtidigt pekar Roos (2016) på en aspekt att man kan stärka 

gruppkänslan genom en gemensam utfärd till en främmande plats (2016: 210). Men Halvarsson 

Britton (2014) menar att studiebesök under en skolsituation ändå kan resultera i eventuella 

frågor och meningsskiljaktigheter men här finns tillfälle i efterarbetet att mer medvetet 

reflektera över och samtala om dessa under lärarledda samtal. Med detta menar Halvarsson 

Britton (2014) att ett efterarbete är nödvändigt och av stor vikt då hennes undersökning innan 

studiebesöket fokuserade på förarbetet och att det var att förbereda eleverna som var viktigast. 

Efter undersökningen omvärderar Halvarsson Britton (2014) sin tes och pekar istället på att ett 

studiebesök kräver ett noggrant efterarbete och att det är detta som fokus bör ligga på (2014: 

186). 

Även Roos (2016) lyfter i religionsdidaktiska sammanhang och planerandet av ett studiebesök, 

vikten av att skapa goda förutsättningar för att besöket ska bli så bra och lärorikt som möjligt 

för eleverna. Det finns därför ett antal val att ta ställning till i förberedelseskeendet såsom 

exempelvis om eleverna får möta endast en version av religionen de studerar, vilken version 

ska man då välja? Ligger skolan i en mindre ort så förenklas valet utifrån det utbud som finns 

och det begränsade antalet religiösa platser representerade i närområdet. Ligger skolan i en 
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större stad måste läraren medvetenhetgöra en urvalsprocess där man förtydligar, både för sig 

själv och eleverna, varför just den platsen valdes till själva studiebesöket. Till exempel kan den 

plats som väljs ligga inom en inriktning som inte finns särskilt tydligt representerad i litteraturen 

och studiebesöket kan då ses som ett komplement till detta (2016: 207).  

Den vanligaste formen för studiebesök inom religionskunskapen uppger Roos (2016) vara olika 

former av guidade visningar. Man kommer då som en grupp på uttalad tid till en gudstjänstlokal 

eller liknande och möts där av en trosrepresentant med anknytning till platsen och dess historia, 

som kan guida runt och berätta samt svara på frågor. Denna typ av studiebesök är den som 

eleverna oftast kan uppleva som ”lättast” då man endast behöver infinna sig utan att behöva 

anstränga sig alltför mycket. Därför lyfter Roos (2016) risken med att eleverna blir alltför 

passiva och den information som guiden förmedlar i formen kan likställas med den traditionella 

katederundervisningen, bara med en annan föreläsare än den ordinarie läraren (2016: 207). 

 

Elevers olika grupptillhörighet  

Roos (2016) delar upp begreppet studiebesök i två olika kategorier där den första fokuserar på 

något som i huvudsak är obekant med deltagarna, som de flesta endast känner till från 

litteraturstudien. Där passar ett studiebesök som kan utgöra ett led i studiet av exempelvis 

världsreligionerna. I den andra kategorin av studiebesök finns det som fokuserar på något som 

finns i gruppens närmiljö och som representerar något som majoriteten av deltagarna har en 

viss förtrolighet med. Utifrån den senaste aspekten skulle studiebesöket inte bara ses som ett 

sätt att lära sig mer om just den religionen, utan då blir undervisningen även en del av att lära 

sig om det egna kulturarvet, den egna bakgrunden och om bygdens liv och historia. Här belyser 

Roos (2016) att det senaste exemplet skulle vara ett typiskt studiebesök till en närliggande 

protestantisk kyrka med en grupp där majoriteten av eleverna har protestantisk kristen 

bakgrund. Dessa två typer av studiebesök ger oftast olika förutsättningar kring upplägget av 

själva besöket. Det första lägger mest vikt vid att läraren eller guiden förklarar för eleverna allt 

det nya de möter, medan den andra typen av studiebesök tar sin utgångspunkt i elevernas 

förkunskaper. Dock poängterar Roos (2016) att även om majoriteten av eleverna består av en 

protestantisk kristen bakgrund kan de komma från sekulariserade sammanhang, vilket även kan 

innebära att eleverna har mer kunskap om icke-kristna religioner än om den protestantiska 

kristna (2016: 209)  

Gällande grupptillhörighet refererar Halvarsson Britton (2014) till dess betydelse där man lyfter 

religionen som en social aktivitet och här poängteras att man bör undvika tillskrivna identiteter 

och presentera en tradition på ett sätt då man låser fast positioner som annars är komplexa. 

Halvarsson Britton (2014) belyser att den hermeneutiska pendlingen mellan individ, grupp och 

tradition är relevant därför den fungerar väl som utgångspunkt i studien för att diskutera 

religionsdidaktiska möjligheter och utmaningar i samband med studiebesöket. Detta resulterar 

i en studie utifrån det eleverna relaterar till den egna livstolkningen och det nya som eleven 

möter och pendlingen däremellan. Undervisningen ska således inte ske i ett vakuum utan istället 

ge eleverna möjligheten att ta med sig föreställningar in i klassrummet (Halvarsson Britton, 

2014: 24). Halvarsson Britton (2014) sätter både kontexten och individen i centrum. På så vis 

undersöker man meningsskapandets skeende tillsammans med andra i en kontext, såsom 

studiebesöket i moskén (2014: 26). 
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Vidare menar Halvarsson Britton (2014) att vi får kunskapen om världen och skapar mening 

där dialogen ger möjlighet att ställa frågor i mötet med det främmande, där vi både genom vårt 

frågande och svarande skapar mening (Halvarsson Britton, 2014: 26). Vilket var fallet med 

studiebesöket i moskén där denna teori hjälpt till att analysera hur och vad elevernas talgenrer 

yttrar i ämnet islam och den kontext de befinner sig i som kan påverka (Halvarsson Britton, 

2014: 168). Samtidigt presenterar Kittelmann (2015) religionsdidaktiska implikationer såsom 

konstruktioner av ”vi” och ”dem”, hantering av mångfald och olika sätt att organisera 

undervisning. I klassrumspraktiken framkom exempel på hur religiositet förknippades med att 

vara omodern och ointelligent men även kopplat till att vara osvensk. Vidare observerades en 

strävan till att skapa samförstånd och konsensus där man gärna skapade ett ”vi” vilket då även 

resulterar i ett ”dem”. Här menar Kittelmann (2015) att just detta fenomen med skapandet av 

”de andra” är en av religionskunskapsämnets största utmaningar utifrån läroplanens mål med 

att skapa förståelse för andras tankar och livsåskådning (Kittelmann, 2015: 296). 

 

Elevens reflektion 

Roos (2016) belyser att ett bra sätt att uppleva primärmaterial är att bege sig på exkursioner till 

olika religiösa samlingsplatser. Där kan man be en guide berätta om alla föremål på plats och 

dess funktion samt betydelsesymboliken men även låta eleverna själva vandra runt i atmosfären 

i den nya miljön och se om de fastnar för något särskilt föremål att fråga om. Vidare så kan 

eleverna undersöka exempelvis centrala saker och placeringar i byggnaden, olika utrymmen i 

anslutning till kyrkan/moskén/synagogan/templet eller andra platser som fyller någon funktion 

och symbolism (2016: 146).  Roos (2016) ställde i sin undersökning frågor till högskolelärare 

gällande vad de såg som det viktigaste med att låta studenterna jobba med primärmaterial, där 

det framgick att det var bra för träning i det kritiska tänkandet och för att tänka självständigt. 

Något som Roos (2016) anser vara klokt då primärmaterial utgör en intellektuell stimulans på 

olika nivåer.  

Istället för att sondmatas med en färdigberedd, väl avvägd, destillerad blandning av 

världsreligionernas olika beståndsdelar så utmanas man till att använda sina egna sinnen och 

sin intellektuella förmåga till att förstå och ta ställning till det man själv kan observera (Roos, 

2016: 149).  

Halvarsson Britton (2014) poängterar dock att valet av studiebesök i religionskunskaps-

undervisningen inte är ett enkelt val, men att mycket ändå pekar på att det är en undervisnings-

metod med potential. Just i fallet med moskébesöket fann Halvarsson Britton (2014) att besöket 

motiverade eleverna, satte igång det reflexiva tänkandet samt att det aktualiserade frågor om 

både religion som fenomen och den specifika traditionen, vilket skapade en helhet i relation till 

varandra (2014: 186). Roos (2016) menar att detta kan ge eleverna en träning i att bemöta olika 

religiösa eller icke-religiösa livsåskådningar på ett respektfullt sätt. Precis som ett studiebesök 

till en helig plats eller gudstjänstlokal kan innebära en träning i att respektera den plats man 

besöker (2016: 146).  

