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Abstract  

Syftet med uppsatsen var att genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer få kunskap 

om hur religionslärare på gymnasienivå uppfattar och tillämpar begreppet 

”elevinflytande” i undervisning och lärande. Intervju som metod valdes för att tolka 

religionslärarnas subjektiva tankar, resonemang och erfarenheter av elevernas inflytande. 

Resultatet visade att religionslärarna uppfattar elevinflytande som en chans att påverka 

sin utbildning. Lärarna erbjuder mer inflytande över metoddidaktiska frågor och mindre 

inflytande över kursinnehåll. Resultatet visade också att religionslärarna var positivt 

inställda till elevinflytande, i den mån det är kontrollerat och inte övertar lärarens 

didaktiska ansvar för undervisningen. Detta tyder på att elevinflytande är en balansgång 

mellan positiva och negativa konsekvenser.  

Nyckelord: Elevinflytande, didaktik, religionsundervisning, gymnasiet,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de informanter som deltagit i denna studie, till min 

handledare Mayvor Ekberg samt till övriga personer som har kommit med synpunkter i 

arbetet.  
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1. INLEDNING 

Mina funderingar kring elevinflytande i religionsundervisningen började under mitt tredje 

år som lärarstudent. Under lektionerna inom religionsdidaktik fanns det utrymme för att 

fritt ventilera tankar, problematiska utmaningar och föreställningar om det framtida yrket 

som gymnasielärare inom religionsvetenskap. Under ett av tillfällena bekände en 

kurskamrat till mig om att hon på sin praktikplats upplevde att flertalet gymnasielärare 

inte var särskilt förtjusta i elevinflytande. På det gymnasiet hade eleverna få möjligheter 

till att påverka sin studiegång.   

Detta ansåg jag vara märkligt, eftersom både Skolverket och Ämneslärarprogrammet 

proklamerar för elevinflytandet och dess värde. Ämneskunskaper må vara en av 

gymnasieskolans viktigaste beståndsdelar, men det får inte glömmas bort att 

gymnasielärare också ska fostra gymnasieelever till demokratiska samhällsmedborgare.  

Min kurskamrats reflektion fick mig att fundera över elevinflytande som ett fungerande 

verktyg i den komplexa religionsundervisningen. Denna studie avser att ta reda på hur 

religionslärare på en gymnasieskola i Mellansverige resonerar kring elevinflytande i 

undervisning och lärande. Hur definerar de begreppet och hur tar lärarna tillvara 

elevinflytande i undervisningen? Uppsatsen ämnar också att ge svar på lärarnas tankar 

kring fördelar och nackdelar med elevinflytande, samt erfarenheterna av elevresponsen 

på elevinflytande. 

En viktig utgångspunkt för mitt eget tänkande krig elevinflytandet går att läsa om i 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:255) som fastställt att skolan ska klargöra vilka 

rättigheter och skyldigheter som skolan tillskriver såväl elever som deras vårdnadshavare. 

I samband med detta sägs det vidare:  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet [...] Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.1  

 

                                                 
1 SKOLFS 2010 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu

b%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2073 Hämtad: 2016-12-29 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2073
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2073
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2. BAKGRUND 

Följande bakgrund inleds med ett klargörande av begreppet elevinflytande samt ordets 

definition i denna studie. Vidare beskrivs hur elevinflytande har kommit till uttryck i äldre 

läroplaner, detta för att ge en bild av elevinflytandets utveckling. Sedan redogörs för 

tidigare forskning som rör elevinflytande, med fokus på elevinflytandets uttryck i 

undervisning samt vilka för-och nackdelar som följer av att låta elever ha eget inflytande 

över sin undervisning. Eftersom denna studie i första hand är inriktad på 

religionsundervisning, avslutas bakgrunden med ett avsnitt som behandlar elevinflytande 

och religionsdidaktik.  

2.1 Teoretisk bakgrund om elevinflytande. 

Jag har främst använt nationell forskning för denna studie, bland annat tre avhandlingar 

som alla belyser elevinflytande ur olika perspektiv. Den första är skriven av Eva Forsberg 

(2000) och heter Elevinflytandets många ansikten, den andra avhandlingen heter På tal 

om elevinflytande och skrevs av Mats Danell år 2006. Den tredje och sista avhandlingen 

är skriven av Gunvor Selberg (1999) och heter Elevinflytande i lärandet. 

