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Abstract 
 

Studiebesök som undervisningsform i religionskunskap kan innebära både möjligheter och 

utmaningar. Denna undersökning innehåller semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare 

utifrån deras erfarenheter kring möjligheter och utmaningar med studiebesök som 

undervisningsmoment i religionskunskapsundervisningen.  

I läroplanen (Lgy11) beskrivs religionskunskapens centrala innehåll utifrån bland annat att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika livsåskådningar och fördjupa sig i sin 

egen. Vidare beskrivs hur ämnet ska bidra till att öppna upp för förståelse och en ömsesidig 

respekt i vårt mångkulturella samhälle (Lgy11: 11). Roos (2016) lyfter gällande särskilt lärande hur 

studiebesök kan konkretisera det som annars endast presenteras utifrån läromedel och som kan 

vara svårt för eleverna att greppa. Genom autentiska upplevelser är det enklare för eleverna att 

skapa förståelse utifrån upplevelser som inte en klassrumsundervisning kan förmedla (2016: 205).  

I studiens intervjuer framträdde tre specifika aspekter som innebar såväl möjligheter som 

utmaningar; Miljöombyte, mötet med trosrepresentanten samt fördomar. Utifrån dessa tre 

kategorier har studien sedan strukturerats för att konstatera exempelvis möjligheter såsom att 

eleverna lättare minns det som sägs under ett studiebesök än det som sägs inne i klassrummet, 

den visuella dimensionen inverkan samt variationen gällande att få lyssna till en annan röst. 

Vidare problematiseras bland annat utmaningen med att eleverna kommer tillbaka till 

klassrummet med ännu fler fördomar än innan de åkte på studiebesök, samt hur man kan bemöta 

dessa.  

I resultatet framkommer således både möjligheter och utmaningar med studiebesök som 

undervisningsmetod i religionskunskapsundervisningen. 
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1. Inledning 
 

 

I ett tidigare examensarbete, Larsson-Snygg (2019) skrev jag om studiebesök i 

religionskunskapsundervisningen genom en kvalitativ hermeneutisk ansats, där jag tolkade texter 

och forskning i ämnet. Uppsatsen hade fokus på möjligheter och utmaningar utifrån 

religionsfriheten i Sverige och att vistas med elever i en religiös lokal, då undervisningen ska vara 

icke-konfessionell. Jag har länge intresserat mig för studiebesök som undervisningsmoment i 

ämnet utifrån läroplanens (Lgy11) uppdrag och centrala innehåll, där eleverna bland annat ska 

utveckla kunskaper om olika livsåskådningar och även ges möjlighet att fördjupa sig i sin egen 

(Lgy11: 11). Vidare beskrivs hur ämnet som sådant ska öppna upp för förståelse utifrån vårt 

samhälle med mångfald och olika värderingar (Lgy11: 13). Jackson (2009) menar att det finns ett 

gap mellan det som eleverna får läsa om religioner i läroböckerna och hur de religiösa uttrycken 

ser ut i verkligheten (2009: 401). Detta skapade en nyfikenhet hos mig gällande hur man ska få 

eleverna att utveckla denna kunskap på bästa sätt och skapa sig förståelse för både sin egen och 

andras livsåskådning, just utifrån hur samhället ser ut idag utifrån mångfald. 

Därför har jag valt att undersöka detta närmare, men nu genom en intervjustudie där lärare själva 

berättar varför de använder studiebesök som undervisningsmoment i religionskunskapen och 

deras tankar om möjligheter och utmaningar kring detta. Mina intervjuer är semistrukturerade, 

vilket resulterat i att lärarna fritt fått berätta om sina erfarenheter kring de studiebesök som gjorts. 

Det som är intressant är alla dess möjligheter men också utmaningar som redogjorts såsom bland 

annat olika aspekter av miljöombyte, mötet med någon trosrepresentant samt olika fördomar.  

Vidare önskar jag kunna bidra med inspiration till andra lärare utifrån resultatet av dessa 

uppstrukturerade möjligheter och utmaningar gällande studiebesök som undervisningsmoment. 

Dels för att de möjligheter som lärarna beskriver är motiverande till att verkligen planera och ta 

sig iväg med sin klass, och dels för att utifrån dess utmaningar kunna parera och ligga steget före 

eventuella hinder längs vägen. Studiebesök i undervisningen kan vara en stor tillgång där eleverna 

ges möjlighet att på plats få uppleva en trosuppfattning istället för att endast läsa några sidor om 

den i en bok. Dessutom ökar den chansen till en större förståelse för andra livsåskådningar än sin 

egen. Detta är en studie som enligt undertecknad kan var till nytta för att främja studiebesök som 

undervisningsmoment, och som i sin tur kan främja att eleverna utvecklar kunskaper om andras 

livsåskådningar samt ges möjlighet att fördjupa sig i sin egen. Det tycker jag känns givande som 

blivande religionslärare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare talar om möjligheter och 

utmaningar med studiebesök som undervisningsform, utifrån fem olika semistrukturerade 

intervjuer.  

 

 Vilka möjligheter gällande studiebesök i religonskunskapsundervisningen beskrivs i 

intervjuerna? 

 

 Vilka utmaningar gällande studiebesök i religonskunskapsundervisningen beskrivs i 

intervjuerna?  

 

 

.  

1.2 Disposition 
 

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

presenteras. I kapitel två kommer en bakgrund gällande den svenska läroplanen där 

gymnasieskolans uppdrag samt religionskunskapsämnets övergripande mål presenteras. Vidare i 

kapitel tre finns tidigare forskning utifrån examensarbete 1, följt av kapitel fyra där Robert 

Jacksons (1997), (2009), teorier presenteras. I kapitel fem behandlas valet av metod för uppsatsen 

samt en redogörelse för mitt material. Detta följs av kapitel sex där resultatet av de fem 

lärarintervjuerna presenteras utifrån möjligheter och utmaningar med studiebesök som 

undervisningsmoment. Vidare i kapitel sju diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning 

samt den teori som presenterats samt ett förslag till vidare forskning. Avslutningsvis i uppsatsen 

finns litteraturlistan samt länkar som använts. 
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2. Bakgrund 
 

Här följer en beskrivning av den svenska läroplanen (Lgy11) där gymnasieskolans uppdrag samt 

religionskunskapsämnets övergripande mål presenteras. Fokus är på det stoff som kan kopplas till 

studiebesök som undervisningsmoment i ämnet.  

 

2.1 Skolans uppdrag 
 

I dagens läroplan för gymnasieskolan i Sverige (Lgy11) finns övergripande mål såsom att eleverna 

ska utveckla ett kritiskt resonemang kopplat till sin förmåga att bedöma det han eller hon ser, hör 

och läser. Detta för att kunna ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor och här beskrivs att 

skolan ska ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns ute i det omgivna samhället 

(Lgy11: 4). Vidare finns riktlinjer gällande alla som arbetar på skolan där det är viktigt att man 

jobbar utifrån att ge stöd och stimulans till eleverna, så att de får möjligheten att utvecklas samt 

möjliggöra en ämnesfördjupning (Lgy11: 6). Eleverna ska även utveckla en respekt för andra 

människors egenvärde och integritet samt ges möjligheten att samspela i möten med andra 

människor utifrån förståelse för skillnader i bland annan kultur och religion. Fortsättningsvis 

finns även riktlinjer för att alla som arbetar på skolan ska medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor, även utanför den närmsta gruppen. 

Vidare ska eleverna ges möjlighet till att analysera olika värderingar och uppfattningar och sedan 

lyfta problemställningar samt konsekvenser av dessa (Lgy11: 18). 

 

2.2 Religionskunskap  
 

Ämnet religionskunskap ska behandla hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord 

och handling. Syftet är således att eleven ska bredda, fördjupa och utveckla kunskaper om 

religioner, livsåskådningar, etiska förhållningssätt samt olika tolkningar utifrån dessa. Här finns en 

särskild betoning på kunskaper om kristendomen och förståelse för den och dess traditioner som 

förvaltat den värdegrund som påverkar vårt svenska samhälle (Lgy11: 11). 

Religionskunskapsundervisningen syftar även till att ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som ska 

präglas av en öppenhet när det kommer till just frågor om olika livsstilar och människors 

olikheter. Detta för att ge eleven möjlighet till att skapa en förståelse för ett samhälle bestående 

av mångfald. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors 

moraliska förhållningssätt utifrån religioner och livsåskådningar. Således ska detta möjliggöra för 

eleverna att reflektera över samt analysera människors värderingar och trosföreställningar. På så 

vis kan respekt skapas och förståelse för att det finns olika sätt att tänka och leva (Lgy11: 13). 
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3. Tidigare forskning 
 

I denna del presenteras tidigare forskning utifrån mitt första examensarbete 1 (Larsson-Snygg, 

2019) där fokus nu är på undervisning i autentiska miljöer, elevernas möte med det okända och 

mötet med trosrepresentanter samt olika aspekter utifrån fördomar. 

 

3.1 Autentiska miljöer 
 

Professor Lena Roos (2016) är religionshistoriker och har forskat kring religionsdidaktik och 

särskilt lärande genom studiebesök där hon pekar på att ett studiebesök kan konkretisera det som 

annars presenteras utifrån läromedel. Genom en autentisk upplevelse, i den bemärkelse där 

eleverna får besöka platser som de annars inte besöker, kan det vara enklare att skapa förståelse 

för något som annars kan vara svårt att greppa. (Roos, 2016: 205). Studiebesök kan ge svar på 

frågor som varken lärare eller lärobok kan besvara och skapa ytterligare en dimension som 

främjar elevens analytiska förmåga. Detta menar Roos (2016) är svårt om man hela tiden stannar 

inne i klassrummet med eleverna (2016: 215). Carl E. Olivestam (2006) är docent och 

religionsvetare och delar även han uppfattningen gällande att komplettera läroboken med att låta 

eleverna komma ut på studiebesök och komma i kontakt med verkliga miljöer. På så vis kan 

eleverna genom att möta religionen på plats ges möjligheten att fördjupa sin kunskap med fler 

sinnen. Olivestam (2006) pekar på skillnaden mellan att låta eleverna läsa om exempelvis en kyrka 

i en textbok, vilket oftast upplevs som något som de måste stå ut med, eller att låta eleverna få 

uppleva kyrkan i autentisk miljö, vilket skapar ett helt annat fält för inlärning (Olivestam, 2006: 

61).  

