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1. INLEDNING 

1.1  Bakgrund  
När jag tänker tillbaka på min egen skoltid och läste religionskunskap 1 på gymnasiet så är 

det första jag kommer att tänka på när vi besökte en kyrka med skolan. Detta studiebesök var 

inget unikt men trots detta så har studiebesöket bestämt etsats sig fast i mitt minne.  

När en vuxen människa som läst religion under sin skolgång blir tillfrågad vad de minns av 

religionskunskapen kommer personen troligtvis att nämna studiebesök, om sådana gjordes. 

Studiebesök omfattar när klassen besöker en religiös person eller byggnad, alltså då lärandet 

sker i en miljö utanför klassrummet. Studiebesök fäster sig i personers minne för att sättet 

utmärker sig ifrån den vanliga religionsundervisningen, men även för att besöket var 

intressant och för att den vanliga religionsundervisningen har en tendens att smälta samman 

till en stor gröt.1 Två tredjedelar av eleverna som utför ett studiebesök uppskattar enligt 

studien det.2 

I den svenska religionsundervisningen finns generellt ett fokus på det historiska perspektivet 

när det gäller religion.3 Bilden av religion i nutid och vad religion betyder för människor idag 

är inte alls lika tydligt i undervisningen, visar en studie ifrån Lena Roos.4 Därför borde 

religionskunskapen använda sig av studiebesök eller gästföreläsare för att fånga upp 

religionen i nutid. Gästföreläsare innebär att en religiös person besöker skolan och svarar på 

elevernas frågor eller håller en föreläsning. I studiebesök får eleverna ett inifrånperspektiv och 

får möta religionen i verkligheten.5 

Studiebesök i religionsundervisningen är en resurs som inte bör underskattas, enligt W. 

Johansson.6 Genom studiebesök kommer eleverna att skaffa sig erfarenheter kring religioner 

och detta är något som är väldigt användbart i diskussioner som sker i klassrummet.7 I skolans 

värdegrund och uppgifter står det ”i det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper 
                                                           
1 Lena Roos,. Ansikte mot ansikte. I Religionsdidaktik- mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Malin Löfstedt 
(red.), Lund: Studentlitteratur och Författarna, 2011, 203. 
2 Lars Naeslund, Visiting ”The others”, 2009, 16. 
3 Anna Asker, Ny studie: Religion i skolan fastnar i fakta. https://www.svd.se/laddat-skolamne-fastnar-i-fakta. 
4 Lena Roos. Ansikte mot ansikte. I Religionsdidaktik- mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Malin Löfstedt 
(red.), Lund: Studentlitteratur och Författarna, 2011, 208. 
5 Thérèse Halvarsson Britton, Studiebesök i religionskunskapsundervisningen, Karlstad Universitet, 2014, 6. 
6  Wilhelm Johansson. Miljöombyte- nyckeln till hållbar utveckling inom religionskunskap. 
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-
religionskunskap/. 
7 Wilhelm Johansson. Miljöombyte- nyckeln till hållbar utveckling inom religionskunskap. 
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-
religionskunskap/.   

https://www.svd.se/laddat-skolamne-fastnar-i-fakta
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-religionskunskap/
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-religionskunskap/
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-religionskunskap/
https://globalautmaningar15.wordpress.com/2015/10/10/miljoombyte-nyckeln-till-hallbar-utveckling-inom-religionskunskap/
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och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. 

arbetslivet”8 Detta understryker användbarheten av studiebesök och gästföreläsare. Eftersom 

de religiösa samfunden besitter kunskaper i samhället borde skolan utnyttja samfunden som 

kunskapsförmedlare genom studiebesök i religionsundervisningen.  

Det finns även många risker, utmaningar och svårigheter med undervisningsformerna.9 Därför 

kommer denna studie att undersöka vad lärare i den svenska skolan på gymnasiet och 

högstadiet har för åsikter kring studiebesök och gästföreläsare. Studie kommer även att 

behandla svårigheter och potentiella lösningar.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare har för åsikter kring 

undervisningsmetoderna studiebesök (se definition 1.1) och gästföreläsare (se definition 1.1) 

inom ämnet religionskunskap. Beroende på resultatet kommer även undersökningen att 

studera vad det är som gör att lärare eventuellt inte använder sig av studiebesök och 

gästföreläsare i så stor utsträckning i religionsundervisningen och ta reda på lösningar på 

problemen. Tre frågeställningar har utformats för att besvara syftet:  

- Vad anser lärare vara positivt respektive negativt med studiebesök och gästföreläsare i 

religionsundervisningen?  

- Vilka svårigheter möter lärare vid planeringen och utförandet av studiebesök och 

gästföreläsare? 

- Vilka resurser eller förändringar behövs för att lärare ska använda sig av studiebesök 

och gästföreläsare i större utsträckning? 
 

1.3 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som undersöker hur studiebesök och 

gästföreläsare används inom religionskunskap. Fyra verk som skrivits om ämnet kommer att 

tas upp och inledningsvis presenteras Lena Roos som skrivit två verk och därefter kommer 

Lars Naeslund och Therese Halvarson Britton att redogöras. Eftersom att dessa tre har 

studerat och forskat kring ämnet och har skrivit flera olika artiklar och avhandlingar.  

                                                           
8 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. Stockholm: 
Fritzes, 2011, 8. 
9 Carina Holmqvist Lidh, Representera och blir representerad, Karlstads: Karlstads University Studies, 2016, 
117. 
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I boken Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan av Malin Löfstedt finns 

kapitlet ”Ansikte mot ansikte” av Lena Roos där hon skriver om studiebesök. Lena Roos är 

lektor vid Uppsala universitet och hon skriver att lärare gärna vill använda sig av 

undervisningsformen, men tidsbristen gör metoden problematisk. Lärare som använt 

undervisningsmetoden märkte att värdefull tid föll bort ifrån den vanliga 

religionsundervisningen. Trots detta ökade studieresultaten hos eleverna som undervisades 

med studiebesök. Studiebesök har många fördelar menar Lena Roos och detta märks eftersom 

att i kapitlet ”Ansikte mot ansikte” så namnger hon en av rubrikerna ”Studiebesökens många 

fördelar”. För att studiebesök ska kunna användas måste lärare ta ett medvetet val och kanske 

uppoffra tid som brukar gå till de traditionella blocken som infattas i kursen. Hon nämner 

också att lärare måste ta en hel del beslut vid användningen av studiebesök, till exempel inom 

vilken inriktning av religion som studiebesöket skall genomföras i. Roos skriver att vid de 

tillfällena då studiebesök används utförs inte efterarbetet med eleverna på grund av att lärare 

anser att tiden inte räcker till. Efterarbetet är viktigt för att eleverna ska kunna bearbeta vad de 

lärt sig och om efterarbetet inte genomförs finns risken att eleverna endast ser studiebesök 

som en rolig grej. Det är viktigt att lärare, den religiösa personen och platsen som klassen 

besöker har samma syfte med mötet/besöket och att den religiösa personen inte försöker att 

rekrytera folk skriver Roos. Hon skriver även i kapitlet att studiebesök avlägsnar fördomar 

och ger en positiv bild av religionen. Studiebesöken ger ett inifrånperspektiv som är relativt 

ovanligt i religionsundervisningen och genom att använda sig av studiebesök får eleverna de 

troendes perspektiv på religionen. Genom studiebesök kan kunskaperna om religion bli lättare 

att förstå för elever och ger en förståelse av generaliseringar och egna tolkningar av 

religionen.10 Religionen kan blir lättare att förstå eftersom att eleverna få uppleva en liten dela 

v religionen men också se skillnaderna som finns mellan vad som står i läroböckerna och vad 

den religiösa personen säger.  

Lena Roos har även skrivit artikeln ”Gäst hos verkligenheten” som behandlar studiebesök och 

är en skriven i boken Hermeneutik, teologi och didaktik. Hon skriver att olika saker kan bli 

problematiska kring studiebesök och gästföreläsare, till exempel att klassen eventuellt endast 

träffar en religiös person ifrån en religion och då kanske eleverna får en enhetlig bild av 

religionen. Roos använder en metafor för att beskriva detta och metaforen är ”att kika in i ett 

fönster”. Med detta menar hon att genom studiebesöken tittar eleven in i ett av fönstren till 

byggnaden och då ser eleven endast ett begränsat område och inte hela byggnaden inuti. Hon 

                                                           
10 Lena Roos, Ansikte mot ansikte. I Religionsdidaktik- mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 204-214. 
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beskriver även problemet som kan uppstå ifall religiösa elever inte vill följa med på besöket. 

Elever som går i grund- och gymnasieskolan kan bli friade ifrån besöket och författaren 

skriver att lärare kanske borde planera om studiebesöket ifall inte alla kan/vill/får delta. Ett 

annat problem med studiebesök är att fördomar kan stärkas vid besöket och därför skriver 

Roos att lärare ska försöka kontrollera vad som sägs under studiebesöket eller 

gästföreläsningen. Författaren skriver att genom att använda sig av studiebesök används 

elevernas alla sinnen till inlärning eftersom att det är en fysisk upplevelse. Genom att använda 

sig av studiebesök får vi vara gäster hos en annan individs verklighet.11 

Lars Naeslund är professor vid Stockholms universitet och har skrivit mycket om studiebesök 

och gästföreläsare. I hans bok Encounters with faith finns åtta olika artiklar som behandlar 

studiebesök och gästföreläsare. I en av dessa artiklar ”Visiting the others” går eleverna på 

individuella studiebesök och får efter besöket skriva kort om sina erfarenheter. Naeslund 

beskriver i artikeln vad eleverna upplevt och tagit lärdom av. I artikeln skriver han att de 

troende eleverna upplevde efter studiebesöket att den besökta religionen inte var så 

annorlunda mot vad deras egen religion är. Eleverna som besökte kristna samfund berättade 

efter besöket att prästerna inte hade haft någon antydan att rekrytera dem till religionen. 