Begreppsanvändning 

Forskaren Eva Forsberg (2000) beskriver begreppet ”elevinflytande” som mångtydigt, då 

det har tilldelats olika innebörder. Ur denna aspekt kan elevinflytande innefatta mängder 

av innebörder. Forsberg finner dock att en vanlig föreställning om elevinflytande som 

visas genom forskningen på 1990-talet är att begreppet förstås synonymt med 

definitionen ”delaktighet i beslutsprocesser”.2 Forsberg föreslår dock att ordet 

”elevinflytande” ska betraktas som en vid definition, ”att nyttja en mångfaldig 

bestämning av elevinflytande snarare än snäv och entydig” (s.143) eftersom det kan 

tillkomma andra begrepp under forskningens gång som kan komma att preciseras inom 

paraplybegreppet ”elevinflytande”.3      

Universitetslektor Mats Danell m.fl. (1999) fastställer i en rapport, som redovisar 41 

skolors arbete med elevinflytande, att ordet ”elevinflytande” för lärare är ett 

samlingsuttryck som av lärarna kan kopplas till elevernas ansvarstagande, deras 

                                                 
2 Forsberg 2000: 14 
3 Forsberg 2000: 142-143 



 

7 

 

valmöjligheter, aktiva arbetssätt, egna arbeten och chansen att påverka i besluts- 

processer.4   

Pedagogikforskaren Anna S. Philgren (2012) skriver om termen elevaktivitet. Begreppet 

innefattar elevers delaktighet och möjligheten att styra sin undervisning och sitt lärande. 

Philgren argumenterar också för att lärandet ökar om undervisning och lärande stärks när 

dessa kopplas till elevernas intressen och erfarenheter.5  

Skolverkets hemsida presenterar ingen specifik definition av begreppet elevinflytande, 

men det beskrivs att kärnan är inflytandet. Genom inflytande har eleverna möjligheten att 

påverka utbildning och arbetsmiljö, detta stärker elevernas ansvarstagande, hur de 

hanterar demokratiska handlingar samt möjligheten att kunna uttrycka sin åsikt.6    

Av det ovan sagda framgår det att ordet ”elevinflytande” inte är ett konkret begrepp. Det 

kan innefatta många betydelser beroende på situation. Kontentan är dock att 

elevinflytande uppstår när eleverna får chansen att påverka sin skolgång, vilket är ett 

demokratiskt förhållningssätt från skolans sida.   

Ordet ”elevinflytande” kommer därför i denna uppsats att förstås i ljuset av demokrati 

och inflytande. I detta arbete används elevinflytande därmed som det ord som förklarar 

den utsträckning i vilken skolelever praktiserar demokrati och tillges inflytande över den 

egna skolgången.  

Elevinflytande i äldre läroplaner  

Elevinflytande är i dagsläget ett existerande begrepp inom skolvärlden. Meningen med 

elevinflytandet har problematiserats och exemplifierats i Lgy11 och bör, enligt min 

mening, vara en självklarhet för alla elever i svenska skolor. Det tåls dock att påpekas, att 

elevinflytande är ett relativt nytt begrepp. Det fanns en tid innan elevinflytande blev en 

”självklarhet” för dagens grund-och gymnasieskolor.    

Danell (2003) har funnit att ordet ”elevinflytande” inte förekommer i svenska läroplaner 

mellan 1960-talet och 2011 års läroplan. Istället används ordet ”medinflytande”, ofta 

kopplat till elevens ansvar. Genom utvecklingen av elevinflytandes innebörd i 

                                                 
4 Danell m.fl. 1999: 15-19 
5 Philgren 2012: 157 
6 Skolverket http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/elevinflytande-1.234275 Hämtad: 2016-10-11 

http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/elevinflytande-1.234275


 

8 

 

läroplanerna tillkom också ett nytt sätt att se på eleven – varje enskild individ skulle ställas 

i centrum och utvecklas till en demokratisk samhällsmedborgare.7             

 År 1965 utgavs en ny gymnasieläroplan av Skolöverstyrelsen. Den innehåller bland 

annat information kring väsentligheter i övergången från grundskola till gymnasieskola, 

allmänna anvisningar, timplaner och kursplaner. Sextiotalets gymnasieskola 

kännetecknades av att undervisningen skulle vara elevcentrad – varje elev var en individ 

som skulle utveckla sin allsidighet, vilket var ett av de större målen för skolans arbete.8 