Vidare menar Roos (2016) att undervisning i autentiska miljöer ger avtryck på ett sätt som en 

klassrumsundervisning inte kan förmedla. Här finns aspekter såsom när hon frågat elever som 

läst religionsvetenskap, oftast inte minns enskilda lektioner från sin skolgång men det har varit 

slående många som kommit ihåg studiebesök som gjorts i ämnet. Dessutom så fanns även 

exempel på elever som kommit ihåg enskilda repliker som etsats fast i minnet (2016: 203). Detta 

förklara Roos (2016) utifrån att studiebesök är en undervisningsform som bryter av mot 

vardagliga rutiner där eleverna får miljöombyte och möjlighet att lyssna till andra röster. 

Variationen resulterar således till främjandet av elevernas lärande och den nya kunskapen dröjer 

sig kvar i minnet genom att aktivera fler minnessystem. Detta har enligt Roos (2016) att göra med 

att samtidigt som eleverna lyssnar till trosrepresentanten så får de även bilder och en visuell syn 

på det som förevisas. Vidare får eleverna vara aktiva på ett helt annat sätt vid studiebesök istället 

för att sitta passiva i ett klassrum (2016: 204). Ännu en positiv aspekt gällande studiebesök 

beskriver Roos (2016) utifrån den stärkta gruppkänslan som kan uppstå genom en gemensam 

utfärd till en främmande plats (2016: 210). Dock belyser Roos (2016) den planering som krävs 

före, under och efter ett studiebesök där detta måste vara ett medvetet val hos läraren då man kan 

tvingas avstå från andra saker som den traditionella undervisningen håller inom en redan pressad 

tidsram. Även medvetna val utifrån vilket trossamfund man väljer att besöka och vidare 

problematiken kring urvalet om man bor på en liten ort (2016: 214).  
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3.2 Möte med det främmande 
 

Thérèse Halvarsson Britton (2014) är doktorand i de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

ämnenas didaktik och har en licentiatavhandling om studiebesök i 

religionskunskapsundervisningen. Hon pekar på de meningsskiljaktigheter och frågor som kan 

uppstå genom att presentera elever för något nytt och främmande. Halvarsson Britton (2014) 

menar att dessa faktorer bör tas i beaktning i lärarens före- men framförallt efterarbete gällande 

ett studiebesök. Dels gäller det att förbereda eleverna innan studiebesöket, men fokus bör enligt 

Halvarsson Britton (2014) vara på de frågor och funderingar som kan uppstå efter besöket 

(Halvarsson Britton, 2014: 186). Dock menar Halvarsson Britton (2014) att eleverna får kunskap 

om världen och skapar mening via dialoger och frågor i mötet med det främmande (2014: 26). 

Vidare ses studiebesöket som en tillgång där eleverna genom att träffa en trosrepresentant, skapar 

sig en förståelse från ett inifrånperspektiv. Halvarsson Britton (2014) lyfter att genom att låta 

eleverna träffa en representant från ett trossamfund och möta religionerna i verkligheten, ges 

möjligheten att direkt kunna ställa egna frågor och ventilera funderingar i ämnet. Utifrån att möta 

religionen på plats, ansikte mot ansikte, kan eleverna inspireras till reflektion gällande livsfrågor 

och skapa ytterligare en dimension i kunskapen om det nya man mött (2014: 5). Även Roos 

(2016) pekar på värdet av att låta eleverna höra en röst inifrån själva religionen och se hur olika 

trosrepresentanter presenterar sin religion och dess tradition. Genom att ta med eleverna till olika 

trossamfund kan man ge en bild av hur samhället ser ut utanför skolans väggar, vilket eleverna 

annars riskerar att betrakta religionen som ett fenomen som beskrivs i en lärobok som endast rör 

en minoritet (2016: 215).  

Professor Lars Naeslund (2009) har forskat på elevers möte med trosrepresentanter och menar 

att elever lägger stor vikt vid representantens personlighet. Om den upplevs som något bra hos 

eleverna, ingav representanten en större trovärdighet och positiv uppfattning om religionen 

(Naeslund, 2009: 186).  Roos (2016) lyfter en komplicerande faktor gällande att ta med eleverna 

för att möta en trosrepresentant då deltagare och mottagare kan ha olika mål med verksamheten 

där läraren har ett pedagogiskt syfte. Det skulle då uppstå ett svårt dilemma för läraren om 

representanten började missionera under den obligatoriska studietiden för eleverna. Här menar 

Roos (2016) att det bör finnas en kontinuitet i vem som tar emot eleverna och hur själva 

studiebesöket är upplagt för att skapa bästa förutsättningarna för studiebesöket. Allt för att 

underlätta planeringen av studiebesöket utifrån hur klassen ska förberedas och hur besöket ska 

efterbehandlas i klassrummet (2016: 208).  

 

3.3 Vi och dem- perspektivet 
 

Karin Kittelmann Flenser (2015) är universitetslektor och fil dr. i forskning inom området 

samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Hon beskriver religionskunskapsämnet utifrån 

aspekten att det lätt konstrueras ett ”vi” och ”dem” vilket blir en religionsdidaktisk problematik 

utifrån hanteringen av mångfald och olika sätt att planera undervisningen. I studien framkom 

exempel på hur eleverna förknippade religiositet med att vara omodern och ointelligent, men 

även kopplat till att vara osvensk. Kittelmann Flenser (2015) observerade vidare en strävan till att 

skapa samförstånd och konsensus där man gärna skapade ett ”vi”, vilket då också resulterade i ett 

”dem”. Detta fenomen med skapandet av ”de andra” är enligt Kittelmann Flenser (2015) en av 

religionskunskapsämnets största utmaningar utifrån läroplanens mål med att skapa förståelse för 
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andra livsåskådningar än sin egen (Kittelmann Flenser, 2015: 296). Halvarsson Britton (2014) 

belyser även detta utifrån begreppet grupptillhörighet där man lyfter religionen som en social 

aktivitet där man bör undvika tillskrivna identiteter. Undervisningen ska således inte ske i ett 

vakuum utan istället ge eleverna möjlighet att ta med sig sina upplevelser från studiebesöket in i 

klassrummet. På så vis menar Halvarsson Britton (2014) att ett meningsskapande skeende kan ta 

plats och tillsammans med andra skapa förståelse utifrån en kontext (2014: 26).  

Malin Löfstedt (2011) är universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik vid teologiska 

institutionen för tros- och livsåskådningsvetenskap och pekar på att det finns en fara med att 

exotisera religioner i undervisningen. Utifrån att skapa en distans mellan eleven och det studerade 

objektet (religionen) uppstår något som är rakt emot ämnets syfte.  

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).  

Något som även Roos (2016) förmedlar då en av de viktigaste anledningarna till att genomföra 

studiebesök i religionskunskapsundervisningen är att det ofta leder till att man kommer över 

eventuella fördomar gällande obekanta miljöer och främmande livsåskådningar (2016: 215). Dock 

belyser Halvarsson Britton (2014) att eleverna i studien ibland kände sig hindrade att ställa de 

frågor som kändes aktuella, på grund av artighet mot trosrepresentanten då frågorna var av 

känslig karaktär. De frågor som oftast kändes obekväma att ställa handlade om islam och genus 

vilket resulterade i att eleverna åkte därifrån med obesvarade frågor och de utmanade inte sina 

tidigare, oftast kritiserade föreställningar om genusrelationer inom islam (2014: 29). Naeslund 

(2009) pekar på att ett annat sätt att låta eleverna möta en trosrepresentant är att bjuda in dessa 

till klassrummet istället då mötet sker i elevernas trygga klassrumsmiljö där eleverna i hans studie 

upplevdes då som mer frispråkiga (2009: 168). 
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4. Teori 
 

I denna teoridel redogörs professor i religionsdidaktik, Robert Jacksons (1997), (2009) teorier om 

religonskunskapsundervisningen gällande hur religion kan skildras. Vidare hur man kan 

presentera religion och kultur utifrån olika förhållningssätt till ämnet som sådant och dess 

möjligheter samt utmaningar med en hermeneutisk ansats.  

Denna teori är formad utifrån en engelsk kontext vilket ska betonas, dock finns många likheter 

med den svenska skolan och vår läroplan. Såsom exempelvis religionskunskapsämnets centrala 

innehåll gällande att utveckla kunskap för andra livsåskådningar än sin egen samt möjlighet till att 

skapa en förståelse för ett samhälle bestående av mångfald (Lgy11: 13). Därför känns Jacksons 

(1997), (2009) teorier aktuella att applicera i denna uppsats gällande möjligheter och utmaningar 

med studiebesök som undervisningsmoment i religionskunskap.   

 

4.1 Hur religion kan skildras 
 

Jackson (1997) problematiserar religionskunskapsämnets vara eller icke vara på en nationell nivå, 

då detta har kommit att bli en laddad fråga i många olika länder. Detta grundas i västvärldens 

sekulära och pluralistiska syn på religion där Jackson (1997) menar att det är själva utvecklingen 

utav religionsämnet som diskuteras. Vidare beskriver han hur England och Wales var först ut år 

1988 att stifta en reform där man enligt lag såg till att religionskunskapsämnet skulle 

uppmärksamma samhällets religiösa pluralism. Vilket resulterade i att förutom kristendomen kom 

även andra huvudsakliga religioner ute i landet att skildras. Jackson (1997) problematiserar vidare 

själva förhållandet mellan de religioner som presenteras i undervisningen och hur de kan se ut i 

praktiken. Hur kan man utifrån att se religion ur ett vidare begrepp, använda sig av en metod som 

främjar undervisningen gällande olika livsåskådningar och förståelsen för varandra? Jackson 

(1997) menar att det kan vara svårt för eleverna att ta till sig det som står i läroböckerna och 

framförallt svårt att identifiera sig med det. Religionskunskapsämnet syftar ju ändå till att eleverna 

ska kunna ges möjlighet till fördjupning i sin egen livsåskådning likväl som andras, där han 

problematiserar det gap som finns mellan elevernas lärobok och den upplevda religionen ute i 

samhället (Jackson, 1997: 1).  

Detta menar Jackson (1997) är synd då själva fenomenet att reflektera över andras 

livsåskådningar, dessutom kan skapa en uppdatering gällande sina egna värderingar på ett nyttigt 

sätt. Här poängteras att det är i själva mötet mellan olika trosuppfattningar, trots ibland djupt 

förankrade värderingar, som det kan uppstå en diskussion som leder till ömsesidig förståelse för 

både religion och kulturell bakgrund (1997: 3). Jackson (1997) uppmanar att vi ska fortsatt ha ett 

kritiskt förhållningssätt gällande själva innehållet i skolan religonskunskapsundervisning då han 

både ifrågasätter lärarens roll utifrån tolkningsföreträdet samt relationen (gapet) mellan läroboken 

och eleverna (1997: 6).   
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4.2 En bredare tolkning  
 

Jackson (1997) menar att det länge debatterats huruvida man som lärare bör beskriva andra 

religioner med egna termer och tolkningar. Här blir det fenomenologiska förhållningssättet 

problematiskt då Jackson (1997) belyser risken med olika utgångspunkter, där läraren lätt kan 

negligera vissa religioner och dess utövare till förmån för andra. Detta kan resultera i en alltför 

ytlig behandling av livsåskådningar i religonskunskapsundervisningen och en trivialisering av 

elevers tro (1997: 15). Här menar Jackson (1997) att det finns en spänning kring att undervisa 

i/om andra religioner och livsåskådningar än sin egen då läroböckerna oftast har ett för tunt 

innehåll samt den återkommande problematiken kring lärarens tolkningsföreträde, vilket kan 

upplevas missvisande och orättvist men även svårt för läraren att få till en korrekthet (1997: 28). 

