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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa ett lärarperspektiv på studiebesök genom att undersöka hur sex 

religionslärare förhåller sig till metoden studiebesök i religionskunskap på gymnasiet. Uppsatsens 

forskningsfrågor är huruvida lärarna anser att det finns några religionsdidaktiska möjligheter och 

utmaningar med att använda sig av studiebesök och i sådana fall vilka. Resultatet visar att de didaktiska 

möjligheterna lärarna ser är framför allt mötet som ett studiebesök kan generera. Mötet kan ge eleverna 

insikter och förståelse för andra människors sätt att tänka, tycka och tro samt ge förståelse för 

människors religiösa identitet och religiositet överlag. Lärarna ser också en möjlighet i att ett 

studiebesök kan leva kvar längre eftersom de aktiverar fler sinnen och på så sätt enklare fastnar i minnet. 

Studiebesöket blir då en erfarenhet som eleverna kommer att bära med sig ut i samhället efter examen. 

En didaktisk utmaning som lärarna beskriver är att det krävs både tid och engagemang för läraren. För 

att ett studiebesök ska bli lyckat anser alla att det är viktigt att ha ett tydligt syfte med studiebesöket och 

betonar vikten av både för- och efterarbete. Lärarna såg också en didaktisk utmaning vad gällde 

representativitet. Problemet handlade dels om urval, alltså vilka religioner och livsåskådningar som 

skulle få utrymme i studiebesök och vilka som uteblev. Det handlade också om vem som skulle få 

representera en hel religion. Den didaktiska utmaningen som representativitet innebär har i uppsatsen 

fått ett särskilt utrymme och kopplats till teorin om sociokulturellt perspektiv på lärande och 

interkulturell pedagogik. Genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan man konstatera att 

eleverna lär sig något genom ett studiebesök, svårigheterna för lärarna är att veta vad eleverna lär sig. 

Att använda interkulturell pedagogik skulle kunna vara ett sätt att hantera denna problematik. Eleverna 

utrustas då med en interkulturell medvetenhet och får på så sätt redskap för att kunna tolka detta möte på 

ett mer meningsfullt sätt och därmed se kvalitéerna i ett mångkulturellt samhälle. 

  



 
 

 
 

Abstract 

The project of this thesis is to illuminate the teacher perspective on study visits by examining how six 

religion teachers relate to the study visit method in high school religious education. The research object 

of the thesis is to investigate whether teachers believe there are viable didactic possibilities and 

challenges associated with the study visit concept in education, and to define them if present. The results 

show that the main didactic advantage, as perceived by the teachers participating in this study, lies in the 

meeting the study visit enables. A meeting may lead to increased insight and understanding of other 

people’s way of thinking, conceiving and believing. It may result in improved understanding of 

religiosity in general and religious identity in particular. The teachers also acknowledged that 

impressions and activities of a study visit may be remembered longer, as such learning methods 

incorporate our senses more integrally, allowing us to remember them better. The study visit is an 

experience the students may find useful long after graduation. One didactic challenge teachers identified 

is that of time and commitment investment for the individual teacher. All participants agreed that a 

clearly defined aim is imperative to a successful study visit, emphasizing the importance of conducting 

preparatory work before and after the event. The teachers also identified a didactic challenge regarding 

representativity. One side of the problem regarded the selection, what religions would be included in the 

study visits program? It was also a matter of deciding who would be representing an entire religion. The 

didactic challenge presented by representativity has been prioritized and is linked to theories on 

sociocultural perspectives on learning and intercultural pedagogy. Viewing teaching methods in a 

sociocultural perspective, one can conclude that students are absorbing knowledge by making study 

visits. The difficulty for the teacher lies in identifying what they are learning. Adopting intercultural 

pedagogy could circumvent this. Students are then equipped with an intercultural awareness. They will 

have the tools to interpret this meeting in a meaningful way, recognizing the qualities and benefits of a 

multicultural society. 
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Problemområde, forskningsläge och syfte 

Problemområde 

”Varför ska vi lära oss om det här?” – Denna uppgivna fråga man ibland kan få av sina elever 

tror jag alla lärare känner igen. Många lärare skulle nog betrakta det som en daglig fråga man 

får från elever. När det kommer till religionskunskapsläraren har frågan om ämnets relevans 

inte enbart kommit från skoltrötta elever utan även från föräldrar, samhälle och politiker. 

Religionskunskapen har haft ett något komplicerat förhållande till skolan. Det är genom den 

kristna kyrkan som själva skolväsendet växer fram. Från 1842 års folkskolestadga fram till 

religionsfriheten i Sverige 1951 har dock kyrkans relation till skolan alltmer tonats ner. Det 

var främst efter andra världskriget och en alltmer omfattande arbetskraftsinvandring som 

diskussionerna om kristendomskunskapens relevans tog fart på allvar.
1
 På 1960-talet började 

man i det snabbt växande näringslivet ifrågasätta kristendomsundervisningen utifrån ett 

nyttoresonemang. Vad kan kristendomskunskap bidra med i näringslivet?
2
 I slutet av 1960-

talet börjar man göra utredningar om ämnets relevans. Det visar sig att elever är intresserade 

samlevnadsfrågor, etik och moral men inte det kristna innehållet.
3
 I fokus hamnar nu istället 

livsfrågor och kristendomskunskapen byter namn till religionskunskap.
4
 

Trots att ämnet ifrågasatts, ändrat namn och skiftat fokus har det överlevt. Men vad gör ämnet 

relevant 2014? Vad ska religionsläraren ge för svar på frågan som ställdes inledningsvis? 

Ämnets syfte är bland annat att undervisningen ska präglas av öppenhet och ge eleverna 

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett mångkulturellt samhälle.
5
 Kanske 

är detta svaret på frågan. Religionsämnet kan förbereda eleverna att leva i ett samhälle präglat 

av mångfald. Frågan man då kan ställa sig är exakt hur gör man eleverna förberedda att leva i 

ett mångkulturellt samhälle? En möjlighet skulle kunna vara att faktiskt möta det 

mångkulturella samhället. Detta möte går att arrangera via ett studiebesök. Som lärarkandidat 

har jag upplevt metoden studiebesök i form av en slags åsiktsstrid, antingen är man för eller 

mot. Både ute på praktik och i diskussioner med kurskamrater märks denna tvist. Vissa är för, 

andra ser alltför stora utmaningar med metoden. Detta har gjort mig intresserad av att 

                                                           
1
 Sven Hartman. ”Perspektiv på skolans religionsundervisning” i Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och 

etik i skolan. (Lund: 2011). Sid. 27 ff.  
2
 Oliverstam, Car. E. Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. 

(Stockholm:2006). Sid. 13. 
3
 Selander, Sven-Åke. Undervisa i religionskunskap. (Lund: 1993). Sid. 12 ff. 

4
 Selander, Sven-Åke. Undervisa i religionskunskap. (Lund: 1993). Sid. 10 ff. 

5
 Skolverket. Läroplan i Religion 1. (2011). URL: http://bit.ly/religionskunskap1 

http://bit.ly/religionskunskap1
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undersöka detta närmare genom att undersöka lärares åsikter och erfarenheter av studiebesök 

som metod i religionsundervisningen. Hur ser lärare på studiebesök? Vad har de för 

erfarenhet, vilka möjligheter och utmaningar ser de? Denna uppsats kommer undersöka 

studiebesökets didaktiska möjligheter och utmaningar utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Forskningsöversikt 

Studiebesök i det religionsdidaktiska forskningsfältet 

I den tidigare forskningen kan man finna tre olika aktörsperspektiv när det kommer till 

studiebesök. Det är ett elevperspektiv, religiösa representanters perspektiv och ett 

lärarperspektiv. Elevperspektivet är det perspektiv där den mesta forskningen går att finna och 

syns bland annat i Therese Brittons licentiatavhandling där hon undersökt de 

religionsdidaktiska möjligheter och utmaningar ett studiebesök ger genom analys av elevers 

yttrande om islam före, under och efter ett moskébesök. Britton har genomfört en fallstudie 

där hon följt med denna grupp elever som går andra året på den samhällsvetenskapliga linjen. 

Hon har använt sig av deltagande observation, analyserat elevloggar och uppföljande 

elevintervjuer för att komma fram till sitt resultat.
6
 Även Lars Naeslund har i första hand ett 

elevperspektiv som fokus i sin forskning om studiebesök. Han har bland annat undersökt vad 

som händer i ett klassrum när en trosrepresentant gör klassrumsbesök genom både 

observationer och intervjuer.
7
 Christina Osbeck och Sören Dalevi intar främst ett 

elevperspektiv i sin forskning. De har genom observationer av elever, enkäter och 

elevintervjuer på elever från grundskolan undersökt utfallet av projektet ”Att visa en kyrka – 

svensk kyrkopedagogik” som upprättades med uppdrag av Svenska kyrkan.
8
 

Det andra aktörsperspektivet, religiösa representanters perspektiv är det enbart Anders Svahn 

som intagit och som i sin D-uppsats har genomfört intervjuer av religionsföreträdare i syfte att 

undersöka deras erfarenheter av studiebesök och deras egen förståelse av uppdraget som 

religionsföreträdare, vad de ser för mål med studiebesök, vilken kunskap dessa kan utveckla 

                                                           
6
 Britton, Therese. (2014) Sid. 33 ff. 

7
 Naeslund, Lars. Faces of faith: reflections on examples of plurality in a Swedish RE classroom. (2008).  

Naeslund, Lars. The Young and the other: Students’ voices about encounters with faith. (2009) 
8
 Dalevi, Sören & Osbeck, Christina. Kyrkopedagogik i Munkfors – En utvärdering av ett samarbetsprojekt 

skola-kyrka. (Karlstad:2012). 
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hos eleverna och hur de uppfattar sin relation till skolan.
9
 Lärarperspektivet är också sparsamt 

förekommande i den tidigare forskningen. Lena Roos har skrivit ett flertal artiklar och delar 

av antologier med fokus på studiebesök. Något som kan uppfattas som en brist i Roos texter 

är det svaga empiriska stödet hon har för sina slutsatser. Sammanlagt har tre artiklar av Roos 

tagits med i denna uppsats och alla tre cirkulerar kring samma tema, reflektioner och 

slutsatser. I artikeln ”Den sanna religionen”. Exkursioner som metod i religionskunskap 

presenterar Roos en enkätstudie som gjordes på lärare som undervisade i religionsvetenskap 

på högskolor och universitet. Undersökningen gjordes 2009, ambitionen var att få svar från 

alla lärare i Sverige som undervisade religionsvetenskap inom den högre utbildningen, 63 

enkäter skickades ut, 40 svar samlades in.
10

 Detta är den enda egna empiriska forskingen som 

Roos stödjer sina resonemang på. Annars är det främst åsikter och slutsatser baserat på hennes 

egna erfarenheter av studiebesök som lärare eller åsikter baserad på annan forskning och 

litteratur. Detta kan givetvis ses som en svaghet, dock finns det många iakttagelser Roos gör 

som är intressant för denna uppsats. Hennes lärarperspektiv ligger dessutom närmast denna 

uppsats fokus. 

De tre perspektiven närmar sig varandra i deras resultat. Resultaten kan tematiseras kring 

didaktiska möjligheter och utmaningar med studiebesöken. Nedan kommer de resultat från 

den tidigare forskningen som ansetts relevant för denna uppsats att sammanställas kring dessa 

två teman.  

Möjligheter med studiebesök 

Roos hävdar att studiebesök är något som många elever kommer ihåg, en anledning till detta 

är att studiebesöken bryter av den vanliga undervisningen och eleverna får även en chans att 

inhämta kunskap med hjälp av flera sinnen samtidigt.
11

 De varierande inslagen var däremot i 

Dalevi och Osbecks undersökning inte beskrivet i lika positiva termer. Något man 

observerade var att eleverna mer uppskattade den klassiska undervisningsformen, alltså att 

någon stod framför eleverna och föreläste. De mer upplevelsebaserade övningarna hade 

eleverna svårare att genomföra och det kunde lätt ’flamsas bort’. Författarna reflekterar över 

                                                           
9
 Svahn, Anders. Möten i det mångkulturella Sverige: en hermeneutisk studie av samföreträdares erfarenheter av 

elevbesök. (Stockholm: 2010). 
10

 Roos, Lena. ”Den sanna religionen”. Exkursioner som metod inom religionsvetenskap. (Uppsala: 2010). Sid. 

146.  
11

 Roos, Lena. ”Ansikte mot ansikte” i Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan. (Lund:2011). 

Sid. 204. 
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om detta kan bero på att elever kan ha svårt att både uppfatta och uppskatta nya perspektiv på 

lärande som man inte är van vid.
12

 

Den största möjligheten som Britton ser med studiebesök är att den stimulerar reflexivt 

reflekterande hos eleverna. I loggböckerna efter besöket har eleverna i större utsträckning än 

tidigare reflekterat utifrån sin egen livsvärld. Det reflexiva reflekterande innebär bland annat 

att eleven kan ompröva sin egen livstolkning genom att reflektera över andras livstolkningar. 