Ordet ”elevinflytande” nämns som sagt inte i läroplanen från år 1965, dock tillskrivs 

läraren mål som liknar den definition som idag tenderar att användas. I ett avsnitt som 

behandlar gymnasiets uppgifter står det skrivet att skolans arbetsformer måste vara till 

gagn för elevernas självständiga utveckling.9  

Kravet på arbets- och studiefostran innebär också att gymnasiets arbetsformer måste 

vara sådana att elevens förmåga till egna iakttagelser och initiativ liksom till 

självständigt ställningstagande kommer till sin rätt. (Lgy65 s.16)   

Inte heller i 1970 års läroplan förekommer ordet ”elevinflytande”, däremot står det 

uttryckligen skrivet att elevernas möjlighet till påverkan ska vara tillgängligt. Läroplanen 

för gymnasieskolan år 1970 menar också att individens behov i olika anseenden är det 

som avgör skolans innehåll, form och organisation.10  

Skolan skall även ge eleverna möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. (Lgy70 s.17) 

En förändring av elevinflytandets mening börjar komma till uttryck i allt högre grad, 

vilket blir synliggjort i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94). 

Läroplanen gavs tydligare rubriker, en av dessa är ”rättigheter och skyldigheter”.  

Här ställs bland annat krav på skolans skyldighet att redovisa elevers och föräldrars 

rättigheter och skyldigheter. Detta stämmer väl med att själva demokratin kom att stå i 

fokus i Lpo94 och därmed inte bara elevens utan även elevens vårdnadshavares rätt till 

delaktighet i skolan. Andra faktorer som här nämns är inflytande och påverkan.11 

                                                 
7 Danell 2003: 33 
8 Skolöverstyrelsen 1965: 13 
9 Skolöverstyrelsen 1965: 16 
10 Skolöverstyrelsen 1970: 17 
11 Lpo94 

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu

b%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D100 Hämtad:  

http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D100
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D100
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Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det 

är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. (Lpo94)    

I arbetet med Lpo94 framstod frågan om skolans ansvar och elevens rätt till kunskap som 

den allra viktigaste frågan. Genom att ledordet ”demokrati” dessutom kom att betonas har 

den läroplan som vidareutvecklades och som gäller för gymnasiet idag, många 

gemensamma nämnare med Lpo94, bland annat synen på eleven i centrum, vikten av 

elevens utveckling till en demokratisk samhällsmedborgare och ett ökat ansvarstagande 

hos eleverna. När det gäller elevinflytandet är skillnaden dock betydligt större. I Lgy11 

har elevinflytande ett eget avsnitt där syftet med principen sammanställs, dels med 

riktlinjer för hur alla arbetande inom skolan ska förhålla sig, dels vilka förmågor eleverna 

ska utveckla och dels vilka förutsättningar läraren måste erbjuda sina elever.12 Lgy11 slår 

fast vid att elever enligt skollagen ska ha möjligheten att påverka sin undervisning. Målen 

med elevinflytandet är att eleverna bland annat ska utveckla förmågor som respekt, 

samspel och förståelse för andra människor.13  

Formellt och informellt elevinflytande  

Ann S. Pihlgren (2012) beskriver begreppen formellt elevinflytande respektive informellt 

elevinflytande i sin bok Demokratiska arbetsformer – värdegrundsarbete i skolan. De 

organ inom skolvärlden som ofta kopplas till det formella elevinflytande är situationer 

som exempelvis elevråd och matråd. Situationerna är konstruerade för att stimulera 

elevernas formella demokrati, eftersom demokrati behöver praktiseras för att kunna 

påvisa funktion. Pihlgren finner dock en risk med det formella elevinflytandet, vilket är 

den negativa attityd av tristess och ointresse som elever kan uppvisa i samband med dessa 

demokratiska situationer. Därför behöver formellt elevinflytande planeras didaktiskt.14 

Det informella elevinflytandet avser inflytande under mindre organiserade former, 

exempelvis spontana demokratiska omröstningar och argumentationer i klassrummet.  

 

 

                                                 
12 Lgy11 2011: 13-14 
13 Lgy11 2011: 14 
14 Philgren 2012: 84 
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John Dewey om undervisningsmetod  

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk forskare och filosof inom pedagogik och 

undervisning. Han betraktade undervisning som en social process där skolan också skulle 

avspegla samhällets uppbyggnad; där en av de främsta komponenterna är demokrati.15   

I Deweys bok Demokrati och Utbildning (2009) beskrivs relationen mellan demokrati 

och utbildning, och det finns även ett avsnitt som behandlar hur undervisningens metod 

och lärostoff kan rekonstrueras för att på bästa sätt öka elevernas kunskaper och lärande.  