Vidare beskriver Jackson (1997) hur religioner och kulturer sällan presenteras på ett flexibelt sätt 

där ämnet presenterar innehåll utifrån en diskret trosuppfattning, medan kulturen (om den ens tas 

upp) presenteras som en separat liten del. Här förespråkar Jackson (1997) en öppnare tolkning av 

religioners essens då det kan finnas många olika livsåskådningar under en och samma religion. Att 

man bör undvika att anta att samtliga människor i en religion har samma tro och värderingar 

(1997: 69).  

Vidare pekar Jackson (1997) på att vi som religionskunskapslärare också bör vara lyhörda över 

den förflyttning som skett bland människor i världen den senaste tiden och menar att det kan 

vara farligt att låsa sig fast vid gamla föreställningar och den tidigare traditionella synen på olika 

religioner (1997: 93). Det fenomenologiska förhållningssättet, som är centralt i ämnet, syftar till 

att eleverna ska utveckla en kritisk och reflekterande förståelse för religioner. Detta är något som 

Jackson (2009) menar är något som borde leda till att eleverna ser livsåskådningar utifrån en 

större helhet och utifrån vidare begrepp. Att man exempelvis kan se på religioner utifrån att 

försöka öka förståelsen för den överföring av religiösa traditioner och värderingar som finns 

inom familjer och ute i samhället (2009: 401).  Jackson (2009) pekar på aspekten med den 

västerländska upplysningen av världsreligionerna där den presenteras utifrån en homogenitet 

bland livsåskådningarna för respektive religion. Här behövs ett annat förhållningssätt där man 

presenterar religionerna mindre stereotypt och framhäver ett mer utforskande tolkningssätt för 

eleverna. Jackson (2009) menar att stereotypt förhållningssätt inte är realistiskt i förhållande till 

verkligheten och eleverna bör ges möjligheten att utveckla sin förståelse för olika religioner dess 

och olika tolkningar (2009: 402). 

 

4.3 Hermeneutisk ansats   
 

En möjlighet som Jackson (2009) beskriver utifrån religionskunskapen är utvecklingen kring den 

tolkande metoden där eleven ges chansen till att kunna jämföra kunskaper utifrån både inifrån- 

och utifrånperspektiv. Istället för att eleven endast blir presenterad en tolkning åt det ena hållet, 

kan läraren genom att arbeta flexibelt och tillåta eleverna pendla mellan dessa perspektiv mellan 

elevernas egna livsåskådningar som analyseras och vidare detta i förhållande till andras. Här krävs 

även en viss lyhördhet och öppenhet hos eleverna för att den tolkande ansatsen till andras 

livsåskådning än sin egen ska vara möjlig (2009: 403). Vidare menar Jackson (2009) att även om 

eleverna anser att andras livsåskådning ligger långt ifrån sin egen positionering, kan man 

åtminstone känna igen likheter och olikheter utifrån sin egen begreppsvärld och reflektera utifrån 

detta. Tolkningssättet bygger dock på en genuint positiv anda då man kan se religioner och dess 
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traditioner och värderingar som en tillgång och se på allas likheter samt olikheter utifrån en 

individposition men även utifrån en grupp i samhället (2009: 405).  

Dock en utmaning Jackson (2009) presenterar är komplikationer gällande den reflexiva delen 

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

genom att skapa en vidare syn. En religonskunskapsundervisning som distanserar sig till eleverna 

och deras 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. Jackson (2009) pekar på att det är en hermeneutisk ansats som är nyckeln till elevernas 

möjlighet att skapa förståelse för andras livsåskådningar samt reflektera över sin egen. Dock är 

detta en högst personlig och individuell process där läraren omöjligt kan få några garantier på att 

den kommer att ske. Det Jackson (2009) menar att läraren kan göra i sin profession är att 

säkerställa att det skapas tid i undervisningen till elevernas reflektion och tolkningsarbete (2009: 

404). Läraren behöver också tänka på hur man presenterar religioner utifrån elevers tolkningssätt 

och uppmuntra eleverna till att inte låsa sig fast vid en homogen syn på religiositet och dess olika 

utövningar. Eleverna behöver dessutom 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 i samhället som genom en representant kan 

berätta om deras engagemang och tillhörighet (2009: 411).  

 

Sammanfattning Teori 
Professor Robert Jackson (1997), (2009), påvisar att det finns ett gap mellan det som eleverna 

presenteras gällande religion i läroböcker och hur det stämmer överens med elevernas egna 

erfarenheter. Det som utmärker sig mest är den homogenitet som förmedlas, fastän en och 

samma religion kan tolkas och utövas på flera olika sätt. Här förespråkar Jackson en mer öppen 

tolkning där eleverna får inta en hermeneutisk ansats och på så vis utforska religionerna utifrån 

sin egen begreppsvärld. Han belyser även värdet av att låta eleverna skapa en förståelse för hur 

religion och tradition kan föras vidare inom familjen. Trots västvärldens sekulariserade syn på 

religion kan man enligt Jackson ändå mötas i diskussion och undersöka likheter och skillnader 

mellan olika livsåskådningar. Avslutningsvis pekar han på möjligheten för lärare att visa eleverna 

en mer verklighet inom en religion genom att ta med eleverna på studiebesök till olika religiösa 

grupper i samhället, istället för att endast läsa om den i en lärobok. 
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5. Metod och material 
 

I detta kapitel kommer valet av en semistrukturerad intervjustudie att diskuteras utifrån syftet 

med denna uppsats, som är att undersöka möjligheter och utmaningar med studiebesök i 

religonskunskapsundervisningen. Vidare redogör jag mitt material utifrån planering, tematisering, 

genomförande, analys, etiska frågor samt urval. 

 

5.1 Metod 
 

Min valda metod för att besvara mina två frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med 

gymnasielärare i ämnet religionskunskap. Utifrån samtal med dessa lärare har både möjligheter 

och utmaningar kunnat plockats ut och analyserats med fokus på miljöombyte, mötet med 

trosrepresentanten samt fördomar. Vidare kan intervju som forskningsmetod enligt Kvale och 

Brinkman (2009) ses som ett samtal med en viss struktur och ett syfte. Intervjun formas utefter 

det spontana vardagliga utbytet av åsikter där intervjuaren lyhört lyssnar (Kvale & Brinkman, 

2009: 19). Jag har under mina intervjuer öppnat upp med frågan varför de använder sig av 

studiebesök inom religonskunskapsundervisningen, där sedan lärarna fritt fått berätta utifrån sina 

erfarenheter. I samtliga intervjuer, har det framkommit både möjligheter och utmaningar. Det 

som framförallt har bidragit till denna studies struktur är de nyckelord som återkommande 

nämndes under intervjuerna och skapade kategorier såsom; miljöombyte, elevernas möte med 

trosrepresentanten samt fördomar. Dessa kategorier har vidare skapat en mall som jag valt att 

strukturera mitt resultat i, utifrån möjligheter och utmaningar med studiebesöket.  

Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap 

genom sin relation. Intervjukunskapen produceras i ett samtalsförhållande; den är 

kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk (Kvale & Brinkman, 2009: 34).  

Genom att mina intervjuer varit semistrukturerade, vilket betyder att jag har utgått ifrån ett par 

förberedda frågor som ställts till samtliga lärare där följdfrågorna fått bero på respondentens svar, 

har intervjuerna skapat en flexibilitet men även en möjlighet för lärarna att få fram sin erfarenhet. 

De har alla haft olika berättelser, men det gemensamma har varit att de har innehållit både 

möjligheter och utmaningar gällande studiebesök som undervisningsmoment i 

religionskunskapen. Kvale och Brinkman (2009) beskriver den semistrukturerade intervjutekniken 

som en intervju där man söker beskrivningar av teman i den levda vardagsvärlden ur 

intervjupersonens eget perspektiv. Således försöker man få fram information utifrån en tolkning 

av innebörden hos de beskrivna fenomenen (2099: 43). Mitt val av metod har därför skapat 

avkopplade intervjuer i samtalston, men med en struktur och en genomtänkt tanke med vad jag 

ville undersöka samt fokus på vad jag ville ha svar på. Vidare beskriver Kvale och Brinkman 

(2009) metoden utifrån fokusering; 

Forskningsintervjun är fokuserad på bestämda teman; den är varken strängt 

strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”non direktiv”. Det kommer sedan 

an på intervjupersonen att ta fram de dimensioner som hon finner viktiga inom 
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undersökningsområdet. Intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte till 

bestämda uppfattningar om dessa teman (Kvale & Brinkman, 2009: 46). 

Det Kvale och Brinkman (2009) nämner utifrån att varken jobba med intervjuer som är strängt 

strukturerad eller ”non direktiv”, vilket betyder utan några riktlinjer, är något som stämmer på 

denna intervjustudie. I mina intervjuer har jag jobbat utifrån ett bestämt tema gällande just 

möjligheter och utmaningar med studiebesök, men med en öppenhet inför lärarnas egna 

berättelser. Detta har medfört att jag på ett metodiskt sätt fått fram både möjligheter och 

utmaningar i deras berättelser gällande studiebesök som undervisningsmoment i 

religionskunskap.  

 

5.2 Material 
 

De transkriberade intervjuerna kom att visa på både möjligheter och utmaningar med 

studiebesök, där det i en vidare analys även gick att utröna tre områden som var specifikt tydliga i 

samtliga intervjuer. Områdena var miljöombyte, mötet med en trosrepresentant samt utifrån 

elevernas fördomar. Dessa kategorier skapade sedan en struktur i mitt resultat där jag redogör för 

dess möjligheter och utmaningar i två separata delar. Allt för att ge läsaren en tydlig struktur där 

fokus på att svara på mina två frågeställningar genom att först redovisa lärarnas svar på 

möjligheter och sedan redovisa svaren utifrån utmaningar. Genom att dela upp möjligheter och 

utmaningar i två separata delar, kan man se att det framkommer information under båda 

kategorier samt i alla tre områden som nämns ovan.  