 

5.1.2 Lokalen i sig  
Miljöombyte 
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Halvarsson Britton (2014) lyfter frågan gällande hur man som lärare ska ställa sig till dessa 

didaktiska utmaningar och möjligheter i samband med studiebesök. Här ses studiebesöket som 

en möjlighet för eleverna att byta miljö, men även en ingång i religonskunskapsundervisningen 

där man genom att träffa en representant, skapa sig en förståelse från ett inifrånperspektiv. Att 

eleverna får möta en religion i verkligheten ger dessutom en möjlighet att direkt kunna ställa 

egna frågor och ventilera eventuella funderingar i ämnet (Halvarsson Britton, 2014: 5). 

Halvarsson Britton (2014) pekar på att studiebesök som undervisningsform stämmer även väl 

överens med didaktikens vad, hur och varför då alla elever, oavsett religiös eller icke-religiös 

positionering, kan relatera till sin egen livsåskådning och skapa reflektion utifrån olika 

tolkningar. Vidare kan studiebesök ge svar på frågor som varken lärare eller lärobok kan 

besvara och skapa ytterligare en dimension som främjar elevens analytiska förmåga 

(Halvarsson Britton, 2014: 14). Roos (2016) lyfter att studiebesök som undervisningsform kan 

användas på så många sätt för att motsvara religionskunskapens olika delar. Exempelvis då när 

eleverna ska studera religionernas historiska utveckling genom att studera byggnader eller 

föremål på museum. Studiebesök ger eleverna en möjlighet till mänskliga möten, ansikte mot 

ansikte, där man kan inspireras till reflektion gällande exempelvis etik och livsfrågor (Roos, 

2016: 204). 

Vidare nämner Roos (2016) en viktig aspekt gällande studiebesök där det är av värde att ge 

eleverna en röst inifrån religionen de studerar. Att få en möjlighet att se hur de olika religionerna 

presenterar sig själva då detta inte kan uppnås genom att endast studera litteratur i klassrummet. 

Då kan eleverna lätt få intrycket av att religion är ett fenomen som utanför böckerna endast rör 

en liten minoritet. Här menar Roos (2016) att om eleverna ges chansen att exempelvis befinna 

sig i en modern moské och uppleva den verksamhet som bedrivs där eller besöka gamla 

medeltidskyrkor och dess historia, kan man påvisa hur religionen är grundläggande i vårt 

samhälle (2016: 215). Halvarsson Britton (2014) beskrev att studiebesöket upplevdes som ett 

mestadels positivt inslag där eleverna uttryckte, trots en viss skepsis före, att vistas inne i 

moskén bland annat var fascinerande, mysigt och uppslukande. Halvarsson Britton (2014) visar 

på att eleverna efter besöket utvecklade en talgenre som uttryckte självreflektion där de 

relaterade till sitt eget liv, något som Skolinspektionen (2012) påpekat att eleverna saknar i 

religionsundervisningen (Halvarsson Britton, 2014: 177). I ett klassrum uppstår enligt 

Olivestam (2006) en skyddad studie av en företeelse i sänder, där eleverna studerar i en 

avskärmad miljö. Genom exempelvis en studieresa till en främmande miljö, skapas ett 

autentiskt lärande med artefakter som utlöser intresse och en nyfikenhet som skiljer sig 

nämnvärt från den artificiella som erbjuds av bilder i en bok som studeras i en klassrumsmiljö 

(2006: 64).  

 

Kontakt med det studerade objektet  

Löfstedt (2011) pekar på att det finns en fara med att exotisera religioner i undervisningen vilket 

kan resultera i att skapa distans mellan eleven och det studerande objektet, något som starkt 

strider mot ämnets syfte. Här belyser Löfstedt (2011) att det kan innebära att läraren samt 

läromedlen fokuserar på det som är ”konstigt” med en religion eller livsåskådning, istället för 

att lyfta fram det allmänmänskliga.  

I längden kan det här göra att elevernas fördomar om andra kulturer och religioner späs på, och 

att de därmed får minskad förståelse för dem (Löfstedt, 2011: 216).  
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Roos (2016) tar upp ämnet lärobok utifrån att vi inte kan nöja oss med att bara läsa vad 

sekundärlitteratur berättar om olika religiösa traditioner. ”Läroböcker, hur bra de än är, kommer 

alltid att ge en förenklad och generaliserad bild. Det är ofrånkomligt” (Roos, 2016: 142). Vidare 

att läroböcker utgör ett filter mellan elev och objektet för studien av religionen då det inte ger 

samma upplevelse och förståelse att läsa om exempelvis en gammal medeltida kyrka som att 

besöka den. Roos (2016) menar att en lärobok aldrig kan förmedla samma känslomässiga 

upplevelse med de egna sinnena som att vara på plats. Vidare genom att möta religionernas 

primärmaterial är att ta själva religionernas utövare på allvar samt genom att göra just detta så 

respekterar man de troendes perspektiv tillräckligt mycket för att etablera en kontakt (2016: 

142). En av de viktigaste anledningarna till att genomföra studiebesök i 

religonskunskapsundervisningen är enligt Roos (2016) att det ofta leder till att man kommer 

över sin eventuella rädsla för obekanta miljöer och främmande livsåskådningar (2016: 215). 

Gällande religionsdidaktik lyfter Olivestam (2006) perspektivet med en läraraktiv kontra 

elevaktiv undervisning, där religionskunskapen ska stimulera eleverna till djupare förståelse. 

Genom att ge eleverna didaktiska verktyg som initiativ, iakttagelse, fråga, experiment, 

jämförelse och reflektion, menar Olivestam (2006) att eleverna kommer att bli mer delaktiga i 

lärprocessen. Det är den rumsliga dimensionen som är i fokus och ett exempel på en elevuppgift 

är att eleverna får söka upp ett av de religiösa rum som finns i dess närmiljö. Där får eleverna 

börja med att dokumentera utsidans karaktär och vidare undersöka insidan och rummets 

inventarier. Om eleverna träffar på någon trosrepresentant kan de ställa frågor och vidare leta 

efter skriftlig information i vägg- eller takillustrationer. Detta kopplar Olivestam (2006) till att 

läraren genom ett större förråd av kunskap och erfarenhet, sedan kan belysa elevernas rumsliga 

upptäckter ur andra perspektiv (Olivestam, 2006: 59).  

 

Religiös mångfald i skolans närmiljö  

Gällande den interkulturella religionsdidaktiken beskriver Nilsson (2018) hur elever med 

religionsrelaterad positionering kan ses som en resurs i undervisningen samt de religiösa lokaler 

som finns i närområdet. Dock menar Nilsson (2018) att dessa religiösa lokaler som oftast finns 

i skolans närområde inte uppmärksammas i den mån de skulle och av alla de plaster som finns 

är det endast en religiös plats som eleverna besökt. Det är Svenska kyrkans lokaler i samband 

med något firande såsom jul eller påsk, men utöver detta menar Nilsson (2018) att 

uppmärksammandet av de olika religioner som finns i vårt samhälle är vaga. Samt att det utifrån 

det centrala innehållet med religion och religiösa lokaler i närområdet, är svårt att rättfärdiga 

det mönster som uppstår där det endast är en religiös samlingsplats som besöks och ingen annan, 

trots att det finns fler religiösa platser i det lokala samhället (Nilsson, 2018: 127).  

Rika och varierade religionsrelaterade erfarenheter bland eleverna, liksom stor religiös 

mångfald i skolans närmiljö är ofta en utmaning för läraren, samtidigt som detta också ger 

möjligheter för en intressant, engagerad och meningsfull religionskunskapsundervisning, där 

kulturpräglade föreställningar om religion, religioner och religiösa människor kan synliggöras 

och diskuteras (Nilsson, 2018: 128) 

Här pekar Nilsson (2018) på de didaktiska möjligheter eleverna går miste om, utifall läraren 

ignorerar den mångfald som finns i klassrummet och inte planerar sin undervisning utifrån 

interkulturell religionsdidaktik. Nilsson (2018) menar att läraren i hög grad själv bör engagera 
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sig i sökandet efter den, för skolsammanhanget, relevanta kunskapen om religion. Samt att just 

nyfikenhet kan framstå som den förmåga som den interkulturella kompetenta 

religionsdidaktikern bör utveckla och då kombinerat med ett respektfullt sätt att ta hjälp av 

elever, kolleger och föräldrar i kunskapssökandet (2018: 129). Utifrån detta stämmer det Roos 

(2016) menar att om vi bara studerar religion ur böckerna i klassrummet är det lätt att eleverna 

får intrycket av att religion är ett fenomen som endast berör en minoritet samt att vi måste ut 

och se med egna ögon se det grundläggande med religion för att förstå det samhälle vi lever i 

(2016: 215). Olivestam (2006) menar att på detta sätt kan eleverna nå en djupare kunskapsnivå 

samt förståelsenivå som överensstämmer med skolans kunskapssyn. Detta undervisningssätt 

kan tillämpas på allt fler större orter i Sverige då kyrkor, moskéer och tempel är mer 

lättåtkomliga och kräver inte alltför långa utflykter (2006: 64).  