Att elever utgår från sin egen livsvärld är något som Skolinspektionen rapporterat att 

gymnasieelever saknar i religionsundervisningen, vilket Britton således bevisar att 

studiebesök kan bidra med. Man har också sett att när undervisningen utgår ifrån elevers egna 

tankar, erfarenheter, reflektioner och frågor ökar elevernas motivation för ämnet.
13

 I Svahns 

intervjuer med religiösa representanter framgår det också att detta är något som 

representanterna ser som något positivt. När eleverna börjar ställa mer personliga frågor till 

representanterna istället för faktafrågor märker representanterna att eleverna ställer sina frågor 

med ett större engagemang vilket många av representanterna ansåg genererade till ett bra 

studiebesök.
14

 

Naeslund förklarar att Sverige har blivit ett sekulärt samhälle samtidigt som det parallellt har 

utvecklats till ett mångkulturellt samhälle genom ökad immigration. Det sekulära samhället 

gör att svenska elever sällan möter religion, dock skulle det mångkulturella samhället ge en 

ökad möjlighet till det. Naeslund vill dock poängtera att bara för att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle betyder inte det att svenska elever får ökad förståelse för andra 

religioner eller för religiositet över huvud taget. För att förståelse ska uppstå krävs genuina 

möten. Studiebesök i religionsundervisningen kan vara just ett sådant möte.
15

 Mötet är även 

något Lena Roos skildrar som något positivt ett studiebesök bär med sig. Genom att möta det 

okända utrustas eleverna med nödvändig kompetens för att kunna leva i ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle. I enkätundersökningen som Roos genomförde visade sig att just 

mötet med det okända var något lärarna lyfte fram som något positivt. Man besöker platser 

och sammanhang som man kanske annars aldrig skulle våga sig in i och det nya kan förefalla 

mindre främmande och skrämmande. Detta är viktiga barriärer att övervinna för att kunna 

                                                           
12

 Dalevi, Sören & Osbeck, Christina. (2012). Sid. 42. 
13

 Britton, Therese. (2014). Sid. 174. 
14

 Svahn, Anders. (2010). Sid. 36 f.  
15

 Naeslund, Lars. Religious education: The official journal of Religious education Association 104 no 2:166-

196. 2009. Sid. 167. 
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leva i ett mångreligiöst samhälle.
16

 Att eleverna vågar sig in på okänd mark kan också bidra 

till att eleverna får mersmak, att det skrämmande istället blir spännande och att de i framtiden 

lättare vågar ge sig ut och upptäcka världen. Mötet med religiösa människor kan också 

påminna elever om religionskunskapens relevans, att det man läser om i böcker faktiskt är en 

verklighet för många människor.
17

 Från representanternas perspektiv är detta också en 

förhoppning man ser att mötet kan generera i. Framför allt är detta en förhoppning från de 

samfund med en annan etnisk bakgrund än den svenska. De hoppas att ett möte kan skapa 

förståelse mellan kulturer och att eleverna lär sig att kunna leva i samexistens, detta är en 

anledning till att många ställer upp på att ta emot studiebesök. 
18

 

I Roos forskning kan hon konstatera att en anledning till att lärarna använder studiebesök är 

för att visa hur stora diskrepanser det finns i en världsreligion. Ofta arbetar man i ett 

utifrånperspektiv i religionsundervisningen och man skapar en standardreligion som Roos 

kallar det. En religion som de flesta inom den religiösa traditionen kan acceptera. Genom 

studiebesök kan man dock studera religioner från ett inifrånperspektiv och genom detta får 

man fram den partikulära, enskilda rösten för en religion.
19

 Från ett elevperspektiv kan man 

genom Brittons forskning även bekräfta att detta är något som eleverna får ut av ett 

studiebesök. I hennes forskning var det flera elever som hade visat en förståelse för 

religionens inre variation. Många av eleverna förstod och reflekterade kring denna nya insikt i 

sina loggböcker.
20

 Dalevi och Osbeck är inne på ett liknande spår, de hänvisar till religionens 

mångsidighet. I skolan kan fokus på religion ibland riskera att hamna på religion som 

trosuppfattning, detta är den mer dogmatiska och teoretiska aspekten av religion. Dalevi och 

Osbeck argumenterar dock att ett studiebesök kan visa eleverna andra minst lika viktiga 

aspekter av religion såsom religion i praktiken, alltså levd religion eller religionen som en 

funktion vilken betonar religionens mer existentiella sida.
21

 

Didaktiska utmaningar med studiebesök 

Forskningen pekar på ett flertal didaktiska utmaningar med studiebesök. I Roos 

enkätundersökning ansåg lärarna att tidsbrist var ett av de största problemen. Att organisera 

                                                           
16

 Roos, Lena. ”Den sanna religionen”. Exkursioner som metod inom religionsvetenskap. (Uppsala: 2010). Sid. 

152 f 
17

 Roos, Lena. (2011). Sid. 214 f. 
18

 Svahn, Anders. (2010). Sid. 38. 
19

 Roos, Lena. (2010). Sid. 147. 
20

 Britton, Therese. (2014). Sid. 169 f. 
21

 Dalevi, Sören & Osbeck, Christina. (2012). Sid. 80 f 
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och anordna ett studiebesök kräver mycket av den enskilde läraren.
22

 Utmaningar som Britton 

kan se med ett studiebesök är att besöket för vissa elever kan förstärka de fördomar man redan 

hade mot den tradition man besöker eller så kan nya fördomar uppkomma, byggda på 

stereotypa generaliseringar.
23

 Trots att Britton såg att flera elever fick förståelse för 

religioners inre variation fanns det även elever som inte visade förståelse för detta. Britton 

föreslår att detta kan bero på att en del elever behöver tydliga kategorier för att kunna tolka 

olika situationer. Att representanten visar upp en sida av islam som inte alls stämmer överens 

med deras tidigare erfarenheter av denna religion var något som gjorde att de istället tappade 

trovärdigheten för representanten.
24

 Den didaktiska utmaningen ligger i att ge elever 

tolkningsredskap i sådana situationer. Om eleverna inte har redskap för att tolka finns det en 

risk att eleverna hittar egna mönster i mötet för att kunna tolka vad som sker, och dessa 

mönster kan istället vara byggda på generaliseringar eller förenklingar.
25

 Britton kunde i sin 

studie se att för vissa elever var det dessutom svårt att omvärdera gamla föreställningar, vilket 

också kan bidra till att fördomar förstärks. Hon argumenterar för att socialisation och andra 

influenser i samhället än skolan också har en stark inverkan på eleverna och i vissa fall verkar 

ha starkare inverkan än det man lär sig i skolan.
26

  

En annan utmaning som Britton uppmärksammade i sin studie var att trosrepresentantens 

version av en tradition lätt kan uppfattas som den ’sanna läran’ av eleverna.
27

 Detta är även 

något som Lena Roos ser som ett problematiskt inslag i studiebesöken. Ibland kan studenter 

tro sig ha mött den sanna religionen genom studiebesöket. Den religiösa företrädaren kan 

explicit eller implicit säga sig stå för den allmänna strömningen inom dennes tradition. Medan 

läraren är mån om att visa mångfalden inom en och samma religion kan 

religionsrepresentanten istället vara mån om att visa en enhetlig bild av sin egen tradition.
28

 

Ett studiebesök kan också betraktas som känsligt för de som själva positionerar sig i den 

traditionen och att diskussioner under och efter ett besök kan skapa spänningar i klassrummet.
 

29
 Spänningar i klassrummet behöver inte endast vara mellan elever, Neaslund har i sin 

forskning sett att det även kan uppstå mellan eleverna och trosrepresentanten. Här betonar han 

lärarens roll i ett studiebesök. I hans forskning uppmärksammande Naeslund att eleverna 

                                                           
22

 Roos, Lena. (2011). Sid. 213. 
23

 Britton, Therese. (2014). Sid. 183. 
24

 Britton, Therese. (2014). Sid 169 f. 
25

 Britton, Therese. (2014). Sid 170. 
26

 Britton, Therese. (2014). Sid 177. 
27

 Britton, Therese. (2014). Sid 183. 
28

 Roos, Lena. (2010). Sid. 149. 
29

 Britton, Therese. (2014). Sid 183. 
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kunde gå väldigt hårt åt mot vissa religiösa representanter, i detta fall Jehovas Vittnen. I 

sådana situationer är det viktigt att läraren lyckas nyansera elevernas bild av denna tradition 

och i fallet Jehovas Vittnen föreslår han att man ger en historisk bakgrund till denna kyrka.
30

 

Britton fann i sin undersökning inga spänningar mellan elever och trosrepresentanter. 

Eleverna ställde inte kritiska frågor inom känsliga områden av ren artighet och för att visa 

respekt för representanten. Britton resonerar kring om hennes och Naeslunds resultat skiljer 

sig åt på denna punkt på grund av att studiebesöket har skett inom olika kontexter och miljöer. 

I hennes fall besökte eleverna representanten, i Naeslunds var det tvärtom, representanten 

besökte eleverna. Möjligen kan således sådana faktorer avgöra frågornas karaktär.
31

 

Något Roos lägger stor vikt vid i diskussioner kring studiebesöken är vad som avgör om ett 

studiebesök blir lyckat eller mindre lyckat. En avgörande faktor i detta är representanten. En 

bra representant genererar  ett lyckat studiebesök. Men vad är då en bra representant? Många 

lärare uppskattar den professionelle representanten vars guidning är förutsägbar, läraren kan 

känna sig trygg i vad som komma skall och representanten skapar då ofta ett klimat där 

studenterna känner sig trygga i att ställa frågor. En bra representant kan även vara någon som 

inte alls motsvarar den förväntade bilden en representant för den religion, exempelvis en 

kvinnlig rabbi, en feministisk imam eller en homosexuell präst. En bra representant kan också 

vara någon som kan ge en positiv bild eller åtminstone skapa förståelse för en viss religion 

som kanske många i gruppen har en negativ förförståelse om. Problematiken med en alltför 

’bra’ religionsrepresentant kan vara att studenterna lämnar studiebesöket med en helt 

överväldigande positiv erfarenhet av besöket att de inte alls förstår varför konflikter i världen 

kan ha religiösa förtecken. En ’opolerad’ religiös representant som inte alls är rädd för att 

stöta sig med studentgruppen kan ibland medföra konfrontationer och meningsskiljaktigheter 

mellan studentgruppen och representanten. Detta behöver inte alls vara ett sämre studiebesök, 

tvärtom menar Roos, detta medföra mycket givande diskussioner efter besöket i 

studentgruppen. Samtidigt kan det ge eleverna en mer realistisk bild av religioner.
32

 Detta 

styrks av Naeslund resultat från ett elevperspektiv. Eleverna uppskattade autentiska 

personligheter, även om de inte höll med representanten i vad hen sa så uppskattade man dess 

ärlighet. Eleverna uppskattar inte en representant som gör sig till eller är polerad på något 

sätt.
33 Den didaktiska utmaningen för läraren i ett studiebesök är att våga släppa kontrollen, 
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enligt Roos. Det är något som lärare ofta har svårt att göra, läraren kontrollerar annars alltid 

urvalet, som lärare är man ofta trygg i och vet vad som kommer att hända på dennes 

lektioner.
34

 

Dalevi och Osbeck kunde se i sitt resultat att de elever som var mer förberedda inför 

studiebesöket fick ut mer av det än de som inte var förberedda alls.
35

 För- och efterarbete är 

det flera av forskarna som betonar vikten av. Något Britton kom fram till sin undersökning 

var att efterarbetet var det absolut viktigaste. Diskussionerna och reflektionerna efter ett besök 

blir viktigt för att motverka att elevernas gamla stereotypa föreställningar om en religion ska 

komma tillbaka. 36 

Från ett representantperspektiv var det förberedelserna som de berördes av. Kvaliteten på 

elevernas frågor vad det som enligt representanterna utmärkte ett lyckat respektive mindre 

lyckat studiebesök. Lärarens roll blev här viktig för att kunna hjälpa till och handleda eleverna 

när de skriver sina frågeställningar. En del representanter påpekar att många av eleverna 

ibland blir så bundna av sitt förberedda frågeformulär att själva samtalet går förlorat, blir stelt 

eller lite krystat. De lyssnar inte på svaren utan är mer angelägna att hinna ställa alla sina 

frågor. Läraren kan här handleda eleverna i hur man intervjuar en person så att inte samtalet 

och dialogen går förlorad. Ibland upplever även representanterna att elevernas syfte med ett 

studiebesök inte stämmer överens med deras egna förväntningar av samma studiebesök. 