 

Genomförande 
 

Kvale och Brinkman (2009) lyfter det viktiga momentet med att skaffa sig en överblick i början 

när undersökningen tar sin form. Vidare utifrån tematisering och planering av en intervjustudie 

beskriver Kvale och Brinkman (2009) att detta ska ske innan själva intervjumomentet börjar. 

Tematisering betyder att man förbereder sina intervjufrågor på ett genomtänkt sätt, utifrån det 

teoretiska tema som undersökningen syftar till. Vidare besvarar forskaren själv på de nyckelfrågor 

som ligger till grund för den undersökning man vill genomföra utifrån vad, varför och hur, där 

man svara på det sistnämnda efter att man klargjort vad man vill undersöka och varför. Svaret på 

hur är det som sedan hjälper forskaren att välja lämpligast forskningsmetod (2009: 120). Studiens 

överblick skapades redan under mitt examensarbete 1 (se bifogad länk) där jag skrev om 

studiebesök i religonskunskapsundervisningen, men då med fokus på att den svenska skolan ska 

vara icke-konfessionell. Ändock så kom den tidigare forskning och de svar som framkom på 

mina dåvarande frågeställningar, att ge en god grund att stå på i denna undersökning. 

I min planering föll således valet på att göra semistrukturerade intervjuer på grund av att det 

passar undersökningens syfte och för att bäst få svar på mina frågeställningar. Jag hade också 

skapat en intervjuguide (se bilaga 1), som stöd för anteckningar gällande möjligheter respektive 

utmaningar med studiebesöket. Kvale och Brinkman (2009) beskriver arbetet kring en 

intervjuguide såsom att det kan liknas vid ett manus som mer eller mindre strängt strukturera 
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intervjuns förlopp. Denna guide kan även innehålla några av de ämnen som ska täckas och 

gällande den semistrukturerade metoden så innehåller guiden en översikt över det som ska 

ventileras under intervjun (2009: 146). Jag förberedde vissa nyckelord som ledord inför intervjun 

utifrån möjligt tänkbara områden. Detta för att garantera att jag på ett uttömmande sätt kunde 

ställa relevanta följdfrågor utifrån studiens syfte och för att kunna besvara mina frågeställningar.  

Den liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och 

inbegriper en specifik teknik; den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman och som kan innehålla förslag till frågor” (Kvale & Brinkman, 2009: 43). 

Gällande min tematisering av intervjufrågor, så ställdes en standarfråga till samtliga lärare vilket 

var varför de använde studiebesök som undervisningsmoment i religionskunskapen. Sedan 

beroende på respondentens svar, formades följdfrågor som gjorde att både möjligheter och 

utmaningar ventilerades under intervjun. Utifrån mitt fokus på det valda temat, skapades den 

typen av följdfrågor som fick fram den information som stämde överens med undersökningens 

syfte.  

 

Analys 
 

Kvale och Brinkman (2009) redogör för hur man kan gå till väga i intervjuanalysen och vilket 

angreppssätt som är lämpligast utifrån studiens syfte. Vid arbetet med intervjutexter bör fokus 

vara på att göra intervjun känslig för det specifika man undersöker utifrån det som kallas för 

kodning. Det innebär att ett eller flera nyckelord knyts till olika delar av intervjun för att sedan 

skapa struktur i analysen (2009: 217). Vid transkriberingen framträdde specifika begrepp som 

samtliga lärare talade om vilket var; miljöombyte, mötet med trosrepresentanten samt fördomar.  

Dessa var de tre områden som lärarna beskrev sina erfarenheter kring studiebesök som 

undervisningsmoment, samt det som senare kom att utforma en struktur i resultatet.  

Det handlar alltså om att låta reflektionerna över hur man ska genomföra och 

analysera intervjuer utgå från vad man är intresserad av att få veta: Handlar det 

främst om upplevelsen av konkreta episoder, innebörden hos specifika begrepp, 

diskursiva konstruktionsprocesser eller något annat? (Kvale & Brinkman, 2009: 31).  

I detta fall var det själva innebörden hos specifika begrepp som var intressanta då lärarnas 

erfarenheter skulle placeras in under antingen möjligheter eller utmaningar, vilket i sin tur skapade 

en tydlig kategorisering i min analys inför resultatet. Vidare beskriver Kvale och Brinkman (2009) 

den hermeneutiska meningstolkningen som en process både bakåt och framåt mellan de olika 

delarna i en text som ska analyseras. Man pendlar mellan att läsa helheten likväl som enskilda 

delar utifrån textens huvudtema (2009: 226). I min analys har jag såldes tolkat det som lärarna 

berättat i sin helhet, men i resultatet endast plockat ut de enskilda delar som var relevanta för 

undersökningens tema; Möjligheter och utmaningar med studiebesök som undervisningsform. 

 

Etiska frågor 
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Kvale och Brinkman (2009) problematiserar etiska frågor gällande intervjuforskning främst på 

grund av svårigheten att forska om människors privata liv, där man sedan presenterar materialet 

offentligt. Om exempelvis intervjufrågorna innehåller etiska dilemman uppmanas forskaren att se 

över sina värderingsfrågor innan intervjun (2009: 79). I mitt fall fanns inga etiska dilemman i den 

mån att något privat behövde diskuteras. Jag behövde således inte ansöka hos 

etikprövningsnämnden. Däremot samtalades det om olika värderingsfrågor men då utifrån 

studiebesöket och dess möjligheter och utmaningar, vilket inte skapade någon svårighet på det 

etiska planet. 

Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor. Den kunskap som produceras av 

sådan forskning är beroende av den sociala relationen mellan intervjuare och 

intervjuperson, som bygger på intervjupersonens förmåga att skapa en miljö där 

intervjupersonen känner sig fri och säker nog att prata om privata händelser som 

kommer att registreras för senare offentligt bruk (2009: 33). 

Under samtliga intervjuer satt vi i en lugn miljö utan några störningsmoment. Detta medförde 

dels till att samtalen hördes bra på uppspelningen under transkriberingen, men gissningsvis även 

till att intervjupersonerna kände sig bekväma att berätta om sina erfarenheter. Vidare belyser 

Kvale och Brinkman (2009) vikten av ett informerat samtycke där man informerar 

undersökningspersonen om syftet och upplägget kring undersökningen, samt att de deltar på 

frivillig basis. Dessutom vikten av att upplysa intervjupersonens konfidentialitet, vilket betyder att 

privat data som identifierar deltagarna i själva undersökningen inte kommer att avslöjas (2009: 

87). Jag hade förberett informationsbrev (se bilaga 2) som lärarna fick tid till att läsa igenom 

innan och bli införstådda med undersökningens konfidentialitet, men att samtalet skulle komma 

att publiceras offentligt i ett senare skede. Vidare var lärarna medvetna om att de när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun. 

 

Urval 
 

Gällande urvalet inför en intervjustudie skriver Kvale och Brinkman (2009) att antalet 

nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte (2009: 129). Jag var osäker på hur 

många lärare som behövdes i studien, vilket resulterade i att rådfråga kursansvarig som beskrev 

att mellan fem eller sex lärare var att rekommendera utifrån mitt syfte. Nästa punkt i mitt urval 

var att de lärare jag intervjuade, skulle samtliga vara behöriga ämneslärare i religion samt ha 

använt sig av studiebesök som undervisningsmoment. Jag fann fem stycken gymnasielärare på 

orten med omnejd som passade in i mallen för att bli intervjuade, samt hade tid att ta emot mig. 

Dessa fem hade även gemensamt att de alla hade mer än en erfarenhet av studiebesök att berätta 

om, vilket gav olika infallsvinklar och berikade min undersökning utifrån dess möjligheter och 

utmaningar.  
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6. Resultat 
 

Utifrån de fem olika intervjuerna presenteras här möjligheter och utmaningar med studiebesök i 

religionskunskapsundervisningen. Lärarna kommer att benämnas som Lärare 1 och förkortas L1, 

Lärare 2 förkortas L2 och så vidare. Under följande avsnitt redovisas möjligheter och utmaningar 

var för sig och lärarnas svar indelas i tre olika underrubriker såsom; miljöombyte, mötet med 

trosrepresentanten samt fördomar. 

 

6.1 Möjligheter 
 

6.1.1 Miljöombyte 
 

Utifrån möjligheter gällande miljöombyte menar L1, L2 och L5 att det mest primära är att eleven 

får komma ut på plats och möta religionen vilket skapar en annan verklighet för eleverna.  

Jag tycker det är viktigt att eleverna får se verkligheten och göra något annat 

utanför klassrummet. Att eleverna får se bredden och möjligheten att träffa 

människorna som jobbar där (L1). 

L1 menar att detta kan skapa en bredd genom att träffa andra människor som representerar ett 

trossamfund men även att det är viktigt att eleverna få göra något annat utanför klassrummet. L2 

poängterar att detta även skapar en ökad förståelse genom att uppleva religionen på plats då det 

blir mer verkligt för eleverna;  

Eleverna behöver byta miljö ibland för att få en ökad förståelse och uppleva 

religionen på plats... det blir ju mer verkligt då (L2). 

L5 pekar på att man ofta möter elever i skolan som inte vet så mycket om religiösa uttryck och 

tycker att just miljöombytet till att besöka någon ute i verkligheten känns viktigt; 

Man får möta religionen på plats så som den tar sig uttryck i samhället. För ofta i 

skolan möter man elever som vet väldigt lite om religiösa uttryck. Så det känns 

extra viktigt att eleverna får ut och träffa verkligheten. Man låter eleverna få 

miljöombyte och höra på någon annan som pratar än mig (L5). 

Även L4 poängterar detta, men då med betoning på att det som eleverna får uppleva under 

studiebesöket inte går att förmedla inne i klassrummet. Vidare att eleverna lättare kommer ihåg 

det som sägs ute i ”fältstudien”, än det som sägs inne i klassrummet; 

Det är alltid lättare för eleverna att få se saker i verkligheten när man får 

uppleva saker på plats. Då förstår man det på ett annat sätt än när man bara 

pratar om det. Det blir mycket bättre för eleven att få uppleva religionen på 

plats... man får ett helt annat minne av religionen. Det kan man inte skapa i 

klassrummet. Man skapar liksom inte en upplevelse på det sättet i 

klassrummet... man måste ut på plats... som en fältstudie kan man säga. Och då 

kommer eleverna oftast ihåg det på ett annat sätt också (L4). 
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Därför anser L4 att ett miljöombyte är ett sätt att ge eleverna en annan undervisning som inte är 

möjlig att ge om eleverna stannar kvar på skolan. Däremot L3 beskriver möjligheterna med ett 

miljöombyte utifrån en annan synvinkel såsom att den stärker gruppkänslan i klassen när lärare 

och elever lämnar skolan tillsammans och får dela en upplevelse som ett studiebesök;  

Studiebesök bidrar till att stärka gruppkänslan. Vi går i en gemensam trupp till 

samma religiösa plats och på så vis delar vi samma upplevelse (L3). 

