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Forskningsbaserat	lärande	

Reflektioner kring undervisning och examination  
 

Kristina Myrvold 
Idag är det självklart att institutioner för högre utbildning har starka relation-
erna mellan forskning och undervisning. Förutom det grundläggande kravet att 
högre utbildning ska förankras i vetenskap och forskning ska utbildningens 
undervisningsformer sträva efter fördjupad forskningsanknytning och träna 
studenterna i ett vetenskapligt och forskningsorienterat förhållningssätt så att 
de utvecklas till självständiga och kritiskt reflekterande individer. Den akade-
miska verkligheten kan dock vara mer utmanande utifrån både ett student- och 
ett lärarperspektiv. Forskare har påvisat att de flesta pedagoger självklart anser 
att forskning ska vara en bas för undervisning, men praktiken ser ganska an-
norlunda ut med institutionaliserade klyftor eller brandväggar mellan forsk-
ning och undervisning.1 I den undervisande vardagen inkluderar universitets-
utbildningen oftast olika moment som är forskningsinspirerade och forsk-
ningsorienterande, det vill säga läraren delger studenterna exempel från egna 
projekt och introducerar dem till forskningsprocesser genom specifika kurser i 
metod och teori, oftast på avancerad nivå. Samtidigt som kursplaner präglas av 
studenternas progression mot vetenskapliga förhållningsätt så utmärks ofta 
akademisk undervisning av en föreläsningskultur med reproduktion som norm. 
När studenterna på avancerad nivå ska självständigt formulera problemställ-
ningar och utforma forskningsstrategier kan lärarna många gånger uppleva att 
studenterna inte är tillräckligt tränade, förberedda eller mogna för uppgifterna. 
För alla studenter har det inte skett någon förändring eller utveckling i över-
gången.  

I min egen undervisning på kurser i religionsantropologi och religionshi-
storia började jag fundera på hur det tidigt i utbildningen går att utveckla och 
tillämpa undervisnings- och examinationsformer som leder till inlärning på ett 
forskande sätt och samtidigt reflekterar de metoder som lärare och forskare 
inom disciplinen använder själva för att lära och forska. I den undervisande 
realiteten är det kanske inte möjligt att introducera forskningsbaserad under-
visning på nybörjarnivå, eftersom studenterna inte alla gånger är mogna för 
det, men kanske ändå övningar som kan göra dem aktivt engagerade i lärpro-
cesser och stimulera till självständighet och vetenskapande. I det följande ska 
                                                        
1 Brown 2002; Gibbs 2002; Scott 2002. 
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jag ge en introduktion till forskningsbaserat lärande, med andra ord lärande 
som utgår från studenternas erfarenheter av verkliga forskningsprocesser, och 
den teoretiska syn på kunskap och inlärning som ligger till grund för detta.   

 

Forskningsbaserat lärande 
Det finns idag många olika pedagogiska strategier för att utforma metoder 
och miljöer som kan aktivera studenterna och skapa former för engagemang 
ska kan gynna en framgångsrik lärande. En av dessa är forskningsbaserad 
undervisning (research-based teaching) eller så kallad Inquiry-Based Learning 
(IBL).2 I en mer generell betydelse avser det både en aktiv process att söka 
och skapa ny kunskap och en pedagogik med undervisningsmetoder som är 
baserade på denna process.3 Som ett pedagogiskt angreppssätt utgår forsk-
ningsbaserat lärande från att studenterna engageras och stimuleras till ett ak-
tivt lärande genom aktiviteter där de själva tar ökat ansvar för sin inlärning 
och utvecklar kritiskt tänkande, självreflektion och färdigheter för ett livslångt 
lärande.4 Den bakomliggande teorin utgår ifrån socialkonstruktionismen och 
betraktar människor som aktiva skapare av kunskap och mening genom en-
gagemang, istället för passiva mottagare av information och expertis.5 Det pe-
dagogiska angreppssättet eftersträvar en högre nivå av inlärning, eller så kal-
lad djupinlärning, som är riktad mot förståelse, reflektion, kritiskt tänkande 
och analytisk förmåga, samt integration och tillämpning av kunskap även ut-
anför kurs- och klassrumssituationer och i relation till andra erfarenheter.6 En-
ligt förespråkare för forskningsbaserat lärande kan effektiv djupinlärning 
åstadkommas när studenter upplever att undervisningsuppgifter är relevanta 
och står i relation till deras egna erfarenheter, de känner ansvar för sin egen 
inlärning, och lär genom att vara aktiva och själva handla.7 Samtidigt ger 
forskningsbaserat lärande en möjlighet att medvetandegöra inlärningsproces-
sens metaaspekter, det vill säga, studenterna lär hur man lär genom mer pro-
cessinriktad undervisning. Både process och innehåll anses vara lika viktiga 
komponenter för lärandet.8 