Eleverna kan exempelvis ha i uppgift att besöka ett samfund och ta reda på fakta om detta 

samfund. Frågorna kan bli väldigt faktabaserade och någon representant ansåg att eleverna i 

sådana fall lika gärna kunde besöka samfundets hemsida. Det mer förståelseingivande 

samtalet går förlorat om elevernas frågor är för inriktat på fakta.
37

 

Uppsatsens relation till tidigare forskning 

I tidigare forskning kan man konstatera att mer forskning behöver göras. Elevperspektivet är 

det som dominerar mest vilket har varit en anledning till att välja ett annat perspektiv. Lena 

Roos är den som främst representerar ett lärarperspektiv i den tidigare forskningen. Dock kan 

mer forskning göras på detta område. Roos har genom en kvantitativ enkätstudie belyst ett 
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lärarperspektiv, denna uppsats kommer att belysa lärarperspektivet genom en kvalitativ metod 

och på så sätt kan denna uppsats komplettera den tidigare forskningen.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att belysa ett lärarperspektiv på studiebesök genom att undersöka hur 

sex religionslärare förhåller sig till metoden studiebesök i religionskunskap på gymnasiet. 

Uppsatsens fokus kommer att hamna kring följande forskningsfrågor: 

 Anser lärarna att det finns några religionsdidaktiska möjligheter med att använda sig 

av studiebesök och i sådana fall vilka? 

 Anser lärarna att det finns några religionsdidaktiska utmaningar med att använda 

studiebesök och i sådana fall vilka? 

Definitioner 

Studiebesök i denna uppsats betyder alla former av situationer då elever får träffa och möta 

nya miljöer och människor. Det kan således vara en situation då eleverna får möta en 

representant för en religion som besöker deras klassrum. Det kan också vara att eleverna 

besöker en representant i en annan miljö, exempelvis en helig lokal. Det kan även vara att 

eleverna besöker en helig lokal utan själva religionsrepresentanten. Denna definition har alla 

intervjuade fått klart för sig under intervjun. Det var viktigt att tidigt i intervjun reda ut vad vi 

båda lägger för definitioner i begreppet studiebesök genom samtalet. Så att det inte i slutet av 

samtalet uppdagas att vi talat om olika saker.  
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Metod 

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun har flera fördelar som passar just för detta syfte. I kvalitativa 

intervjuer ligger intresset i att förstå och undersöka den intervjuades ståndpunkter. 

Tillvägagångssättet i den kvalitativa intervjun är inte lika strukturerat som i en kvantitativ 

undersökning och genom den flexibilitet som den kvalitativa intervjun erbjuder blir det då 

lättare att få en tyngd på den intervjuades egna uppfattningar och synsätt.
38

 Då intervjuerna 

genomfördes bekräftades valet av en kvalitativ metod eftersom det blev tydligt att deltagarna 

kunde ändra åsikter under intervjuns gång. Deltagaren kunde först ge ett spontant svar men 

under intervjun hände det att personen resonerade sig fram till en helt annan hållning. Denna 

transformering skulle man inte kunnat iaktta med en kvantitativ enkätundersökning, då skulle 

enbart den första spontana reaktionen och åsikten registreras, vilket i och för sig kan vara 

intressant, men inte i denna undersökning. 

Semistrukturerad intervju 

Intervjuerna hade ett specifikt tema, därför konstruerades en intervjuguide
39

 och intervjun 

lämpade sig således bäst som en semistrukturerad intervju. Detta innebär att frågorna som 

ställdes var fokuserade på just det temat men samtidigt har den intervjuade läraren en stor 

frihet i att utforma svaren på sitt eget sätt. En semistrukturerad intervju innebär inte att man 

slaviskt följer sin intervjuguide, kommer man in på intressanta teman under själva intervjun 

kan man i situationen ställa frågor man kommer på där och då.
40

 Innanför temats ram har 

sedan intervjun mer liknat ett samtal och fått flyta åt vilka håll den vill bara den hållit sig 

inom ramarna för de teman som intervjuguiden tillhandahåller. Under intervjun har frågor 

ställts för att belysa lärarnas erfarenheter och åsikter kring studiebesök. 

Alla sex intervjuer har spelats in med en diktafon. Om man samtidigt antecknar under 

intervjun kan man som intervjuare lätt bli distraherad, därför har inga anteckningar gjorts.
41

 

Alla intervjuer har genomförts i avskilda och lugna skolmiljöer, oftast i grupprum, i arbetsrum 

eller i klassrum. 
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Transkribering och analys 

Alla intervjuer har transkriberats av mig. I transkriberingen är det viktigt att uppmärksamma 

att den utskrivna texten är en översättning från talspråk till skriftspråk. I talspråket finns vissa 

regler och en viss kultur, i skriftspråket finns en annan kultur och helt andra regler. En 

transkribering bli därför också en slags transformering, d.v.s. man ändrar formen på språket 

från en form till en annan. En intervju är ett samtal med två fysiska personer, i talspråket 

använder man både gester och betoningar för att förtydliga vad man menar. När man spelar in 

detta samtal införs en första abstraktion för forskaren, kroppspråket försvinner. När man 

sedan skriver ner ljudinspelningen sker den andra abstraktionen, nämligen att tonfallet 

försvinner. I skriven text är det till exempel svårt att återge ironi. Vissa kvalitteter kan på så 

sätt gå förlorade i en transkribering, ett välformulerat tal kan i skriven text istället uppfattas 

som både osammanhängande och repetitivt.
42

 Det finns inga givna ramar eller någon 

utskriven standard för hur man på bästa sätt kan återge ett samtal i en utskriven text. Detta är 

något som forskaren själv får bestämma och sedan konsekvent följa.
43

 

Frågan man ställs inför är således om man i transkriberingen ska vara ordagrann. Eftersom 

denna studie inte har något syfte att undersöka språket har transkribering även inneburit en 

transformering, från muntligt tal till ett skrivet tal. Talspråket har minimerats för att det ska bli 

ett bättre flyt i den skrivna texten. Uttryck som ”eh, öh” har endast använts om det ansetts 

vara viktigt för att beskriva den intervjuades svar, till exempel om den intervjuade låter 

tveksam eller inte kunde svara. Längre pauser har skrivits för att de kan ha betydelse för att 

förstå den intervjuades svar, en längre paus indikerar till exempel att den intervjuade behöver 

fundera innan hen svarar. Skratt och suckar har tagits med därför att de kan beskriva den 

intervjuades känslor, ibland har de intervjuade haft en skämtsam ton. I en transkriberad form 

går den skämtsamma tonen förlorad vilket kan leda till att det blir svårt att förstå eller kan till 

och med leda till att man missförstår den intervjuades intentioner. Därför har skratt tagits med 

i transkriberingen så att man i skriven text förstår att den intervjuade skämtar. Upprepningar 

har tagits bort i transkriberingen eftersom det förhindrar ett flyt i skriven text. Detta är viktigt 

att ha i åtanke i analys av den utskrivna empirin.  

Kodningsarbetet har varit en lång process som slutligen mynnat ut i begreppen ’didaktiska 

möjligheter’ och ’didaktiska utmaningar’. I intervjuguiden sattes ett större fokus kring att ta 

                                                           
42

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Sid. 217 f. 
43

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). Sid. 221. 



 
 

16 
 

reda på lärarnas egna erfarenheter och attityder kring studiebesök. Senare i analysprocessen 

uppmärksammades ett tydligt mönster bland lärarnas uttalanden. Lärarna diskuterade och 

resonerade ständigt kring didaktiska möjligheter och utmaningar, baserade på deras tidigare 

erfarenheter av och attityder mot studiebesök. Genom att detta mönster blev så tydligt genom 

analysen av materialet sattes istället de didaktiska möjligheterna och utmaningarna som fokus 

för hela uppsatsen. Således har jag utgått ifrån dessa två huvudteman som även kom att bli 

uppsats forskningsfrågor: 

 Didaktiska möjligheter med studiebesök. 

 Didaktiska utmaningar med studiebesök. 

Dessa kategorier har sedan flera underteman. Underteman för det första huvudtemat är 

’mötet’ och ’minnet’ som flera lärare ansett vara didaktiska möjligheter med studiebesök. 

Undertemat för didaktiska utmaningar är ’representativitet’ och ’tiden’. 

 

Urval och forskarens roll 

Intervjudeltagarna 

I urvalsprocessen har endast en faktor spelat roll och det har varit att de intervjuade 

personerna ska vara utbildade religionslärare verksamma på gymnasiet. Gymnasielärare 

valdes därför att där är religionsämnet en egen kurs och inte ett ämne bland flera SO-ämnen. 

Religionslärare på gymnasiet har dessutom samtliga läst 90 högskolepoäng i 

religionsvetenskap. På grundskolan kan utbildning i religionsämnet variera. 

Hur länge deltagarna i denna intervju har varit verksamma som lärare eller om de har 

erfarenhet av studiebesök har inte tagits hänsyn till. Anledningen till det var att det inte sågs 

som ett problem för resultatet utan skulle snarare berika resultatet genom att fler perspektiv 

och åsikter möjligtvis kunde lyftas fram. Lärarna har varit verksamma religionslärare mellan 4 

och 24 år och två av lärarna använder sig kontinuerligt av studiebesök. Tre lärare har använt 

metoden vid något tillfälle och en lärare har aldrig använt sig av metoden. Lärarnas 

geografiska vistelse har också varierat, något som har varit önskvärt i urvalsprocessen. 

Sammanlagt kommer de intervjuade från fyra olika kommuner i Sverige. Kommunernas 

storlek varierar mellan 10 000 och 90 000 invånare.  
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Jag kontaktade religionslärare på olika gymnasieskolor i olika kommuner i Sverige. De 

intervjuade blev tillfrågade via mail om de ville delta i denna undersökning om studiebesök 

genom att ställa upp på en intervju. I mailet framkom det att det inte spelade någon roll hur 

länge de varit verksamma som religionslärare eller om de använder sig av metoden. De som 

svarade att de ville och kunde är de som har tagits med i denna undersökning, sammanlagt sex 

religionslärare.
 44

 

Insamlingen av data har skett under oktober och november månad 2014. Den första intervjun 

genomfördes på Chris den 6:e oktober och var först avsedd som en testintervju. Syftet med 

testintervjun var tvåfaldig, för det första ville jag träna på rollen som intervjuare och för det 

andra ville jag testa intervjuguiden. Eftersom intervjuguiden fungerade bra och den inte 

ändrades inför de andra intervjuerna har denna intervju tagits med i resultatet. 

Två intervjuer genomfördes på Alex och Kim den 16:e oktober som båda var verksamma på 

samma skola. Intervjun på Ellis genomfördes den 3:e november. Intervjun på Charlie 

genomfördes den 19:e november och den sista intervjun på Robin genomfördes den 21:a 

november. 

Forskarens roll 

I intervjun har ett fokus legat på att undersöka och synliggöra de intervjuades åsikter och 

attityder gentemot studiebesök. Jag som intervjuare har därför försökt inta en 

opinionsundersökande roll. Steinar Kvale och Svend Brinkmann har presenterat tre olika 

idealtyper av intervjuaren. Idealtyper innebär att ingen intervjuare strikt kan följa en och 

samma idealtyp utan går mellan flera, men i denna intervju har jag främst haft en 

opinionsundersökande roll. Det innebär att jag behandlar allt som de intervjuade säger som 

fakta och det är inget som jag i intervjusituationen ifrågasätter. Målet är att inte påverka det 

som intervjuarna berättar. Det hjälper då att som intervjuare använda sig av ett empatiskt 

intervjuande, dvs man tar ställning för den intervjuade.
45

 I intervjusituationerna har jag ofta 

försökt speglat den intervjuades attityder, tycker hen att något är positivt eller negativt har jag 

inte reagerat med någon opponerande respons utan tvärtom en uppmuntrande respons. 

Testintervjun genomfördes, som sagt, med syfte att testa intervjuguiden samt att träna på min 

egen roll som intervjuare. Något som observerats efter att alla intervjuer gjorts är att jag som 
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intervjuare till en början i vissa situationer kunde ställa ledande frågor eller ’lägga orden i 

munnen’ på den intervjuade personen. Nedan följer ett exempel. 

Kim: Så det blir ju lite, det bli ju lite blandat. Men jag tror att det leder till en bättre 

förståelse. Jag tror det. 

Maja: Och till det här med dialog? 

Kim: Ja.
46

 

Eftersom jag inte vet om Kim i det här fallet syftade på dialog eller om det var jag som styrde 

samtalet dit har jag valt att i resultatdelen utesluta sådana fall där jag är osäker på vad den 

intervjuade personen egentligen tyckte. Under tiden minimerades sådana situationer eftersom 

jag blev bättre på att intervjua. 

 

Etiska överväganden 

I denna uppsats har hänsyn tagits till forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning utfärdat av Vetenskapsrådet. Syftet med dessa principer är att 

individer som medverkar i forskning måste stå under individskyddskravet, vilket kan 

sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Det är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
47

 När deltagarna i denna 

intervjustudie kontaktades informerades dem om vad denna uppsats skulle handla om, alltså 

lärares erfarenheter och syn på studiebesök, på så sätt har informationskravet uppfyllts. De har 

själva bestämt om de vill medverka i denna studie och fått information om att de kan avbryta 

när helst de vill, vilket krävs i det andra forskningskravet alltså samtyckekravet. De 

medverkande har fått information om att de i forskningen kommer att vara konfidentiella. Jag 

har i forskningen endast med information om deltagarna som kan var intressant för resultatet. 