 

Sammanfattning 
Alla fem lärarna har funnit möjligheter med miljöombyte där man bland annat pekar på vikten av 

att låta eleverna komma utanför skolans väggar, möta religionen på plats samt stärka gruppkänslan 

inom klassen genom att gå i samlad trupp och dela en upplevelse. 

 

 

6.1.2 Mötet med trosrepresentanten  

 
L1 beskriver att det är bra för eleverna att träffa andra människor som kan tillföra fakta som inte 

läraren kan och bidra med en annan energi; 

Bra att låta eleverna träffa människor som kan saker som inte jag kan. Den man 

träffar kan tillföra något som exempelvis en massa fakta och den är ju oftast stolt 

över vad den representerar och kan ge energi. Vad dem kan berätta om sig och 

vad de har för bakgrund och hur dem tycker det är att vara där. Oftast så tycker 

jag att den som tar emot vid studiebesök verkar tycka att det är kul... ja men att 

det är roligt med besök (L1). 

Vidare har L1 ofta upplevt att trosrepresentanten visar en glädje över att ta emot skolklasser och 

visar en stolthet utifrån att vara troende. Även L3 poängterar värdet av att låta eleverna träffa 

någon med en annan trosinriktning; 

Jag tycker det är viktigt för eleverna att få möta någon med helst en annan 

trosinriktning än sin egen... och gärna någon... jag vill inte säga extrem men... 

kanske mer utövande så att säga. Det kan finnas många intressanta sidor där som 

man kan avdramatisera (L3). 

L3 menar också att det gärna får vara en trosrepresentant som är djupt troende, vilket skulle 

kunna leda till att vissa aspekter skulle kunna avdramatiseras under besöket. Även L2 menar att 

man genom att träffa någon annan kan starta upp en reflekterande process där eleverna ges 

chansen att tänka i nya banor; 

Bra att eleverna inte behöver lyssna på bara min röst hela tiden utan får 

chansen att lyssna på någon annan. Och det har skapat reflektioner om något 

nytt som man kanske inte hade ägnat en tanke åt förut... Man har liksom tryck 

på en ON-knapp och fått eleverna att tänka i nya banor... och sedan kan man 

lättare få ihop det i teorin i skolan... man kan referera och koppla ihop det med 

studiebesöket. Och det ska jag säga att de kommer ofta ihåg exakt vad som 

sagts vissa gånger... alltså ordagrant, och det är häftigt (L2). 
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Dessutom menar L2 att genom ett studiebesök kan eleverna lättare få ihop det med teorin i 

skolan. Ännu en positiv aspekt med att träffa någon annan beskriver L2 genom att höra någon 

annans röst än lärarens och att eleverna på så sätt lättare kommer ihåg vad som sägs. Detta är 

även något som L4 tar upp utifrån att träffa en annan aktör som berättar om religionen; 

Bra för eleverna att få träffa en annan aktör som berättar om saker. Det kan 

vara skönt att höra någon annan prata och kommer det någon gästföreläsare 

också till oss så nog kommer eleverna ihåg vad den sa men det jag står och 

pratar om dagligen kanske inte fäster lika lätt. Så ombyte förnöjer så att säga. 

Varierad undervisning är det bästa för eleverna. Ibland kan jag skicka iväg 

eleverna själva för att ta kontakt med olika trossamfund för att ställa olika 

frågor. Jag tror det kan vara lättare för eleverna ibland att våga ställa frågor om 

inte jag står bredvid. Det kan bli ganska givande möten tror jag (L4). 

L4 tycker att det ska vara en varierad undervisning och har även ett annat upplägg emellanåt där 

eleverna själva får besöka trossamfund och intervjua olika representanter. Något som beskrivs 

som något positivt utifrån att eleverna möjligtvis finner det lättare att ställa frågor om inte läraren 

står bredvid. L5 menar också att det är viktigt att eleverna kommer ut och träffar olika 

trossamfund; 

Det känns viktigt att eleverna får ut och träffa verkligheten så som den ser ut... 

oftast så finns ju olika trossamfund i närområden. Nästa vecka ska eleverna få 

träffa en präst som även är en stor bandysupporter. Det känns så kul för jag 

har ju många bandyelever och det här blir en gemensam punkt och något som 

eleverna kan koppla till sin egen begreppsvärld. Den här prästen är väldigt 

cool, om man kan säga så? Hon är en bra person till att möta en gymnasieklass 

tänker jag (L5).  

L5 jobbar även utifrån att ta trosrepresentanter till skolan för att möta eleverna där det beskrivs vara 

av värde att trosrepresentanten är någon som eleverna kan hänföra till sin begreppsvärld. På så vis 

anser L5 att det blir ett lyckat möte. 

 

Sammanfattning 
Samtliga lärare har beskrivit möjligheter i själva mötet mellan elever och trosrepresentant då det 

bland annat innefattar en annan sorts information som läraren inte kan förmedla. Dessutom 

belyses att eleverna lättare minns det som någon annan person säger, än det som läraren 

förmedlar. Detta verkar vara en stor del av möjligheterna genom att låta eleverna träffa någon 

annan, då eleverna får höra på en annan röst än lärarens. 

 

6.1.3 Fördomar 
 

Utifrån möjligheter kring elevernas eventuella fördomar beskriver L1 att studiebesök kan vara bra 

för att visa på att vi alla är olika;  

Studiebesök är bra just till att belysa att alla är vi olika och kan ha 

annorlunda livsåskådning, kultur... och sätt att se på saker (L1). 
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Genom detta menar L1 att man kan visa eleverna att det finns andra livsåskådningar än sin egen 

och olika sätt att se på saker. Även L4 menar att studiebesök kan ge en större förståelse för 

andras sätt att se på världen; 

Genom studiebesök kan man få en större förståelse för religionen och 

kulturen (L4). 

Just själva förståelsen för religioner är något som även L3 belyser som en möjlighet gällande 

fördomar; 

Här kan eleverna lämna sina fördomsfulla frågor vid sidan ett tag och vara 

öppen för nytt sätt att se på världen kanske. Jag tycker man ska fokusera på 

frågor som varför man lever efter en religion och hur de valen påverkar ens liv... 

lite så. För det handlar ju egentligen bara om att de människorna är något mer 

troende än den stora massan. Vilket då det sekulariserade Sverige ser som ett 

uttryck för konstig (L3). 

L3 pekar på att genom studiebesöket får eleverna möjligheten att lämna sina fördomar vid sidan 

ett tag och vara öppen inför mötet. Vidare att eleverna bör fokusera på varför man väljer att 

tillhöra ett trossamfund och vara öppna inför svaret. Här vill L3 på något vis avdramatisera vad 

det är att vara troende utifrån vår sekulariserade syn och minska fördomar om att det skulle vara 

något avvikande och konstigt. Även L2 tar upp den sekulariserade synen och den okunskap som 

finns; 

Utifrån de stora världsreligionerna gäller det ju att försöka ge eleverna en förståelse 

för andra religioner än den man kanske själv har eller inte har så att säga... Ofta idag 

så har man ju inte heller en klar bild av den egna religionen om man ser utifrån 

sekulariserade Sverige och så... Men också få en känsla för vad som är lika... inte bara 

uppmärksamma skillnaderna mellan dem olika religionerna utan titta på allt det andra 

som faktiskt är lika eller liknande. Sådant är ju också viktigt. För eleverna har ju 

ibland fördomar, och det har vi ju allihop, när det just kommer till begrepp och 

människor som vi inte kan så mycket om (L2). 

Här lyfter L2 vikten av att låta eleverna lägga fokus på att finna likheter istället för att endast se 

skillnader mellan olika grupper, vilket i sin tur skulle kunna leda till minskade fördomar. Att 

genom studiebesöket försöka nå en ökad förståelse för andra. Något som även L5 tar upp 

gällande att försöka hitta gemsamma nämnare att närma sig kring;  

Nästa vecka när prästen kommer till oss ser jag verkligen min chans för vårt 

tema just nu är religion och idrott, just för att det blir inom elevernas 

begreppsvärld. Kanske det kan finnas likheter mellan exempelvis gemenskap i en 

idrottsförening eller supporterklubb med gemenskapen i ett trossamfund (L5). 

Här försöker L5 skapa en gemenskap utifrån eleverna från bandygymnasiet och prästen som är 

bandysupporter. Detta kan då ske genom en liknelse av gemenskap som finns i ett trossamfund 

och den som finns i exempelvis en supporterklubb och utifrån aspekten bandy, så är detta inom 

elevernas egna begreppsvärld. 
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Sammanfattning 
Alla lärarna visar på att studiebesök kan skapa möjligheter för att minska elevernas fördomar. 

Dels utifrån att skapa sig en större förståelse för vad religiositet är trots vårt sekulariserade 

samhälle, och dels genom att låta eleverna undersöka likheter istället för att lägga fokus på 

skillnader. Att man på så vis kan avdramatisera det som kan anses vara annorlunda och konstigt. 

 

 

6.2 Utmaningar  
 

6.2.1 Miljöombyte 
 

Gällande utmaningar med miljöombyte så nämner L1 stressen kring själva planeringen innan man 

tar sig iväg, men problematiserar också att det kan vara svårt för eleverna att kliva in i nya 

kontexter och främmande kulturer; 

Det är inte alltid lätt för eleverna att kliva in i nya kulturer eller kontext så... 

och det krävs även en slags logistisk planering. Det blir lätt en extra stress och 

då kan det vara skönt att stanna kvar i klassrummet istället. Det är inte alltid 

man får sakerna runt i kring att klaffa för med studiebesök blir det en helt 

annan grej... ja det skapar stress (L1). 

Just denna planering är också något som L5 beskriver och då framförallt utifrån att fråga andra 

lärare om man får låna tid från deras lektioner, då det oftast finns en logistik som är lite pysslig att 

få till; 

Man behöver planera så mycket för att kunna ta sig iväg med en hel grupp och 

allt pyssel som det faktiskt innebär. Man får ju alltid gå och fråga andra lärare 

om det är okej att liksom sno deras lektion för annars så finns inte tiden till att 

ta sig iväg, stanna där ett tag och sedan så tar det tid att ta sig tillbaka också... 

så... nej det är ju inte så jättepopulärt heller alla gånger... Och sen så tycker jag 

att det kan vara lite bökigt att leta reda på en representant, bestämma träff och 

det ska passa så precis och sådär (L5). 