                                                        
2 Ibland även kallad ”studentforskning” (undergraduate research) eller bara ”undersökning” (inquiry). 
3 Justice et al. 2007. 
4 Spronken-Smith et al. 2007. 
5 Castley 2006; Justice et al. 2007. 
6 Biggs 1999. 
7 Se även Kugel (1993) som hävdat att kunskap som tillkommer genom övningar där studenterna själva 
arbetar, agerar och erfar blir mer förankrad och användbar. Kolb (1984) har utvecklat en cykel om erfa-
renhetsinlärning som identifierar fyra steg i ett processuellt lärande: Inledningsvis får studenterna en 
första erfarenhet och observerar, för att reflektera över erfarenheten och sedan teoretisera och utveckla 
en tanke. I ett slutligt stadium testar studenterna teori eller för teorin till handling. Dessa och andra pe-
dagogiska forskare menar att när studenterna stimuleras till att aktivt delta och blir engagerade i under-
visningen och sina egna lärprocesser blir deras kunskaper också mer djupinriktade.   
8 Massialis 1985. 
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Pedagogisk litteratur särskiljer ofta mellan fem olika aspekter och sam-
manhang av forskningsbaserat lärande som även kan avspegla olika sätt på 
vilka vetenskapligt tänkande och en vetenskaplig kultur kan integreras tydli-
gare i utbildningsprogram: 

 

1. Outcome: lärarnas forskningsresultat ligger till grund för kursplaner och 
introducerar studenterna till forskning. 

2. Tools: studenterna lär sig att använda forskningsverktyg genom exempel-
vis specifika metod- och teorikurser som en del av utbildningsprogram. 

3. Process: studenternas lärande sker genom forsknings- och problembase-
rade övningar. 

4. Context: en hel utbildningsavdelning som utvecklar en miljö där både stu-
denter och lärare betraktas vara deltagare i en forskningskultur och ett 
“community of learners.” 

5. Pedagogy: undervisning i en ämnesdisciplin eller på en utbildningsinsti-   
tution blir i sig ett undersökningsobjekt för pedagogiskt forskning.9 

 

Kategoriseringen reflekterar en gradskala för olika typer av forskningsbaserad 
verksamhet, från enskilda undervisningsmoment i mer traditionell undervis-
ning till institutionell utarbetning av kursplaner och organisation av forsk-
ningsbaserade utbildningsmiljöer där verksamheten i sig kan studeras för 
meta-reflektion och pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk litteratur be-
handlar oftast aspekt 3 till 5 (process, context och pedagogy), det vill säga hur 
lärare och olika utbildningsinstanser kan utveckla undervisningsmetoder och 
miljöer som genomsyras av ett forskningsbaserat tänkande och utvärderas av 
pedagogisk forskning.  

En forskningsbaserad studiemiljö (context) kan exempelvis formas ge-
nom att integrera metod- och teorikurser tidigt i utbildningsprogram, invol-
vera studenter i lärarnas forskningsprojekt, skapa vetenskapliga tidskrifter för 
presentation av studenternas egna forskningsresultat, arrangera speciella 
“forskningsdagar,” utställningar eller workshops för och av studenter, och 
skapa utvecklingsplaner som hjälper dem att uppmärksamma sin egen forsk-
ningsskicklighet.10 För att kunna utveckla sådana miljöer krävs det dock att 
det finns en medvetenhet och vilja hos både studenter, lärare, institutions- och 
universitetsledning att bygga upp en stark relation mellan undervisning och 
forskning, och att kursplaner och utbildningsmål anpassas därefter.11 Utbild-
ningsinstanser som medvetet vill främja forskningsbaserad undervisning och 
undervisningsmiljöer bör aktivt försöka integrera studenterna i forskarvärlden 
genom olika strategier, och uppmuntra dem att lära på sätt som liknar el-