Naeslund skriver att genom användning av studiebesök lär sig eleverna mycket om de troende 

och religionen, men eleverna själva anser att de lär sig ännu mer om sig själva eller att de lär 

sig saker om livet på ett djupare stadium. Han nämner två olika metoder som kan användas 

vid studiebesök. Den första är att eleverna gör frågor innan besöket som de ställer till den 

religiösa personen och efteråt diskuterar detta i klassrummet. Alternativ två är att eleverna 

efter besöket skriver en kort text om vad de upplevt. Genom att använda sig av studiebesök 

får de unga människorna en avslappnad och nyfiken attityd till det som uppfattas annorlunda 

för dem och detta är något som Naeslund antyder som det viktigaste resultatet av besöket.12  

Thérèse Halvarson Britton är doktorand vid Stockholms universitet och skrev 2014 en 

licentiatuppsats där hon undersöker flera gymnasieklasser innan, under och efter ett besök i en 

moské. I studien skriver hon att studiebesök som metod är uppskattat och något som lärare 

och elever tror på, men det finns flera didaktiska och resurssvårigheter med metoden. Utifrån 

ett elevperspektiv får eleverna via ett studiebesök byta miljö och uppleva saker som de kanske 

inte tidigare gjort. Eleverna får också prova på att lära sig saker från ett inifrånperspektiv, 

ställa frågor och se religionen ”i verkligheten”.  Elever kan på studiebesöket ställa olika frågor 
                                                           
11Lena Roos, Gäst hos verkligheten. I Hermeneutik, didaktik och teologi, Susanne Olsson och David Thurfjell 
(red.), s. 132–137. Uppsala: Författarna, 2008, 132-137.  
12 Naeslund, Visiting ”The others”, 15–26. 
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till den religiösa personen och enligt Halvarson Britton finns det inga frågor som inte är okej 

att ställa, utan huvudsaken att eleven ställer frågan på ett respektfullt sätt. Hon nämner också 

att om eleverna själva skriver frågor till den religiösa personen finns en ökad motivation för 

besöket hos eleverna. En slutsats som Halvarson Britton gör av sin uppsats är att efterarbetet 

efter ett studiebesök måste utföras och är viktigare än att eleverna gjort förberedelser innan 

mötet. I hennes uppsats sa elever att deras fördomar har reducerats vid mötet och att de 

positiva tankar som eleverna hade om religionen stärktes när de besökte moskén. Slutligen 

diskuterar hon ifall metoden är positivt användbar i religionsundervisningen. Här kommer hon 

fram till att det finns många positiva aspekter med metoden men det finns också några 

negativa saker med studiebesök och detta kan till exempel vara att fördomar förstärks, genom 

att elevernas fördomar blir bekräftade av studiebesöket eller gästföreläsaren.13  
 

1.4 Metod  

1.4.1 Metodval 

I denna studien används enkät som metod. En enkät är ett formulär som innehåller frågor som 

respondenten själv besvarar och frågorna brukar vara övervägande fasta svarsalternativ.14 Till 

denna uppsats har enkät som metod framförallt använts för att den kan nå ett relativt stort 

antal och kan nå ett stort geografiskt område och även för att metoden kan nå stort urval i 

relation till tid och kostnad.15 Metoden valdes alltså för att få så omfångsrik data som möjligt, 

som därigenom ger en bredare bild av lärares uppfattning, det vill säga för att få en större 

mängd svar och spritt över hela Sverige.  

Enkät som metod är positivt eftersom att respondenten får i lugn och ro besvara enkäten när 

den känner att tiden finns. Bortfall och internabortfall är något som är negativt med 

metoden.16 Det interna bortfallet innebär att respondenten till exempel missar att svara på en 

fråga.17 Det undviks genom användning av enkätprogrammet Google formulär. I programmet 

kommer frågorna att vara obligatoriska och därför kommer respondenten besvara alla frågor. 

En annan svaghet som metoden har är att skribenten inte kan ställa kompletterande frågor.18 

Därför skapades efter de flesta stängda frågor en öppen intervjufråga där respondenten kan 

utveckla hur de tänker.  

                                                           
13 Halvarsson Britton, Studiebesök i religionskunskapsundervisningen, 7, 73, 179–186. 
14 Göran Ejlertsson, Enkät i praktiken, 3 uppl., Lund: Studentlitteratur AB, 2014,7. 
15 Ejlertsson, Enkät i praktiken, 11–12. 
16 Ejlertsson, Enkät i praktiken, 12. 
17 Ejlertsson, Enkät i praktiken, 26. 
18 Ejlertsson, Enkät i praktiken, 12. 
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Det finns olika former av enkäter och här har webbaserade enkäter valts och det positiva med 

denna form av enkät är att urvalet blir mer utspritt över landet, eftersom med hjälp av internet 

kan enkäten lätt komma fram till lärare långt bort. En annan positiv sak med webbenkäter är 

att beroende på vad personen svarar kan den få olika följdfrågor eftersom att 

enkätprogrammet har sådana finesser. Eftersom de flesta lärare i dagens samhälle har tillgång 

till en dator, surfplatta eller smartphone är webbenkät en bra form av enkät. Webbenkäter har 

oftast program som sammanställer respondenternas svar och vilket är positivt då det sparar tid 

eftersom svaren inte behöver bearbetas manuellt. Enkätprogrammet har jag använt för att 

sammanställa svaren vilket har underlättat analysen av dem.19 

Negativt med enkäter är att många mindre enkäter har dåligt konstruerade frågor.20 Detta 

fanns i bakhuvudet då enkäten konstruerades för att minimera risken för dåliga frågor. För att 

motverka detta gjordes en pilotstudie på 4–6 personer och enkäten bearbetades efter inkomna 

kommentarer och svar. Denna form av enkät har oftast en låg svarsfrekvens och detta är alltid 

problematisk.21 För att undvika det problemet i största möjliga mån konstruerades enkäten i 

studien kort. I dagens skola har lärare lite tid över och därför har de inte tid att svara på en 

lång enkät. Det är också viktigt att skriva ut ungefär hur lång tid det kommer att ta att bevara 

enkäten.22 Hanteras svårigheterna med webbenkäter finns många fördelar att hämta av 

enkätformen.23 Till exempel är metoden snabb, precis, miljövänlig och billig.24 Trots alla 

dessa negativa saker anser jag att de positiva egenskaperna med enkät som metoden väger 

tyngre och därför passar enkät bäst till min studie. 

Intervju som metod används inte i denna studie då enkät anses som bättre lämpad. 

Strukturerade intervjuer och enkäter har många likheter, största skillnaden är att författaren 

inte närvarar när respondenterna ska svara på enkäten.25 Min studie är bäst lämpad för enkäter 

för att i intervju finns en direktkontakt med personer som ska intervjuas. Det leder till att jag 

som intervjuare endast kommer att hålla mig till närområdet och därför är en enkät bättre i 

denna studie då en spridning i landet vill uppnås. Enkät valdes över intervju som metod för att 

den underlättar när man vill få in information från många människor. Fördelarna med att få in 

mycket information från få personer övervägde. Självklart går det att utföra många intervjuer 

                                                           
19 Magnus Hagevi och Dino Viscovi, Enkäter, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 176. 
20 Trost. Enkätboken, 136.  
21 Ejlertsson, Enkäter i praktiken, 10. 
22 Trost, Enkätboken, 141.  
23 Hagevi och Viscovi, Enkäter, 177. 
24 Hagevi och Viscovi, Enkäter, 179.  
25 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, 2002, 145. 
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så att jag kunde få in mycket information ifrån många människor men tiden är problematisk 

vid inhämtningen och bearbetningen av data för denna studie.  

1.4.2 Forskningsmetod 

I vetenskaplig forskning skiljer forskaren oftast på två olika strategier, kvantitativ och 

kvalitativ.26 En enkät brukar av naturen oftast vara kvantitativ och innehålla siffror.27 Den 

kvantitativa forskningen fokuserar på att mäta olika företeelser och samla in data som gäller 

för en stor befolkning.28  I en kvalitativ studie försöker forskaren förstå människors 

handlingar och handlingarnas innebörd.29 Den kan även innebära att skribenten försöker att 

förstå respondenternas sätt att resonera.30  

I denna studie kommer en empirisk kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag att 

utföras som metod. Trost skriver att dessa två kan användas i kombination med varandra.31 

Bryman skriver att om båda metoderna används kan fördelarna ifrån de båda metoderna 

användas och de negativa delarna plockas bort.32 Både en kvantitativ och en kvalitativ studie 

utfördes eftersom att enkäten inbegrep både stängda flervalsfrågor men också öppna skriftliga 

kommentarsfrågor. De stängda frågorna gav de kvantitativa svaren och de öppna skriftliga 

frågorna gav kvalitativa svar. Beroende på hur många respondenter som har svarat på enkäten 

ger den olika grund till att vara kvantitativ. Om ett litet antal lärare besvarat enkäten skulle 

endast en kvalitativ undersökning utföras, men eftersom att många lärare har besvarat enkäten 

kunde även en kvantitativ studie genomföras.  

1.4.3 Kunskapssyn  

Vid bearbetningen av den insamlade data kommer ett hermeneutiskt synsätt att användas. 

Hermeneutik betyder uttrycka, tolka, översätta och är både en metod men också en filosofi.33 

Hermeneutik har med texttolkning att göra och det forskaren gör i praktiken är att tolka texter 

för att förstå.34 Hermeneutik är alltså hur man tolkar texterna utifrån vad som står i texten. 