Deltagarna har fått fiktiva namn i uppsatsen och namn som dessutom är könsneutrala eftersom 

jag anser att deras könstillhörighet inte var relevant för resultatets skull. På så sätt har 

konfidentialitetskravet uppfyllts. De inspelade och transkriberade intervjuerna kommer endast 

användas till denna studie och kommer att raderas efter att uppsatsen är klar, därvid har även 

nyttjandekravet tagits hänsyn till. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer två teorier att presenteras, den ena är teorin om sociokulturellt perspektiv på 

lärande och den andra en teori om interkulturell pedagogik. Dessa teorier kommer att kopplas 

till uppsatsens resultat i kapitel 5 ’Slutsatser och Diskussion’. Teoriernas syfte är att ge vidare 

perspektiv på resultatet genom att diskutera elevernas lärande i ett studiebesök. 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I västvärlden finns en dominerad syn på lärandet som fenomen. Ofta ser man kunskap som 

något som kommer utifrån och genom något slags förmedlade, eventuellt en lärare, kommer 

den in i människan. Människan tar in kunskap. Denna syn på hur lärande sker får givetvis en 

avgörande roll för vår syn på undervisning. Möbleringen i ett klassrum kan till och med vittna 

om att skolan som institution har denna syn på kunskap och lärande. Läraren står längst fram 

och förmedlar kunskap, eleverna sitter i sina bänkar och lyssnar, med andra ord tar eleverna 

passivt in kunskap som läraren överför. Kommunikationen blir i detta fall enkelriktad. Denna 

syn på lärande kan ses som problematiskt eftersom den är alltför förenklad.
48

 I skolans värld 

kan en bild av hur lärande går till vara så pass dominerande att man som lärare kanske inte 

ens är medveten om den. Men i undervisningens upplägg eller examinationernas konstruktion 

finns det en föreställning om lärande, oavsett om läraren är medveten om detta eller inte. Det 

kan till och med vara så att en föreställning om lärande är så pass starkt inbyggd på en skola 

att den enskilde läraren inte ens ser några alternativ, inte ser att det finns andra sätt på hur 

inlärning kan gå till. Att andra inlärningsalternativ osynliggörs är problematiskt i skolan värld, 

speciellt om man önskar utveckla verksamheten.
49

 

I denna uppsats kommer ett sociokulturellt perspektiv på lärande ligga i fokus vid analysen av 

resultatet. Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev S. Vygotsky teorier om 

lärande. En av utgångspunkterna i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att det sker 

genom alla mänskliga verksamheter och praktiker. Även om skolan är en miljö med ett uttalat 

syfte att lära är inte lärandet begränsat till enbart dessa miljöer. Människan får färdigheter och 

insikter genom familjen, genom vänner, i föreningar, på arbetsplatser, alltså även sådana 
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miljöer som inte alltid har ett uttalat syfte att förmedla kunskaper. Lärandet sker genom 

interaktion mellan människor och blir på så sätt inte bundet till en särskild social praktik utan 

sker undantagslöst i alla sociala praktiker.
50

 

Människors hjärnor har inte utvecklats nämnvärt sedan stenåldersmänniskan, däremot har 

människan skapat en kultur som innehåller hjälpmedel och verktyg som gör att vår förmåga 

att hantera omvärlden är helt annorlunda idag än för stenåldersmänniskan. Det sociokulturella 

lärandet kan liknas vid ett slags kollektivt lärande som individer sedan lär sig av.
51

 Inom det 

sociokulturella perspektivet pratar man mycket om verktyg eller redskap, detta är inte enbart 

fysiska objekt som hjulet eller datorn utan även språkliga och intellektuella verktyg. Dessa 

verktyg hjälper människan att förstå och hantera sin omvärld med kunskaper och färdigheter 

som genererats ur insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett samhälle.
52

 På 

detta sätt utvecklas människligheten, inte för att våra hjärnor på något sätt blir större och 

biologiskt har större potential till lärande än stenåldersmänniskan, utan för att det i 

mänskligheten utvecklats en kollektiv kunskapsbank, byggd på tidigare erfarenheter, insikter, 

kunskaper och färdigheter. Denna kunskapsbank får individer sedan möjlighet att ta del av 

och lära sig av genom interaktion med andra människor i samhället. Man kan sammanfatta det 

med uttrycket ’man behöver inte uppfinna hjulet två gånger’ för idén om hur ett hjul fungerar 

får vi lära oss tidigt i livet. En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är dels att 

kommunikation för verktygen och redskapen förs vidare från generation till generation och 

dels att nya verktyg och redskap skapas genom kommunikation. Interaktion genom 

kommunikation är avgörande för mänskligt lärande.
53

  

De språkliga verktygen kan lätt uppfattas som alltför abstrakta och inte som ’riktiga’ verktyg 

därför att de språkliga verktygen är betydligt svårare att se än fysiska objekt, så som en dator. 

Språket är dock den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning. Språket är både 

viktigt för att vi ska kunna hantera och göra vår värld begriplig, men också för att kunna 

kommunicera, interagera och lära av varandra.
54

 Språket kan också fylla den funktionen att 

den kan påverka andra människor. Genom kommunikation formar vi vår etik och moral både 

för oss själva och för andra.
55

 Kommunikationen har en utsida som är vänd mot den andra 

personen vi kommunicerar med, men kommunikationen har även en insida vänd mot oss 

                                                           
50

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 11 ff. 
51

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 18 ff 
52

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 20 f.  
53

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 22. 
54

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 82. 
55

 Säljö, Roger. (2000). Sid. 89. 



 
 

22 
 

själva. När människor kommunicerar med andra pågår samtidigt en inre dialog med sig själv. 

Det här är här insikterna och kunskapen utvecklas till användbara redskap.
56

 Det är således via 

kommunikationen som individen möter och utvecklar nya sätt att tänka, resonera och 

handla.
57

 Människan utvecklas på så sätt hela tiden genom att ständigt möta människor och 

hamna i olika situationer där man interagerar med andra människor möter vi också nya 

mönster, nya sätt att tänka, resonera och handla.
58

 

Kunskap, enligt det sociokulturella perspektivet, är inte något människan tar in och som sedan 

sparas i något slags kunskapsförråd. Kunskap är när man ställs inför ett problem och vet att 

man kan lösa det därför att man haft tidigare erfarenheter av det och således har redskap för 

att kunna lösa det. Kunskap kan också vara att lyckas identifiera och definiera vad problemet 

man ställs inför är. I skolan ställs man ofta inför ett problem som har en förväntad lösning, 

utanför skolans miljö är det tyvärr inte så enkelt. Där måste man först reda ut vad problemet 

är och förhoppningsvis kan man plocka fram redskap byggd på liknande tidigare erfarenhet 

som gör att man lyckas övervinna problemet. Kunskap är något som uttrycks i ens 

handlingar.
59

 

Frågan är således inte om man lär sig genom interaktion och kommunikation, utan frågan ska 

istället omförmuleras till vad man lär sig i de sociala praktikerna. Lärande är inte alltid 

positivt och det kan vara problematiskt att ha den synen på lärande. Vi kan exempelvis lära 

oss att ha fördomar om andra människor via en social praktik.
60

 

 

Interkulturell pedagogik 

Den värld vi lever i kan lätt uppfattas som kaotisk. Vi får ständigt information om vad som 

sker i världen och vi konfronteras av ett samhälle som inte längre är homogent. Detta 

samhälle kan för många upplevas som förvirrande och svårt att hantera. Ett sätt att hantera 

detta är att vända sig bort från mångfalden och det heterogena samhället. Det är ett enkelt sätt 

att hantera problemet och man ser lösningen i att stödja mångfaldens motsats – enhetlighet. 

Sådana enkla lösningar finns det idag flera rörelser i Sverige och i övriga Europa som 
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erbjuder. Skolans uppgift blir istället att lära elever att se vilka möjligheter och vilka 

kvaliteter som ligger i samhällets mångfald.
61

  

Ett sätt att göra detta är att ha en interkulturell undervisning. Interkulturalitet är ett begrepp 

som man inom den pedagogiska forskningen talat om sedan 1990-talet. Begreppet vill 

beskriva den kvalitet som kulturella möten kan generera i. Det är en process som skapas i 

interaktionen mellan olika kulturer. Kultur i detta sammanhang utgör olika meningssystem 

som skapar ordning i människors liv, det kan vara etniska, religiösa, språkliga eller 

könsmässiga kulturer. Interkulturalitet handlar om hur olika typer av kulturer kan påverka och 

berika varandra.
62

 Interkulturell pedagogik motsvarar den engelska termen ’intercultural 

education’. Pirjo Lahdenperä betraktar interkulturell pedagogik som ett övergripande begrepp 

vilket involverar interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation och interkulturell 

undervisning, interkulturell pedagogisk forskning och mångkulturell skolutveckling.
63

 

Begreppet interkulturalitet används i ofta för att beskriva mänskliga möten där personer med 

olika kulturella bakgrunder konfronteras med varandra. I denna konfrontation uppstår en 

kommunikation och hur denna kommunikation utformar sig beror på personernas förmåga till 

eller brist på interkulturell kommunikation.
64

  

Lahdenperä strukturerar den interkulturella lärprocessen i tre olika aspekter. För det första ska 

undervisningen vara både studentaktiv och erfarenhetsbaserad. Elevernas egna upplevelser 

och erfarenheter utgör en viktig del av den interkulturella lärandeprocessen. I undervisningen 

är det värdefullt att skapa förutsättningar och möjligheter för eleverna att få en inblick och 

inlevelse för ’de andra’ och ’de annorlunda’. Detta kan man exempelvis göra genom rollspel 

eller lyssna på andra människors berättelser. För det andra krävs det i undervisningen att 

eleverna konfronteras med andra sätt att tänka, så att man blir varse sitt eget sätt att tycka och 

tänka. För det tredje behövs en känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen. Den 

egna uppfostran, kulturen och den sociala och samhälleliga kontexten står som referensram 

för värdering och tolkning av andra kulturer och andra grupper. 
65

 

Hans Lorents förklarar att för att kunna erinra sig interkulturell pedagogisk kompetens krävs 

det att både läraren och eleven genomgår en pedagogisk process där man går från 

dekonstruktion till en interkulturell medvetenhet. För att bli interkulturell medveten krävs det 
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att man dekonstruerar sin egen kultur, d.v.s. man blir medveten om beteenden, normer och 

även värderingar inom sin egen kultur och förstår varför de finns. Genom att begripa sin egen 

kultur öppnas det en väg för att kunna förstå någon annans.
66

 Det krävs även att man förstår 

meningen och nyttan med en interkulturell kommunikation.
67

 För att kommunikation mellan 

personer från olika kulturer ska kunna bli interkulturell krävs det att vi har kunskap om språk 

och kultur, alltså hur vi pratar med varandra och på vilket sätt man pratar med varandra. Det 

krävs också att man har empati och förståelse för vilka värderingar, beteenden och normer 

som personen från den andra kulturen kan ha. Detta kräver en självinsikt, alltså att man både 

är personligt självmedvetande och att man har en självtillit om ens starka och svaga sidor. För 

att kommunikationen ska bli interkulturell krävs det alltså både kunskap om sig själv och den 

egna kulturen och om den andra personen och dennes kultur.
68
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Uppsatsens fortsatta disposition 

I följande kapitel kommer resultaten från de intervjuade lärarna att presenteras. Först kommer 

en kort introduktion av deltagarna i intervjuerna. De intervjuade religionslärarna ser både 

didaktiska möjligheter och utmaningar med att använda sig av studiebesök. Resultatet från 

intervjuerna har kategoriserats under dessa två huvudteman, alltså didaktiska möjligheter och 

didaktiska utmaningar. Vardera huvudtema har medföljande underteman. Underteman för 

didaktiska möjligheter är ’mötet’ och ’minnet’. Underteman för didaktiska utmaningar är 

’representativitet’ och ’tiden’.  

Efter vardera huvudtema följer en analys där mitt resultat kopplas till den tidigare 

forskningen. 