Dewey (2009) menar vidare att olika elever behöver olika metoder för att på bästa sätt 

kunna tillägna sig förväntade kunskaper, genom möjligheten att visa sina specifika 

förmågor. Att använda samma allmänna metod för en hel klass, skapar enbart ett mått på 

vilka elever som har presterat medelmåttigt respektive högt, vilket varken gynnar eleven 

eller läraren. Istället föreslår Dewey en individuell metod där de didaktiska byggstenarna 

utgörs av läraren har egenskaper av förtroende, vidsynthet, målmedvetenhet och ansvar 

gentemot sina elever.16 Detta kräver att läraren tillåter att eleverna inkluderas i 

undervisningsprocessen och sedermera att deras önskemål syns och hörs.  

Olga Dysthe om det sociokulturella lärandet 

Dysthe skriver i Dialog, Samspel och Lärande (2003) om den inlärningsprocess hon anser 

är av största betydelsen; det sociokulturella lärandet. Inom det sociokulturella lärandet 

möjliggörs nya kunskaper med hjälp av gemenskap och interaktion med andra människor. 

Motivationen som används inom inlärningsteorin är människan och samhällets 

förväntningar på skoleleverna. Den bästa förutsättningen för elevernas lärande sker när 

eleverna själva värdesätter lärandet, vilket inträffar när eleverna är aktivt deltagande i 

undervisningen17. Denna inlärning möjliggör läraren om hen bland annat öppnar upp för 

elevinflytande i klassrummet. 

 

 

 

                                                 
15 Dewey 2009: 11-15 
16 Dewey 2009: 217-225 
17 Dysthe 2003: 34-38  
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2.2 Tidigare forskning om elevinflytande  

 

Tillämpning av elevinflytande i undervisningen 

I licentiatuppsatsen Vad händer i skolans hus? En studie om hur lärare uppfattar och 

formar elevers inflytande (2003) undersöker Mats Danell hur lärare arbetar med elevers 

inflytande. Syftet med arbetet är att beskriva hur lärare i handling och tanke konstruerar 

samhällets intentioner med elevinflytande.18 För att komma fram till detta har lärarna som 

deltagit i studien givetvis besvarat frågor kring hur de arbetar med elevinflytandet i 

undervisningen. Danells resultat visar att när lärare exemplifierar hur elevinflytande 

kommer till uttryck i undervisningen, exemplifieras det oftast genom olika typer av 

arbetsformer. Majoriteten av arbetsformerna erbjuder eleven självbestämda val, vilket 

kan göras inom arbetsformer som temaarbeten, projekt, forskning och olika 

arbetsperioder. Här får eleven möjlighet att bestämma ämne och form, som dock ska ingå 

inom ramen för vad klassen arbetar med.19 Samma studie indikerar att olika lärare varierar 

utrymmet för elevinflytande beroende på vilket ämne som undervisas. Lärare som 

undervisar i teoretiska ämnen tenderar att begränsa elevernas inflytande, medan samma 

lärare kan öka elevernas inflytande i mer praktiska, skapande ämnen.20   

Gunvor Selbergs doktorsavhandling Elevinflytande i lärandet (1999) studerar hur 

elevinflytelserika arbeten ser ut och hur olika grader av inflytande påverkar elevernas 

lärande.21 Syftet med avhandlingen är att utveckla kunskap om hur elevinflytande och 

lärande samverkar med varandra.22 Selberg undersöker bland annat hur elevinflytande 

kommer till uttryck inom olika årskurser. En klass i årskurs 1 på gymnasiet med höga 

nivåer av elevinflytande har kartlagts av Selberg genom kategorisering av var och hur 

elevinflytandet tar sig uttryck. Dessa tillfällen handlar om val av innehåll och metod, 

såsom lektionsförberedelse, val och planering, genomförandet i klassrummet samt 

examination och utvärdering.23  

 

 

                                                 
18 Danell 2003: 21 
19 Danell 2003: 77-78 
20 Danell 2003: 79 
21 Selberg 1999: 13 
22 Selberg 1999: 51 
23 Selberg 1999: 92-101 
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Fördelar och nackdelar med elevinflytande 

Forskare som genom kvalitativa metoder studerat elevinflytandes uttryck har också 

kunnat tolka och förstå informanters personliga tankar och erfarenheter kring fenomenet. 