Enligt Roos (2016) resulterar detta i att studiet inte endast blir ett sätt att skaffa sig kunskap om 

religion, utan man ges även möjlighet till att utveckla sin observationsförmåga och sitt tänkande 

(2016: 149). Vidare pekar Roos (2016) pekar på att det aldrig varit så enkelt att komma i 

närkontakt med primärmaterial från olika religiösa traditioner som idag, då de stora 

världsreligionerna och deras representanter finns närvarande i vårt samhälle som en följd av 

migration. Dock är det anmärkningsvärt enligt Roos (2016) att vikten av studiet av 

primärmaterial verkar negligeras i den nya religionskunskapen för gymnasieskolan och menar 

att studier som bedrivs på sekundärliteratur på säkert avstånd, kommer att få konsekvenser både 

för vilka kunskaper eleverna skaffar sig och för deras intresse för ämnet (2016: 152).  

 

5.1.3 Trosrepresentantens roll  
Inifrånperspektiv 

Roos (2016) belyser att studiebesöket erbjuder en variation från övriga studier då eleverna på 

plats genom att träffa en trosrepresentant, får möta ett inifrånperspektiv. Erbjuder man enbart 

eleverna information från litteratur och undervisning som betraktar och beskriver religioner 

utifrån, blir de fråntagna en flerdimensionell syn på de olika religionerna som finns (2016: 205). 

Roos (2016) belyser att det är av stort värde att eleverna får höra en röst inifrån och se hur 

organisationerna presenterar sig själva och platsen. Vidare lyfter Roos (2016) sin erfarenhet 

kring mötet med olika företrädare för de religiösa rörelserna som något positivt då de oftast är 

väldigt positivt inställda till att ta emot besök (2016: 214). Roos (2016) drar även slutsatsen att 

studiebesök tenderar att ge mersmak vilket ofta leder till att eleverna vill besöka fler platser. 

Detta knyter även an till att läraren då hjälper eleverna till att våga möta det okända och ge sig 

ut på resor som innebär att de fortsatt i livet vill se mer av världen (2016: 215). 

Inom religionsdidaktik lyfter Halvarsson Britton (2014) hur elever förhåller sig till den 

information och upplevelse de får utav studiebesöket. Genom att ta del av inifrånperspektiv från 

representanten, som pratar utifrån egna erfarenheter och på så vis representerar sig själv, skapas 

samtidigt ett utifrånperspektiv då samma representant antar rollen att berätta om sin egen 

religion generellt. Detta kan då leda till att man i religionsundervisningen behandlar religioner 

dubbelt genom både inifrån- och utifrånperspektiven då en viss tradition kan diskuteras utifrån 

olika tolkningar och trosuppfattning av religion i 2000-talets Sverige. Här skulle då 

trosrepresentanten fungera som både en samtalspartner och ett forskningsmaterial (Halvarsson 

Britton, 2014: 12).  
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Utifrån aspekten att lära om och att lära av, belyser Halvarsson Britton (2014) att studiebesök 

som undervisningsform väl stämmer överens med det didaktiska syftet att ge eleverna både ett 

inifrån- och ett utifrånperspektiv. Dock menar Halvarsson Britton (2014) att detta lära av 

förutsätts av en öppen agenda där eleverna ges utrymme att diskutera och förkasta det som de 

möter (Halvarsson Britton, 2014: 12). Detta beskriver Naeslund (2009) utifrån att ta 

trosrepresentanter till klassrummet som både kan erbjuda mångfald och ett inifrånperspektiv. 

Naeslund (2009) pekar även han på vikten att lära om och att lära av religionen. Detta menar 

Naeslund (2009) kan ge eleverna en större förståelse för religiösa personer då besökarna i 

religionskunskapen bidrar till just det genom att ge eleverna ett annat perspektiv än lärarens. 

Dock pekar han på att det inte endast är besökaren som då ska hålla i lektionen utan: 

A teacher cannot replace a believing visitor, neither can visitors replace a teacher who is well-

educated, skilled and wise (Naeslund, 2009: 238). 

Vidare lyfter Olivestam (2006) trosrepresentanten som en nyckelperson som först med en 

didaktisk skicklig- och kunnighet kan skapa den optimala lärandesituationen (Olivestam, 2006: 

64). Olivestam (2006) drar det även till lärarens erfarenheter av autentiska miljöer, som 

exempelvis Jerusalem, som en förutsättning för det autentiska lärandet då det ger en helt annan 

förståelse för och upplevelse av judendom och kristendom, jämfört med att enbart studera dessa 

religioner på högskolan. Detta skulle då innebära att i mötet med landskapets heliga platser och 

människorna skapa en större möjlighet för läraren att sedan fungera som en trovärdig mediatör 

för eleverna. Olivestam (2006) menar att utan dessa egna upplevelser och bilder är det lätt att 

lärarens undervisningsroll endast blir som informatörens (2006: 61).  

Kittelmann (2015) lyfter att religionskunskap måste förstås i ett sammanhang med fokus på att 

ge elever möjlighet till ny förståelse. Vidare belyser Kittelmann (2015) religionskunskapsämnet 

som socialt konstruerat i klassrumspraktiken i förhållande till läroplansteori, och ett ämne som 

liknar andra skolämnen, förutom utifrån en betydande aspekt såsom att en del elever har en 

personlig relation till ämnesinnehållet. Här pekas på att det inbegriper religiösa eller icke-

religiösa livsåskådningar vilket resulterade i att många av eleverna tog ställning till innehållet 

utifrån en personlig position. Även om religionerna beskrivs från ett analytiskt utifrån-

perspektiv så behövs ändå ett inifrån-perspektiv för att innehållet i undervisningen ska vara 

begripligt (Kittelmann, 2015: 295). 

 

Valet av trosrepresentant 

Gällande trosrepresentant presenterar Naeslund (2009) i sin studie att eleverna lägger stor vikt 

vid representantens personlighet, vilket om den upplevdes som något bra hos eleverna, ingav 

större trovärdighet och positiv uppfattning gällande religionen (Naeslund, 2009: 186). Just 

dessa talgenrer som Halvarsson Britton (2014) analyserat utifrån studiebesökets 

religionsdidaktiska möjligheter och utmaningar, problematiseras genom elevernas yttranden 

om moskébesöket innan, under och efter. Varav några talgenre utmärkte sig positivt där bland 

annat den representant för moskébesöket beskrevs av eleverna som någon som presenterade 

islam på riktigt och verkade trovärdig. Det fanns även beskrivningar som att några elever blivit 

av med sina fördomar efter besöket då de innan besöket hade svartmålat islam som en 

kvinnoförtryckande religion, och visade på skillnader i elevernas talgenre före och efter 

besöket. Det fanns dock talgenre som kritiskt menade att representanten inte verkade trovärdig 
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och förenklade svaren och förmedlade en feltolkning av vad islam stod för (Halvarsson Britton, 

2014: 124).  

Utifrån Halvarssons Britton (2014) avhandling gällande elevers yttranden om islam före, under 

och efter moskébesöket, undersöktes religionsdidaktiska möjligheter och utmaningar där 

likheter och skillnader jämfördes i olika talgenres (Halvarsson Britton, 2014: 59). Efter 

moskébesöket fanns fem olika innehållskategorier som utmärker sig i elevernas yttranden 

såsom islams trosgrunder, islam- politik- terrorism, islam och genus, religiös praktik samt islam 

i relation till andra livstolkningar. Vidare fick Halvarsson Britton (2014) skapa ytterligare ett 

avsnitt bland elevernas talgenres då trosrepresentanten för besöket var något eleverna lade stort 

fokus på i sina yttranden. Representanten hade inte fötts in i religionen utan var en konvertit till 

islam, vilket blev en diskussion huruvida trovärdigheten i trostolkningen då ökade eller 

minskade (Halvarsson Britton, 2014: 156). Samtidigt menar Halvarsson Britton (2014) att vissa 

elevyttranden tydde på att fördomarna förstärktes efter studiebesöket då representantens ord 

uppfattas oreflekterat som sanning om den studerande religionen (2014: 186). 