                                                           
26 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 33. 
27 Trost, Enkätboken, 9,18.  
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 33–36. 
29 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=kvalitativ%20metod.    
30 Trost, Enkätboken, 26. 
31 Trost, Enkätboken, 18.  
32 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 408.  
33 Ingvild Sælid Gilhus, Hermenetics.I The Routledge Handbook of research Methods in the Study of Religion, 
Michel Stausberg and Steven Engler (red.). s 275-385 New York: Routledge, 2011, 275. 
34 Gareet Green, Hermenetics. I The Routledge Companion to the Study of Religion, John R Hinnells (red.). s. 
392–406, New York: Routledge, 2005, 392.  

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=kvalitativ%20metod
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Gilhus skriver att två bra riktlinjer för att använda sig av hermeneutik är att läsa långsamt och 

att läsa texten grundligt.35  

1.4.4 Urval och begränsning 

Populationen som enkäten undersökt är aktiva gymnasie- och högstadielärare i 

religionskunskap i den svenska skolan. Populationen besvarar enkäten som har lagts ut på 

olika Facebook-grupper och skickats via mejl ut till religionslärare och rektorer. Trost 

beskriver ett bekvämlighetsurval som passar in i denna studie.36 Urvalet av respondenter blir 

ett bekvämlighetsurval, eftersom att enkäten lagts ut på olika sidor och lärare som känner att 

de har tid och vill besvara kommer att göra det. Med en enkätstudie sker en hel del bortfall.37 

I denna studie kommer det interna bortfallet vara störst eftersom jag valt att använda 

bekvämlighetsurvalet.38 Det interna bortfallet innefattar t.ex. att någon lärare har glömt att 

svara på en fråga eller att någon har uppfattat frågan felaktigt. Att lärare glömmer eller inte 

vill svara på en eller flera frågor undviks med hjälp av inställningarna på enkätprogrammet. 

Programmet påpekar ifall att en fråga eller flera frågor inte är besvarade när personen försöker 

skicka in enkäten. 

1.4.5 Studiens genomförande  

Frågorna i enkäten utformades utifrån frågeställningarna i studien.39 Enkäten formulerades 

och utfördes med dataprogrammet ”Google formulär” för att underlätta skapandet, 

användningen och bearbetningen av enkäterna.40  I enkäten finns sju stängda flervalsfrågor 

och nio öppna skriftliga intervjufrågor. Det krävs tid att formulera en bra enkät, men detta är 

något som skaparen tjänar på då arbetet längre fram i processen kommer att underlättas då en 

välformulerad enkät använts.41 Efter att enkäten formulerats utfördes en pilotstudie på ca 4-6 

personer. En pilotstudie är lika viktig att genomföra på en pappersenkät som en webbenkät. 

Ett av de stora problemen med webbenkäter är tekniska problem, till exempel att mottagaren 

inte kan öppna enkäter på grund av mjukvara eller webbläsaren.42 Pilotstudien kommer därför 

att genomföras för att kontrollera de tekniska delarna och frågornas utformning. När 

pilotstudien är gjord kommer eventuella fel åtgärdas innan enkäten skickas ut till lärare. 

Länken till enkäten kommer att läggas ut på tre olika Facebook-grupper där religionslärare är 
                                                           
35 Sælid Gilhus, Hermenetics, 275. 
36 Trost, Enkätboken, 31. 
37 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 26.  
38 Trost, Enkätboken, 31. 
39 Se Bilaga 2-Enkät. 
40 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/  
41 Hagevi och Viscovi, Enkäter, 177. 
42 Hagevi och Viscovi, Enkäter, 178. 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/
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aktiva och dessa heter ”Religionslärare”, ”Lärare i religionskunskap högstadium och 

gymnasiet” och ”Föreningen lärare i religionskunskap”. Jag har också suttit på olika svenska 

skolors hemsidor och letat mejladresser till religionslärare och rektorer. Jag har skickat ut ca 

22 mejl till gymnasielärare i religionskunskap, 25 mejl till högstadielärare och till 117 

rektorer som får vidarebefordra mejl till religionslärare på deras skola. Mejlet innehåller en 

kort introduktion, ett följebrev och länken till enkäten.43 Mejl och Facebookgrupperna 

användes för att så många som möjligt skulle svara på enkäten. När mejladresserna framtogs 

fanns en tanke på spridning i Sverige därför har adresserna hämtats ifrån Haparanda i norr och 

Malmö i söder. Enkätprogrammet visar hur många enkäter som är bevarade och när jag såg att 

det inte besvaras några fler enkäter skickades ett påminnelsemejl ut. Viktigt att tänka på är att 

vänta tre till fyra arbetsdagar innan påminnelsen skickas ut, detta på grund av att om 

påminnelsen skickas ut för tidigt kan svarspersonen bli stressad eller irriterad och kanske inte 

svara på enkäten alls.44 Enkäter låg uppe för svar i sju dagar och sedan stängdes den ner och 

inga fler svar togs emot. Efter detta påbörjades analysen av data som kommit in och då var 

enkätprogrammet till stor hjälp då den redan påbörjat bearbetningen.  

1.4.6 Etiska övervägande 

Oavsett om skribenten är forskare eller amatör när det gäller enkätundersökningar så ska de 

etiska reglerna finnas med i tanken, framför allt i ämnen om religion, hälsa, politisk åsikt och 

sexualitet.45 Självklart kommer jag i enkätstudie att ta hänsyn till dessa etikregler. 

Individskyddskravet är något som kommer att tas i beaktande under enkätstudien.46 

Anonymitet är något som jag informerar lärare om innan de svarar på enkäten, för det är 

viktigt att lärare förstår att jag som enkätskrivare inte är intresserad av att veta vad enskilda 

personer tycker och tänker utan är intresserad av helheten. Ejlertsson skriver om fyra 

forskningsetiska krav som rekommenderas för studenter, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.47 Vissa av dessa kommer jag 

använda mig av i min enkätstudie. Informationskravet användes innan enkäten utfördes 

genom att lärare läser och tar del av syftet med enkäten. Respondenterna blev även 

informerade om vilken uppgift de som respondenter har i studien.48 Detta är något som 

                                                           
43 Se Bilaga 1- Följebrev. 
44 Hagevi och Viscovi, Enkäter, 178. 
45 Ejlertsson. Enkät i praktiken, 31. 
46 Vetenskapsrådet, 2002, 6.  
47 Ejlertsson. Enkät i praktiken, 32. 
48 Vetenskapsrådet, 2002, 7. 
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beskrivs i följebrevet.49  Samtyckeskravet innebär att respondenten själv bestämmer ifall hen 

ska medverka i studien eller inte, men även att forskaren inte övertalar eller tvingar personen 

att medverka.50 I denna studie blev detta krav relativt enkelt eftersom att om lärare inte vill 

medverka så svarar de inte på enkäten och ifall de svarar på enkäten har de godkänt 

medverkan i studien. Jag använder inga personuppgifter i denna enkät och därför behövde inte 

respondenterna vara lika rädda om sina personuppgifter och kan därigenom känna sig helt 

anonyma i enkätstudien. Konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter inte ska 

hamna hos personer som inte utför studien, blev därför inte aktuellt. Enkätens resultat 

användes endast till de syfte som lärare fick läsa innan enkäten genomfördes och med hjälp av 

detta så följer studien nyttjandekravet också. En rekommendation som Vetenskapsrådet har 

vid forskning är att berätta för sina respondenter var och när forskningens resultat kommer att 

läggas ut.51 Det är bra att tala om för respondenterna vart publiceringen kommer att ske så att 

personen kan gå in och läsa om studiens resultat och även kontrollera att forskaren tolkat 

respondenten rätt. Innan enkäten lämnas ut ska möjliga risker med att utföra enkäten tänkas 

igenom.52 Jag ser inga risker med att lärare svarar på denna enkät och därför kunde studien 

genomföras. 

1.4.7 Validitet och reliabilitet  

För att kunna bedöma studiens resultat och hur väl den kopplas samman med verkligheten är 

det viktigt att den innefattar begreppen reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om hur 

resultatet ifrån en undersökning blir detsamma om en annan forskare skulle vilja genomföra 

undersökningen på nytt, eller som den påverkas av slumpmässiga eller temporära händelser.53 

Det andra begreppet validitet kan delas in i olika slags validitet och en av dessa är 

begreppsvaliditet som betyder att undersökningen verkligen mäter det som studien syftar till 

att mäta.54 Reliabilitet och validitet är dock tillämpliga främst för forskning som baseras på 

den kvantitativa metoden eftersom dessa kriterier rör mätningarnas noggrannhet och 

pålitlighet.55 Eftersom att denna studie främst är kvantitativ med kvalitativa inslag kommer 

dessa begrepp att bearbetas i detta avsnitt.  

                                                           
49 Se Bilaga 1-Följebrev. 
50 Vetenskapsrådet, 2002, 9–10. 
51 Vetenskapsrådet, 2002, 15. 
52 Ejlertsson. Enkät i praktiken, 33. 
53 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 43. 
54 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder,43. 
55 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 45. 
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Enkätfrågornas utformning kan påverka validitet, men blir bortfallet för stort så fallerar 

validiteten totalt.56  I denna studie har enkätfrågorna direkt utformats utifrån 

frågeställningarna och indirekt till syftet med studien. Den direkta kopplingen till 

frågeställningarna är, fråga 1–4 är kopplade till den första frågeställningen, frågorna 5a-7a 

och 5b-8b är kopplade till frågeställning nummer två och frågeställning tre är kopplad till de 

två sista frågorna i enkäten. På grund av detta borde enkäten besvara studiens syfte och därför 

bör validiteten vara relativt god i studien. Studien mäter alltså det den är avsedd att mäta.  