Även dilemmat att dels få tag på en trosrepresentant och sedan att få till en tid som passar 

samtliga beskrivs som en utmaning. Även L4 pekar på tidsbristen och just problematiken att ta 

sig iväg med eleverna; 

En utmaning är tidsbristen att kunna åka iväg och sedan just själva 

planeringen innan tar också mycket tid (L4).  

Utmaningen gällande miljöombyte för eleverna innefattar en upplevd tidsbrist men också tid till 

planering. Något som även L2 tar upp och då med tanke på aspekten om samtliga elever inte 

följer med;  

Det rent praktiska kring de som inte var med då... vad gör man med dem? 

För man vill ju gärna knyta någon uppgift till... eller att de ska reflektera på 

något vis... och det blir ju ett bekymmer om inte alla var med. Det kan ju 
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exempelvis vara att man ska uppfylla vissa kunskapskrav och tänkte väva in 

studiebesöket där. Man vill ju att studiebesöket ska kunna ligga till en stor 

grund sen i det moment man ska utföra (L2). 

Här menar L2 att det uppstår en konflikt i att studiebesöket syftar till att vara grunden till ett 

moment som eleverna sedan ska jobba med tillbaka i klassrummet, vilket försvårar arbetet om 

inte alla elever deltagit. L3 pekar på utmaningen med förberedelserna innan studiebesöket där 

eleverna ska vara pålästa och våga ställa frågor; 

Här gäller en noga planering och förberedelse innan så att eleverna är 

förberedda och vågar ställa frågor och så. Man måste ta sig tid att 

förbereda både elever och den man ska träffa så att det blir ett sådant bra 

studiebesök som möjligt så att säga... för det är ju därför vi tar oss den 

tiden att gå dit... En annan grej är ju urvalet... vi bor på ett sådant litet 

ställe så vi har ju inte så många platser att besöka. Och sedan är kursen 

alldeles för kort så några längre resor känns kanske inte riktigt möjligt (L3).  

Vidare tar L3 upp utmaning med urvalet om man bor på liten ort, vilket minskar utbudet av olika 

trossamfund. Dessutom känns kursen för kort för några större utsvävningar då tiden inte riktigt 

räcker till. 

 

Sammanfattning 
Samtliga lärare nämner en viss stress eller tidsbrist gällande att byta miljö med sina elever utifrån 

planering och logistik. Dessutom så finns pressen att man ska hinna förbereda eleverna innan 

studiebesöket, så att de har möjlighet att reflektera och ställa relevant frågor väl på plats. 

 

6.2.2 Mötet med trosrepresentanten  
 

Utmaningar utifrån att låta elever möta en trosrepresentant kan vara exempelvis det som L1 tar 

upp angående att personen oftast saknar pedagogisk utbildning;  

Det är väldigt olika på personer man träffar men de som tar emot har ju 

oftast ingen pedagogisk utbildning... så det kan bli lite mycket prat och 

eleverna ska stå stilla och bara lyssna. Det är inte alltid det ges utrymme 

för frågor från elever och guider som börjar med ”inga frågor är för 

dumma”... så nej... det är inte många som säger så. Här får man ju som 

lärare släppa kontrollen ett tag och det kan ju bli bra men jag har även 

varit med om det motsatta (L1). 

 

L1 menar att som lärare måste man släppa kontrollen en stund men då kan det uppstå för mycket 

prat från guiden och för lite tid åt att eleverna ställa sina frågor. Dessutom kan en utmaning vara 

det som L2 upplevt att innehållet i det som trosrepresentanten berättar är för tunt och 

innehållslöst; 

Om det är första gången man gör ett studiebesök på en plats, så vet man 

ju inte alls vad man får för bemötande och guide som vi ska lyssna på. 
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Det är ju så svårt att kunna kontrollera vad man får så att säga... att det 

blir för tunt och innehållslöst på något vis (L2). 

L2 pekar också på aspekten att om det är första gången man ska träffa en trosrepresentant så har 

man ingen aning om vad det är för sorts person som möter eleverna. Något som även L4 varit 

med om; 

Man vill ju skapa större förståelse för både religionen och kulturen men det 

beror helt på vem som tar emot också för vad det liksom blir för mottagande. 

En gång så var vi och träffade en representant som var väldigt extrem i sin 

tolkning så att säga och jag tror att det var just kvinnosynen som blev en krock 

för mina elever (L4). 

Här beskriver L4 hur syftet med att låta eleverna träffa en trosrepresentant var att skapa en ökad 

förståelse för både religionen och kulturen, men själva mötet blev inte som det var tänkt i den 

bemärkelsen, utan tvärtom. L5 lyfter utmaningen om att låta eleverna möta en trosrepresentant 

som upplevs stel;  

Den som eleverna möter får inte känns stel och stängd liksom... det blir aldrig 

bra och främjar ju knappast en ökad förståelse. Jag tog hit en representant en 

gång som skulle prata om mission, vi hade det som tema då, och han var 

väldigt stel och... torr... han utstrålade ingenting om man säger så. Om han 

liksom hade varit lite mera på... så hade det nog blivit ett mer uttömmande 

möte. Eller vad man ska kalla det (L5).  

L5 menar att det är av betydelse huruvida trosrepresentanten känns öppen inför mötet med 

eleverna, men även att själva utstrålningen kan ha en avgörande effekt om trosrepresentanten når 

fram till eleverna eller inte. Även L3 tar upp trosrepresentantens attityd till att ta emot elever och då 

utifrån utmaningen att inte gå in i försvarsställning;  

Jag har varit med om att eleverna ställde klumpiga frågor och agerade nästan 

hånfullt. Han som tog emot oss gick liksom i försvarsställning... och det blir ju 

aldrig bra. Den som tagit emot oss verkade uppleva som om vi kom för att 

ungefär titta på ”djur i bur”. Den som tar emot måste vara medveten om syftet 

från vår sida så att säga... att vi vill skapa förståelse…för det är ju därför vi går 

dit. För att skapa en förståelse för hur det är att leva med en religion (L3). 

L3 anser att syftet måste vara tydligt gällande trosrepresentantens uppfattning om vad eleverna vill 

ha ut av mötet. Att gå i försvar främjar inte en ömsesidig förståelse och här beskriver även L3 

utmaningen med att eleverna uppträtt hånfullt mot representanten vilket försvårade det hela.  

 

Sammanfattning 

Lärarna beskriver utmaningar i mötet mellan elever och trosrepresentant utifrån den som tar 

emot och hur pass öppen och vänligt inställd den är till besökare, men även en utmaning i 

elevernas bemötande mot representanten. Vidare pekas det på mindre lyckade möten där det blev 

en krock mellan det som trosrepresentanten stod för och vad som elevernas ansågs vara rätt och 

riktigt. Möten som inte främjar en ömsesidig förståelse för varandra, vilket var själva syftet med 

besöket. 
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6.2.3 Fördomar 
 

L1 talar om utmaningar med studiebesöket utifrån fördomar såsom om eleverna är tillräckligt 

förberedda innan. Huruvida de har talat om att alla är vi olika och att det finns olika sorters 

livsåskådningar och problematiserar att man inte riktigt vet vad det är man möter; 

Ibland kan jag känna stress över om jag förberett eleverna ordentligt innan 

besöket. Kan de det här... har vi pratat om detta tillräckligt innan? Har jag 

belyst att alla är vi olika och kan ha annorlunda livsåskådning och kultur 

tillräckligt? För man vet aldrig vad man möter (L1). 

Aspekten med att inte ha förberett eleverna tillräckligt är också något som L3 reflekterar över då 

det ibland visat sig att eleverna lagt fokus på de kritiska frågor, vilket L3 inte tror bidrar till en 

ökad förståelse utan fördomar; 

Eleverna kan absolut få ställa kritiska frågor... det är inte det... men frågan är 

om det leder till förståelse? Eller om det bara leder till ökade fördomar? För 

ställer du kritiska frågor så är du sällan mottaglig för svaren oavsett… Här 

gäller det att vi tillsammans har läst, jobbat och diskuterat den religion vi ska 

besöka... så att eleverna kan ställa relevanta frågor och förstå det som guiden, 

exempelvis prästen eller imamen, berättar om. Och sedan om den som tar 

emot inte bjuder på sig själv eller vad man ska säga... att den inte tar emot med 

öppna armar utan är reserverad eller så... sådant spär på fördomar tyvärr tror 

jag (L3). 

Här finns också en aspekt av huruvida trosrepresentanten är öppen eller reserverad och att detta 

också är något som kan spä på fördomar, om den som tar emot inte bjuder på sig själv. Detta är 

något som L4 fått erfara efter ett allt ifrån lyckat studiebesök sett ur perspektivet fördomar; 

En gång fick jag jobba jättemycket i klassrummet efteråt med frågor… vi såg 

filmer, vi diskuterade... allt för att visa på mångfalden inom en och samma 

religion. För efter studiebesöket kan jag säga att eleverna åkte därifrån med 

fördomar gånger hundra! (L4). 

Här fick L4 täcka upp med en annan sorts undervisning efter studiebesöket då det som var tänkt att 

skapa en ökad förståelse hos eleverna, slutade precis tvärtom och fördomarna hade istället 

förankrats. Detta är också något som L2 beskriver; 

Det kan bli stökigt efter ett studiebesök för man kanske måste lägga något till 

rätta sen.… eller göra någonting mer efteråt om man tänker sig att man 

kanske vill ha ut så mycket som möjligt av studiebesöket så att säga... Betona i 

undervisningen... att vi kanske inte är så olika ändå när man börjar granska 

och analysera... det är viktigt att eleverna får chansen att tänka på det (L2). 

Även L2 har erfarenhet av att behöva komplettera med annan information efter studiebesöket, då 

mötet med en trosrepresentant inte blev så lyckat som man hade hoppats på. L2 menar att syftet 

med studiebesöket var att starta en analyserande process hos eleverna kring att vi kanske inte är så 

olika varandra trots varierade livsåskådningar, men detta var något som fick kompletteras i 

klassrummet efteråt. L5 sammanfattar sina studiebesök så här utifrån fördomar; 



26 
 

Ett möte med en religiös representant kan ju motverka fördomar om 

mötet blir bra… men den kan lika gärna spä på fördomarna om 

studiebesöket inte blir bra. Då blir studiebesöket inte lika lyckat som 

man hade hoppats på (L5).  

L5 menar att ett studiebesök kan resultera i två olika riktningar gällande fördomar och att detta 

beror på hur pass lyckat besöket blir. Detta utifrån att eleverna möter en religiös representant, 

vilket inte alltid ses som direkt oproblematiskt gällande elevernas fördomar. 