En fördel att ha som Roos (2016) pekar på gällande studiebesöket är kontinuiteten i vem som 

tar emot gruppen och hur själva studiebesöket är upplagt. Allt för att underlätta planeringen 

med besöket utifrån hur klassen ska förberedas och hur besöket ska efterbehandlas i 

klassrummet. Vidare problematiserar Roos (2016) hur den svenska mentaliteten påverkar 

förhållningssättet gällande studiebesök, där det i första hand är ett besök som ska bidra till att 

minska fördomar mellan olika grupper genom att eleverna får möta en representant för den 

aktuella religionen som gör ett gott intryck och inte är provocerande.  

Men kanske det även kan vara värdefullt med studiebesök där grundläggande skillnader i 

värderingar kan komma upp och diskuteras, och att man kan få träna sig på att vara respektfullt 

oense, något som kanske inte tillhör paradgrenarna i det svenska samhället (Roos, 2016: 208). 

På det viset menar Roos (2016) att det även kan vara bra att träffa en trosrepresentant som inte 

är så polerad och att det kan få uppstå diskussion. Detta skulle då stämma väl överens med 

ämnets syfte i ämnesplanen för religionskunskap för gymnasieskolan där undervisningen ska 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 

mångfald. Vidare ska eleverna ges möjlighet till att reflektera över och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt 

att tänka och leva (Lgy11). Med detta poängterar Roos (2016) att genom studiebesök skulle allt 

detta kunna möjliggöras för eleverna (2016: 208).  

 

Artighetsprincipen  

Halvarsson Britton (2014) fann i sin studie att eleverna hindrades att ställa de frågor som kändes 

aktuella på grund av artighet mot trosrepresentanten, då frågorna var av känslig karaktär. De 

frågor som eleverna upplevde som obekväma att fråga om var oftast frågor gällande islam och 

genus. Detta resulterade i att eleverna kom från studiebesöket med obesvarade frågor och de 

fick inte utmana sina tidigare, ofta kritiserade föreställningar om genusrelationer inom islam. 

Halvarssons Britton (2014) teori om varför eleverna känner att det blir obekvämt att ställa 

obekväma frågor är att de känner sig osäkra om det är tillåtet att yttra sig kritiskt i moskén. Det 

blir lättare för elever som är vana att vistas i moské att exempelvis ställa de frågor som man 

undrar över än en elev som kanske knappt varit i ett religiöst rum tidigare. Detta anser 



 

 

29 

 

Halvarsson Britton (2014) vara en didaktisk utmaning där läraren kan hjälpa eleverna att ställa 

även kritiska frågor, men på ett artigt sätt (2014: 182). Vidare fann Halvarsson Britton (2014) 

att elever som före studiebesöket haft fokus på påbud och förbud, efteråt haft fokus på den 

verksamhet som moskén hade såsom bön och moskéliv. Att de under besöket fått syn på en 

annan dimension av islam genom att uppleva gemenskapen som fanns i moskén (2014: 182). 

Detta menar Halvarsson Britton (2016) är en dimension av religiös praktik som annars kan vara 

svår att endast läsa sig till i klassrummet, och genom studiebesöket kan en didaktisk möjlighet 

att nyansera elevernas förståelse för religiöst engagemang öppnas (2016: 183). 

Även om elever ger uttryck för att det är svårt att ställa vissa frågor säger de också att det är 

värdefullt att få chansen eftersom det är roligt. Därmed verkar elevernas egna frågor bidra till 

ökad motivation, vilket kan ses som en didaktisk möjlighet i religonskunskapsundervisningen 

(Halvarsson Britton, 2014: 184). 

Däremot belyser Halvarsson Britton (2014) att frågor gällande islam, politik och terrorism inte 

var lika laddat för eleverna att fråga om utifrån artighetsgenren. Dessa kategorier behandlades 

och diskuterades under besöket i moskén och här menar flera elever att de ändrade sin tidigare 

kritiska inställning gällande islam och dess koppling till terrorism. Därför menar Halvarsson 

Britton (2014) att hennes undersökning visar att eleverna inte ställer kritiska frågor inom alla 

innehållskategorier då de vill visa respekt för trosrepresentanten i moskén (2014: 184). Dock 

hänvisar Halvarsson Britton (2014) till Naeslund (2009) som skiljer sig i sin studie gällande 

kontexten när eleverna möter trosrepresentanten som istället kommer till skolan och besöker 

eleverna. Där är kommunikationssfären annorlunda då den sker i elevernas trygga 

klassrumsmiljö och Naeslund (2009) beskriver hur eleverna i hans studie är frispråkiga i sina 

frågor (Naeslund, 2009: 168). Eleverna i Halvarssons Britton (2014) studie blir påverkade av 

situationen att de är på besök i en annan miljö och således verkar olika miljöer skapa olika 

förutsättningar för dialog (2014: 184).  

 

5.2 Komplikationer med undervisningsformen studiebesök i religiös 

lokal 
Under följande kapitel redovisas komplikationer i religiös lokal utifrån den icke-konfessionella 

skolan med det som sker i lokalen, lokalen i sig samt trosrepresentantens roll. Det som sker i 

lokalen beskrivs utifrån närkontakt till religionerna, lokalen i sig gällande icke-konfessionell 

undervisning samt trosrepresentantens roll angående mål och påverkan. 

 

5.2.1 Det som sker i lokalen 
Närkontakt till religionerna 

Närkontakt med studieobjektet lyfter Roos (2016) som en väsentlig aspekt i undervsningen och 

genom att läsa om ekorrar eller hembygdshistoria för att sedan skriva kortversioner av det är 

inte att forska menar Roos (2016). Däremot att observera ekorrar ute i skogen eller besöka 

historiska byggnader på hemorten kan vara att forska.  

Att forska är att självständigt etablera närkontakt med det man vill studera och sedan dra 

slutsatser av det man har observerat (Roos, 2016: 141).  
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Här är det viktigt att förstå att olika individer kan resonera på olika basis utifrån samma text på 

grund av att de har olika bakgrund, personlighet och värderingar. Roos (2016) pekar på att en 

närkontakt med olika typer av primärmaterial från religiösa trosuppfattningar kan ge eleverna 

en egen erfarenhet av detta. Hur känns det att knäfalla? Att bli bestänkt med vigvatten? Att 

täcka håret med sjal eller huvudet med kippa? Hur tungt är processionskorset? Hur luktar 

rökelsen? (Roos, 2016: 147). Genom att delta i det som trosutövarna anser finnas ett värde i att 

studera såsom de heliga texterna, ritualer, heliga föremål och platser, kan eleverna skapa sig en 

egen uppfattning om vad som är religionens kärna (2016: 142).  

En annan utmaning med studiebesök i religonskunskapsundervisningen är enligt Roos (2016) 

när man låter eleverna delta under någon pågående aktivitet som exempelvis vid någon form av 

bön. Detta är utifrån ett didaktiskt ställningstagande ett sätt att låta eleverna delta för att på bästa 

sätt skapa sig en egen uppfattning och förståelse genom att själv få uppleva den religiösa 

traditionen. Roos (2016) pekar på att många saker kan vara svåra att beskriva i ord och förstås 

då lättast genom att uppleva dem och detta benämns oftast som en deltagande observation. På 

så vis blir både eleverna deltagare och observatör på en och samma gång. Denna metod menar 

Roos (2016) kan vara problematisk då det, som exempelvis av föräldrarna, kan uppfattas 

opassande då detta inte stämmer överens med den icke-konfessionella religionsundervisningen 

(2016: 211). 