Tanken om reliabilitet bygger på att studien är kvantitativ och det är annorlunda om studien 

strävar efter en förståelse hur respondenterna tänker, alltså kvalitativ.57 I denna studie 

innefattas både den kvantitativa och kvalitativa metoden och därför blir reliabiliteten 

invecklad. När det gäller reliabiliteten blir den relativt låg i detta arbete eftersom att lärares 

åsikter förändras över tid och därför kanske inte studien går att genomföra igen och få samma 

resultat. Reliabiliteten hade blivit betydligt bättre i denna studie ifall reliabiliteten var 

”konstant” alltså att respondenternas attityder är lika oavsett tid.58 Om studien skulle utförts 

inom en kort framtid borde reliabiliteten bli bättre, eftersom att denna studie ville undersöka 

lärares åsikter om ämnet i nutid och inte över tid så går den att genomföra.  
 

1.5  Disposition  
Dispositionen i denna uppsats görs bekant i fyra olika kapitel. Ett inledande kapitel, ett med 

resultat, analyserande kapitel och slutligen en diskussion. I det inledande kapitlet finner vi 

syfte, metod, teoretiska synpunkter och forskningsöversikt. I det andra kapitlet som omfattar 

resultat presenteras den tematiskt men också utifrån enkätfrågornas följd. Det finns även 

några underrubriker i resultatet. Analysdelen är även den indelad tematisk och efter 

frågeställningarna som finns för studien och med resultatet analysera svaren på 

frågeställningarna. Diskussionen inleds med en ”resultatdiskussion” där ett resonemang förs 

över om studien besvarat syfte och frågeställningar. Därefter förs en diskussion kring olika 

svårigheter som legat i fokus under studien, men även en diskussion om 

religionsundervisningen olika aspekter. Sist kommer slutord som binder ihop studien.   

                                                           
56 Ejlertsson, Enkät i praktiken,108.  
57 Trost, Enkätboken, 62.  
58 Trost, Enkätboken, 62.  
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2. RESULTAT 
2.1 Studiens slutliga population 
Totalt har 87 lärare tagit sig tiden och svarat på enkäten.59 Av alla enkäter som samlats in har 

samtliga svar bearbetats och behandlats. Utav dessa är 78,2 % religionslärare som undervisar 

på gymnasiet, 18,4 % religionslärare på högstadiet och 2,3 % är lärarstudenter i religion. Av 

alla personer som besvarat enkäten anknyter 1,1 % till ”övrigt” och denna person var lärare 

vid vuxenutbildningen och detta innefattade både gymnasiet och högstadiet.60  

 

2.2 Synen på undervisningsmetoderna 
Respondenterna besvarade hur de ser på studiebesök. Av alla svarande är 68,5 % positiva till 

studiebesök i religionsundervisningen, 23 % är lite positiva till studiebesök och 10,3 % ställer 

sig neutrala i frågan. Av religionslärarna som undervisar på gymnasiet är 69 % positiva och 

50 % av högstadielärarna är positiva till undervisningsformen.  

1,1 % var negativt inställd till studiebesök och skriver att de är negativt inställda till 

studiebesök för att det är ”Stor skillnad att få uppleva ngt i verkligheten istället för att läsa om 

det”.61 

I följdfrågan till varför lärarna är positiva respektive negativa till studiebesök skriver 

respondenterna att det är positivt bland annat för att eleverna får möta nya miljöer, en ökad 

förståelse om bra för- och efterarbete utförs vid besöket, får en direkt upplevelse av tron och 

studiebesöket kompletterar böckerna i religionsundervisningen. Genom studiebesök kan teori 

och praktik kombineras, eleverna får komma ut i verkligheten, ställa frågor till de religiösa 

och få ärliga svar, eleverna får ett inifrånperspektiv, slå hål på fördomar och studiebesöken 

ger eleverna mer intresse för ämnet. En av lärarna skrev ”studiebesök är alltid positivt och 

kan fördjupa eleverna genom att komma i kontakt med verkligheter”.62 Det fanns också 

religionslärare som såg negativt på studiebesök. Dessa respondenter ansåg studiebesök som 

negativt på grund av de religiösa aktörerna och miljön ger eleverna känslan av att de besöker 

något konstigt, men även att besöket kan stärka fördomar och att det är svårt att få med alla 

inriktningar av religionen.63  

                                                           
59 All insamlad data ifrån respondenten finns hos författaren och kan uppvisas vid behov.  
60 Respondent 10.  
61 Respondent 52. 
62 Respondent 32.  
63 Respondent 12 och 80. 
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Respondenterna svarade också på vad de tycker om gästföreläsare och 42,5 % är positivt 

inställda till gästföreläsare i religionsundervisningen, 23 % är lite positiva och 31 % ställer sig 

neutrala till frågan. Det var 3,4 % som ansåg att gästföreläsare var lite negativt. 

 
Figur 1: Respondenternas åsikter av gästföreläsare i religionsundervisningen. 
 

Genom en kommentarsfråga fick respondenterna möjlighet att förklara varför de är 

positiva/negativa till gästföreläsare. De som ansåg att gästföreläsare var en positiv metod 

menar framförallt att de ger ett annat perspektiv av religionen än vad lärarna kan utföra, 

eleverna kan ställa frågor till besökaren, gästen ger ett inifrånperspektiv, det kan vara 

intresseväckande och eleverna berikas med förståelsen för religioners mångfald. Lärarna ser 

positivt på gästföreläsare för omväxlingen av talare, genom användning av denna metod får 

eleverna lyssna på någon annan än läraren. Det negativa med gästföreläsare enligt lärarna är 

bland annat att gästen bekräftar elevernas bild av att religiösa människor är konstiga och 

annorlunda.64 Det är även negativt när besökarna predikar mer än vad de föreläser, samt att 

hitta personer som är bra och villiga att ställa upp på en gästföreläsning.65 En av 

respondenterna skrev:  

”det är positivt ifall gästföreläsaren är bra och ger en inblick i ämnet. Bra att kunna 

ställa frågor direkt osv. Men som sagt allt handlar om kvalitén på det hela. Det kan vara 

en katastrof också.”66 

Det är även många lärare som skriver att gästföreläsare kan vara positivt eller negativt 

beroende på personen som håller i föreläsningen.  

 

                                                           
64 Respondent 12.  
65 Respondent 21 och 30. 
66 Respondent 2.  
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2.2.1 Lärarnas användning av undervisningsformerna  
Enkäten undersöker även närmare om lärarna någon gång använt sig av studiebesök och/eller 

gästföreläsare i religionsundervisningen. Totalt av alla ifyllda enkäter uppgav 56,3 % av 

respondenterna använt sig av studiebesök och gästföreläsare en eller flera gånger. 

Religionslärare som hade använt sig av studiebesök motsvarade 23 % och religionslärare som 

nyttjat gästföreläsare var 10,3 %. Resterande 10,3 % hade varken haft studiebesök eller en 

gästföreläsare i undervisningen av respondenterna.  

 
Figur 2: Respondenternas användning av studiebesök och/eller gästföreläsare.  
 

2.3 Möjliga svårigheter med undervisningsmetoderna 
Totalt var det 10,3 % (9st) av högstadie- och gymnasielärarna som aldrig använt sig av 

studiebesök och gästföreläsare. 66 % av dessa religionslärare har inte använt sig av 

studiebesök och gästföreläsare främst på grund av tidsbristen.67 Utöver tidsbristen anger 

lärarna logistik och det ekonomiska som bidragande orsaker.68 

Studiebesök och gästföreläsare vill lärarna trots detta använda sig utav. Hela 78 % av 

respondenterna vill använda metoderna. Lärarna vill bland annat använda sig av studiebesök 

och gästföreläsare för att få externa föreläsare, byta miljö, öka variationen på lärandet, ge en 

verklighetsbild av religion och ge eleverna erfarenheter av religion så att ämnet inte blir ett 

klassrumsämne. 11,1 % är osäkra ifall de vill använda sig av undervisningsmetoderna och 

11,1 % vill inte alls använda sig av dem. En av lärarna skriver att hen skulle kunna använda 

sig av metoderna om kursen skulle få mer tid.69  

                                                           
67 Respondent 23, 29, 32, 71, 76 och 82. 
68 Respondent 29.  
69 Respondent 71.  
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Figur 3: Respondenter som inte använt sig av studiebesök och gästföreläsare om de skulle vilja använda sig av 
studiebesök och/eller gästföreläsare i undervisningen. 
 

Lärarna som inte har använt sig av studiebesök och gästföreläsare anser att hinder som kan 

finnas är till exempel om skolor på mindre orter utför metoden kan besöken ta mycket tid och 

elever kan tycka att det kan vara jobbigt att lyssna på någon som inte delar samma värderingar 

som de själva har.70 En svårighet kan vara att den religiösa som klassen besöker inte är 

förberedd på att kanske få negativa eller motstridiga frågor, men även att religionsläraren 

planerar och följer upp noga efter besöket.71  

2.4 Svårigheter vid planering 
Respondenterna svarade på hur mycket de ansåg att svårigheterna påverkade användningen av 

metoderna. Av respondenterna ansåg 14,3 % att svårigheterna inte påverkade användningen 

av undervisningsmetoderna. Av lärarna tyckte 15,6 % att problemen påverkade litegrann och 

28,6 % ansåg att svårigheterna varken påverkade användningen eller inte och ställer sig därför 

neurala i frågan. Vissa av lärarna ansåg att svårigheterna påverkade användningen, 26 % 

ansåg att det påverkar användningen litegrann och 15,6 % tycket att svårigheterna påverkade 

användningen mycket.  