                                                        
9 Castley 2006; Baxter Magolda 1999. 
10 Healey och Jenkins 2006, 50-51; Jenkins 2008. 
11 Kreber 2006, 15. 
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ler reflektera de sätt varpå lärarna och forskarna själva lär inom den ak-
tuella ämnesdisciplinen.12 Forskningsbaserat lärande anses stärka relationen 
mellan undervisning och forskning genom att föra samma lärare och studenter 
i vad som kallas “a community of inquiry”13  eller “a community of resear-
chers”.14 Inom ramen för detta betraktas både studenter och lärare ansvariga 
för lärandet och studenterna förväntas ta beslut och göra bedömningar som i 
mer traditionell undervisning brukar tillfalla lärarens ansvar.15 

Det är framförallt punkt 3 (process) – hur studenter kan lära genom 
konkreta forsknings- och problembaserade övningar – som kommer att bely-
sas närmare i det efterföljande. Pedagogiska forskare har påpekat att varian-
ter av forskningsbaserade övningar existerar ofta som mer “taktiska” uppgif-
ter i undervisning, utan att läraren nödvändigtvis är teoretiskt medveten om 
pedagogiken eller specifikt intresserad av den. Exempelvis använder många 
lärare kontinuerligt konkreta empiriska, metodiska och teoretiska exempel och 
illustrationer från sin egen forskning när hen undervisar och engagerar stu-
denterna i mindre eller större uppgifter som relaterar till forskningen.16 Ett 
särdrag för forskningsbaserad undervisning är ändå att studentaktiviteterna ska 
reflektera verkliga forskningsprocesser och kunskapsproduktion, och skapa 
aktivt engagemang hos studenterna som lär genom att upptäcka, skapa, tolka, 
utvärdera, omtolka och sprida kunskap. Istället för att studenterna exempelvis 
exponeras för forskares teorier i kurslitteratur och på föreläsningar och redo-
gör för dessa under examination, kan samma material ligga till grund för en 
annan typ av undersökningsprocess där studenterna skapar nya frågeställning-
ar och hypoteser utifrån samma material, reflekterar kring möjliga undersök-
ningsstrategier, och omformar problem utifrån utvärdering, feedback och ny 
förståelse. Forskningsbaserade aktiviteter kan illustreras med en cirkulär ut-
vecklingsmodell där studenterna först upptäcker och introduceras till ett ämne, 
skapar en problemställning och vetenskapliga frågor som ligger till grund för 
en undersökning, utvecklar ett metodiskt angreppssätt för att undersöka pro-
blemet, genomför undersökning och kritiskt analyserar och utvärderar källor 
och information, för att tolka och omtolka ny kunskap i relation till frågeställ-
ningarna, generera slutsatser och i ett sista skede förmedla resultaten till andra 
studenter eller forskare och utvärdera kunskapsprocessen (se figur 1). Mo-
dellen ska reflektera en autentisk forskningsprocess och betona att studenterna 
har en aktiv roll i skapande av kunskaper genom egna erfarenheter. 

                                                        
12 Jenkins 2008. 
13 Spronken-Smith et al. 2007. 
14 Shore et al. 2008. 
15 Jonassen 2000. 
16 Jenkins 2008. 
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För att dra jämförelsen mellan forskningsbaserat lärande och mer tradition-
ell undervisning till sin spets har en av pionjärerna bakom utvecklingen av 
forskningsbaserad undervisning, Mick Healey vid University of Glouces-
tershire, hävdat att lärare har valet att utveckla kurser som endera (1) har beto-
ning på forskningsinnehållet eller forskningsprocessen, (2) behandlar studen-
ter som publik eller deltagare, och vars undervisning är (3) endera lärarfokuse-
rad eller studentfokuserad. I en klassifikation av sambandet mellan undervis-
ning och forskning (se figur 2) har Healey visat hur traditionell undervisning 
ofta är “forskningsledd” med betoning på ämnesinnehåll och med lärarfokus 
där studenterna agerar som publik. Han har argumenterat för att högre utbild-
ning borde satsa mer på “forskningsbaserad” och “forskningshandledd” 
undervisning som istället fokuserar på innehåll och processer med studenterna 
som aktiva deltagare.17 

 

                                                        
17 Healey 2005. 

Källa: Shore et al. 2008: 304. 