I studierna framkommer fakta som presenterar hur lärare finner elevinflytande positivt 

respektive negativt. Selbergs (1999) doktorsavhandling om elevinflytande visar att en 

positiv konsekvens av elevinflytande är att eleverna tar större ansvar för sin utbildning. 

Inflytandet stärker lärandemiljöerna som eleverna befinner sig i, till stor del beroende på 

hur läraren fungerar som en handledare och för dialog med eleverna.24  Danell m.fl. 

(2003) visar att skolors praktiserande av elevinflytande ses som det mest effektiva sättet 

att öka elevernas ansvarstande. Studien visar också att lärare talar om elevinflytande som 

livsviktigt för elever med sociala problem, de menar att elevcentreringen i undervisningen 

är en självklar metod för att eleverna överhuvudtaget ska delta på lektionen.25 

Elevinflytande kan också öka lusten att lära.26    

Ragnhild Swahn (2006) har skrivit en avhandling som heter Gymnasieelevers inflytande 

i centrala undervisningsfrågor. Hennes arbete beskriver både elevers och lärares 

uppfattningar kring elevinflytande.  En slutsats i hennes arbete är att om eleverna upplever 

gymnasieskolan som frivillig blir de motiverade till att studera. Detta kan i sin tur leda 

till att eleverna praktiserar ett inflytande över innehåll och arbetssätt som ger ett 

djupinriktat lärande.27 Ytterligare en slutsats Swahn framlägger är att läraren har en stor 

möjlighet att hjälpa eleverna till mer inflytande över både innehåll och arbetssätt i 

undervisningen, vilket lärare och elever i Swahns studie ansåg vara önskvärt. Genom 

delaktighet i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen skulle 

inflytandet bli något som lärare och elever delar gemensamt.28  

Trots att tanken med elevinflytande är god, menar lärare i Danells m.fl. (2003) studie att 

elevinflytande också kan medföra risker och negativa konsekvenser. Vissa lärare menar 

att genom ”ostrukturerade” önskemål inom specifika ämnen från elevernas sida kan 

lärarnas ämneskunskaper bli mindre värda och behöver ständigt rättas efter eleverna. En 

del lärare upplever elevinflytande som en så kallad skol-trend. Andra är skeptiska till att 

elever i unga åldrar ska välja arbetsformer på egen hand – de anser att det är läraren som 

                                                 
24 Selberg 1999: 104-105 
25 Danell m.fl. 1999: 9 
26 Danell m.fl. 1999: 13  
27 Swahn 2006: 147  
28 Swahn 2006: 152  
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ska sätta målen och leda arbetet.29 Lärare i studien har också gett exempel på hur det 

självansvar som läggs på eleverna kan bli svårt för dem att hantera. Det har exempelvis 

skett på gymnasium där elever som har valt praktiska program inte anser att de är 

”duktiga” i teoretiska ämnen. När dessa elever tilldelas självständiga arbeten blir eleverna 

istället svaga och osäkra.30 

2.3 Religionsdidaktik och elevinflytande  

Didaktik betyder ”läran om undervisning” och belyser undervisningens teori och 

praktik.31 Religionsdidaktik handlar således om hur undervisningen i religionskunskap 

ska gå till. Utifrån didaktikens tre frågor vilka är vad, hur och varför, kan lärare reflektera 

över hur elevernas utbildning formas.32   

Hartman skriver i Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan (2011) att 

religionsundervisningen har förändrats över tid, detta beroende på den bild som 

skolväsendet och läraren har haft av eleven. Det var ”läraren som ställde frågorna och 

eleverna som skulle svara efter på förhand uppgjorda rutiner. Lärostoffet och läraren 

stod i centrum och eleverna fanns med någonstans i periferin.” (s.22) Idag är 

religionsundervisningen elevcentrerad, därför är det ytterligare en didaktisk fråga som 

lärare idag bör reflektera över – frågan som rör för vem undervisningen ska ske. Det gäller 

att se individen i kollektivet och genom dialog finna deras förutsättningar för att förstå 

ämnesstoffet och ta till sig information.33   

Lgy11’s riktlinjer för religionskunskap är i hög grad beroende av en demokratisk, 

ansvarstagande och medmänsklig utgångspunkt. Enligt Lgy11 syftar religionsämnet 

bland annat till att förbereda eleverna för ett samhälle i mångfald, undervisningen ska 

också innehålla olika aspekter av etik och moral samt utveckla elevernas respekt och 

förståelse för andra människors sätt av leva sina liv.34  I sitt examensarbete menar Anna 