                                                           
70 Respondent 23 och 29.  
71 Respondent 62 och 76.  
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Figur 4: Respondenternas svar på hur mycket svårigheterna påverkade användningen av studiebesök och 
gästföreläsare. 
 

Respondenterna nämner svårigheter som kan uppstå vid planeringen av studiebesök och 

gästföreläsare. En av sakerna som genomgående upprepas är tiden.72 Tiden är för kort för 

lärarna vid planeringen av studiebesöket och gästföreläsaren, men också tiden när besöket ska 

ske.73 Ibland kanske religionslärarna måste låna lektioner av andra lärare och det skriver en av 

lärarna om:  
”Studiebesök innebär både att ta eleverna ifrån andra lärares lektioner och att ställa in 

mina egna som jag har med andra klasser, vilket gör att jag anser att man ska vara 

försiktig med studiebesök”.74  

Tidsproblemet handlar också om att hitta en tid som passar både för klassens schema och 

gästen/besöket.75 Flera av lärarna kommenterar i enkäten att religionskursen är tidsbegränsad 

oavsett om de använder sig av studiebesök/gästföreläsare. Lärarna nämner också vid ett flertal 

gånger ekonomin som ett hinder, därför att vissa gästföreläsare vill ha betalt för föreläsningen 

och skolan har inga pengar till sådant.76 Det kan också bli ett ekonomiskt problem om 

lärarnas skola ligger på ett ställe där det inte finns religiösa samfund i närheten. Då måste 

eleverna åka buss eller något annat färdmedel till studiebesöket och skolan har inga pengar 

över till resor som dessa. Vissa av lärarna skriver att de har stora svårigheter att hitta personer 

och/eller platser som är villiga att ha en föreläsning eller att klassen kommer på ett besök.77 

Lärarna skriver att de inte bara ska hitta en som är villig utan ska också vara lämplig att vara 

med en skolklass, för mötet ska inte vara en rekrytering eller något religiöst försvarstal. 

Svaren på denna enkätfråga visar sammanfattningsvis att det finns många praktiska 

                                                           
72 Respondent 2, 3, 7, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 28, 33, 34, 39, 45, 46, 49,52, 56, 70, 72, 74 och 75. 
73 Respondent 2, 24, 39,46 och 56. 
74 Respondent 12.  
75 Respondent 13, 16, 19, 25, 33 och 34. 
76 Respondent 1, 14, 20, 27, 31, 40, 43, 52, 59, 63, 81, 85 och 87. 
77 Respondent 30, 38, 43, 45, 46, 56, 63, 64, 65, 67, 68, 75 och 80. 
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svårigheter vid planeringen med studiebesök och gästföreläsare. Däremot skriver en 

religionslärare i enkäten att ”jag kan helt ärligt inte säga att jag tycker att det är särskilt 

svårt. Dock är det väl alltid lurigt med ’flera rörliga dela’ när man planerar något”.78 Så det 

finns även respondenter som inte ser några problem med metoderna. 

 

2.5 Svårigheter vid utförandet 
När det gäller problem som lärarna kan uppleva vid utförandet av studiebesök och 

gästföreläsare har 23 % av dem som svarat på frågan skrivit att det inte finns några 

svårigheter.79 Resterande religionslärare har skrivit ned hinder som de anser kan existera vid 

besöket. Några av lärarna menar att eleverna inte kommer till studiebesöket eftersom att de 

inte är på skolans område.80 De skriver också att det är svårt att få eleverna aktiva under 

själva besöken. En respondent menar även att det blev en kulturkrock under ett studiebesök 

som hen utförde, de skulle nämligen besöka en moské och vissa av eleverna hade relativt lite 

kläder på sig.81 Utöver dessa återkommer svårigheter med personen som klassen besöker eller 

personen som kommer in i klassrummet.82 Problem med denna person kan bli att hen predikar 

mer än föreläser och därigenom kan inte eleverna ställa frågor till den religiösa personen. 

Lärarna har oftast också talat med personen om vad som borde tas upp och en svårighet som 

finns är när föreläsare inte håller sig till de ramar som lärarna och hen kommit fram till. 

Personen som klassen träffar kanske inte alls är van att stå inför folk och prata och därför 

kanske träffen blir dålig på grund utav personens nervositet. Eftersom att personen kanske 

inte är van att tala inför en grupp kanske hen använder sig av svåra utryck som eleverna 

kanske inte är bekanta med. Vissa elever i klassen kan vara kritiska mot religionen och därför 

ställer kritiska frågor och talaren kanske får svårigheter med att bemöta frågorna.83 Utifrån 

enkätsvaren tycker lärarna att de största svårigheterna handlar om föreläsaren eller guiden 

under studiebesöket. Trots alla svårigheter så skriver en religionslärare att eleverna nästan 

alltid uppskattar och tycker det är intressant med en gäst.84  

 

                                                           
78 Respondent 83. 
79 Respondent 2, 4, 18, 25, 26, 36, 42, 48, 54, 65, 67, 74, 83 och 86. 
80 Respondent 6, 16, 33 och 38. 
81 Respondent 52. 
82 Respondent 19, 21, 27, 37, 39 och 69. 
83 Respondent 37. 
84 Respondent 64. 
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2.6 Potentiella lösningar på problemen 
2.6.1 Förändringar som skapar förutsättningar för nyttjandet av metoderna  
Lärarna skriver om svårigheter som kan uppstå vid planeringen och genomförandet av 

studiebesök och gästföreläsare. De har också skrivit ned eventuella förändringar och resurser 

som måste tillsättas för att underlätta planeringen och användningen av studiebesök och 

gästföreläsare i religionsundervisningen.  

Förändringar som lärarna skulle vilja se är väldigt olika och spridda. Flera respondenter 

nämner utbudet av studiebesök och gästföreläsare på mindre orter som ett problem och de 

skriver att detta problem inte är så mycket att göra åt.85 En högstadielärare skriver att hens 

skola får flytta in i storstaden, för att öka utbudet.86 De flesta av lärarna skriver om tidsbristen 

som finns vid allt ifrån planering till lektionstimmen och transportering till och från 

studiebesök. Därför önskar de sig mera tid för planering. Vissa av lärarna önskar att kursen 

religionskunskap 1 läses på två terminer istället för en, och vissa religionslärare vill slå ihop 

religionskunskap 1 och religionskunskap 2 till en 100-poängskurs eftersom att tiden för att ha 

studiebesök/gästföreläsare inte är tillräcklig.87 Några religionslärare skriver att den vill ha 

längre lektionspass.88 Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna anser att 

schemat är för tajt för att studiebesök och gästföreläsare ska kunna användas.  

En annan förändring som lärarna skulle vilja se är mer samarbete mellan lärarna, kanske att de 

kan utnyttja sina olika nätverk för att finna platser att besöka eller personer som vill 

föreläsa.89 Det fanns även religionslärare som ansåg att försteläraren i ämnet borde göra 

gemensam planering för studiebesök och gästföreläsare till de olika lärarna. En annan 

religionslärare hade som tips att alla religionslärarna skulle få en gästföreläsningsbank där 

religionslärarna via internet kunde boka gästföreläsare och hen menade då att dessa personer 

då skulle vara kontrollerade så att kvalitén på föreläsaren är bra.90  

Några ansåg också att lärarna vill ha tips på hur de kunde jobba innan eller efter ett besök och 

det var en förändring som de önskade.91 Det var även en respondenter som ansåg att 

studiebesök och gästföreläsare eventuellt kunde utföras på studiedagar.92 Precis som med det 

                                                           
85 Respondent 5,18 och 73. 
86 Respondent 23. 
87 Respondent 6, 28, 56, 64 och 71. 
88 Respondent 20 och 68. 
89 Respondenter 7, 31, 34, 38, 41 ,44 och 60.  
90 Respondenter 35, 72 och 74. 
91 Respondent 29. 
92 Respondent 27.  
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begränsade tidsutrymmet så nämn problemet med ekonomi och pengar genomgående i 

kommentarerna.93 Flera av dem nämnde gratis busskort till eleverna eller att alla skolor skulle 

åka gratis kollektivt för att underlätta studiebesök och dylikt.94 Det var även några 

religionslärare som ställde sig frågan vem som egentligen ska betala. 

2.6.2 Resurser som underlättar undervisningsmetoderna  
Det fanns några religionslärare som även här ansåg att förstelärare/ämneslärare på skolan 

borde vara den som planerar för studiebesök och gästföreläsare. Detta eftersom att dessa 

lärare har minskad undervisningstid och därför har mera tid att planera.95 Tid är något som 

återigen lärarna tar upp. Vissa av lärarna menar att en resurs som borde sättas in är mera 

planeringstid till lärarna så att de kan planera för studiebesöket/gästföreläsaren.96 Precis som i 

rubriken om förändringar finns det religionslärare som nämner svårigheterna med det 

religiösa utbudet på mindre orter.97 Då menade några av lärarna att de skulle få ett större 

anslag så att de kunde åka buss till ett studiebesök eller dylikt eftersom att en liten summa 

pengar inte räcker till bussen för skolor på landsbygden. Precis som när det gäller 

förändringarna så skrivs det mycket om det ekonomiska.98 En av lärarna skriver att ”det är 

sällan dyrt att göra studiebesök hos olika samfund så ekonomiskt ok”.99 Flera respondenter 

skriver att det borde finnas en budget för att ge till olika gästföreläsare och pengar att skjutsa 

eleverna till olika studiebesök. Det finns även respondenter som skriver att det borde finnas en 

lista över religioner, personer och livsåskådningar som kan besökas och kontaktuppgifter till 

dessa.100 Lärarna anser att detta borde vara en resurs som finns på skolan och som därigenom 

underlätta.  