Figur 1. 
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Utifrån studenternas perspektiv har tidigare rapporter baserade på utvärdering-
ar (främst kvantitativa) av studenters uppfattningar och erfarenheter av forsk-
ningsbaserat lärande inom större utbildningsprogram och olika ämnesdiscipli-
ner visat att de ofta inledningsvis känner frustration och har svårt att anpassa 
sig till ett mer studentcentrerat lärande eftersom de är vana mer passiva roller i 
traditionell undervisning och vet inte riktigt vad som förväntas av dem.18 Ut-
värderingarna har dock påvisat en märkbar utveckling av studenters förmåga 
att arbeta med forskningsbaserade övningar under kursers gång. De får ökat 
självförtroende att hantera uppgifter och faktiskt förbättrar olika typer av mät-
bara forskningsfärdigheter.19 I början av kurser och utbildningsprogram skapar 
det egna ansvarstagandet stor osäkerhet på grund av studenternas tidigare stu-
dieerfarenheter och förväntningar på läraren. Men successivt, under proces-
sens gång, får de ökat självförtroende och förståelse för forskningsaktiviteter. 

 

Studentfokuserad undervisning  
Hur kan det vara möjligt att integrera forskningsbaserat lärande i religionsve-
tenskaplig undervisning? Svaret på denna fråga är självklart inte enkel då uni-
versitet och pedagogisk litteratur tillhandahåller en mångfald av förslag på 
metoder och övningar som beror på ett flertal faktorer i den konkreta under-

                                                        
18 Apedoe 2007, Bebb och Pittam 2004. 
19 Apedoe 2007, Cassotti et al 2008, Kardash 2000, Lopatto 2004. 

Studentfokuserat: studenter som deltagare

Lärarfokuserat: studenter som publik
 
Källa: Healey 2005.  
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visningskontexten.20 Med tanke på att strävan med forskningsbaserat lärande 
är att göra studenternas undervisning jämförbar med en forskningsprocess, till 
den grad att studenterna lär på ett liknande sätt som personalen forskar, förut-
sätter det att undervisande lärare forskar och att övningar delvis reflekterar den 
typ av forskning som de och utbildningsinstitutionen bedriver. Undervisnings-
formerna är också avhängiga de enskilda lärarnas ansvarsfrihet och möjlighet 
att påverka det pedagogiska ramverket med kursplaner, litteratur och examin-
ation. Men forskningsbaserat lärande kan både integreras i utbildningar genom 
aktiviteter som genomsyrar och formar hela kurser eller bestå av enskilda öv-
ningar som utgör enstaka undervisningsmoment i kurser.  