Jordan (2006) att för att kunna diskutera etiska frågor och värdegrunder spelar 

elevinflytande stor roll och argumenterar för detta genom att dra paralleller till hur skolans 

uppgift är att skola ungdomar till demokratiska medborgare.35 (12)   

                                                 
29 Danell m.fl. 1999: 60-62 
30 Danell m.fl. 1999: 64  
31 NE http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik Hämtad: 2016-10-27 
32 Hartman 2011: 20  
33 Hartman 2011: 22 
34 Lgy11 2011: 137 
35 Jordan 2006: 12 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/didaktik
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Elevinflytande kan således vara ett verktyg inom religionsdidaktiken. För att kunna, som 

nämnts ovan, bedriva en elevcentrerad undervisning och se individen i kollektivet, 

behöver lärare lyssna på sina elever. Jag vill här påstå att det sker enklast när eleverna 

själva kan uttrycka sin åsikt och tillges inflytande över undervisningen.     

Tidskriften Religion & Livsfrågor är ett magasin som utges av föreningen Lärare i 

Religionskunskap. I magasinen förekommer artiklar och delar ur forsknings-

publikationer som berör specifika teman. Den första utgåvan år 2004 gavs temat 

Demokratiska Samtal. Under denna rubrik menar redaktören Sven-Göran Ohlsson att 

religionslärare behöver minska på de redan ”färdiga lektionerna” och istället formulera 

frågor, situationer och ämnen tillsammans med sina elever för att öka elevinflytandet och 

främja det demokratiska samhället. Ohlsson menar vidare att religionslärarens uppdrag är 

att få eleverna att se värdet i varje människa. Det gör vi bland annat genom att ta ställning 

för demokratin genom elevinflytandet.36  

Barn och ungdomar kan i den goda religionskunskapsundervisningen upptäcka och ta 

ställning för alla människors lika värde och därmed för demokratin i vårt samhälle. 

Demokratin i vårt samhälle är inte självklar, den måste erövras och värnas av varje ny 

generation, av varje enskild individ. Dess inre dimension av bland annat frihet och ansvar, 

rättighet och förpliktelse, måste bli synliggjord och bearbetad i vår skola.37  

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Ohlsson 2004 http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf Hämtad: 2016-10-24  
37 Ohlsson 2004 http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf Hämtad: 2016-10-24  

http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf
http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf
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3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur religionslärare uppfattar och tillämpar begreppet 

”elevinflytande” i undervisning och lärande. Syftet besvaras med hjälp av följande 

forskningsfrågor;  

 Hur kommer elevinflytandet till uttryck i religionslärares planering och 

undervisning?  

 Vilka för-och nackdelar anser religionslärarna att elevinflytandet har?  

 Hur upplever lärarna elevernas respons på elevinflytande?  

4. METOD  

Inledningen till metoden är en beskrivning av metodval. Sedan redogörs för urvalet av 

informanter och skolor, planering, genomförande och transkribering. Vidare beskrivs hur 

datamaterialet har analyserats och tolkats. Avslutningsvis diskuteras etiska över-

väganden, resultatets reliabilitet och validitet samt metodval. 

4.1 Metodval – kvalitativt semistrukturerade intervjuer  

Den metod som har valts för arbetet är intervjuer. Anledningen till valet grundar sig i att 

studien ämnar att få kunskap om religionslärares tankar, funderingar och erfarenheter 

kring elevinflytande där ingenting är svart eller vitt. Genom intervjuer kunde 

religionslärarna beskriva mer ingående hur de upplever och arbetar med elevinflytande 

på vardaglig basis. Intervjuer ger dessutom mig som forskare möjligheten att ställa 

följdfrågor, något som inte är genomförbart vid kvantitativa metoder med enkäter för 

insamling av empiri.   

Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2011) att tonvikten i kvalitativa 

intervjuer ligger på informantens uppfattningar av ett specifikt fenomen, och intresserar 

därmed sig för informantens personliga synvinklar. Därför brukar formuleringarna av 

frågeställningarna vara generella.  Bryman menar även att intervju är de mest använda 

metoden inom kvalitativ forskning. Vad som gör den så användbar är den flexibilitet som 

metoden erbjuder.38   

Den typ av intervju som används i denna uppsats kallas för semistrukturerad intervju.  