  

                                                           
93 Respondenterna 33, 56, 59, 63, 65 och 85.  
94 Respondenterna 50, 58, 79 och 82. 
95 Respondent 2.  
96 Respondent 36, 39, 50, 58, 60, 61, 62 och 75. 
97 Se 2.6.1 Förändringar som skapar förutsättningar för nyttjandet av metoderna.  
98 Respondent 6, 8, 20, 21, 22, 29, 38, 40, 45, 52, 54, 55, 59, 67, 68, 70, 77, 78, 81 och 82. 
99 Respondent 64.  
100 Respondent 43, 45 och 64. 
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3. ANALYS 
3.1 Lärares åsikter om undervisningsformerna 
Största delen av lärarna i studien ser positivt på studiebesök i religionsundervisningen. 

Lärarna är bland annat positiva därför att studiebesök ger eleverna tillfälle att möta nya 

miljöer, får uppleva verkligheten och studiebesök ger eleverna ett större intresse för ämnet. 

Men även för att studiebesök kompletterar skollitteraturen och att undervisningsmetoden 

kombinerar teori oh praktik. En stor andel är också positivt inställda till gästföreläsare. De 

anser att gästföreläsare är positivt därför att det ger ett annat perspektiv på religioner. 

Eleverna kan ställa frågor till gästen och de får en förståelse för religioners mångfald. Men 

även för att gästföreläsaren kan vara intresseväckande och att eleverna får lyssna på någon 

annan än läraren. Fanns även lärare som ansåg att besöket berikade eleverna med 

religionernas olika mångfald inom samma religion. Vid en jämförelse mellan hur många av 

lärarna som är positiva till studiebesök och hur många som är positiva till gästföreläsare. Ser 

jag att 68,5 % är positiva till studiebesök och 48,5 % är positivt inställda till gästföreläsare. 

Det betyder att lärarna är mer positiva till studiebesök än vad de är till gästföreläsare.  

En av lärarna var negativt inställd till studiebesök och skriver att det är en ”stor skillnad att få 

uppleva ngt i verkligheten istället för att läsa om det.”101 Jag tolkar detta som att personen 

tycker att studiebesök är positivt och därigenom har svarat fel på fråga två i enkäten, alltså 

blandat ihop vilken siffra som var positivt och negativt på skalan. Ifall personen har svarat fel 

så var det ingen som hade en negativ åsikt om studiebesök, men detta är ingen slutsats som 

kan fastslås. Det är lite fler religionslärare som ser negativt på gästföreläsare än studiebesök.  

Största skillnaden mellan åsikterna om gästföreläsare och åsikterna om studiebesök är hur 

många av lärarna som har ställt sig neutrala i frågan. Lärarna som svarade neutralt på frågan 

om studiebesök var 10,3 % och lärarna som svarade neutralt på frågan om gästföreläsarna var 

31 %. Det finns alltså en större osäkerhet hos lärarna angående gästföreläsare än det finns för 

studiebesök. 

3.2 Svårigheter med undervisningsmetoderna  
Av lärarna i studien har 10,3 % inte använt sig av varken studiebesök och/eller gästföreläsare 

i religionsundervisningen. Dessa religionslärare nämner tiden som den största orsaken till att 

de inte använts sig av metoderna. En av lärarna nämner i kommentarsfältet att hon gärna 

skulle använt sig av undervisningsformerna om det funnits mer tid i kursen.102 Trots att 
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102 Respondent 71.  
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lärarna nämner en mängd olika svårigheter vill ändå 77,8 % använda sig av studiebesök och 

gästföreläsare. Detta visar att problemen med metoderna stoppar vissa religionslärare ifrån att 

använda sig av både studiebesök och gästföreläsare. Även fast de blir stoppade av de olika 

svårigheterna så är lärarna beredda att anstränga sig med dessa hinder för att kunna använda 

sig av studiebesök och gästföreläsare.  

När lärarna graderade hur mycket svårigheterna påverkade deras användning av 

undervisningsmetoderna så blev det väldigt spridda svar. Stapeldiagrammet innefattar fem 

staplar med olika nivåer,103 som följer en normalfördelningskurva.104.  Här är alltså lärarna 

inte riktigt överens om svårigheterna påverkat mycket eller om det inte påverkat 

användningen alls.  

Svårigheter som lärarna nämner återkommande är tiden för planering och utförande, 

ekonomin och att hitta platser/personer som är lämpliga. Vissa respondenter finner inga 

svårigheter105 och vissa anser att svårigheterna inte går att lösa.  Det är fler lärare som anser 

att det inte finns några svårigheter vid utförandet än vid planeringen av metoden. Detta visar 

att lärarna ser planeringen som ett större problem än själva utförandet av metoderna.  

3.3 Förändringar/resurser för att underlätta användning av 
undervisningsformerna.  
Lärarna som genomfört antingen gästföreläsningar eller studiebesök, eller båda, nämner 

många olika svårigheter som finns vid planeringen. Vissa problem som lärarna nämner är 

svåra att åtgärda eller förbättra. Flera lärare nämner utbudet av studiebesök, religiösa 

människorna och det dåliga utbudet på landsbygden. Detta är inget som skolan eller lärarna 

kan åtgärda menar en religionslärare.106 En respondent skriver att skolan ska flyttas in i 

centralorten så att utbudet ökar.107  

Förändringar som lärarna vill se för att underlätta användningen av studiebesök och 

gästföreläsare är allt ifrån tid, ekonomi till samarbete mellan religionslärare vid planering. En 

av lärarna i studien antyder att samarbetet mellan lärarna på högstadiet fungerar bra eftersom 

de samarbetar både i arbetslag och i ämneslag. Hen skriver även att lärarna på 

gymnasieskolorna är dåliga på att samarbeta, och uttrycker att det finns en tröghet eller en 

                                                           
103 Se Figur 5 Respondenternas svar på hur mycket svårigheterna påverkar användningen av studiebesök och 
gästföreläsare. 
104 Lennart Bondeson, Normalfördelning, Nationalencyklopedin. 
105 Respondent 26, 42 och 86. 
106 Respondent 10 och 30.  
107 Respondent 23.  
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kultur som gör att de inte samarbetar.108 Lärarna anser att samarbetet borde förändras för att 

underlätta planeringen av undervisningsmetoderna. Resurser som lärarna nämner är tid, 

pengar och att lärarna ska samarbeta mellan varandra, alltså väldigt likt de förändringar som 

lärarna vill se. Genom att lärarna samarbetar vid planeringen så kan flera klasser vara med på 

till exempel gästföreläsningar. Samarbetet kan därför underlätta en annan svårighet, nämligen 

ekonomin. Det blir ekonomiskt bättre om lärarna samarbetar eftersom att då kanske 

gästföreläsaren endast får en liten summa på många klasser istället för att hen skulle ha fått 

samma summa för en klass.  

Några av lärarna nämnde även att förstelärarna eller ämneslärarna skulle ta ansvaret att 

planera studiebesök och gästföreläsare till ämnet. Dessa lärare skulle utföra planeringen 

eftersom att de hade minskad undervisningstid antydde respondenten i studien.109Men 

förstelärarna som jag känner har inte fått mindre undervisningstid, de har endast fått 

ytterligare en arbetsuppgift till exempel att hen är ansvarig för likabehandlingsarbete på 

skolan.  

Enkäten innefattade två olika frågor om resurser och förändringar.110 I efterhand har jag insett 

att jag som enkätkonstruktör endast skulle ha utformat en fråga istället för två olika. Detta på 

grund av att svaren på fråga tio utgjorde till 19,5 % av ”se ovan”. Lärarna hänvisade till svaret 

i frågan innan och det tyder på att lärarna som besvarat enkäten ansåg att dessa två frågor var 

väldigt lika varandra. Trots detta dilemma har enkätfrågorna gett studien viktiga resultat. 

En annan sak som eventuellt påverkat resultatet kan vara att jag har frågeställningar som 

innefattar både gästföreläsare och studiebesök. I den första delen av enkäten så skiljer jag på 

dessa två begrepp, men i enkätavsnitten om svårigheter och resurser/förändringar skiljer jag 

inte på dessa två och detta kan ha påverkat resultatet. Om studien skulle utföras igen eller i 

större skala skulle jag dela på dessa två begrepp för att kunna skilja på dem.  

Sammanfattningsvis kan jag utifrån studien konstatera att förändringar och resurser som 

lärarna anser borde förändras är större tidsresurser i både planering och utförandet av 

metoderna. Lärarna nämner också pengar återkommande och menar att pengarna behövs både 

för att frakta sig till studiebesöken och kanske betala en liten summa pengar till 

gästföreläsarna som ställer upp.  
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110 Se Bilaga 2- Enkät.  
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4. DISKUSSION 
4.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är bland annat att undersöka vad religionslärare har för åsikter om 

undervisningsmetoderna i religionskunskap. Frågeställningarna innefattade lärarnas åsikter 

om studiebesök och gästföreläsare. Vilka svårigheter vid planering och utförande som lärarna 

anser existerar vid användning av metoderna och vilka förändringar och/eller resurser som 

behövs för att underlätta användningen av undervisningsmetoderna.  