I kapitelet 5 ’Slutsatser och diskussion’ kommer en återkoppling till forskningsfrågorna, 

presentation av uppsatsens syfte och slutsatser som sedan följs av en större diskussion med en 

teoretisk anknytning till sociokulturellt perspektiv på lärande och interkulturell pedagogik. 
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Ett lärarperspektiv på studiebesök 

Presentation av deltagarna 

Chris: examinerades från lärarutbildningen år 2000 och har således varit verksam 

religionslärare i 14 år. Hen arbetar på en gymnasieskola i en kommun med ca 90 000 

invånare. Chris kommer till en början varken ihåg erfarenheter av studiebesök som student 

eller som lärare. Under intervjuns gång dyker dock flera minnen av studiebesök som hen själv 

har gjort i framför allt lärarutbildningen. Minnena bidrar också till att Chris minns att hen har 

genomfört en del liknande studiebesök i sina egna klasser men att detta var ett tag sedan. Det 

tycks vara en metod som Chris har använt men av någon anledning glömt bort. Minnena av 

studiebesöken är framför allt positiva och i takt med att dessa positiva erfarenheter dyker upp 

under intervjun börjar Chris se mer och mer möjligheter med studiebesök.  

Kim: arbetar i en kommun med ca 50 000 invånare. Kim examinerades 2005 och har varit 

verksam religionslärare i 9 år. Kim arbetar på en gymnasieskola där man sedan länge har haft 

en skolkultur där man genomfört flera studiebesök. Kontakter med olika samfund och 

representanter finns sedan lång tid tillbaka redan etablerade på skolan. Studiebesök är ett 

vanligt inslag i religionsundervisningen för Kim och flera av hens kollegor. Kim ser generellt 

inga större risker med ett studiebesök utan är mest positivt inställd till sådana. 

Alex: arbetar på samma skola som Kim. Hen examinerades 1990 och har på så sätt varit 

verksam i 24 år. Liksom Kim arbetar Alex mycket med studiebesök och har gjort sedan hen 

började på denna gymnasieskola. Alex och Kim har gjort flera studiebesök ihop med sina 

klasser. De har båda stor erfarenhet av att använda sig av studiebesök i undervisningen. Alex 

är också positivt inställd till studiebesök. De svårigheter Alex ser är främst för läraren själv, 

det kräver tid och energi och det tycker hen ibland kan vara påfrestande. För eleverna däremot 

ser Alex inga svårigheter eller risker med att genomföra studiebesök. 

Ellis: examinerades 2010 och har varit verksam religionslärare sedan dess med undantag av 

en period av föräldraledighet. Kommunen Ellis arbetar i är en kommun med ca. 25 000 

invånare. Ellis har använt sig av studiebesök då en representant besökt skolan och pratat om 

sitt samfund, det är dock något hen enbart prövat några få gånger eftersom hen inte haft 

religionskunskap särskilt länge. Däremot finns det ett intresse och en nyfikenhet kring 
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studiebesök som metod. Hen ser flera fördelar men samtidigt en del utmaningar och 

svårigheter kring studiebesöken.  

Charlie: arbetar på en skola i en kommun med ca. 90 000 invånare. Hen examinerades 2000 

och har varit verksam religionslärare i 14 år. Hen har inte använt sig av studiebesök i 

religionsundervisningen därför att utmaningarna och svårigheterna, anser hen, är allt för stora. 

Speciellt tiden är det största problemet, det är svårt att hinna med besök i den korta 

religionskursen. För Charlie väger de diktiska utmaningar och svårigheterna med studiebesök 

tyngre än de potentiella möjligheterna ett studiebesök kan medföra.  

Robin: är verksam i den kommunen med minst invånarantal i denna intervjugrupp, ca. 10 000 

invånare. Hen examinerades 2002 och har således varit verksam i 12 år. Robin har lite 

erfarenhet av studiebesök men det är inget som hen använder vanligtvis som metod i 

religionsundervisningen. Hen ser flera fördelar och möjligheter med det, men samtidigt 

poängterar hen att det finns en del utmaningar som läraren ställs inför. Speciellt ser Robin det 

som problematiskt att ge några samfund företräde framför andra. Hos Robin finns det ett visst 

intresse i att kunna använda sig mer av studiebesök i framtiden.  
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Möjligheter med studiebesök 

Mötet 

- ”Mötet med människor, mötet med kött och blod.” 

Citatet tillhör Chris som anser att det man framför allt kan vinna med ett studiebesök är just 

mötet, chansen att få möta en verklig person och inte bara någon man läser om.
69

 Mötet är det 

flera av lärarna som lyfter som något positivt vilket i sin tur kan generera i flera olika positiva 

insikter för eleverna. 

Kim, som använder sig av studiebesök ofta i sin undervisning, vill poängtera att studiebesök 

kan generera i större förståelse hos eleverna. Genom att möta en annan människa kan eleverna 

få en chans att försöka sätta sig in i just denna människas syn på världen.
70

 

[…] jag brukar tänka såhär, att man är inte där för att ifrågasätta eller kritisera i 

första hand då va, utan man är där för att möta, möta det sättet att tänka på något 

sätt, att komma in i den livsvärlden då om man tänker så, att man liksom, man 

försöker, ja, tänka sig in i hur de här människorna, hur den här människan tänker 

då.
71

 

- Kim 

Här får Kim medhåll av både Robin och Charlie som också ser en ökad förståelse som en 

poäng med mötet.
72

 Robin poängterar att eleverna kan få förståelse för personer som är 

religiösa över huvud taget. Ofta arbetar man med elever som inte alls har någon erfarenhet av 

en religiös övertygelse. Ett möte av detta slag kan för många elever med en sekulär bakgrund 

innebära att man kanske börjar förstå vad det betyder att ha en religiös övertygelse och att 

detta inte blir lika främmande för dem. 

Många gånger så jobbar man med elever som inte alls förstår en religiös 

övertygelse och får det till något konstigt, något extremt som sker i USA eller 

Afghanistan. Och då är det mycket bättre i sådana fall att komma, att kunna möta 

en eller flera människor som på något sätt kan ge en uppfattning, ett uttryck.
 73

 

-
 
Robin 
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Charlie framhäver istället att en styrka med studiebesök just skulle kunna vara att 

eleverna kanske får en annan syn på något än vad man hade innan, att ett studiebesök 

kan ge upphov till en ’aha-upplevelse’ genom att man kanske får in ett helt nytt 

perspektiv på en religiös företeelse.  

Något annat ett studiebesök kan generera är mötet med verkligheten, detta är framför allt Kim 

och Ellis inne på när de resonerar om möjligheterna med ett studiebesök. Båda två nämner att 

man som lärare är begränsad, en lärare kan inte förmedla vissa sidor av religion och detta är 

något man istället kan utvinna genom ett studiebesök.  

Och det gör så mycket mer än att bara stå där själv och prata, eller alltså, det blir ju 

mycket mer,  ja men det blir tydligare allting.[…] Ja men det är ju att det blir mer 

verkligt, på riktigt när man får vara på plats, få se med egna ögon hur det kan vara. 

Och att man har möjlighet att fråga någon som verkligen har det som 

livsåskådning.
74

 

- Ellis 

Kim tycker att man får en röst in i klassrummet som man inte kan få på något annat sätt 

egentligen. Den största styrkan med studiebesök enligt Kim är just att eleverna får en chans 

att märka att det man pratar om inne på religionslektionerna finns på riktigt, det är en 

verklighet för folk utanför skolan. Att se bortom skolans väggar och att förbereda eleverna för 

verkligheten är något Kim uppmanar alla lärare att göra.
75

 

[…] jag tycker väl att vi i skolan ska våga oss lite utanför väggarna. Egentligen. Vi 

ska inte vara rädda för att möta människor utanför skolan. Jag tror att man behöver 

de broarna ute i samhället på något sätt och det kan ju hjälpa andra ämnen också.
76

 

- Kim 

En annan aspekt som lärarna nämner är att man möter det man annars inte är van vid. Att man 

möter människor eller besöker en lokal som man annars inte skulle möta eller besöka. Alex 

och Chris har framför allt betonat denna aspekt. Chris har själv haft en uppgift för sina elever 

med just det syftet, att man skulle träffa och intervjua en person med en annan religiös 

tradition för att få till ett sådant möte med någon man kanske inte annars skulle möta. Chris 

vill också minnas att detta togs emot positivt från eleverna.
77

 Alex fick frågan om hen trodde 
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att eleverna lärde sig det hen ville att dem skulle lära sig av detta möte ett studiebesök innebär 

och svaret löd: 

Det är inte säkert. Det kan vara det exotiska som de bär med sig. Men, eller jo, ja… 

de bär ju med sig att de har gått in där. […] För att man har gjort en aktiv handling 

till att gå till någon som man absolut kanske vet att inte ens åsikter stämmer 

överens. Man har själv tagit steget in i den lokalen, in i den situationen, och jag tror 

att det bryter ner lite fördomar eller anti- kommunikativa tankar där.
78

 

- Alex 

Alex menar att mötet med det okända således kan bryta ner murar man bygger upp för det 

främmande och på så sätt kanske fördomar också bryts ner. Hen anser också att ett av 

religionsämnets främsta syften är att lära eleverna att kommunicera med varandra, att 

kommunicera med folk som man kanske inte alls har mycket gemensamt med. Det är viktigt 

för att vi i ett mångkulturellt samhälle ska kunna leva sida vid sida, tycker Alex. 
79

 

Minnet 

- ”För mig är det viktigt att en kurs finns kvar.” 

Minnet är det många av lärarna som poängterar. Studiebesök kan ge eleverna en chans att 

’hänga upp’ sin kunskap på. Genom att aktivera flera sinnen, lukt, hörsel, synen, känseln kan 

upplevelsen bli mer levande och något man i framtiden kommer minnas. För Alex, som citatet 

i rubriken tillhör, är minnet oerhört viktigt, för vad finns det annars för mening med en kurs, 

frågar hen, om eleverna ska glömma alltihopa efter kursens slut?
80

 Kim är inne på precis 

samma spår, att studiebesök kan ge eleverna erfarenheter det kommer ha användning av och 

minnas i resten av deras liv. 

Men att ja ta med eleverna utanför skolan, det kan ge väldigt många positiva 

erfarenheter och sånt som man minns för framtiden och erfarenheter, kunskaper 

som man inte kan förmedla i ett klassrum.
81

 

- Kim 

Genom studiebesök får man både kunskaper och erfarenheter som man inte kan få i ett 

klassrum och dessa kunskaper bär eleverna med sig, hävdar Kim.
82

 Alex argumenterar för att 
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det är bättre med studiebesök där klassen besöker ett samfunds lokaler istället för att 

representanter besöker klassrummet, anledningen är minnets kraft. I en främmande lokal 

aktiveras fler sinnen och skillnaden blir större jämfört med den ordinarie undervisningen 

vilket också gör att man minns mer.
83

 Att studiebesöken kan variera och bryta av den 

ordinarie undervisningen är också positivt för ämnet i helhet. Genom att göra något annat än 

att vara i klassrummet kan man göra ämnet mer intressant, roligt och levande. Chris är inne på 

att detta gör religionsundervisningen roligare och att eleverna blir mer entusiastiska när det 

får något slags uppdrag, exempelvis besöka ett samfund själva.
84

 Alex framhäver också att 

studiebesök lyfter ämnet i sin helhet och påstår dessutom att elevernas analyser blir bättre och 

således kursens kvalitet och måluppfyllelse.  

[…] man kan nog göra analyser genom att bara läsa litteratur självklart också.[…] 

Men vi säger så här då att eleverna kastar sig över att göra dem här analyserna med 

större entusiasm och då blir det ju så att kvalitéen antagligen bli bättre. För att dem 

har ryckts med intressemässigt och jag tror nämligen att dem läser det teoretiska 

bättre om dem varit i ett sammanhang. Liksom dem, dem går in mer, om dem läser 

mer på djupet.
85

 

- Alex 

Kim anser också att studiebesöken kan göra kursen mer intressant och relevant som helhet, 

man kan lättare motivera ämnet för eleverna. Genom studiebesök kan man levandegöra 

ämnet.
86

 

Analys – Didaktiska möjligheter 

De didaktiska möjligheterna som lärarna finner är framför allt de erfarenheter som eleverna 

bär med sig i det möte som ett studiebesök ofta möjliggör. Studiebesök har den fördelen att 

den aktiverar fler sinnen och på så sätt blir detta möte och erfarenhet något eleverna bär med 

sig och minns, förhoppningsvis i resten av deras liv. 

Flera av de intervjuade anser att mötet kan möjliggöra flera erfarenheter, kunskaper, insikter 

och lärdomar hos eleverna. Mötet har framför allt Lena Roos tagit upp som en didaktisk 

möjlighet i sin forskning. Här bekräftar undersökningens resultat hennes forskning. Det Roos 

ansåg som en av de främsta möjligheterna var att eleverna besökte platser som de kanske 
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aldrig annars skulle besöka. Detta är just vad Alex i denna undersökning kommer fram till i 

hens resonemang, oavsett vad eleverna tycker och tänker om den religionen de just mött har 

ett möte skett. Eleverna har tvingats konfronterats med ett nytt sätt att tycka, tänka och tro 

vilket kan göra det obekanta bekant. Kims resonemang har en poäng och som många andra av 

lärarna också var inne på nämligen att eleverna möter verkligheten. Man möter en verklig 

människa med en verklig religiös övertygelse. I första hand är man inte där för att kritisera en 

annan människa utan för att möta. Att möta världen utanför skolan och förbereda eleverna för 

den världen verkar således vara något många lärare är inne på och är något som studiebesök 

kan möjliggöra. Både Roos och religionsläraren Alex hävdar att ett möte av detta slag utrustar 

eleverna med nödvändig kompetens för att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle – man lär 

sig att kommunicera med andra människor vilket leder till att man kan leva sida vid sida. Näst 

intill alla lärare är inne på att mötet även generar i en högre förståelse hos eleverna för 

människor med annan religiös bakgrund och en förståelse för människor som över huvudtaget 

har en religiös bakgrund. Att eleverna ska förstå andra människor, förstå deras sätt att tänka, 

tycka och tro har varit något som många av lärarna sett som en didaktisk möjlighet 

studiebesök kan bidra med.  