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har ett frågeschema som innehåller 

                                                 
38 Bryman 2011: 412-413 
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övergripande teman, vilka ska behandlas under intervjuns gång. Frågorna behöver 

nödvändigtvis inte ställas i den ordning de är formulerade, dock tenderar de att ställas i 

en ordning för att upprätthålla en struktur. Det är sedermera enklare att använda sig av en 

semistrukturerad intervju om intervjuaren inleder sin studie med ett tydligt mål och ett 

fokus, eftersom målet ger riktningar för frågeställningarnas formulering.39    

Urval av informanter och skola 

Jag fann det lämpligt att genomföra denna undersökning i en kommun nära min hemort. 

Kommunen ligger belägen i en stad i Mellansverige och har två gymnasieskolor. 

Intervjuerna genomfördes vid det största gymnasiet av dessa två. Gymnasieskolan har 

cirka 1500 elever, drygt 200 lärare och erbjuder 16 olika gymnasieprogram.  

Intervjuerna har gjorts med tre religionslärare. Antalet år som lärarna har varit verksamma 

skiljer sig dock åt, från 15 år till 1,5 år. De lärare som har arbetat längre har givetvis en 

längre erfarenhet av arbetet med elevinflytande, något som gynnar studien eftersom 

spridningen av erfarenheter av elevinflytande kan variera religionslärarnas svar. 

Empirin inleddes med att jag vände mig direkt till religionslärare på gymnasieskolan.  

Jag sökte efter religionslärare på gymnasieskolans hemsida, där jag fann sju 

religionslärare vars mejladress stod skriven i kontaktuppgifterna. I det första mejlet till 

informanterna beskrev jag uppsatsens syfte och det tillvägagångssätt (intervju) jag hade 

tänk mig för studien. Mejlet innehöll dessutom en fil där jag beskrev arbetet mer ingående 

samt säkerställandet av informanternas anonymitet. Urvalet blev de tre lärare som svarade 

på mejlet och jag ansåg att antalet var lagom med tanke på att beräknad tid för varje 

intervju skulle vara cirka 60 minuter och det fanns tillräckligt material för bearbetning.  

Presentation av informanter 

Lärare A: Kvinna, 39 år. Hon tog sin examen år 2002 och har därmed jobbat som lärare 

på gymnasiet i 14 år. Hennes lärarexamen är gymnasielärare och hennes huvudämnen är 

religion och svenska. Hon tillhör samhällsprogrammet och är klassföreståndare för 

årskurs 1 på samma program.  

Lärare B: Kvinna, 38 år. Hon tog sin lärarexamen år 2003, men har jobbat som lärare på 

gymnasiet sedan år 2001 och har därmed varit aktiv i 15 år. Hennes examen är 

gymnasielärare och hennes huvudämnen är religion, historia och samhällskunskap. Hon 

                                                 
39 Bryman 2011: 415-416  
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tillhör hotell-och turismprogrammet och är klassföreståndare för en årskurs 3 på samma 

program.   

Lärare C: Man, 26 år. Han tog sin lärarexamen år 2015 och har därmed jobbat som lärare 

på gymnasiet i drygt 1,5 år. Hans examen är gymnasielärare och hans huvudämnen är 

religion och idrott. Han tillhör naturvetenskapsprogrammet och är klassföreståndare för 

en årskurs ett på programmet.   

Planering och genomförande av intervjuerna  

Jag valde att låta religionslärarna bestämma en tid inom ett tvåveckors-spann för att kunna 

förhålla oss till en tid som passade dem. Intervjuerna skedde därför under olika dagar men 

samtliga föll under nästan exakt samma tid. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon, dels för att jag som informant kunde hålla helt fokus på samtalet och dels för att 

återgivningen av data skulle bli så exakt som möjligt. 

Intervjuerna inleddes med att jag återgav syftet med uppsatsen. Därefter tillfrågades 

deltagarna om inspelning med diktafon var genomförbart, samtliga godkände. De blev 

också informerade om Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, och gavs också 

möjligheten av avbryta intervjun närhelst de önskade.  

Alla informanter är anonyma, personlig data som dock återges är kön, ålder, antal år som 

verksam lärare samt programtillhörighet.  