Angående den första frågeställningen finner jag i resultatet att lärarna generellt är positivt 

inställda till studiebesök och gästföreläsare.111 Lärarna har lite mer positiva åsikter om 

studiebesök än om gästföreläsare. Eftersom att min första frågeställning handlar om lärarnas 

åsikter om undervisningsformerna så anser jag att den är besvarad eftersom att respondenterna 

svarat att de flesta är positiva till studiebesök och gästföreläsare. I resultatet fann jag också att 

även fast lärarna generellt ser positivt på undervisningsmetoderna så nämner de olika 

svårigheter som kan finnas med både utförandet och planeringen. Problem som 

överrepresenteras när det gäller planeringen är framförallt tiden, ekonomin och att hitta 

lämpliga personer för studiebesök eller gästföreläsare.112 När det gäller svårigheter vid 

utförandet så har 23 % skrivit att det inte finns några problem. Summariskt så beskriver 

resterande religionslärare olika hinder som har med gästen eller personen på studiebesöket att 

göra.113 Frågeställning två som innefattar vilka svårigheter lärarna ser med planeringen och 

utförandet av undervisningsmetoderna så har många respondenterna räknat upp olika problem 

som kan förkomma vid undervisningsformerna och därför anser jag att frågeställning nummer 

två är besvarad. När det gäller potentiella förändringar som lärarna efterlyser så nämner 

lärarna mer tid till planering och utförandet av undervisningsmetoderna, mer pengar till 

undervisningen och att lärarna ska samarbeta vid planering av studiebesök och 

gästföreläsare.114 Resurser som religionslärare eftersträvar är även här mer pengar och tid för 

att kunna genomföra studiebesök och gästföreläsare.115 Frågeställning nummer tre som 

fokuserar på resurser och förändringar anser jag också är besvarat utifrån vad som är 

redovisats i resultatet. Jag tycker även att jag besvarat mitt syfte med uppsatsen eftersom att 

                                                           
111 Se 2.2 Synen på undervisningsmetoderna. och Se Figur 1, Respondenternas åsikter av gästföreläsare i 
religionsundervisningen. 
112 Se 2.4 Svårigheter vid planering. 
113 Se 2.5 Svårigheter vid utförandet.  
114 Se 2.6.1 Förändringar som skapar förutsättningar för nyttjandet av metoderna.  
115 Se 2.6.2 Resurser som underlättar undervisningsmetoderna.  
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alla frågeställningar är besvarad. Syftet och frågeställningar kunde inte ha besvarats om inte 

dessa 87 religionslärare bevarat min enkät som låg till grund för mitt resultat.   
 

4.2 Dilemman med undervisningsmetoderna 
I uppsatsen ser jag att lärarna återkommande nämner tid både som en svårighet, men även 

som resurs och förändring som de vill ska ske. Tidsbristen finns vid planering av studiebesök, 

men även när själva besöket ska genomföras.116 Lärarna ser gärna att skolledningen ger dem 

mer tid att planera och utföra besöken.117 Tidsbristen skriver även Roos om. Hon skriver att 

det är många respondenter som gärna använder sig av undervisningsformen men att 

tidsbristen hämmar dem.118 Lena Roos gjorde sin studie 2011 och denna studie är utförd 

2017. Båda studierna visar på tidsbrist vid planering och utförande av metoderna. Detta 

uppenbarar att skolan står stilla i utvecklingen när det gäller lärarnas möjligheter att använda 

sig av studiebesök och gästföreläsare.  Jag anser att religionslärare borde få mer tid därför att 

undervisningsformerna är viktiga och ger eleverna ett inifrånperspektiv som gör att eleverna 

får en bättre förståelse för religionen. Roos skriver även att studiebesök kan ge eleverna 

kunskaper om religionen och får en förståelse kring generaliseringar av religionen.119 Även en 

respondent skriver att gästföreläsare berikar elevernas förståelse av religion. Därför borde 

religionslärare få mer planeringstid av skolledningen för att kunna använda sig av dessa 

undervisningsformer.  

Många av lärarna i studien beskriver flera olika svårigheter som finns med studiebesök och 

gästföreläsare. Att det finns många svårigheter med metoderna är även något som Halvarsson 

Britton redogör för.120 Det finns några av lärarna som anser att det inte finns några problem 

med studiebesök och gästföreläsare.121 Jag trodde innan enkäten lämnades ut att nästan alla 

respondenter upplevde svårigheter med metoderna. På grund av detta formulerades syftet med 

den förutfattade tanken om att informanterna inte använder studiebesök så ofta, men även för 

att tidigare forskning beskrivit många svårigheter.122 Oberoende av min åsikt så finns det 

religionslärare som anser att det inte finns några hinder och jag funderar på om dessa 

respondenter har ett stort kontaktnät med religiösa personer som kan ställa upp, eftersom att 

                                                           
116 Se 2.3 Möjliga svårigheter med undervisningsmetoden. Sev2.4 Svårigheter vid planering. och  Se 2.5 
Svårigheter vid utförande.  
117 Se 2.6.1 Förändringar som skapar förutsättningar för nyttjandet av metoden. Och Se 2.6.2 Resurser som 
underrättar undervisningsmetoden.  
118 Se 1.3 Forskningsöversikt.  
119 Se 1.3 Forskningsöversikt. 
120 Se 1.3 Forskningsöversikt.  
121 Se 3.2 Svårigheter med undervisningsmetoderna. 
122 Se 1.2 Syfte och frågeställningar. 
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det fanns så många informanter som ansåg att en svårighet var att fixa gästföreläsare och 

studiebesök. Jag tänker också att dessa religionslärare kanske har några år i yrket och har 

genom åren utvecklat ett bra sätt att planera in besöken eller gästen.  

Det finns även respondenter som anser att vissa svårigheter är för problematiska för att kunna 

åtgärda eller förändra. Det är troligen religionslärare på mindre orter som skriver att utbudet 

av studiebesök och gästföreläsare är för smalt, därför att skolor på mindre orter vanligtvis inte 

har många religiösa samfund i byn/samhället. De anser att dessa svårigheter är omöjliga att 

lösa men jag anser att det finns sätt att lösa problemet på.123 Jag tror säkert att problemet går 

att lösa, till exempel med det ekonomiska. Genom pengar till buss och reseersättning till 

gästföreläsaren tror jag läraren kan använda metoden oavsett om skolan ligger på landsbygden 

eller inte. Jag anser att detta är en bra lösning på problemet eftersom att Skolverket kan ge 

skolorna ekonomiska resurser men inte ge skolorna ett större utbud av religiösa samfund inom 

skolans område. Därför anser jag att skolan borde lösa det begränsade utbudet med pengar. 

Där skolorna på landsbygden får ett ökat bidrag på grund av avståndet till religiösa 

samfund. 124  

Alla respondenterna hade inte använt sig av metoderna,125 men de fick även nämna vilka 

svårigheter de tror finns med metoderna. En av lärarna skrev att vissa elever kanske har svårt 

att sitta och lyssna på personer som inte delar samma värderingar som eleverna har.126 Enligt 

mig är detta ingen svårighet utan en utmaning för eleven som är nyttig. Studiebesöket skall 

inte endast vara en rolig grej utan ska berika eleverna på något vis.127 I skolan ska lärarna 

förbereda eleverna att komma ut i samhället och jag tänker att ute i det svenska samhället 

finns det människor som dessa elever kommer att stöta på som inte har samma värderingar 

som de själva. Detta behöver inte ha med religion att göra utan varje individ i samhället har 

olika värderingar och eftersom att eleverna ska jobba i samhället kommer hen också att 

behöva handskas med människor som inte har samma värderingar. 
  

4.3 Undervisningens aspekter 
Några av lärarna påpekar att en aspekt med gästföreläsare är möjligheten att ställa frågor. 

Enligt Halvarsson Britton så blir eleverna mer motiverade om de formulerar och ställer frågor 

                                                           
123 Se 2.6.1 Potentiella lösningar för problemen.  
124 Respondent 4.  
125 Se Figur 2 Respondenternas användning av studiebesök och/eller gästföreläsare. 
126 Respondent 29.  
127 Se 1.3 Tidigare forskning.  
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till den religiösa gästen eller personen som håller i studiebesöket.128 Jag anser att den positiva 

aspekten av gästföreläsare kan minskas ifall flera klasser lyssnar samtidigt då eleverna kan bli 

mer försynta och inte våga ställa frågor i en större grupp. Därför menar jag att genom att slå 

samman olika klasser vid gästföreläsningar så kan det finnas både positiva och negativa 

konsekvenser. Enligt mig väger alternativet då klasserna lyssnar tillsammans tyngre än att 

eleverna inte ska få lyssna på någon gästföreläsare alls. Om varje klass ska ha en egen 

gästföreläsare så kanske rekotern eller skolledningen sätter stopp på gästföreläsare eftersom 

att det inte är ekonomiskt hållbart, men lärandet kanske inte blir bra eftersom att eleverna 

eventuellt inte våga ställa frågor. En alternativ lösning på detta är att eleverna har förberett 

frågor innan som gästen svarar på. Eller så skulle religionsläraren kunna använda sig av 

digitala verktyg och genom dessa ställa frågorna. Alltså att eleverna via sina telefoner ställer 

frågorna som kommer upp så skärmen och gästen kan svara på frågorna.  

I jämförelse mellan hur många av lärarna som ställer sig neutrala till studiebesök och 

gästföreläsare, så ställer sig fler respondenter neutrala till gästföreläsare.129 Jag tror att lärarna 

ställer sig mer neutrala till gästföreläsare på grund av att de inte använt sig lika ofta av 

gästföreläsare som av studiebesök130 och därför vet inte lärarna om de anser att gästföreläsare 

är positivt eller negativt.  Lärarna kan även ställa sig neutrala till undervisningsmetoden 

gästföreläsare eftersom att gästföreläsningen ibland kan vara positivt och ibland negativt, 

beroende på vem som är gäst. En av lärarna i studien skrev att gästföreläsare kan vara positivt 

om det är en bra föreläsare med bra kvalité. Det kan också bli en katastrof om föreläsaren är 

dålig och har en låg kvalité.131 Därför kanske fler av lärarna ställer sig neutrala till frågan.  
 