Både Alex och Kim poängterar att det eleverna lär sig i religionskunskapen ska vara 

kunskaper som ska leva kvar. Det ska vara kunskaper man har nytta av efter kursens slut. Ett 

studiebesök kan ge eleverna erfarenheter och kunskaper som är användbart i resten av deras 

liv, anser dem. Ett studiebesök lever kvar, man minns det genom själva upplevelsen. Detta är 

något som Lena Roos poängterat i sin forskning. Men frågan man kan ställa är just vad är det 

eleverna minns? Är det sådant vi som lärare vill att eleverna ska minnas? Brittons forskning 

indikerar att elevernas minnen kan vara något opålitliga. Eleverna i hennes undersökning 

kunde direkt efter ett studiebesök ibland ändrat sin ståndpunkt från negativt inställd till islam 

till positivt inställd. Vid en senare uppföljning hade dock den gamla, negativa inställningen 

återigen infunnit sig hos eleven. Frågan man kan ställa sig här är vad var det som fick dessa 

elever att ändra åsikt och vad var det som gjorde att de glömde bort detta vid den senare 

uppföljningen? Att eleverna minns saker ifrån studiebesöket är säkert sant, frågan är bara vad 

eleverna minns, detta kommer diskuteras mer utförligt i kapitel 5.  
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Didaktiska utmaningar 

Representativitet  

- ”Det är ju bara en bild som kommer fram.” 

Som Robins citat i rubriken vittnar om kommer detta avsnitt behandla representativitet. 

Frågan om representativitet är något alla lärare mer eller mindre har betraktat som en 

eventuell utmaning med ett studiebesök. Representativiteten har två dimensioner i lärarnas 

svar. Den ena dimensionen handlar om vilka religioner/samfund läraren väljer ut. Detta är en 

urvalsfråga, vilka religioner/samfund blir representerade i klassrummet och vilka 

religioner/samfund blir inte representerade? Den andra dimensionen av representativitet 

handlar om vem som blir representant för en hel religion eller ett samfund. 

När Charlie började arbetade på skolan hen nu är verksam i, brukade den läraren hen tog över 

från ta emot besök från Jehovas Vittnen och Mormonkyrkan. Charlie avstyrde dessa besök, 

mycket för att hen inte kände sig mogen för det precis efter examinationen. Charlie säger 

också att hen är glad att hen inte fortsatt med besöken bland anat på grund av problematiken 

kring representativiteten. 

[…] jag har ju haft när jag börja här på skolan, då var det nog någon lärare innan 

här som hade tagit hit mormonerna och Jehovas Vittnen tror jag. Men det tacka jag 

nej till. För det kände inte jag mig mogen för då. Alldeles i början och starten, och 

det är jag också glad över att jag inte gjort över huvud taget. För varför ska dem ha 

företräde för andras sätt att tänka, tycka och tro?
87

 

- Charlie 

Vilka samfund ska få synas på religionsundervisningen och vilka får inte det, det är något som 

Charlie ser som en utmaning med ett studiebesök. Robin som är verksam i en mindre stad har 

uppmärksammat samma problematik. För hens del ligger utmaningen i att en tradition får 

företräde framför den andra därför att hen inte har möjligheten att ge bredden. Detta kan 

riskera att uppfattas som styrande.
88

 

[…] svårt att få en bredd på dem som kommer.[…] Och då hamnar jag i läget där 

jag kanske får, där det kan uppfattas som att man ger en eller några livsåskådningar 

för mycket plats. Och då kan en del uppleva att man försöker styra in utifrån någon 
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specifik livsåskådning och det får vi akta oss för.
89

 

- Robin 

Den andra dimensionen handlade om representanten. Vem ska representera en hel religion? 

Ellis resonerar kring detta om vem som ska representera. Hen har egen erfarenhet av ett 

studiebesök som lärarkandidat när hens handledare och klass åkte till Stockholm. Detta 

studiebesök blev inte särskilt lyckat på grund av representanten. Det var en imam i 

Stockholms moské som inte var tillmötesgående enligt Ellis och som hen uppfattade hade en 

konservativ inställning, framför allt i synen på kvinnan. Detta ansåg hen som mycket 

problematiskt. Kvinnofientlighet inom islam är en sådan stark fördom bland elever upplever 

Ellis, att detta möte bara gav de elever som redan hade den synen på islam fick sina fördomar 

bekräftade.
90

 

Fast det är svårt med elever för att det sätter sig gärna, ja det är svårt och jobba bort 

att förklara ’så här är inte alla’. Men det känns nästan som att dem får vatten på sin 

kvarn.
91

 

- Ellis 

Robin har en liknande erfarenhet. Det första och det sista besöket Robin tog emot var en 

representant från Livets Ord. Efter det gjorde hen inte om det därför att hen hade svårt att 

hantera det besöket. Detta möte snarare skapade fördomar än bekämpade dem och inte bara 

fördomar mot Livets Ord, utan mot all religion. Det såg Robin som mycket problematiskt och 

fortsatte därför inte med att ha klassrumsbesök.
92

  

Alex som har en hel del erfarenheter av olika representanter diskuterar möjligheten att 

studiebesöken kan istället kan skapa en diskussion med eleverna om just representativitet. 

Hen har besökt Stockholms moské ett flertal gånger med klassen och upplevt väldigt många 

olika typer av representanter som tar emot dem.
93

 

[…] då berättade ju jag det här för eleverna ”förra gången var det en väldigt såhär 

konservativ, så inom moskén på söder i Stockholm så rymmer det, förstår ni att det 

ryms oerhört många olika men man har gemensamt sin tradition och tro och man 

firar gudstjänst tillsammans. Men man kanske tycker fruktansvärt olika om 
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saker!”.
94

 

- Alex 

Alex använder således representanternas olikhetet för att starta upp en diskussion om 

representativitet. Alex poängterar även vikten av att inte vara för snälla mot alla religioner och 

religiösa representanter. Det finns representanter i alla religioner som läraren själv och 

eleverna inte skulle komma överens med. Att framställa alla religioner som bra är ett annat 

dike, menar Alex, och det måste man som lärare också ta upp. Man måste balansera och 

nyansera sådana negativa sidor av religioner.
95

 Chris resonerade också kring de att 

studiebesök faktiskt kan möjliggöra goda diskussioner kring representativitet eftersom 

problematiken synliggörs och kommer på tapeten.
96

  

[…] och då kan en ta upp det som en, då kanske de ordet kommer upp i 

diskussionen, det är inte så ofta vet du som eleven tänker på representativitet så, 

utan de, det är väl också sånt ämnet ska ta upp då.
97

 

- Chris 

Det visade sig i intervjuerna att nästan alla lärare hade erfarenhet av representanter som dem 

inte var helt nöjda med. Alla fick frågan hur en bra representant skulle vara, vilka egenskaper 

och vilken form av tro de skulle representera. Ellis har, förutom den misslyckade erfarenheten 

av imamen, erfarenhet av ett lyckat besök och det som gjorde det bra var att denna 

representant som tillhörde Jehovas Vittnen fångade elevernas uppmärksamhet. 

Representanten kunde också svara på frågor på ett tillfredställande sätt samtidigt som Ellis 

upplevde att han var tillmötesgående och öppen så att eleverna vågade fråga. Samtidigt som 

representanten ska vara öppen ska den kunna stå för var den tycker och det upplevde Ellis att 

denna representant gjorde och det var det som gjorde besöket lyckat.
98

 Robin ser helst 

liknande drag hos en representant för en religion.
99

 

Ja och en som fångar eleverna, men som sagt är trygg i sig själv och stark i själv 

som inte ber om ursäkt att den tror, för det är inte det. ”Ja, jag tror, jag lever med 

det här för mig är det naturligt, det tar sig uttryck på det här sättet och så vidare”. 
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En öppen person.
100

 

- Robin 

Alex ser helst att det är en intellektuell person, alltså någon som eleverna kan föra en 

diskussion med. En representant som är mer känslomässigt lagd kan visserligen lära eleverna 

något också men Alex har ändå upplevt att de representanter som på ett mer professionellt sätt 

kan hantera frågorna genererar mer lyckade besök. Alex är också inne på, i likhet med Robin 

och Ellis, att det ska vara en person som är ärlig. Som inte hymlar eller slingrar sig i svaret. 

Alex hade vid ett tillfälle ett besök av en imam i klassrummet. En av eleverna ställde en fråga 

om hur han ansåg att flickor fick klä sig. Han svarade att så som den eleven var klädd skulle 

hans dotter inte få gå klädd. 

[…] han var väldigt ärlig. Han försökte inte hymla och låtsas och tycka något annat 

än han gjorde. Jag haja ju till lite såklart och direkt tänker man oj vad händer nu, 

men det blev jättebra. Det ser ju eleverna, sådana som inte håller på och slingrar sig 

och så, utan dem som ändå kan tycka helt olika men svarar väldigt ärligt, det är en 

person som kan, som både intelligent märks och är uppriktig.
101

 

- Alex 

Alex har också erfarenhet av representanter som är alltför trevliga och charmiga, vilket också 

är problematiskt, för eleverna kan bli fullständigt frälsta och glömmer bort att ställa kritiska 

frågor till representanten. Framför allt är det representanterna för mormonkyrkan som många 

av eleverna tycker är väldigt charmiga upplever Alex.  

[…] så dem är ju mycket större risk då om vi nu skulle vara rädda för att dem blir, 

alltså proselytism, eller att dem blir rekryterade, för vi har väl ett visst ansvar som 

skola i alla fall. Och, så jag anser ju att besöken i Jesu Kristi Kyrka är mycket mer, 

i sådana fall då, ur den aspekten, riskfylldare än vad det är hos Jehovas Vittnen, för 

hos Jehovas Vittnen så bara smäller det ju (smäller till med händerna). Alltså det 

blir ju en konflikt. Och eleverna tycker att dem är helt dumma i huvudet. Medan 

när vi vart i Jesu Kristi Kyrka, där har dem inte ställt så mycket kritiska frågor! 

(skrattar)
102

 

- Alex 
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Risken för missionerande verksamhet hos representanten är något flera lärare har 

uppmärksammat. För att minimera den risken anser en del lärare att man bör träffa personen 

innan och lära känna den. Så att man är beredd på vad den personen ungefär kommer att prata 

om. Chris säger att om en representant skulle börjar missionera skulle det helt frångå syftet 

med att ta dit en person samtidigt som det skulle överträda skolans icke-konfessionella 

lagar.
103

  

Tiden 

- ”Det är tiden. Det är det största problemet.” 

Tiden är en svårighet man som lärare ställs inför. Citat i rubriken tillhör Charlie. Charlie ser 

tiden som den största svårigheten med ett studiebesök och är anledningen till att hen inte 

använder sig av studiebesök i undervisningen. Man ska både planera och genomföra ett 

studiebesök. Religionskursen ligger på 50 poäng och det är så mycket som ska hinnas med att 

ett studiebesök blir mycket svårt att hinna genomföra på ett bra sätt. Charlie vill gärna känna 

sina elever innan hen tar med dem på ett studiebesök, det ska vara ett tryggt klimat i 

klassrummet så att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elever. Detta 

förtroende upplever Charlie att hen tyvärr inte hinner bygga upp med alla sina elever på en 

termin.
104

 

Alla lärare har betonat vikten av ett tydligt syfte med studiebesöket och att man arbetar med 

det både innan och efteråt och detta kräver tid. Av lärarna beskrivs för- efterarbete och ett 

tydligt syfte som a och o för ett lyckat studiebesök. Genom ett tydligt syfte, som både lärare 

och elever ska ha klart för sig innan studiebesöket och att studiebesöket sedan följs upp gör att 

man kan övervinna de didaktiska utmaningarna som lärarna pekat ut. Förbereder man klassen 

noga innan och talar om representativitet exempelvis, kommer det sedan minimera risker för 

stereotypa uppfattningar av eleverna och att fördomar bekräftas. Genom att prata om 

representativitet och diskutera detta efteråt minimeras risken ytterligare att eleverna bär med 

sig ’fel’ erfarenheter och kunskaper efter besöket. Detta har alla lärare poängterat mer eller 

mindre. 