När jag ansvarade för en kurs i religionsantropologi på fortsättningsnivå 
(7,5 hp) vid Lunds universitet med redan fastställda läromål i kursplanen valde 
jag att utveckla två forskningsbaserade övningar för att tydligare göra studen-
terna uppmärksamma på de olika faserna i forskningsprocesser, träna dem i 
kritiskt tänkande, och reflektera kring sin egen kunskapsproduktion. Inspirat-
ion för övningarna hämtades från McMaster University i Kanada där lärar-
grupper sedan flera år tillbaka har utvecklat ett flertal kurser grundade på 
forskningsbaserat lärande som integrerats i undervisning över hela terminer.21 
Till skillnad från dessa större projekt var min utmaning att utforma och inte-
grera enstaka övningar som kunde ingå i en kurs med endast fem veckor till 
förfogande. Istället för att strukturera kursen kring föreläsningar och semi-
narier, likt tidigare år, utarbetades två forskningsbaserade övningar som kom-
pletterades med tematiska föreläsningar för att introducera studenterna till cen-
trala perspektiv och fungera som en grund för övningarna. Den första övning-
en var av en kritisk granskning av teorierna i den fastställda kurslitteraturen 
som genomfördes i grupper. Istället för att enbart granska och redovisa texter-
na fokuserade övningen på att identifiera problem och skapa egna frågeställ-
ningar utifrån texterna för att sedan diskutera vilka antaganden som kan ligga 
bakom de formulerade frågorna. Redovisningarna som studenterna genom-
förde gemensamt i muntliga presentationer och individuellt i skriftliga rappor-
ter var mer inriktade på studenternas egna problemställningar och hypoteser 
som skulle förankras och utgå från kurslitteraturen.  Den andra övningen syf-
tade till att integrera de teoretiska diskussionerna med egna erfarenheter och 
möten med levande religion och bestod av ett mindre fältarbete på hemma-
plan. Detta lades upp som ett forskningsprojekt där studenterna skulle arbeta 
fram problemställningar, forskningsstrategier med metod och hypoteser som 
reflekterade deras antaganden innan undersökningen utfördes i närområdet. 
Även denna övning inkluderade muntlig och skriftlig redovisning och gemen-
sam utvärdering av gruppens presentationer och individuell reflektion kring 
det egna lärandet.22  
                                                        
20 Se Healeys bibliografi som listar publikationer om forskningsbaserad undervisning, hemsidor och 
brittiska universitet med inquiry och research-based learning (Healey 2006).  
21 Justice et al 2007. 
22 Myrvold 2009. 



Religionsdidaktiska studier 

58 

Ett annat exempel på hur religionsvetenskapliga kurser kan göras mer 
forskningsbaserade är de fältkurser som Institutionen för litteratur, idéhistoria 
och religion (LIR) vid Göteborgs universitet har arrangerat i Indien. Under 
vintern 2007-2008 genomförde studenter och lärare en fyra veckor lång fält-
studiekurs i Varanasi för att lära om levande indisk religion. Studenterna ge-
nomförde individuella projekt på plats vilket senare resulterade i artiklar 
skrivna av både studenter och lärare som publicerades gemensamt i boken In-
dia on My Mind.23 I samarbete med Centrum för teologi och religionsveten-
skap vid Lunds Universitet utvecklade LIR år 2011 en gemensam religionsve-
tenskaplig fältkurs på grundläggande nivå med teoretiska studier i fältforsk-
ningsmetodik (5 hp) i Sverige integrerat med tillämpat fältarbete (10 hp) i In-
dien. Examinationen bestod av projektskisser inför fältarbetet och rapporter av 
det slutförda fältarbetet.  

Dessa exempel visar hur studenter kan genomföra verkliga projekt och stu-
dera på ett liknande sätt som deras lärare forskar, istället för att enbart läsa och 
följa föreläsningar om religioner, teori och metod. Liknande övningar kan ut-
vecklas med överlappningar till lärarnas forskningsprojekt och med olika in-
riktningar mot exempelvis sociologi, historia, och arkeologi. På en kurs med 
forskningsbaserade övningar i historia vid University of Victoria, British Co-
lumbia, fick exempelvis studenterna göra mindre arkivforskning om olika 
aspekter om livet i närsamhället mellan perioden 1843-1900 och publicera 
sina resultat på en hemsida kallad ”Victoria’s Victoria” i slutet av kursen.24 

Att introducera forskningsbaserade övningar på kurser med begränsad lekt-
ionstid kan ofta innebära en svårighet att sammanföra läromål och önskemål 
att behandla ett stort ämnesmässigt innehåll och samtidigt få studenterna en-
gagerade i forskningsbaserade övningar. Valet av undervisningsformer är in-
timt förknippat med lärarens och studenternas förväntningar och grundläg-
gande kunskapssyn. Men sådana övningar behöver inte uppfattas som en 
kompromiss med ämnesinnehåll då övningarna engagerar studenter i forsk-
ningsliknande processer som tränar dem att söka, samla, analysera och utvär-
dera fakta och ämnesmässigt material utifrån egna problemställningar och an-
taganden. Studenterna kan faktiskt exponeras för mer ämnesrelaterad kunskap 
genom övningarna och tränas i att använda, tolka och omvärdera denna kun-
skap istället för att enbart reproducera kursmaterial. Om de är vana vid mer 
traditionell undervisning där läraren betraktas som en källa för kunskap och 
korrekta svar kan ändå den pedagogiska metoden vara en ny och obekväm er-
farenhet. Det är vanligt att de inledningsvis känner osäkerhet, ibland till och 
med motstånd, eftersom de inte riktigt vet hur eller var de ska börja och inser 
att det krävs mer arbete för att klara kursen. Forskningsbaserat lärande kräver 
att studenterna blir aktivt delaktiga i sin egen inlärning och att de samarbetar 
med andra för att fullfölja en autentisk uppgift, precis som forskning i verklig-