 

Sammanfattning 
Utifrån utmaningar med olika fördomar innan studiebesöket beskriver lärarna att det är av värde 

att innan besöket försöka förbereda eleverna gällande exempelvis olikheter mellan religion och 

kultur, men även få eleverna att se likheter mellan olika livsåskådningar. När besöket inte blir så 

lyckat som lärarna hoppats på krävs ett efterarbete i klassrummet, som fokuserar på eventuella 

fördomar som förstärkts eller frågor som behöver ventileras. Här menar de att det blir ett 

extraarbete om studiebesöket och mötet med den religiösa trosrepresentanten inte blev bra, då 

det kan krävas att läraren arbetar exempelvis utifrån andra källor som kan påvisa olika tolkningar 

av den aktuella religionen. 
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7. Diskussion 
 

Här diskuteras resultatet av de fem semistrukturerade intervjuerna i relation till tidigare forskning 

samt Jacksons (1997), (2009) teorier. Diskussionen presenteras för tydlighetens skull utifrån 

samma struktur som resultatdelen; miljöombyte, mötet med trosrepresentant samt fördomar.  

 

7.1 Miljöombyte 

 
Jackson (2009) pekar på att man bör introducera eleverna till olika religiösa grupper i samhället 

för att träffa en representant som förmedlar religionen på ett sätt som inte en lärobok kan (2009: 

411). Även Roos (2016) menar att studiebesök kan konkretisera det som annars presenteras 

utifrån läroböcker, då genom att låta eleverna få en autentisk upplevelse kan det skapa förståelse 

för något som kan vara svårt att greppa (2016: 205). Även L1 menar att det skapar en tydlighet 

genom att låta eleverna träffa religionen på plats istället för att bara läsa om den i en bok. L1 ser 

det också som positivt för eleverna att få komma ut och göra någonting annat utanför 

klassrummet ibland. Vilket även Roos (2016) beskriver genom att låta eleverna lämna 

klassrummet kan det tillkomma ytterligare en lärorik dimension (2016: 215). Detta är också något 

som L2 och L5 pekar på gällande möjligheterna kring att låta eleverna komma ut och möta 

religionerna på plats för att skapa en annan verklighet för eleverna. Vidare belyser L5 att många 

av eleverna sällan möter några religiösa uttryck i hemmamiljö, och att det därför är viktigt att 

skolan tar med eleverna på besök till något trossamfund ute i samhället.  

Olivestam (2006) pekar på möjligheten att komplettera läroboken genom att låta eleverna komma 

ut i autentiska miljöer för att utforska religionen på plats. Detta skulle då bidra till främjandet av 

elevernas förståelse av den aktuella religionen genom att aktivera flera sinnen (2006: 61). Detta tar 

även L4 upp och menar att det som eleverna får uppleva under studiebesöket inte går att 

förmedla utifrån klassrumsundervisning. Roos (2016) menar att undervisning i autentiska miljöer 

kan ge avtryck på ett sätt som en klassrumsundervisning inte kan då hennes studie visat att elever 

oftast kommer ihåg studiebesök som gjorts och även ordagrant vad representanten sagt (2016: 

203). Detta förklarar Roos (2016) ha att göra med att samtidigt som eleverna lyssnade på vad 

representanten berättade, så fick de även en visuell syn vilket resulterar i att det lättare etsar sig 

fast i minnet (2016: 204). Något som L4 också beskriver och pekar på att eleverna lättare minns 

vad som sägs ute under studiebesöket än det som sägs inne i klassrummet. Roos (2016) belyser 

dessutom hur eleverna blir aktiva på ett helt annat sätt när de lämnar klassrummet då det är en 

undervisning som bryter av mot vardagliga rutiner med miljöombyte (2016: 204). 
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Ännu en möjlighet gällande att genomföra studiebesök med klassen är enligt Roos (2016) den 

gruppkänsla som kan skapas genom en gemensam utfärd till en främmande plats (2016: 210). 

Detta kan kopplas till det som L3 beskriver såsom att studiebesök stärker gruppkänslan i klassen 

när lärare och elever lämnar skolan tillsammans och delar en upplevelse ihop. Dock pekar Roos 

(2016) på utmaningen med den planering som krävs både före, under och efter studiebesöket där 

hon menar att det innefattar en del medvetna val hos läraren innan ett studiebesök. Dessa val kan 

exempelvis påverkas av tidspress, logistik samt urval gällande vart man ska och vem man ska 

träffa (2016: 214). Såsom L1 beskriver en stress kring planeringen med ett studiebesök innan man 

tar sig iväg, där även L5 problematiserar att man oftast kan behöva låna tid från andra lärares 

lektioner, vilket sällan är populärt. L5 pekar även på att det kan vara klurigt att få till logistiken 

när man planerar att resa en bit för att göra ett studiebesök. L3 pekar på utmaningen med 

förberedelserna innan studiebesöket gällande att eleverna ska komma pålästa och våga ställa 

frågor. Även L4 pekar på tidsaspekten där det är många delar som ska passa med varandra för att 

fungera. L2 menar att det även blir svårt om några av eleverna inte deltar under studiebesöket då 

exempelvis det ska uppfyllas vissa kunskapskrav och studiebesöket skulle ligga till grund för det 

moment som eleverna skulle jobba vidare på senare i klassrummet. Ännu en utmaning som Roos 

(2016) pekar på en viss problematik när man bor på en liten ort då det påverkar vilket urval som 

finns för eleverna att besöka (2016: 214). Något som också L3 tar upp och problematiserar då 

man bor på en liten ort, samt att kursen känns för kort för att ta sig tid att resa längre sträckor. 

Sammanfattning 
Både teori, tidigare forskning och lärarna pekar på möjligheter med studiebesök som 

undervisningsform i religionskunskap utifrån att eleverna får uppleva religionen på plats, vilket 

skapar en tydlighet som främjar förståelsen. Dessutom verkar eleverna enklare komma ihåg det 

som sägs under ett studiebesök än det som sägs i klassrummet. Vidare pekar man på möjligheter 

med miljöombyte där en gemensam resa med klassen kan stärka gruppkänslan. Dock nämns 

några utmaningar kring planering utifrån tidsbrist, logistik, frånvarande elever, kort kurs samt 

problematik kring urval om man bor på liten ort. Således har både möjligheter och utmaningar 

framkommit gällande miljöombyte.  

 

7.2 Mötet med trosrepresentant 
 

Jackson (1997) menar att det kan vara svårt för eleverna att ta till sig det som står i läroböckerna 

och framförallt svårt att identifiera sig med det. Religionskunskapsämnet syftar ju ändå till att 

eleverna ska kunna ges möjlighet till fördjupning i sin egen livsåskådning likväl som andras, där 

han problematiserar det gap som finns mellan elevernas lärobok och den upplevda religionen ute 

i samhället (Jackson, 1997: 1). Halvarsson Britton (2014) belyser möjligheter med studiebesök 

genom att eleverna får träffa en trosrepresentant och lyssna till ett inifrånperspektiv som kan 

skapa en större förståelse. Genom detta möte ges eleverna möjligheten till att ställa egna frågor 

och ventilera funderingar. Halvarsson Britton (2014) menar att utifrån mötet med religionen på 

plats, ansikte mot ansikte, kan eleverna inspireras till reflektion gällande livsfrågor och skapa 

ytterligare en dimension i religionskunskapsämnet och det nya man mött (2014: 5). Detta kan 

kopplas till den möjlighet som L2 beskriver gällande att låta eleverna träffa någon annan person 

som kan ge ett inifrånperspektiv och dessutom får eleverna lyssna till en annan röst än lärarens. 

Vilket kan starta upp en reflekterande process där eleverna får möjligheten att tänka i nya banor 

och lättare få ihop det i teorin i skolan då man kan referera och koppla ihop det med 
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studiebesöket. Dock lyfter L1 en utmaning med att det är sällan en trosrepresentant har en 

pedagogisk utbildning, vilket kan leda till att eleverna endast får stå och lyssna och det knappt ges 

utrymme till frågor eller dialog. Samtidigt kopplar L2 angående att eleverna får lyssna till en annan 

röst än lärarens, till att eleverna på ett lättare sätt kommer ihåg vad som sägs. Detta är något som 

även L4 tar upp med att ombyte förnöjer då eleverna lättare verkar komma ihåg vad som sägs om 

det är en annan röst än lärarens de ska lyssna på.  

Jackson (1997) beskriver hur religioner och kulturer sällan presenteras på ett flexibelt sätt där 

ämnet presenterar innehåll utifrån en diskret trosuppfattning (1997: 69). Detta kan kopplas till det 

Roos (2016) lyfter genom att ta med eleverna utanför skolans väggar till olika trossamfund och att 

det kan ge en bild av hur samhället ser ut utanför skolans väggar, vilket eleverna annars riskerar 

att betraktas som ett fenomen som endast beskrivs utifrån en lärobok och som bara rör en 

minoritet (2016: 215). Roos (2016) pekar däremot på en utmaning med att låta eleverna träffa en 

trosrepresentant utifall deltagare och mottagare har olika mål med mötet. Läraren har sitt 

pedagogiska syfte med studiebesöket men kan hamna i ett dilemma utifall trosrepresentanten 

börjar att missionera. Roos (2016) menar då att det kan vara en fördel om det finns en kontinuitet 

i vem som tar emot eleverna för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat studiebesök ur 

en pedagogisk synvinkel (2106: 208). Detta kan kopplas till det som L1 beskriver att det är inte 

alltid man vet vem man får träffa och hur det ska bli, samtidigt som man måste släppa kontrollen 

till någon annan. Så som även L4 beskriver utmaningen med att inte veta vem man ska träffa och 

hur det ska bli, då det uppstod en krock med elever och en trosrepresentant, som beskrevs 

extrem i sin tolkning, utifrån genus och kvinnosyn.  