Är läraren inte noga med för- och efterarbetet och förklarar för eleverna varför man gör ett 

studiebesök kan studiebesöket riskera att uppfattas som endast en rolig grej, vilket inte är 

önskvärt från någon av lärarna. 
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Men alltså, vad är det syftet, vad vill jag uppnå med det? […] Alltså ska jag göra 

ett studiebesök, då ska jag ju ha ett rejält syfte så att det blir meningsfullt för 

eleverna.
105

 

- Charlie 

Charlie återkommer till detta flera gånger under intervjun och vill noga understryka vikten av 

ett syfte.
106

 Robin påpekar också att ett tydligt syfte är extremt viktigt om man exempelvis har 

elever som inte vill följa med på ett studiebesök eller om föräldrar skulle opponera sig mot 

studiebesök som inslag i undervisningen. Ett syfte krävs för att i sådana situationer kunna 

motivera och förklara varför detta är viktigt att alla genomför.
107

 

Alla lärare uppmärksammar tidsbristen i 50-poängskursen som en svårighet, men vissa av 

lärarna ser det som mindre problematiskt än andra. Kim och Alex som använder sig mycket 

av studiebesök medger att det är både tidskrävande och ansträngande. Alex uttrycker att det 

kan vara slitsamt för läraren.  

Det är ansträngande. Det är ansträngande och arrangera. […] nej nej, det är bara, 

nackdelarna är bara för mig. Dem är aldrig för eleverna. […] Men jag kan säga 

nackdelarna är mikroskopiska jämfört med fördelarna, tycker jag.
108

 

- Alex 

Men samtidigt har både Alex och Kim poängterat att de positiva bitarna ett studiebesök 

genererar överväger de negativa. Det anser att det är värt det. Eftersom det på den skolan de 

arbetar på har funnits en skolkultur att man åker på många studiebesök i religionsämnet får 

man en uppfattning om att de löst många problem med tiden. De kombinerar exempelvis 

studiebesök i flera ämnen eller flera religionsklasser på en och samma resa. För en resa till 

Stockholm, som sker för årskurs 2 varje år, kombinerar man flera ämnen, man besöker 

exempelvis riksdagen och moskén på samma resa. De brukar även ta med flera 

religionsklasser till Göteborg där dem bland annat besöker Synagogan.
109

 

Chris, Ellis och Robin ser tiden som ett hinder som kan övervinnas. Det handlar om vilja och 

engagemang hos den enskilde läraren. 
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Men sen är det hur en genomför det praktiskt. På högskolan är det ju ganska enkelt. 

När det är heltidsstudier i ett ämne. Men det får man inte fastna i att det är 

praktiska problem. Man får lösa det på något sätt.
110

 

- Chris 

Analys – Didaktiska utmaningar 

De didaktiska utmaningarna som lärarna beskrivit handlar dels om problematiken med 

representativiteten och dels om det tidskrävande arbete ett lyckat studiebesök kräver. 

Den utmaningen som alla deltagarna var inne på i denna undersökning handlar om 

representativitet. De didaktiska utmaningarna ligger i att lyckas få en bredd i vilka religioner 

som får bli representerade. Detta var det främst de som inte använde sig av studiebesök i 

större utsträckning som tyckte var problematiskt. Två av dessa, Robin och Ellis, bor i relativt 

små kommuner, vilket kan vara en orsak. Samtidigt kräver inte detta ett urval för läraren, 

vilket kan vara ett problem i större städer. Charlie som var verksam i en större stad upplevde 

också att det var svårt att få en bredd på vilka religioner som representerades. Alex och Kim 

som använder denna metod regelbundet har också utvecklat ett större kontaktnät och olika sätt 

att kunna få pengar och tid till att resa vilket möjliggör studiebesök för deras del. Det kan vara 

så att det på vissa skolor finns en större utbredd skolkultur kring studiebesök. I detta fall fanns 

det flera lärare som arbetat på Kims och Alex’ skola tidigare som börjat skapa detta 

kontaktnät för flera år sedan, som sedan Kim och Alex förvaltat och fortsatt att utöka. 

En annan didaktisk utmaning som lärarna lägger stor vikt vid är vem representanten är. Det är 

själva representanten, den som person, som utgör ett lyckat eller mindre lyckat studiebesök. 

Lena Roos har också observerat detta och diskuterar om detta har med lärares kontrollbehov 

att göra. Lärare vill gärna veta vad som ska hända, att ha kontroll på situationen, veta vem 

man ska möta så att inte obehagliga och svårhanterliga situationer uppkommer. 

Religionslärarna i denna undersöknings önskelista på egenskaper hos representanterna är 

lång. Det är viktigt att personen är intellektuell och akademisk snarare än känslomässigt lagd. 

Alltså någon som i mångt och mycket påminner om lärarna själva. Samtidigt som det är 

viktigt att denna representant har en öppen attityd gentemot andra tänkbara tolkningar i sin 

tradition är det också viktigt att representanten inte sviktar i sin tro. Det måste vara någon som 

har en religiös övertygelse och inte är svag i sin tro och fast vid sina åsikter, detta 

genomskådar nämligen elever direkt. Den ’opolerade’ representanten är alltså något som 
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lärarna efterfrågar även i denna undersökning, vilket stämmer överens med både Roos och 

Naeslunds forskningsresultat. Svahns undersökning visade att kontakten mellan lärare och 

religionsrepresentanten näst intill var obefintlig inför ett studiebesök. Detta resultat är något 

intressant i jämförelse med denna undersökning där lärarna är extremt måna om att träffa och 

prata med representanten innan. Den enda kontakten Svahn såg i sin undersökning gällde tid 

och plats för besöket och inte så mycket om besökets syfte eller innehåll. Kanske tiden spelar 

in här, lärarna har möjligtvis svårt att hinna med att ta kontakt med representanten innan. 

Den största påföljden en mindre lyckad representant kan medföra är att fördomar hos elever 

både kan uppkomma eller befästas anser lärarna i denna undersökning. Att studiebesök kan 

medföra stereotypa generaliseringar och fördomar har även Britton kommit fram till. Dock 

beror inte detta på representanten enligt hennes undersökning, utan snarare på att eleverna inte 

har det verktyg som krävs för att kunna tolka detta möte. Detta leder då till att eleverna ofta 

hittar egna mönster i mötet, ofta byggda på stereotypa generaliseringar eller fördomar.  

Ett sätt att tackla utmaningen med representativitet är att läraren har ett tydligt syfte med 

studiebesöket och att man både innan och efter besöket arbetar med det. Det är viktigt att 

eleverna förstår meningen med studiebesöket samt att det ska vara relevant för 

måluppfyllelse. Den tidigare forskningen visar att förarbetet är viktigt från ett 

representantperspektiv. För de religiösa representanterna berodde ett lyckat studiebesök 

huvudsakligen på lärarens förarbete. Hade lärarna förberett eleverna med förförståelse och bra 

frågor ledde detta till lyckade besök som enligt representanterna var i likhet med givande 

möte. Brittons resultat visar att från ett elevperspektiv är efterarbetet det absolut viktigaste för 

elevernas sätt att bearbeta mötet efteråt. Britton menar att reflektionen efter ett studiebesök 

ger eleverna extremt mycket och det är där i reflektionen som den verkliga kunskapen bildas. 

Själva situationen, att möta något nytt, det kan eleverna utsättas för ändå. I ramen för ett 

studiebesök så ges det en chans till att reflektera över vad man fått uppleva, och det ansåg 

Britton var det absolut värdefullaste i metoden. 

För att kunna göra ett bra studiebesök krävs det ett för- och efterarbete som konkretiserar ett 

syfte till studiebesök. Detta leder dock till en annan didaktiskt utmaning, nämligen att finna 

tiden till att planera, genomföra, konstruera ett tydligt syfte, förbereda eleverna och följa upp 

efter besöket 

Tidsbristen är en förklaring till varför inte lärare använder sig av studiebesök så mycket i 

religionsundervisningen, ett resultat som bekräftas av Roos enkätundersökning. Framför allt 
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nu när religionskurserna blivit ännu mindre än de var tidigare, försvårar det utflykter givetvis. 

Även om det är en svårighet så verkar många lärare fast beslutna i att det ändå går att ta sig 

över det hindret och Alex och Kim har bevisligen gjort det. I denna uppsats kan det dock vara 

viktigt att uppmärksamma den svårigheten som givetvis kan vara svårlöst. Alex och Kim 

arbetar på en skola där man under flera år byggt upp en erfarenhetsbank och ett kontaktnät av 

studiebesök. De båda har i intervjuerna poängterat detta och det gör det givetvis enklare för 

dem att genomföra studiebesök. Möjligtvis förenklas arbetsbördan för läraren om flera 

religionslärare kan hjälpas åt och även att man hjälps åt ämnesöverskridande. Detta förenklar 

arbetet både tidsmässigt, ekonomiskt och logistiskt eftersom man kan dela på kostnader för 

buss och eventuellt söka bidrag.  

Tiden är ett hinder som blir en utmaning för läraren att ta sig över. Om lärarna känner en 

tidsbrist blir möjligtvis för- och efterarbetet lidande, vilket ovan visats sig vara oerhört viktigt 

för ett lyckat studiebesök. Om läraren inte har tid att arbeta ordentligt med studiebesökets 

syfte kan man också ifrågasätta vad ett studiebesök då egentligen ger eleverna. Dock ska det 

även uppmärksammas att det är ett hinder som går att övervinna. 
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Slutsatser och diskussion 

Slutsatser – Didaktiska möjligheter och utmaningar 

Uppsatsen syfte var att belysa ett lärarperspektiv på studiebesök genom att undersöka hur sex 

religionslärare förhåller sig till metoden studiebesök i religionskunskap på gymnasiet. Den 

första forskningsfrågan som ställts har varit om lärarna anser att det finns några 

religionsdidaktiska möjligheter med att använda sig av studiebesök och i sådana fall vilka? 

Den andra forskningsfrågan har varit om lärarna anser att det finns några religionsdidaktiska 

utmaningar med att använda studiebesök och i sådana fall vilka? 

De didaktiska möjligheterna lärarna framför allt uppmärksammat är mötet. Mötet med 

verkligheten, mötet med ett inifrånperspektiv och mötet med en religiös person o.s.v. Mötet 

med verkligheten kan bidra till flera insikter hos eleverna. Eleverna får en chans att sätta sig 

in i ett annat sätt att tänka och andra människors sätt att se på världen. Dessa insikter kan i sin 

tur bidra till en större förståelse hos eleverna. Större förståelse för andra religioner och 

kulturer och även större förståelse för människor med en religiös övertygelse, vilket en del 

lärare också påpekat inte är självklart för många elever med sekulär bakgrund. En del av 

lärarna anser också att i mötet lär sig eleverna även att bemöta verkligheten. De lär sig att 

bemöta och kommunicera med människor med en helt annan syn på världen än dem själva. 

Denna kommunikativa kompetens anser Alex är oerhört viktigt att skolan utrustar eleverna 

med så att eleverna kan leva i vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Man anser 

också att ett studiebesök aktiverar fler sinnen hos eleverna vilket bidrar till att kunskapen 

lättare fäster. Ett studiebesök kan också motivera religionsämnet i stort, lärarna som har 

använt det har uppmärksammat att eleverna blir mer engagerade vilket kan bidra till en större 

måluppfyllese. 

De två didaktiska utmaningarna som lärarna ser är av två skilda slag. Den ena handlar om tid 

och resurser, tid för förberedelser och tid för efterarbete. Resurser för att kunna åka iväg och 

besöka olika samfund, resurser en del lärare anser att deras skola tyvärr inte har. Att kursen i 

Religionskunskap 1 även har förkortats är något alla lärare beklagar sig över därför att de inte 

upplever att innehållet i kursen har minskat trots tiden. Tiden är en didaktisk utmaning på det 

sättet att det kräver engagemang och god planering hos läraren för att kunna arrangera ett 

lyckat studiebesök. En slutsats för denna studie är att denna utmaning uppenbarligen går att ta 

sig förbi. Både Alex och Kim som är verksamma på samma skola har lyckats med detta. 



 
 

43 
 

Anledningen till detta kan vara det kontaktnät och den erfarenhetsbank som byggts upp av 

dessa lärare och lärare före dem på denna skola. Genom att lärarna samarbetar 

ämnesöverskridande och söker bidrag för att kunna åka iväg till Göteborg och Stockholm kan 

dessa lärare göra ett flertal studiebesök och inte enbart inom religionsämnet. Det finns således 

en poäng med att arbeta mer ämnesöverskridande och jag anser att det inte enbart är vinning 

på ett tid- och resursplan. Att möta verkligheten var något som flera lärare såg som en 

didaktisk möjlighet ett studiebesök kan bidra till. Verkligheten är inte uppdelad i ämnen, 

således är en annan poäng med att arbeta ämnesöverskridande att det också kan göra att 

eleverna verkligen får möta verkligheten. Att besöka en kyrka kan exempelvis koppla ihop ett 

flertal ämnen förutom religionskunskap. I en kyrka kan man koppla in historieämnet genom 

att ge en historisk koppling till kristendomens roll i det svenska samhället. Man kan koppla in 

samhällskunskap genom att prata om exempelvis religiösa och sekulära stater. Geografi 

genom att prata om stadsplanering. Till och med matematik kan man koppla till ett 

kyrkobesök genom att exempelvis låta eleverna lösa matematiska problem som har med 

kyrkobyggnaden att göra.  