 

5.2.2 Lokalen i sig 
Icke-konfessionell undervisning 

Halvarsson Britton (2014) lyfter utifrån ett lärarperspektiv, de didaktiska frågor som kan uppstå 

i och med ett studiebesök såsom hur man förbereder eleverna inför besöket och vilket 

efterarbete man följer upp med. Även frågor som vart man ska gå, vilken man ska träffa, om 

alla elever känner sig bekväma i den miljön, hur man ställer sig till om någon vägrar att följa 

med och delta samt om själva studiebesöket platsar i en icke-konfessionell undervisning? Dessa 

är alla relevanta frågor där Halvarsson Britton (2014) refererar till Skolinspektionen (2012) som 

menar att studiebesök både får och bör göras, så länge eleverna inte utsätts för påverkan för att 

själva tillägna sig den religionen (Halvarsson Britton, 2014: 6). Samtidigt beskriver Holmqvist 

Lindh (2016) att religonskunskapsundervisningen ska vara icke-konfessionell, allsidig och 

saklig där vårdnadshavare ska kunna skicka sina barn till skolan med vetskapen att eleverna 

inte på något vis blir ensidigt påverkade till förmån vare sig till den ena eller den andra 

livsåskådningen. Här uppstår en kritisk aspekt både från sekulärt och religiöst håll utifrån frågan 

om det är möjligt att bedriva en allsidig, neutral och värderingsfri undervisning (Holmqvist 

Lindh, 2016: 27). När det gäller läroplanen så visar Kittelmann (2015) på dess dubbla uppdrag 

där den kristna traditionen och värdegrunden ska förmedlas, samtidigt som eleverna ska 

förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle. Eftersom religionsundervisningen i Sverige 

är ickekonfessionell blir resultatet att alla elever, oavsett livsåskådning och religiös bakgrund, 

undervisas i samma klassrum (2015: 276).  

Vidare sätter Holmqvist Lindh (2016) detta i relation till att själva undervisningen i sig handlar 

om att påverka i någon form, vilket då resulterar i att den alltid i någon mening blir 

konfessionell. Som lärare intar man en positionering gällande vilka perspektiv som lyfts fram 

och vilka som hamnar i periferin då exkludering kan uppstå vid utelämnande av vissa frågor, 

teman eller ämnesinnehåll. Man avgör vilken plats ett ämne ges både tidsmässigt och rumsligt 
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samt möjligheten att påverka en tanke i en viss riktning, såsom exempelvis vilken typ av frågor 

som ställs i undervisningen. Holmqvist Lindh (2016) menar att frågor med en naturvetenskaplig 

inriktning kan skapa en konflikt utifrån att inkludera en andlig och religiös dimension. Det kan 

dessutom uppstå en positionering från lärarens håll om man presenterar religion som något man 

ägnade sig åt för längesedan i historien (Holmqvist Lindh, 2016: 28).  

 

5.2.3 Trosrepresentanten 
Olika mål och påverkan  

En faktor som Roos (2016) lyfter som komplicerad gällande studiebesök i 

religonskunskapsundervisningen är att deltagare och mottagare kan ha olika mål med 

verksamheten, där läraren som arrangerat och planerat studiebesöket utgår från ett pedagogiskt 

syfte. Själva avsikten med besöket är att eleverna ska uppleva saker och lära sig något utifrån 

detta samt ge eleverna ett avbrott i rutinen och skapa inspiration till studiet av religionen. Vidare 

att i vissa avseenden kan både besökare och mottagare ha liknande mål, såsom att exempelvis 

minska okunskap och rädsla mellan olika religiösa grupper eller mellan religiösa eller icke-

religiösa. Det som däremot kan vara en utmaning med studiebesöket kan enligt Roos (2016) 

vara då guiden tar tillfället i akt att värva fler anhängare till religionen och den religiösa 

gruppen. 

Man kan tänka sig att den mottagande parten inte bara vill sprida kunskapen om den egna 

gruppens religion, utan även ser möjligheten att på sikt vinna nya anhängare bland besökarna 

(Roos, 2016: 210).  

Vilket då skapar ett svårt dilemma för läraren om det skulle visa sig att guiden börjar missionera 

under den obligatoriska studietiden för eleverna. Roos (2016) menar att både föräldrar och 

elever ska kunna känna sig lugna inför studiebesöket, även om det är till en religiös plats som 

inte hör till den egna livsåskådningen. En viktig del av arrangerandet av studiebesöket är valet 

av trosrepresentant som läraren kan be att tona ner det religiösa budskapet på så sätt att detta 

inte riskerar någon otillbörlig påverkan på eleverna. Dock menar Roos (2016) att det är viktigt 

att eleverna ges möjlighet att få möta religionen på ett fördjupande sätt, där egna reflektioner 

över sina egna ställningstagande och värderingar hör till studiet och ämnes kunskapsmål. 

Vidare att man som ansvarig arrangör och lärare måste acceptera att i vissa anseenden inte ha 

full kontroll över studiebesöket (2016: 210). 

 

6. Diskussion  
I detta kapitel kommer mina frågeställningar diskuteras utifrån didaktiska möjligheter och 

utmaningar med studiebesök i religonskunskapsundervisningen, samt komplikationer gällande 

studiebesök till religiösa platser då skolan är icke-konfessionell. Detta kommer att 

problematiseras med hjälp av Robert Jacksons (1997), (2009) teorier och vidare kommer en 

diskussion gällande studiebesök till religiösa lokaler utifrån den religionsfrihet som råder i 

Sverige föras.  
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6.1 Didaktiska möjligheter och utmaningar med studiebesök i 

religionsundervisningen 

6.1.1 Det som sker i lokalen 
Gällande didaktiska möjligheter pekar Roos (2016) på att genom studiebesök konkretiseras det 

som eleverna annars läser i läroböckerna och vidare att vissa saker kan vara svåra att förstå om 

man inte upplevt dem själv. Det bästa är då enligt Roos (2016) att låta eleverna vara med på 

någon form av aktivitet i den religiösa lokalen, såsom exempelvis en gudstjänst. Vidare menar 

Roos (2016) att genom elevernas aktiva deltagande och de intryck de får uppleva med sina 

sinnen, såsom dofter eller att man bjuds på något att äta och dricka, resulterar i att händelsen 

etsar sig fast i minnet (2016: 205). Även Olivestam (2006) säger att genom att låta eleverna 

vara med på autentiska upplevelser, möjliggör man för dem att komma i kontakt med religionen 

i en dimension som ingen lärobok kan erbjuda (2006: 61). Det som Jackson (1997) presenterar 

i sin teori gällande vad religion är och hur den ska skildras samt hur religionsämnet ska 

presenteras utifrån de religioner som finns ute i samhället (1997: 1), anser jag kan kopplas till 

den didaktiska möjlighet som Roos (2016) och Olivestam (2006) förespråkar. Om eleverna får 

vara med och aktivt delta i någon form av den religion man studerar, kan eleverna komma i 

kontakt med den verkliga religionen på plats, vilket då löser Jacksons (1997) frågeställningar 

hur man ska presentera religionerna som finns ute i samhället.  

Vidare menar Roos (2016) att studiebesök i en autentisk miljö skapar avtryck hos eleverna som 

gör att upplevelsen dröjer sig kvar i minnet då det blir ett avbrott från vardagen och man får 

både miljöombyte och höra nya röster (2016: 203). Halvarsson (2014) menar dock att det kan 

vara en didaktisk utmaning gällande de aktiviteter som sker under studiebesöket angående att 

fortsätta komma ihåg den upplevelsen och låta den leva kvar vid ett senare skede i klassrummet 

(2014: 185). Här lyfter Roos (2016) det viktiga efterarbetet som då bör inkludera en 

efterföljande uppgift, såsom exempelvis en redovisning, för att eleverna inte endast ska se på 

studiebesöket som en kul grej (2016: 214). Jackson (1997) problematiserar hur religionen ska 

kunna ses utifrån en större räckvidd av livsåskådningar och vilka metoder man ska använda sig 

av för att främja undervisningen i ämnet (1997: 1). Utifrån Roos (2016) tankar om att 

studiebesök i en autentisk miljö skapar avtryck hos eleverna och Halvarsson (2014) som lyfter 

den didaktiska utmaningen att hålla studiebesöket levande även efteråt i klassrummet, tolkar 

jag det som att läraren genom en god planering kan skapa förutsättningar för det som Jacksons 

(1997) teori syftar till. Om eleverna ges möjligheten att kunna se på religionerna utifrån en 

större räckvidd, såsom studiebesöket, och om sedan metoden i undervisningen bygger på en 

efterföljande redovisningsuppgift vid ett senare tillfälle i klassrummet, kan religionsunder-

visningen främja religionsämnets fokus att förstå andras religioner. 