4.4 Slutord  
Halvarsson Britton kommer fram till att det finns många positiva aspekter med 

undervisningsformerna men att det även finns negativa saker med metoderna.132 Jag håller 

fullständigt med henne och jag tycker även att min studie visar på vad Halvarsson Britton 

studie kom fram till. Viktigt att tänka på är att Halvarsson Britton endast undersökte 

studiebesök.  Det är många av lärarna som använder sig av undervisningsformerna men de 

skriver också ner många olika svårigheter som kan uppstå vid planeringen och användningen 

                                                           
128 Se 1.3 Forskningsöversikt.  
129 Se 2.2 Synen på undervisningsmetoderna. 
130 Se Figur 2. Respondenterna användning av studiebesök och/eller gästföreläsare.  
131 Respondent 2. 
132 Se 1.3 Forskningsöversikt. 
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av metoderna.133 Lärarna visar i min studie att de ser positivt på metoderna, men också att det 

finns negativa saker genom att räkna upp ett stort antal svårigheter som finns med 

metoderna134 genom detta anser jag att min studie kommit fram till samma sak som 

Halvarsson Britton.  

Att använda dessa undervisningsformer är något som jag som blivande religionslärare också 

kommer att göra. Jag kommer att använda mig av metoderna eftersom att jag anser att de 

positiva fördelarna överväger svårigheterna och de negativa aspekterna. Genom denna studie 

tar jag lärdom av att det finns svårigheter med metoden. Trots detta vill jag använda metoden 

därför att eleverna får ett inifrånperspektiv och detta perspektiv är svårt för icketroende lärare 

att ge till sina elever.135  Jag anser oavsett hur läraren väljer att utföra sina studiebesök och 

gästföreläsare är det viktigaste att elevernas lärande ligger i fokus. Skolledningen måste även 

ta sitt ansvar och hjälpa lärarna i planering och utförande av undervisningsmetoderna 

eftersom att det finns många bra fördelar med metoderna.   

                                                           
133 Se 2.2 Synen på undervisningsformerna. Se 2.4 Svårigheter vid planering. Se 2.5 Svårigheter vid utförandet. 
134 Se 2.2 Synen på undervisningsformerna. 
135 Se 1.3 Forskningsöversikt. 
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5. SAMMANFATTNING 
Denna studie fokuserar på studiebesök och gästföreläsare inom religionskunskap på 

högstadiet och gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka vad religionslärare har för 

åsikter om studiebesök och gästföreläsare. Beroende på resultatet kommer studien även 

undersöka varför respondenterna inte använder undervisningsmetoderna i stor utsträckning. 

Tre frågeställningar formulerades utifrån syftet och handlade om vilka svårigheter som lärarna 

anser finns med undervisningsformerna, både i planeringsfasen och vid besöket? Vad de 

tycker är negativt/positivt med studiebesök och gästföreläsare? Slutligen vilka resurser eller 

förändringar som lärarna vill se för att underlätta användningen av studiebesök och 

gästföreläsare? 

För att få reda på lärarnas åsikter om dessa frågor har en enkät lämnats ut. Totalt besvarades 

87 enkäter som gav grund till mitt resultat. Studien visar att religionslärare på högstadiet och 

gymnasiet generellt är positiva till studiebesök och gästföreläsare. Största delen av lärarna 

använder sig även av studiebesök och gästföreläsare i religionsundervisningen. Svårigheterna 

som lärarna räknar upp i enkäten är olika men tid är en sak som regelbundet återkommer i 

lärarnas kommentarer. Eftersom att tidsbristen är ett stort problem skriver lärarna att mer tid 

för planering och utförandet är en resurs och/eller en förändring som borde ske för att 

underlätta användningen av metoderna, men även mycket annat som de vill se en förändring 

på.  

Halvarsson Brittons studie kommer fram till att studiebesök och gästföreläsare har många 

olika positiva aspekter, likväl finns det negativa sidor med undervisningsmetoderna. Detta är 

något som även min studie kommer fram till. Att det finns många positiva aspekter med 

metoderna men även många svårigheter och negativa aspekter. Trots detta anser jag att de 

positiva aspekterna överväger svårigheterna och de negativa aspekterna. Därför borde 

studiebesök och gästföreläsare användas i religionsundervisningen! 
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BILAGOR 
Bilaga 1- Följebrev 

Bilaga 1A- Facebook grupper 

Hejsan! 
Är du religionslärare? Då behöver jag din hjälp! 

Jag heter Julia Gidlund och skriver en uppsats kring studiebesök och gästföreläsare inom 
religionskunskap. Jag har formulerat en kort enkät som du gärna får besvara.  

Du har total anonymitet i enkäten och den insamlade data kommer endast att användas till 
studiens syfte.  

Genom att svara på denna enkät kommer jag att kunna genomföra denna uppsats och tillslut 
kunna slutföra lärarutbildningen. Därför skulle jag vara evigt tacksam ifall du som är 
religionslärare skulle kunna svara på min enkät, den tar ca 5 minuter att svara på! 

Tack på förhand! 

Julia Gidlund 

Länk: https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-
WwDLhUmjJCc/edit  

 

Bilaga 1B- Mejl till rektorer och lärare  

Hejsan! Skulle du kunna vidarebefordra detta mail till alla religionslärare som går på din 
skola.  

Tack på förhand! Julia Gidlund 

Hej! 

Jag heter Julia Gidlund och studerar till ämneslärare i religionskunskap vid Umeå Universitet. 
Jag skriver en uppsats kring studiebesök och gästföreläsare och behöver din hjälp, genom svar 
på en kort enkät.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad religionslärare har för åsikter kring 
undervisningsmetoderna och vilka svårigheter du kan möta vid planering och utförandet. 

Det är frivilligt att medverka i undersökningen men jag skulle vara otroligt tacksam ifall du 
skulle kunna ta dig tiden att svara på enkäten. I undersökningen har du total anonymitet och 
de insamlade uppgifterna kommer endast att användas till studien syfte.  

Enkäten går att svara på fram till 30/4 och innefattar 9-10 frågor och tar ca 5 minuter att 
svara på och jag skulle vara otroligt tacksam ifall du tar dig tiden att svara på enkäten. 

Klicka på länken för att besvara enkäten: 
https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-
WwDLhUmjJCc/edit  

Tack på förhand för din medverkan! 

https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-WwDLhUmjJCc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-WwDLhUmjJCc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-WwDLhUmjJCc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1g7TNCydpUYBYeR4FdezqBT8_yqEOJCQ-WwDLhUmjJCc/edit
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Vid frågor eller funderingar kan du höra av dig till julia.gidlund@gmail.com  

Med vänliga hälsning 

Julia Gidlund 

 

 

 

 

 

  

mailto:julia.gidlund@gmail.com
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Bilaga 2-Enkät 

Enkät om studiebesök och gästföreläsning i religionskunskap 

Hej! 

Jag heter Julia Gidlund och studerar till religionslärare vid Umeå Universitet. Jag skriver en 
uppsats där en enkätundersökning av religionslärares syn på studiebesök och gästföreläsare 
inom religionskunskapen inkluderas.  

I enkäten är du totalt anonym och datan som samlas in kommer endast att användas till 
studien. Är du religionslärare skulle jag vara otroligt tacksam om du tog dig tiden att svara på 
denna korta enkät. Enkäten innefattar 9-10 frågor och tar ca 5 minuter att besvara.  

Vid funderingar är det bara att höra av dig till: julia.gidlund@gmail.com  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

1. Jag är... 

Lärare i religion på gymnasiet 

Lärare i religion på högstadiet 

Lärarstudent i religion 

Övrigt 

 

2. Hur ser du på studiebesök i religionsundervisningen? 

Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 

 

Varför anser du att studiebesök är negativt/positivt för undervisningen? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. Hur ser du på gästföreläsare i religionsundervisningen? 

Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 

 

Varför anser du att gästföreläsare är negativt/positivt för undervisningen? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4. Har du använt dig av studiebesök eller gästföreläsare i religionskunskaps 
undervisningen? 

Ja, studiebesök har använts en eller flera gånger 

Ja, gästföreläsare har använts en eller flera gånger 

Ja, både studiebesök och gästföreläsare har använts en eller flera gånger 

Nej, aldrig 

 

Avsnitt 2 Svårigheter 2A 

5a. Varför har du inte använt dig av studiebesök och gästföreläsaren i undervisningen? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

6a. Skulle du vilja använda dig av studiebesök och gästföreläsare i undervisningen? 

Ja, endast studiebesök 

Ja, endast gästföreläsare 

Ja, båda. 

Nej 

Osäker 

Motivera ditt svar utifrån ovanstående fråga. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

7a. Vilka svårigheter tror du uppstår vid användningen av studiebesök och 
gästföreläsare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Avsnitt 3 Svårigheter 2B 

5b. Hur mycket har svårigheterna påverkat användningen av studiebesök och 
gästföreläsare? 

Inget alls 1 2 3 4 5 Mycket 

 

6b. Vilka svårigheter mötte du vid planeringen av studiebesök och gästföreläsare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

7b. Vilka svårigheter mötte du vid utförandet av studiebesöket och gästföreläsaren? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

8b. Kommer du att använda dig av studiebesök och gästföreläsare igen? 

Ja, båda. 

Ja, studiebesök. 

Ja, gästföreläsare. 

Nej 

Kanske 

 

Avsnitt 4 Lösningar 

9. Vilka förändringar borde införas för att underlätta planeringen och genomförandet 
av studiebesök och gästföreläsare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilka resurser borde införas för att underlätta planeringen och genomförandet av 
studiebesök och gästföreläsare? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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