                                                        
23 Andersson och Sander 2010. 
24 Healey & Jenkins 2006, 51. 
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heten ofta kräver lagarbete. Utvärderingarna har visat att studenter ofta tycker 
att det saknas tydlig vägledning för arbetsprocesserna och utmaningen för lä-
rare är just att stimulera studenterna utan att förse dem med svar som kan 
hämma deras utforskande processer.25 Tydliga instruktioner inför varje mo-
ment kan däremot vara ytterst viktiga och fungera som ett logistiskt stöd i stu-
dierna. Från lärarens sida kan detta kräva mer kursplanering och implicerar en 
ny lärarroll som mentor och det är samtidigt en balansgång att vägleda och 
stimulera studenternas utforskande utan att förse dem med svar. 
 

Processinriktade examinationsformer 
Det kursmoment som självklart står i studenternas intressefokus är examinat-
ionen. Om forskningsbaserad och mer processinriktad undervisningen ska 
syfta till att studenterna utvecklar forskande färdigheter krävs det också att ex-
aminationsformerna anpassas därefter. Noel Entwistle och Abigail Entwistle 
har visat hur studenternas mycket väldefinierade uppfattningar om förståelse, 
som en förmåga att anpassa och använda kunskap, förändrades drastiskt när 
det närmade sig examination. Istället för egna reflektioner och konklusioner, 
som inledningsvis vägledde deras studier, så anpassade studenterna sina upp-
fattningar om förståelse på ett sätt som de trodde förväntades av dem och mot-
svarade lärarens utvärderingskriterier för goda betyg. I betygsjakten skapade 
examinationsformerna en negativ effekt på deras självständiga förståelse och 
utvecklingsprocess.26 Att många studenter har en tendens att reproducera in-
nehållet av kurslitteratur och föreläsningsanteckningar på exempelvis skrift-
liga tentamina reflekterar inte bara deras önskan att bli godkänd eller få bra 
betyg, utan lika mycket lärarens syn på kunskap. Valet av examinationsform 
signalerar vilken typ av kunskap som premieras i kurser. 

Pedagogiska diskussioner som framhåller skillnaderna mellan summativ 
och formativ utvärdering av studenternas prestationer påvisar att dessa tillhör 
skilda process- eller produktinriktade diskurser och olika syner på kunskap 
inom universiteten.27 Ibland kan dessa diskurser också samverka på ett för lä-
raren motsägelsefullt sätt. Exempelvis när jag år 2006 skulle utveckla examin-
ationsuppgifter för en religionshistorisk kurs betonade lärandemålen i kurspla-
nen att studenterna skulle uppmuntras till självständigt och kritiskt tänkande, 
träna förmågan att organisera den egna inlärningen, samt ges möjlighet att 
följa hur tankar och idéer utvecklas. Men den normerande examinationsfor-
men var skriftlig tentamen, vilket jag uppfattade som motsägelsefull i relation 
till kursplanen med betoning på lärprocesser och metaperspektiv. Medan kurs-
planen uppenbarligen utgick från en formativ diskurs, förutsatte examinations-
formen en summativ syn på kunskap. 
                                                        