Halvarsson Britton (2014) beskriver studiebesöket som en social aktivitet där den 

hermeneutiska pendlingen mellan individ, grupp och tradition med fördel kan genomföras då 

eleverna får en möjlighet att relatera till sin egen livsåskådning. Den didaktiska möjligheten att 

låta eleven pendla mellan sin egen livsåskådning och det nya som eleven möter gör att 

undervisningen sätter kontexten och individen i centrum. På detta sätt menar Halvarsson Britton 

(2014) att man undersöker meningsskapandets skeende tillsammans med andra i en och samma 

kontext, såsom i hennes studie med studiebesöket i moskén. Eleverna ges således möjligheten 

att ställa frågor i mötet med det främmande där både frågandet och svarandet tillsammans 

skapar en mening (2014: 26). Detta stämmer väl överens med Jacksons (199) teori gällande att 
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eleverna genom fenomenet att undersöka och förskaffa sig kunskap om andras livsåskådningar, 

på samma gång kan resultera i att man börjar reflektera över sin egen (1997:3). Jag tolkar det 

som att på det viset kan ett meningsskapande uppstå i undervisningen, där eleverna ges tid och 

möjlighet att reflektera över både sin egen och andras livsåskådningar. 

Vidare belyser Kittelmann-Flensner (2015) hur det lätt uppstår ett skapande av ”vi” och ”de 

andra” där det fanns implikationer på att eleverna uppfattade att vara religiös som ointelligent 

och osvensk. Vidare observerade Kittelmann-Flensner (2015) även en strävan till att skapa 

samförstånd och ett ”vi” vilket ledde till att konsensus då blev att det även fanns ett ”dem”. Här 

trycker Kittelmann-Flensner (2015) på att just skapandet av ”de andra” är en av 

religionskunskapsämnets största utmaningar utifrån läroplanens mål med att skapa förståelse 

för andras tankar och livsåskådningar (2015: 296). Även Halvarsson Britton (2014) pekar på 

utmaningen med att det kan uppstå frågor och meningsskiljaktigheter som kan behövas 

bearbetas och reflektera över, därav det viktiga efterarbetet i klassrummet efteråt (2014: 186). 

Jackson (1997) tar upp detta dilemma i sin teori men menar att genom att skaffa sig kunskap 

om andras livsåskådningar kan även den egna reflektionen vara nödvändig. På så vis uppdaterar 

man sig själv på ett behövligt sätt gällande sina egna värderingar (1997: 3). Detta borde då göra 

det fullt möjligt för eleverna att mötas i diskussion och skapa en förståelse för varandras 

religiösa värderingar och kulturella bakgrund.  

Jackson (1997) tar även upp den didaktiska utmaningen med att behandla religionerna alltför 

ytligt. Detta kan skapa ett alltför stort avstånd mellan de studerande (eleverna) och det som ska 

studeras (religionerna) vilket kan resultera i att eleverna inte reflekterar på djupet (1997: 10). 

Detta knyter även Roos (2016) an till, då hennes beskrivning av att låta eleverna jobba med 

primärmaterialet skapar en didaktisk möjlighet för eleverna att träna sig i det kritiska tänkandet, 

vilket då medför att studiebesöket kan utgöra en intellektuell stimulans på flera nivåer. Istället 

för att bli serverad ett färdigt sekundärmaterial i klassrummet, kan den autentiska observationen 

av primärmaterialet stimulera eleverna att använda sina egna sinnen och sin intellektuella 

förmåga till att själv förstå och ta ställning (2016: 149). Här tänker jag att studiebesök som 

undervisningsform skulle kunna möjliggöra detta där eleverna träffar primärmaterialet på plats 

och vidare skapar en djupare förståelse genom sin egen reflektion.  

 

6.1.2 Lokalen i sig 
Halvarsson Britton (2014) pekar på den didaktiska möjligheten med att låta eleverna byta miljö 

och få möta religionen på plats. På detta sätt får eleverna en egen bild av hur religionen 

presenterar sig utifrån den religiösa platsen och förskaffar sig kunskaper som en lärobok inte 

kan erbjuda (2014: 5). Roos (2016) menar detsamma utifrån den didaktiska möjligheten att ta 

med eleverna in i exempelvis kyrkan eller moskén och uppleva själva atmosfären där inne 

(2016: 215). Vidare belyser Halvarsson Britton (2014) hur eleverna i hennes studie uttrycker 

känslor såsom att moskén upplevdes fascinerande, mysig och uppslukande. Det till trots att 

många elever, innan studiebesöket, uttryckt en viss skepsis till att vistas i en moské (2014: 177). 

Olivestam (2006) menar att det i klassrummet uppstår en skyddad studie av en företeelse i 

sänder, där eleverna studerar i en avskärmad miljö. Här pekar han på den didaktiska möjligheten 

med att låta eleverna uppleva religionen i en autentisk lokal med alla de intryck som medföljer, 

där exempelvis olika artefakter kan utlösa ett intresse och en nyfikenhet hos eleverna (2006: 

64). Även Löfstedt (2011) belyser vikten av att låta eleverna få vistas i en autentisk miljö då 
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det medför en annan typ av närhet till det studerade objektet. Just för att det kan vara farligt att 

exotisera de olika religionerna genom att skapa en för bred distans mellan eleverna och den 

religion de undersöker, då detta kan resultera i att elevers fördomar om andra kulturer späs på, 

vilket strider mot ämnesplanen (2011: 216). Allt detta kan kopplas till det Jackson (2009) 

presenterar i sin teori gällande vikten av att presentera ett inifrånperspektiv för eleverna då det 

annars endast presenteras ett utifrånperspektiv genom läraren (2009: 402).  

Dock pekar Halvarsson Britton (2016) på artighetsprincipen där eleverna i studien inte riktigt 

visste om det var tillåtet att yttra sig kritiskt inne i moskén, och därför lät bli att ställa dessa 

frågor (2014:182). Det uppstår då en didaktisk utmaning om eleverna inte vågar ställa de frågor 

som de vill ha svar på. Hon fann i sin studie att elever uttryckte att de hindrades ställa vissa 

frågor som ansågs vara av känslig karaktär med respekt för trosrepresentanten, såsom 

exempelvis frågor om islam och genus (2014: 126). Jag fann en skillnad utifrån Naeslunds 

(2009) studie som visade att eleverna vågade fråga det de ville, då de kände sig trygga i 

klassrummet (2009: 168). Detta innebär att beroende på den kontext eleverna befinner sig i, 

skapas olika didaktiska möjligheter och utmaningar. Således olika miljöer skapar olika 

förutsättningar. Jackson (2009) belyser att det måste finnas en öppenhet och en lyhördhet hos 

eleverna då det behövs i den tolkande ansatsen gällande att tolka andra livsåskådningar än sin 

egen. Detta kräver då att eleverna både får ett inifrån- och ett utifrånperspektiv där det krävs att 

det finns kontraster att reflektera över gällande det som eleverna studerar. Jackson (2009) menar 

att det är bra om det finns en flexibilitet i undervisningen där eleverna tillåts att pendla mellan 

dessa perspektiv (2009: 402). Jag tolkar detta som om lärarens roll är viktig då man genom 

förberedelse innan studiebesöket kan gå igenom vilka frågor som känns relevanta, och väl på 

plats kan läraren vara flexibel och ställa de frågorna om det skulle visa sig vara svårt för 

eleverna att ställa dessa till trosrepresentanten. Här blir det tydligt gällande vikten av planering 

inför, under och efter studiebesöket där man som lärare behöver vara det didaktiska stödet åt 

elever, men även åt trosrepresentanten.  

Olivestam (2006) lägger fokus på den rumsliga dimensionen där han menar att didaktiska 

möjligheter uppstår genom att låta eleverna uppleva en religiös lokal och detta både från utsidan 

och insidan. Platsen i sig medför iakttagelser och reflektioner som kan undersökas av eleverna 

utifrån exempelvis en uppgift där de ska dokumentera utsidans karaktär och vidare undersöka 

insidan och rummets inventarier samt eventuella vägg- eller takillustrationer. Allt detta 

stimulerar enligt Olivestam (2006) eleverna till en djupare förståelse med de olika didaktiska 

verktyg som finns att strukturera utifrån ett studiebesök i en religiös lokal (2006: 59). Nilsson 

(2018) poängterar dock att de religiösa lokaler som finns i skolans närområde sällan 

uppmärksammas i den mån de skulle kunna. Här framställs risken av att negligera vissa 

religiösa platser då eleverna kanske besöker den svenska kyrkans lokaler varje år i samband 

med något firande, som exempelvis vid lucia eller skolavslutning. Nilsson (2018) belyser de 

didaktiska möjligheter som eleverna då går miste om, utifall läraren inte uppmärksammar och 

engagerar sig i den mångfald som finns både i klassrummet samt ute i elevernas närmiljö (2018: 

129). Detta stämmer med det som Jackson (1997) lyfter utifrån lärarens förhållningssätt 

angående vilka religioner som ges plats i undervisningen där en viss nonchalans riskerar att 

negligera religioner och dess utövare (1997: 28).  