Denna utmaning som handlar om tid går att lösa genom engagemang och kreativitet hos den 

enskilde läraren. Resurser kan vara svårare att lösa eftersom de är ramfaktorer som ligger på 

ett högre plan än den enskilde läraren. Den andra didaktiska utmaningen däremot, som 

handlade om representativitet resulterade i blandade svar ifrån lärarna. Alex och Kim som 

frekvent använder sig av studiebesök såg inte detta som ett större problem. Träffade man 

representanter som exempelvis provocerade eleverna gav ändå dessa goda och givande 

diskussioner efter besöket ansåg dem. Alex hade observerat att hens elever ganska snabbt 

genomskådade representanter som gjorde sig till, var polerade eller inte berättade hela 

sanningen. Därför var personer som var äkta, men möjligtvis hade en aning kontroversiella 

åsikter, att föredra. Däremot ansåg Alex att det blev problematiskt om representanten inte 

kunde ha intellektuella samtal med eleverna utan styrdes mer av känslor. Chris såg 

studiebesök som en möjlighet att faktiskt diskutera representativitet med eleverna. Hen ansåg 

att det kunde bli en naturlig ingång till problemet. En del av de intervjuade lärarna såg 

representativitet mer som ett hinder än en didaktisk utmaning. Ellis uttryckte en slags rädsla 

för att ge eleverna fördomar, eller att de elever som redan hade fördomar skulle få vatten på 

sin kvarn. Denna rädsla att eleverna skulle lära sig fel saker genom ett studiebesök var det 

flera av de intervjuade lärarna som uttryckte. Denna rädsla känns onekligen befogad. Att 

elever lär sig något genom studiebesök kan man konstatera om man har ett sociokulturellt 
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perspektiv på lärande, frågan är bara vad de lär sig. Denna utmaning är mer svårhanterlig och 

i viss mån oundviklig och därför – mer intressant. Problematiken kring fördomar, 

representativitet och vad eleverna egentligen lär sig genom ett studiebesök kommer därför att 

diskuteras med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter under nästa rubrik. 

 

Lärandet i ett studiebesök 

De möjligheter och utmaningar lärarna såg med studiebesök har synliggjorts i kapitlet innan. I 

detta kapitel kommer den didaktiska utmaningen kring representativitet att diskuteras i ett 

vidare perspektiv kopplat till mina teorietiska utgångspunkter, alltså teorin som sociokulturellt 

lärande och teorin om interkulturell pedagogik. 

Ett studiebesök innebär ett möte. Mötet är något de deltagande lärarna ständigt återkommer 

till. Ett möte innebär att två parter möts, i detta fall är det eleverna och 

religionsrepresentanten. Dessa två parter möts ofta i en dialog, man interagerar med varandra. 

I det sociokulturella perspektivet genererar en interaktion med omgivning och andra 

människor till kunskap. Att eleverna lär sig något genom ett studiebesök kan vi således 

konstatera. Frågan är bara vad eleverna lär sig? En del lärare ansåg att de lär sig att 

kommunicera med andra människor. Men leder denna kommunikation till den kunskapen vi 

lärare vill att eleverna ska bära med sig efter mötet? Kunskap är inte alltid positiv, eleverna 

kan få fördomar mot en viss religion genom mötet. De kan även få fördomar mot all form av 

religion. Detta är också en slags kunskap, problemet är bara att det inte är kunskap lärare vill 

att elever ska bära med sig. Frågan om vilken religion som får representeras och vem som ska 

representera en religion har alla deltagarna varit inne på. Detta är onekligen en didaktisk 

utmaning om man använder studiebesök som metod. Många av lärarana ser helst att man 

känner till representanten och vad den står för innan den träffar eleverna. Detta tror jag kan 

bero på att lärarna ser en stor risk i att eleverna annars lär sig fel saker. Fördomar kanske 

befästs eller till och med uppkommer genom ett studiebesök. Att eleverna får fördomar strider 

givetvis fullständigt mot ämnets syfte. 

Lena Roos uppmanar lärare att våga släppa kontrollen, att våga möta representanter som inte 

är en kopia av läraren själv. Jag ser en poäng i hennes resonemang, men det är inte så enkelt 

som hon kanske uttrycker. Att en religionslärare ska våga släppa kontrollen och våga låta 

eleverna möta verkligheten anser jag kräver en viss sorts pedagogik. Det kräver att eleverna 
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redan är utrustade med en interkulturell kommunikativ kompetens. Interkulturell pedagogik 

kan lösa några av studiebesökens utmaningar. 

Jag inledde denna uppsats med en historisk utläggning om religionskunskapsämnets relevans. 

Vad gör ämnet relevant år 2014? Ämnets syfte och tillika hela skolväsendets uppgift är att 

utrusta eleverna med kompetens att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle. Det kräver både 

kunskap och förståelse för andra kulturer. För att uppnå detta krav som ställs på skolan krävs 

en interkulturell pedagogik. Skolan måste lära elever att se vilka kvaliteter som finns i det 

mångkulturella samhället. Interkulturalitet handlar således inte enbart om att vi ska acceptera 

varandra utan också se hur vi kan berika varandra. Den kulturella mångfalden vi har i 

samhället ska inte uppfattas som kaotisk utan inspirerande för eleverna. Den interkulturella 

pedagogiken handlar i mångt och mycket om att dekonstruera sin egen kultur. Detta innebär 

att man synliggör normer, värderingar och beteenden. Genom att förstå sin egen kultur får 

man verktyg att kunna förstå en annan kultur. För att ett möte och en dialog ska kunna bli 

interkulturell krävs det alltså att eleverna redan har denna kompetens. 

Ett sätt att göra ett studiebesök meningsfullt och att eleverna lär sig det man som lärare vill att 

de ska lära sig, det är att arbeta med interkulturell pedagogik innan ett studiebesök genomförs. 

Lärarna i denna intervjustudie har alla påpekat vikten av ett tydligt syfte och ett välfungerande 

för- och efterarbete för att ett studiebesök ska kunna betraktas som lyckat. Jag skulle vilja 

påstå att för- och efterarbete skulle bestå i interkulturell pedagogik. Förarbetet skulle i sådana 

fall bestå i att dekonstruera sin egen kultur och samtidigt införskaffa sig en faktabaserad 

förförståelse för den kulturen/traditionen/religionen man ska besöka. På så sätt kan ett 

studiebesök bli interkulturellt och det eleverna kan komma att lära sig är att bemöta 

främmande sätt att tänka. Eleverna utrustas med både kunskaper och erfarenheter som gör att 

de kan leva i ett mångkulturellt samhälle. 

Denna uppsats titel är ett citat av Kim, ”Vi ska inte vara rädda för att möta människor utanför 

skolan”. Citatet har fått mig att reflektera över religionskunskapens syfte och även skolans 

syfte över huvud taget. Vad fyller skolan för funktion i samhället? Skolan ska utrusta eleverna 

med nödvändig kompetens för att kunna leva i vårt samhälle. De didaktiska möjligheter ett 

studiebesök kan generera tycks för mig överskugga utmaningarna. Religionskunskap handlar 

om diskutera, resonera och reflektera. Eleverna ska inte bara lära sig om religion, utan även 

av religion. Vad lär sig eleverna om vi inte vågar oss utanför skolan, om vi inte vågar låta 

eleverna möta något kontroversiellt, något som man kan diskutera? I den riktiga världen är 
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inte saker och ting rätt eller fel, godkänd eller icke godkänd, svart eller vitt. Samhället är 

komplicerat och det krävs en kompetens för att kunna reflektera och resonera sig fram till de 

bästa lösningarna. Skolan måste ge elever de rätta redskapen för att kunna hantera världen 

utanför skolan. Hur ska de lära sig religioners och kulturers komplexitet om man aldrig 

hamnar i situationer där man måste diskutera, resonera och kanske kritisera? Ser man lärande 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär sig eleverna hela tiden. Vad lär man sig då av 

religionskunskap som endast består av läroböcker och klassrumsundervisning? Blir verkligen 

eleverna utrustade med kompetens att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle om de aldrig 

får chans att prova? Att göra det obekanta bekant, lära sig att kommunicera, kritisera men 

samtidigt lära sig att visa respekt är oerhört viktigt i dagens samhälle. Ett sätt att lära eleverna 

att se kvaliteter i ett mångkulturellt samhälle är att visa eleverna att det är bra att det blir 

kulturkrockar, då lär man sig om sig själv. Varför reagerar jag så här? Är det bättre att tänka 

som jag gör? Man lär sig att bli stolt över vissa värderingar och normer vi har i vårt samhälle 

och i den egna kulturen men man kanske också blir medveten om värderingar och normer 

som man inte är särskilt stolta över och istället börjar kritisera. Hur ska ett samhälle kunna 

utvecklas om man inte ständigt granskar och utvärderar sig själv?  

 

Avslutning  

Denna uppsats har lyft fram ett lärarperspektiv i diskussionen om studiebesök som metod. 

Detta perspektiv är inte ett nytt perspektiv och uppsatsen har heller inte lyft fram en ny 

problematik ett studiebesök kan medföra. Diskussionen om representativitet finns 

representerad i den tidigare forskningen och beskrivs som en didaktisk utmaning. Britton 

efterfrågade i sin forskning tolkningsverktyg för eleverna i det möte som ett studiebesök 

innebär. Tolkningsverktyg som gör studiebesöket meningsfullt för eleverna. Roos hävdar i sin 

forskning att studiebesök automatiskt ger elever den kompetens som krävs för att kunna leva i 

ett mångkulturellt samhälle. Denna intervjustudie problematiserar dock det resonemanget. I 

denna uppsats, liksom Brittons, har behovet av tolkningsverktyg uppmärksammats. Att 

använda interkulturell pedagogik och utveckla interkulturell kompetens hos eleverna kan vara 

ett förslag på de tolkningsverktyg som Britton efterfrågar. Först efter att elever redan 

utvecklat en interkulturell kompetens kan ett studiebesök ge elever kunskaper som gör att de 

kan leva i ett mångkulturellt samhälle. Studiebesök kan således fungera som en metod där 
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elever får chans att pröva och utveckla dessa verktyg. Verktyg de förhoppningsvis kommer 

bära med sig och använda även i livet utanför skolan. 

 

Vidare forskning 

Forskning kring studiebesök har redan konstaterats vara magert representerat i det 

religionsdidaktiska forskningsfältet. Mycket mer kan göras. Det finns tre intressanta 

perspektiv representerade i den tidigare forskningen och det skulle behöva kompletteras med 

mer forskning kring alla perspektiv. Något som förefallit intressant i denna uppsats skulle 

vara att intervjua eller observera ämnesöverskridande studiebesök eftersom det skulle kunna 

vara ett sätt att hantera flera av de utmaningar som finns med studiebesök. Samtidigt som man 

tar sig an utmaningar kan ett ämnesöverskridande studiebesök även öppna dörren för nya 

möjligheter. Studiebesök kan visa eleverna verkligheten, verkligheten är inte uppdelad i 

ämnen och verkligheten är komplex och svår att förstå. 
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BILAGA A 

 

INTERVJUGUIDE 

 
 

 

 

 

Bakgrund: 

- Examinerad? 

 

- Varför religionskunskap? 

 

- Definiera religion 

 

- Vad vill du lära dina elever? 

 

Tidigare erfarenheter av studiebesök: 

Vad tänker du när jag säger ”Studiebesök”? Hur definierar du det? 

Egen erfarenhet, som student? Vart, när, hur? Utfall? Åsikter? 

Egen erfarenhet som lärare? Hur många gånger? Ofta, sällan, aldrig? 

Attityder kring studiebesök: 

Vilka åsikter upplever du finns om studiebesök i religionsundervisningen bland… 

- Elever? - Föräldrar? 

- Kollegor? 

 Är det också din åsikt? 

 

- Vad ser du för möjligheter med studiebesök? – Styrkor? 

- Vad ser du för problem/svårigheter med studiebesök? – Svagheter? 

Ja: 

Vart, när, hur? Urval, planering, 

utfall (lyckat, misslyckat?)? Åsikter? 

Vad skulle du tycka va okej/inte 

okej? 

 

NEJ 

 Varför har du inte provat? Kan du tänka 

dig att prova? Varför, varför inte? Vart 

skulle du kunna tänka dig att göra ett 

studiebesök? 

Vad är okej att göra, inte okej? 