25 Apedoe 2007. 
26 Entwistle och Entwistle 1997. 
27 Gerreval 2008; Lundahl 2007. 
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Flera forskare har betonat att välplanerad formativ bedömning har stor pot-
ential att påverka lärandet positivt eftersom den utgår från studenternas befint-
liga kunskaper och förståelser för att kunna forma undervisningen därefter. De 
har exempelvis visat att formativa utvärderingar gör att studenterna lär mer 
effektivt eftersom de utvecklar självvärdering, motivation och självstyrning i 
lärandeprocessen som kan göra dem mer lärandeorienterade istället för be-
tygsorienterade.28 De examinationsuppgifter som kan ingå i en formativ utvär-
dering av studenters pågående prestationer kan självklart vara mångfaldiga 
och, beroende på ämne och kursmål, kombineras med olika summativa be-
dömningsuppgifter. Som ett led i att utveckla en examinationsform som kunde 
vara användbar för forskningsbaserade övningar för att dokumentera studen-
ternas individuella lärprocess använde och utvecklade jag bland annat kurs-
dagbok, eller så kallad “learning log/journal,” på kurser i religionsantropologi 
och religionshistoria. Kursdagbok är i grunden en rapportbok som studenten 
för under hela kursen för att dokumentera sitt eget lärande genom att reflektera 
kring moment i undervisningen och kurslitteraturen, utvärdera de egna själv-
studierna, samt göra kopplingar till tidigare kunskaper och personliga erfaren-
heter som är relevanta för kursinnehållet. Det är med andra ord en ackumulat-
ion av material baserat på studentens egen reflektionsprocess i mötet mellan 
förkunskaper och nya erfarenheter och kunskaper. 

Jennifer Moon har påvisat främst fyra teoretiska utgångspunkter för hur 
kursdagbok kan leda till studentaktivt lärande: För det första kräver kursdag-
boken utrymme för intellektuellt reflekterande aktiviteter och stimulerar själv-
ständig inlärning genom att organisera de egna tankarna som framkommer i 
mötet mellan förkunskaper och nya erfarenheter. Vidare hävdar hon att kurs-
dagbok stimulerar till reflektion som kan ha till syfte att kritiskt granska egna 
och andras beteenden, dra teoretiska slutsatser från erfarenheter, och stärka 
känslan för personlig självutveckling och framförallt inlärning. Studenter som 
regelbundet för ned anteckningar i kursdagbok blir bekanta med och tränas i 
att förstå och reflektera kring kursinnehåll, och kan därigenom uppnå djupin-
riktat lärande. För det tredje så menar Moon att kursdagbok är ett verktyg som 
främjar “meta-kognition” då studentens blir medveten om egna kognitiva ka-
paciteter, inlärning, och strategier för att lösa problem och uppnå mål. Genom 
att kunna gå tillbaka i anteckningarna och se hur tolkningar förändras över tid 
får studenten perspektiv över den egna lärprocessen. Slutligen, för det fjärde, 
betonar Moon att själva skrivandet med egna ord leder till lärande genom att 
skrivprocessen förtydligar och organiserar tankar, och stimulerar förmågan att 
utveckla idéer. När studenter lär sig att reflektera genom exempelvis en kurs-
dagbok kan deras anteckningar senare användas som belägg för reflektioner. 
På så vis kan kursdagboken både vara ett redskap för lärande och samtidigt 
fungera som ett instrument för utvärdering av studenternas prestation.29 

                                                        
28 Se Grönlund 2011. 
29 Moon 1999. 
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Studenternas respons på kursdagbok som examinationsformen har varit 
olikartade men genomgående positiva. I olika utvärderingar på kurser i relig-
ionsantropologi och religionshistoria har majoriteten studenterna delgett att de 
har fått mer utrymme för självständiga reflektioner och analyser, kunnat för-
ankra kunskap, skapat bättre studierutiner, och blivit mer engagerade i sitt lä-
rande under kursens gång. Flera har indikerat en utveckling mot ett mer läran-
deorienterat perspektiv och har påpekat att fördelen har varit att inte behöva 
återge material och skriva så som de tror att läraren vill att de ska skriva för 
godkänt betyg. Samtidigt har en övervägande del av studenterna delgett att ex-
aminationsformen är enormt krävande i fråga om tid och engagemang och 
några har funnit det mycket utmanande att i skrift delge självständiga reflekt-
ioner.  