Roos (2016) instämmer utifrån att om eleverna endast studerar religion genom läroböcker i 

klassrummet, kan eleverna lätt få en uppfattning att religion är något abstrakt och ett fenomen 

som endast rör en minoritet i samhället (2016: 215). Detta menar Olivestam (2006) är något vi 
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lärare kan motverka genom att ta med eleverna på studiebesök då det oftast finns religiösa 

platser att besöka inom ett inte alltför långt avstånd från skolan. Genom att besöka en lokal där 

eleverna får möta religionen i sitt rätta element, skapas en didaktisk möjlighet för eleverna att 

nå en djupare kunskapsnivå som överensstämmer med ämnesplanen (2006: 64). Detta kopplar 

jag till det som Jackson (2009) beskriver att man bör i liten skala introducera eleverna till olika 

lokala religiösa grupper som genom en representant kan berätta om dess tradition och 

tillhörighet.  

 

6.1.3 Trosrepresentantens roll  
Roos (2016) visar på att ett studiebesök erbjuder en variation gällande att eleverna får höra en 

annan röst och möta religionen från ett inifrånperspektiv då man träffar en trosrepresentant. 

Detta resulterar då i att lära om och att lära av religionerna. Erbjuder man enbart eleverna 

information från litteratur och undervisning som betraktar och beskriver religioner utifrån, så 

menar Roos (2016) att man fråntar eleverna en flerdimensionell syn på de olika religioner som 

finns. Vidare att det är av stort värde att eleverna får höra en röst inifrån som kan presentera sig 

själv, organisationen och platsen (2016: 214). Halvarsson Britton (2014) pekar på att 

religonskunskapsundervisningen då behandlar religioner dubbelt genom att både ge ett inifrån- 

och ett utifrånperspektiv. Detta skapar en helhet och trosrepresentanten kan då ses som både en 

samtalspartner och ett forskningsmaterial. Således passar studiebesök väl överens med det 

didaktiska syftet att ge eleverna fler perspektiv (2014: 12). Jag anser att detta skulle kunna vara 

en didaktisk möjlighet som stämmer överens med det Jackson (2009) menar med att eleven 

måste få greppa andra religiösa positioneringar än sin egen och de frågor som kan uppstå i 

processen. Här menar Jackson (2009) att läraren kan hjälpa eleven med att överlappa med en 

vidare begreppssyn över det som ska studeras (2009: 403). Detta skulle kunna ske genom att 

samtala med en trosrepresentant som ger den där rösten inifrån och skapar ett vidare 

begreppsfält för eleven att reflektera över.  

Dock pekar Halvarsson Britton (2014) på att detta upplägg bygger på att eleverna känner att det 

finns en öppen agenda samt att de kan förkasta det som de möter (2014: 12). Naeslund (2009) 

fann även han utifrån sin studie, där trosrepresentanter kom till klassrummet, att man på så vis 

erbjuder eleverna mångfald och inifrånperspektiv. Däremot pekar han på att det inte enbart är 

besökaren som ska hålla i lektionen då en lärare aldrig kan ta en trosrepresentants roll, samtidigt 

som en trosrepresentant aldrig kan ta lärarens. Där måste finnas en balans (2009: 238). Jag 

tolkar det som att utifrån Jacksons (2009) teori spelar det dock ingen roll om den som undervisar 

har en religiös eller icke-religiös positionering, utan att det viktiga är just det tolkande 

förhållningssättet. Viktigt är ändå att attityden alltid bör vara densamma där man förmedlar 

vikten av öppenhet och en positiv inställning till alla olika värderingar och kulturella likheter 

och olikheter som finns. Fokus bör således vara på att mångfalden ute i samhället berikar oss 

(2009: 410). 

Naeslund (2009) presenterar vidare utifrån sin studie att eleverna satte stor vikt vid tros-

representantens personlighet, om den upplevdes som något bra, gav större trovärdighet och 

positiv uppfattning om religionen (2009: 186). Detta påpekar även Halvarsson Britton (2014) 

utifrån sin studie där eleverna uttryck samma sak gällande valet av trosrepresentant där just 

personligheten är viktig (2014: 124) Här menar Roos (2016) att man med fördel kan använda 
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sig av en och samma trosrepresentant för att skapa en kontinuitet, men samtidigt problemati-

seras huruvida den svenska mentaliteten påverkar förhållningssättet gällande studiebesök. 

Vidare säger Roos (2016) att studiebesöket i första hand ska bidra till att minska fördomar 

mellan olika grupper och därför blir det viktigt att trosrepresentanten gör ett gott intryck som 

inte anses vara provocerande. Utifrån den synvinkeln vill Roos (2016) belysa att det även kan 

vara bra att träffa en trosrepresentant som inte är så polerad och att det kan få uppstå en 

diskussion. På så vis lär sig eleverna att reflektera över människors värderingar och tros-

föreställningar och därigenom utveckla en större förståelse för olika sätt att tänka och leva 

(2016: 208). Jag anser att gällande Jacksons (1997) teorier kan både Naeslunds (2009) och 

Halvarsson Brittons (2014) teori om att trosrepresentantens personlighet är viktig för eleverna 

samt det Roos (2016) poängterar att man inte bör vara rädd för att det kan uppstå en diskussion, 

stämma in på det han beskriver om vikten av öppenhet. Jackson (1997) problematiserar 

dilemmat med att religionsundervisningen inte presenteras på ett flexibelt och öppet sätt alla 

gånger. Han förespråkar således ett öppnare tolkningssätt som skulle underlätta för elevernas 

förståelse av de olika religionernas essens (1997: 93).  

Olivestam (2006) drar det även till lärarens erfarenheter av autentiska miljöer, som exempelvis 

Jerusalem, som en förutsättning för det autentiska lärandet. Det ger en helt annan förståelse och 

upplevelse av judendom och kristendom, jämfört med att enbart studera dessa religioner på 

högskolan. Detta skulle då innebära att i mötet med landskapets heliga platser och människorna 

skapa en större möjlighet för läraren att sedan fungera som en trovärdig mediatör för eleverna. 

Olivestam (2006) menar att utan dessa egna upplevelser och bilder är det lätt att lärarens 

undervisningsroll endast blir som informatörens (2006: 61). Här skulle en trosrepresentant 

kunna fylla den rollen, då det är långt ifrån alla lärare som rest runt och autentiskt upplevt de 

religioner man undervisar i. Jackson (1997) belyser hur det länge varit omdebatterat gällande 

syftet att försöka beskriva andras religioner med egna termer i skolans religionsundervisning. 

Religioner och traditioner presenteras sällan på ett flexibelt och trovärdigt sätt då det ofta kan 

verka som om ämnet presenterar innehållet utifrån en diskret trosuppfattning (1997: 28). Jag 

tänker att en trosrepresentant presenterar inte bara innehållet från ett inifrånperspektiv, utan 

även utifrån en övertygelse som kan underlätta trovärdigheten och relevansen av det som 

presenteras.  