Naeslund (2009) pekar på att elever lägger stor vikt vid trosrepresentantens personlighet då om 

den upplevs som något bra, inger en större trovärdighet för representanten och positivare 

uppfattning om själva religionen (2009: 186). Detta knyter L5 an till utifrån betydelsen av 

trosrepresentantens utstrålning och värdet av en öppen trosrepresentanten som då lättare når 

fram till eleverna. Även L1 ser fördelar med en representant som ger energi.  L4 lyfter en 

utmaning utifrån den aspekten då man som lärare vill skapa en större förståelse för andras 

livsåskådning än sin egen, men att det inte alltid är mötet med en trosrepresentant blir bra då 

vissa kan upplevas som ”stel” och ”stängd”. L3 instämmer med berättelser om en 

trosrepresentant som intog en försvarsställning i och med elevernas frågor. Dock belyser L5 en 

möjlighet i mötet med en trosrepresentant då det ska komma en bandyintresserad präst som L5 

bedömer vara ”cool” och passande till en klass på bandygymnasiet. Allt för att det ska finnas en 

gemensam punkt att knyta an till samt att uppgiften var formad utifrån att passa elevernas egen 

begreppsvärld och ges möjlighet till att se på likheter mellan gemenskap i ett trossamfund och 

den gemenskap som finns inom idrotten. Detta kan kopplas till Jacksons (2009) teori om att en 

religionsundervisning som distanserar sig till eleverna och deras begreppsvärld, riskerar att skapa 

en omotiverad klass som kan ha svårt att reflektera över vad som sägs (2009: 404). Det som L5 

beskriver stämmer in gällande Jacksons (2009) reflexiva del såsom exempelvis när eleverna ska 

utifrån deras begreppsvärld och erfarenheter, tolka andras genom att skapa en vidare syn. 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: 404). Vilket kan kopplas till 

prästen som var aktiv bandysupporter och den bandyklass som skulle besökas. 
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Sammanfattning 
I mötet med trosrepresentanten beskrivs möjligheter utifrån att eleverna presenteras ett 

inifrånperspektiv samt får lyssna till någon annans röst, vilket verkar resultera i att eleverna lättare 

kommer ihåg vad som sägs. Vidare beskrivs en möjlighet gällande trosrepresentantens 

personlighet om den uppfattades som något positivt av eleverna, skapade ett förtroende och en 

positiv syn gällande den aktuella religionen. Däremot fanns utmaningen i om trosrepresentanten 

tvärtom kändes stängd eller extrem i sin tolkning, vilket gav motsatt effekt hos eleverna. Vidare 

beskrivs möjligheten av att låta eleverna träffa en trosrepresentant som gav god energi och gärna 

hade något gemensamt med eleverna som kunde koppla till något i sin egen begreppsvärld. Detta 

för att skapa en större förståelse och se likheter istället för att fokusera på olikheter. Således 

resulterar detta i att både möjligheter och utmaningar redogjordes gällande elevernas möte med 

en trosrepresentant.  

 

7.3 Fördomar 
 

Jackson (1997) lyfter att det är i själva mötet mellan olika trosuppfattningar som det kan uppstå 

en diskussion och en ömsesidig respekt och förståelse (1997: 3). Likt det som L1 lyfter om att 

studiebesök är bra till just att kunna belysa att alla är vi olika. Halvarsson Britton (2014) ser också 

en möjlighet utifrån att eleverna får kunskap om världen och skapar mening via dialoger och 

frågor i mötet med det främmande (2014: 26). Detta poängterar även L4 som en möjlighet då 

genom att ta med eleverna på studiebesök till olika trosuppfattningar, kan eleverna skapa en 

större förståelse för andra religioner och kulturer än den egna. Samtidigt pekar Halvarsson 

Britton (2014) på en utmaning då meningsskiljaktigheter och frågor kan komma att uppstå genom 

att presentera eleverna för något nytt och främmande. Vidare att dessa faktorer bör tas i 

beaktning i lärarens före- och efterarbete gällande studiebesök (2014: 186). Detta kan kopplas till 

det L4 beskriver gällande ett studiebesök där trosrepresentanten skapade mer fördomar hos 

eleverna än innan studiebesöket, där läraren fick lägga ner tid i efterarbetet på att visa eleverna 

hur olika en och samma religion kan tolkas. Allt för att försöka skapa en förståelse men likt det 

Jackson (2009) poängterar är detta en högst personlig och individuell process där läraren omöjligt 

kan få några garantier på att den kommer att ske. Det Jackson (2009) menar att läraren kan göra i 

sin profession är att säkerställa att det skapas tid i undervisningen till elevernas reflektion och 

tolkningsarbete (2009: 404). Vilket var fallet med L4 och det efterarbete som fick göras utifrån att 

arbeta med elevernas fördomar som fått fäste efter studiebesöket. 

Kittelmann Flenser (2015) beskriver gällande fördomar hur en utmaning är 

religionskunskapsämnets skapande av ”vi” och ”dem”. I hennes studie framkom elevers attityd 

gällande religiositet vilket kopplades till att vara omodern, ointelligent samt osvensk. Vidare att 

detta skapande av ”de andra” är religionskunskapsämnets största utmaningar utifrån läroplanens 

mål med att skapa förståelse för andra livsåskådningar än sin egen (2015: 296). Även Halvarsson 

Britton (2014) belyser utmaningen med i förväg tillskrivna identiteter, där man kan jobba med 

eleverna utifrån grupptillhörighet men genom att religion kan ses som en social aktivitet istället. 

Här pekar Halvarsson Britton (2014) på att ett meningsskapande skeende kan ta plats och 

tillsammans med andra skapa en förståelse utifrån kontext (2014: 26). Jackson (2009) pekar också 

på att det är en hermeneutisk ansats som är nyckeln till elevernas möjlighet att skapa förståelse 

för andras livsåskådningar samt reflektera över sin egen (2009: 404). Detta kan kopplas till det L3 

menar att eleverna bör lämna sina fördomsfulla frågor vid sidan ett tag för att istället inta en 
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förstående position och lägga fokus på likheter istället för olikheter mellan olika livsåskådningar. 

Även L2 belyser fokus på likheter som en möjlighet att skapa förståelse för varandra istället för 

att låsa sig fast vid det som skiljer olika grupper åt. Detta kan kopplas till det Jackson (2009) 

menar att läraren behöver tänka på gällande hur man presenterar religioner utifrån elevers 

tolkningssätt, och vidare uppmuntra eleverna till att inte låsa sig fast vid en homogen syn på 

religiositet och dess olika utövningar (2009: 404). Likt det som L5 beskriver utifrån det extra 

arbete som uppstår om studiebesöket inte blir bra gällande att fördomar späs på, och läraren 

måste efter studiebesöket lägga tid på att visa flera tolkningar av den religionen. Detta kan 

problematiseras utifrån Jacksons (2009) tolkning att detta bör göras oavsett, för att minska den 

homogena synen på olika religioner.  

Löfstedt (2011) pekar på faran med att exotisera religioner i undervisningen genom att skapa en 

distans mellan eleverna och den studerade religionen samt att detta är en utmaning då det strider 

mot ämnets syfte. I längden skulle detta göra att elevers fördomar om andra kulturer och 

religioner späs på och att de därmed får minskad förståelse för dem (2011: 216). Detta är något 

som L3 tar upp utifrån att studiebesök skapar en möjlighet att avdramatisera vad det innebär att 

vara troende utifrån den sekulariserade synen. Även Roos (2016) tar upp att detta kan vara en av 

de viktigaste anledningarna till att ta med eleverna ut till olika trossamfund, då det oftast leder till 

att komma över eventuella fördomar gällande obekanta miljöer och främmande livsåskådningar 

(2016: 215). En utmaning som Halvarsson Britton (2014) tar upp är aspekten att eleverna i 

studien ibland kände sig hindrade att ställa obekväma frågor med respekt för trosrepresentanten 

då frågorna var av känslig karaktär (2014: 29). Något som Naeslund (2009) också kände igen i sin 

studie, men där en möjlighet kan vara att låta trosrepresentanten besöka eleverna i klassrummet 

istället då detta är en tryggare miljö för eleverna och på så vis vågar vara frispråkiga (2009: 168). 

Något som L5 beskriver som en möjlighet utifrån momentet där en präst kommer och besöker 

eleverna på skolan istället för att hela klassen ska ta sig iväg till kyrkan.  

Sammanfattning 
Utifrån möjligheter att jobba med elevernas fördomar beskrivs värdet av dialogen mellan eleverna 

och trosrepresentanten, med fokus på ökad förståelse och en ömsesidig respekt. Här lyfts vikten 

av att jobba bort tillskrivna identiteter och att eleverna ska våga ställa de frågor som de funderar 

över, även dem som kan upplevas som känsliga och obekväma. Dock är en utmaning med 

studiebesök som undervisningsmoment när eleverna åker från besöket med fler fördomar än när 

de åkte dit. Detta kräver då ett efterarbete där läraren får jobba med att visa på olika religioners 

bredd och att samma religion kan tolkas och utövas på flera olika sätt. Målet är att skapa en 

förståelseprocess hos eleverna, dock är denna process individuell där läraren inte har några 

garantier för att så ska ske. Således redogörs för både möjligheter och utmaningar utifrån 

fördomar och studiebesök. 

Avslutningsvis 
Denna undersökning konstaterar att samtliga kategorier miljöombyte, möte med trosrepresentant 

samt fördomar redovisar både möjligheter och utmaningar i diskussionen. Detta betyder att ingen 

av dessa områden visade på antingen eller, utan både och.  

Efter att ha arbetat med studiebesök som undervisningsmoment i 

religionskunskapsundervisningen nu i två examensarbeten, utifrån både en litteraturstudie och 

intervjustudie, skulle det vara intressant att undersöka detta närmare genom exempelvis 

observationer. Således skulle det vara intressant att få vara med och observera klasser när det gör 

studiebesök, för att lägga till ytterligare en dimension gällande möjligheter och utmaningar. 
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Bilaga 1 

Skrivguide 
 

Varför gör du studiebesök? 

 

 

Möjligheter                                                                                                                                Utmaningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord  

Miljöombyte 

Förståelse (för andra livsåskådningar än sin egen) 

Inifrånperspektiv 

Efterarbete (didaktiskt, kunskapskrav) 

Trosrepresentanten (roll, personlighet, mottagande) 

Fördomar 
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Bilaga 2 

  Högskolan Dalarna 
 

Information om:  

Uppsatsarbete gällande studiebesök i 
religionskunskapsundervisningen 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Undersökningens syfte och innehåll: 

 Mitt syfte är att undersöka hur gymnasielärare talar om möjligheter och utmaningar 

kring studiebesök som undervisningsform, utifrån fem olika semistrukturerade 

intervjuer. Frågornas karaktär kommer således att ha fokus på eventuella möjligheter 

samt utmaningar kring studiebesöket.  

 

 Undersökningen genomförs med intervjuer där samtalet kommer att spelas in. Här 

gäller konfidentialitet där det endast är jag som lyssnar och transkriberar vårt samtal. 

Därefter raderas inspelningen.   

 

 I uppsatsen framgår inte namn utan ert deltagande är anonymt och kommer att 

benämnas såsom lärare 1, lärare 2 osv.  

 

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 
 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Bollnäs 2019-11-12 

Student: Anna-Catrin Larsson-Snygg                          Handledare: Lektor/Filosofie dr. Björn Falkevall  

Mail: h15angro@du.se                                                  Mail: bfl@du.se 

Telefon: xxxxxxxxxx                                                      

https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Dalarna
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschule_Dalarna
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