Studenternas osäkerhet inför kursdagbokens reflektiva och personliga ar-
betssätt har uppmärksammats av flera forskare. MacFarlane har exempelvis 
uppmärksammat att strukturen för hur en kursdagbok används i studenternas 
inlärningsprocess är betydelsefull.30 Det kan vara en mycket privat och per-
sonlig dagbok där studenten själv bestämmer innehållet och då bör anteck-
ningarna inte ligga till grund för betygsättning. Ett annat sätt är att läraren ger 
riktlinjer för form och innehåll av kursdagboken som då i denna mer strukture-
rade form kan användas som bedömningsunderlag.31 Min egen strategi har va-
rit att ge utförlig muntlig och skriftlig information om vad kursdagbok är, ge 
riktlinjer för form, omfång och innehåll av anteckningarna, samt en tidsplan 
för när studenterna kan göra dem. För att bemöta eventuell osäkerhet har jag 
valt en mer tydlig struktur för dagboksanteckningar genom att tillhandahålla 
specifika ämnesfält eller frågeställningar som studenterna ska utgå ifrån efter 
varje veckas studier. Det har naturligtvis varit viktigt att redovisa det pedago-
giska syftet med att föra kursdagbok och vilken syn på kunskap och lärande 
som ligger bakom examinationsformen. 

Det som initialt oroade några studenter var kriterier för bedömningen och 
betygsättning. Förutom läromålen i kursplanerna har de specifika kriterier för 
att utvärdera ett reflektivt tänkande och en reflektiv process varit ett återkom-
mande utvecklingsarbete då detta kan utgöra en av de största utmaningarna 
med kursdagbok som examinationsform. Den pedagogiska litteraturen tillhan-
dahåller dock en rad goda råd för hur man praktiskt genomför utvärdering av 
studenternas prestationer som motsvarar olika utvecklingsnivåer riktad mot en 
djupinlärning. Ross har exempelvis delat in kriterierna för utvärdering av lä-
rarstudenters reflektion i tre nivåer där han särskiljer mellan (1) svag förmåga 
att analysera och resonera kring problem där studenten istället återger material 
från föreläsningar och kurslitteratur; (2) bra beskrivningar där studenten kan 
delge olika tolkningsperspektiv, men inte analysera eller argumentera för 
eventuella skillnader eller tydligt ange hur olika faktor påverkar; och (3) för-

                                                        
30 MacFarlane 2001. 
31 MacFarlane 2001, 376-377. 
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måga att se och behandla problem från olika perspektiv där studenten kan ar-
gumentera för motstridiga perspektiv.32  I huvudsak motsvarar dessa nivåer 
Biggs taxonomi av “learning outcomes” där studenten utvecklar sin förmåga 
att klassificera och beskriva ett område, till att förstå, förklara och analysera 
huvudpoänger, till att slutligen utveckla egna hypoteser och koppla teorier till 
bredare sammanhang.33 Bedömningskriterierna för kursdagbok kan alltså utgå 
från en liknande progressionsmodell.  

Den här studien har gett en introduktion till forskningsbaserat lärande och 
den pedagogiska syn på kunskap och lärande som ligger till grund för detta 
lärande, samt gett exempel på hur forskningsbaserade övningar kan integreras 
i religionsvetenskaplig undervisning och hur mer formativa examinationsfor-
mer kan utvecklas. Det krävs självklart mer omfattande och metodologiskt un-
derbyggda undersökningar för att se hur olika typer av forskningsbaserat lä-
rande kan integreras i olika utbildningsprogram. Min egen praktiska erfarenhet 
av att omstrukturera kurser i religionsantropologi med forskningsbaserade öv-
ningar och formativa examinationsuppgifter har ändå indikerat att det är möj-
ligt att integrera sådana studieaktiviteter tidigt i undervisningen med goda stu-
dieresultat, om än i form av mindre övningar. Undervisningsformen kräver 
mer omfattande kursplanering, implicerar en ny lärarroll i jämförelse med 
traditionell undervisning, och ställer samtidigt högre krav på ansvar och enga-
gemang hos studenterna. I gengäld kan studenterna bli mer medvetna om sina 
lärandeprocesser och tidigt tränas i ett kritiskt och forskande förhållningssätt 
till ämnesstudierna tillsammans med sina lärare.  
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