 

6.2 Komplikationer med undervisningsformen studiebesök i religiös 

lokal 

6.2.1 Det som sker i lokalen 
Roos (2016) nämner närkontakten med olika typer av primärmaterial från religiösa 

trosuppfattningar där eleverna får möjlighet att själva dra egna slutsatser kring det studerade 

objektet. Som exempelvis hur det känns att knäfalla, bli bestänkt med vigvatten, bära slöja eller 

kippa. Roos (2016) menar att genom att delta i det som trosutövarna anser vara värdefulla 

handlingar, kan eleverna skapa sig en egen uppfattning om vad som är religionens kärna (2016: 

142). Jag relaterar det till det Fahlbeck (2013) beskriver gällande religionsfrihet och att ingen 

mot sin vilja ska behöva delta i religiösa aktiviteter och heller inte behöva utsättas för andras 

religiösa manifestationer, så kan exempelvis handlingen att bli bestänkt med vigvatten anses 

vara högst olämplig (2013: 61).  
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Vidare belyser Roos (2016) ur ett didaktiskt perspektiv att eleverna kan delta under någon 

pågående aktivitet i lokalen, som exempelvis en gemensam bön. På det viset får eleverna en 

inblick i hur det är att praktisera religionen och bilda sig en egen uppfattning om religiösa 

tradition. Just genom att observera kan eleverna skapa sig en djupare kunskap då de blir både 

observatörer och deltagare på samma gång. Dock påpekar Roos (2016) att detta kan medföra 

problem om, exempelvis föräldrarna, finner det olämpligt och opassande då det inte stämmer 

med den icke-konfessionella skolan (2016: 211). Jag kopplar det till det Fahlbeck (2013) lyfter 

att man får ta i beaktning det faktum att det kan te sig märkligt med denna mångfald och 

religionsfrihet om man kommer från ett land där det råder monism och religiöst tvång. Det 

svenska samhället anses vara sekulariserat men präglas fortfarande av kristna värderingar och 

högtider. Fahlbeck (2013) beskriver detta som en ny och radikalt annorlunda situation där vi 

inte hunnit att se vidden utav det hela (2013: 14). Jag finner att därav kan det vara komplicerat 

att göra studiebesök till olika religiösa platser om eleverna ska delta i någon form av religiös 

bön eller trosbekännelse då skolan ska vara icke-konfessionell.    

 

6.2.2 Lokalen i sig 
Halvarsson Britton (2014) lyfter frågor som en lärare måste ta ställning till innan studiebesöket 

såsom vart man ska gå, vilken man ska träffa, om alla elever känner sig bekväma i den miljön, 

hur man ställer sig till att någon vägrar att följa med samt om studiebesöket till en religiös plats 

är genomförbart i undervisningen då skolan ska vara icke-konfessionell. Halvarsson Britton 

(2014) hänvisar till skolinspektionen som menar att studiebesök både får och bör göras, så länge 

inte eleverna utsätts för påverkan inför att själva tillägna sig den religionen (2014: 6). Samtidigt 

menar Holmqvist Lindh (2016) att religonskunskapsundervisningen ska vara icke-

konfessionell, allsidig och saklig, så att föräldrar kan skicka sina barn till skolan med vetskap 

om att de inte kommer att bli ensidigt påverkade åt varken det ena eller det andra hållet. Detta 

benämner Holmqvist Lindh (2016) som en kritisk aspekt, både utifrån den sekulära och 

religiösa sidan, om det överhuvudtaget är möjligt att bedriva en allsidig, neutral och 

värderingsfri religonskunskapsundervisning (2016: 27). Jag kopplar det till det Fahlbeck (2013) 

beskriver att utifrån religionsfriheten kan man aldrig tvinga med en elev till en religiös lokal då 

denna frihet både gäller frihet till religion men också frihet från den (2013: 14).  

Holmqvist Lindh (2016) pekar på att all undervisning handlar om att påverka i någon form 

(2016: 28), vilket jag då tolkar kan menas att den på sätt och vis alltid kan ses som konfessionell. 

Som lärare intar man en positionering gällande vilka perspektiv som lyfts fram och vilka som 

blir exkluderade. Vidare tänker jag att läraren avgör även vilken plats ett ämne får tidsligt och 

rumsligt samt möjligheten att påverka en tanke i en viss riktning. Detta menar Holmqvist Lindh 

(2016) kan skapa en konflikt utifrån en naturvetenskaplig inriktning i dagens 

religionsundervisning, med att inkludera en andlig och religiös dimension (2016: 28). Här 

menar Fahlbeck (2013) att en lärare i religionskunskap måste vara väl medvetna om 

spelreglerna och sätta religionsfriheten i centrum då begreppet används till motivation för de 

rättigheter som finns i skolan. Detta problematiserar således den obligatoriska undervisningen 

om religioner i förhållande till religionsfriheten (2013: 55). Min tolkning utifrån detta blir att 

läraren måste vara medveten om dessa faktorer innan och under planeringen av ett studiebesök 

till en religiös lokal. Vad anses vara lämpligt och hur ställer sig både föräldrar och elever sig 

till besöket, kan vara av relevans att undersöka innan man genomför ett studiebesök.  



 

 

38 

 

 

6.2.3 Trosrepresentantens roll 
Roos (2016) pekar på en komplikation gällande studiebesök i religonskunskapsundervisningen 

där deltagare och mottagare kan ha olika mål med besöket. Läraren har planerat och arrangerat 

studiebesöket utifrån ett pedagogiskt syfte där avsikten är att eleverna ska uppleva saker och 

lära sig något utifrån detta och skapa inspiration till studiet av religionen. Roos (2016) belyser 

att deltagare och mottagare givetvis kan ha liknande mål, att minska okunskap och rummet 

mellan religiös och icke-religiös, men att mottagaren ändå passar på att ta tillfälle i akt att värva 

fler anhängare till den religiösa gruppen. Detta menar Roos (2016) skapar ett svårt dilemma för 

läraren om trosrepresentanten börjar att missionera, då det är en obligatorisk studietid för 

eleverna som alla går i en icke-konfessionell skola. Vidare att en viktig punkt i undervisnings-

formen studiebesök ska vara att både föräldrar och elever ska kunna känna sig lugna inför 

besöket att det inte sker någon påverkan. Detta är framförallt viktigt om besöket är till en 

religiös plats som inte hör till den egna livsåskådningen (2016: 210). Fahlbeck (2013) benämner 

religionsfriheten som mångfacetterad och delvis motstridig utifrån att vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle där olika grupper samexisterar. Vidare hänvisar han till 

Europakonventionen där det står att ingen ska behöva delta i religiösa påverkningar men att 

vilka uttryck och handlingar som omfattas av skyddet för religionsfrihet alltid varit en känslig 

fråga (2013: 61). Jag tolkar detta såsom för att minska elevernas okunskap om andras 

livsåskådningar än sin egen, kan studiebesök vara ett effektivt sätt att ge eleverna möjlighet till 

ett inifrånperspektiv. Dock måste läraren på något vis ha insyn i det som trosrepresentanten ska 

tala om. 

Detta beskriver Roos (2016) som en viktig del i planerandet av studiebesöket där just valet av 

trosrepresentant och dialogen mellan inför besöket kan vara av stor betydelse. Att läraren 

exempelvis kan be trosrepresentanten tona ner det religiösa budskapet och istället fokusera på 

de religiösa traditionerna (2016: 210). Jag tolkar detta som allt för att minimera risken för att 

det ska ske någon otillbörlig påverkan på eleverna. Samtidigt menar Roos (2016) att det är 

viktigt att eleverna ges den möjligheten att möta religionen på ett fördjupande sätt, vilket också 

är meningen med själva besöket. Här blir den en avvägning där läraren får acceptera att inte ha 

full kontroll över studiebesöket (2016: 210). Jag kopplar det till det Jackson (2009) beskriver 

om en process som är högst personlig och individuell gällande vad eleverna reflekterar över 

eller blir påverkad av. Det finns inga garantier för att en reflekterande process kommer att ske, 

men däremot så kan läraren i sin profession säkerställa att det skapas tid i undervisningen åt 

elevernas reflektion och tolkningsarbete (2009: 403) 

 

Vidare forskning 

Avslutningsvis tyder mycket av det som presenterats gällande studiebesöket vara till stor del 

didaktiska möjligheter och att de komplikationer kring elevernas vistelse i religiös lokal kan, 

utifrån en god planering, ändå genomföras. I Halvarsson Brittons (2014) studie upplevs 

studiebesök i undervisningen som ett uppskattat inslag av både lärare och elever. Vidare fann 

Halvarsson Britton (2014) att eleverna verkade relatera till egna livserfarenheter i högre grad 

under studiebesöket. Där fanns en indikation på att ett viktigt efterarbete av läraren i ett senare 

skede i klassrummet var av stor betydelse, just för att eleverna skulle ges möjlighet att reflektera 

över det nya som de mött. Genom detta viktiga efterarbete skapas en didaktisk möjlighet för 
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läraren att hjälpa eleverna nå en djupare kunskapsnivå utifrån att reflektera både över sin egen, 

men även andras, livsåskådning. Allt detta i enlighet med religionskunskapens ämnesmål och 

kunskapskrav.  

Detta leder då fram till en ny relevant fråga i ämnet; 

Hur bör det viktiga efterarbetet struktureras upp utifrån att ge eleverna möjlighet att reflektera 

över studiebesöket och vidare tolka det nya som de mött, med fokus på att skapa en förståelse 

för sin egen och andras livsåskådning?  
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