Frågeschemat innehöll sammanlagt 19 frågor där dessa var uppdelade i teman. Dessa 

teman var presentation av informanten, samarbetsfrågor, definition och användning av 

elevinflytande i undervisningen, elevinflytandets betydelse och uppfattning om elevernas 

respons samt för och nackdelar med elevinflytande för eleven, läraren och 

religionsundervisningen. Samtliga frågor ställdes till alla informanter, följdfrågorna 

varierade dock beroende på intervjuperson och dialogens gång.  

Transkribering, analys och tolkning av intervjuer 

När intervjuerna var genomförda följde transkriberingen40. Den genomfördes relativt 

snabbt efter att intervjuerna var färdiga. Ett problem med transkribering kan enligt 

Dimenäs (2007) vara att den inte återger samspelet mellan intervjuaren och informanten, 

där inslag av interaktioner som skratt, harklingar och suckanden förekommer. 

I transkribering sorlas de bort och enbart orden återstår, både med anledning av 

                                                 
40 En transkriberad intervju är en process där tal förvandlas till skrift. Alvehus 2013: 85 
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informanternas anonymitet och resultatets begriplighet.41 Transkriberingen som 

genomfördes för denna uppsats har uteslutit liknande interaktioner, eftersom det inte var 

av nödvändighet för analysen. 

Nyckelord i de transkriberade intervjuerna färgkodades för att skapa kategorier där det 

tydligt syntes om religionslärarna resonerade lika eller olika i samtliga teman som 

berördes under intervjun. Tolkningen av svaren gjordes utifrån den presenterade empirin 

i resultatdelen. Det är sedermera i diskussionsdelen av uppsatsen som resultatet diskuteras 

mot bakgrund av tidigare forskning och den teoretiska förgrunden.   

4.2 Etiska överväganden 

Denna uppsats har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är fyra 

kriterier för hur forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning bör gå till. 

De kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.42 Dessa presenterades i den bifogade filen som skickades ut i det första 

mejlet till informanterna, och inledde dessutom intervjuerna. Informanterna meddelades 

om sin rätt till anonymitet, möjligheten att avbryta intervjun och tillfrågades för 

godkännande i frågan om ljudupptagning. Informanterna blev också meddelade om att 

vid färdig transkribering skulle det inspelade materialet förstöras.   

4.3 Trovärdighet  

Reliabilitet handlar om pålitlighet och hur en undersökning som genomförs fler än en 

gång ger samma resultat eller om studien som genomförts enbart har påverkats av 

slumpmässiga uttryck. Validiteten, som har stor betydelse i en kvalitativ studie, behandlar 

hur de slutsatser som dras i ett arbete sammanfaller med vad studien från början var 

avsedd att undersöka.43 

Studiens syfte är att beskriva hur religionslärare uppfattar och tillämpar begreppet 

elevinflytande i undervisning och lärande. Därför vill jag mena att validiteten i arbetet är 

hög. Jag menar att studien är tillförlitlig eftersom den behandlar studiens syfte; 

religionslärares resonemang och uppfattningar kring elevinflytande. Innehållet är 

subjektiva erfarenheter där ingenting är rätt eller fel.   

                                                 
41 Dimenäs 2007: 148  
42 Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad: 2016-10-31 
43 Bryman 2011: 49-50 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.4 Metoddiskussion 

Det framgår av tidigare uppsatser att forskare som studerar någonting inom skolvärlden 

påbörjar sin metod genom att skicka ett missivbrev till en eller flera skolors rektorer. Jag 

valde istället att direkt vända mig till religionslärare vars kontaktuppgifter var lätta att 

hitta.  

Studien hade kunnat innehålla fler informanter, men eftersom tiden började bli knapp och 

fyra av mina förfrågningar inte blev besvarade fanns ingen annan utväg än att låta studien 

bygga på tre informanter. Dessutom gav dessa tre sammanlagt 180 minuters data, vilket 

jag anser var tillräckligt för resultatet. Variationen i lärarnas år som verksamma gav också 

en attitydskillnad till elevinflytande, vilket har berikat resultatet.  

Fördelen med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med ljudupptagning är att 

intervjuaren helt kan fokusera på den styrda dialogen. Nackdelen kan vara att 

transkriberingen är tidskrävande, dock är den värd tiden för att resultatet ska bli så korrekt 

som möjligt.  
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5. RESULTAT 

Under denna rubrik redovisas svaren från de tre intervjuerna. Resultatet är kategoriskt 

uppdelad efter syftets tre teman, vilka är elevinflytandets plats i undervisningen, för- och 

nackdelar med elevinflytande samt lärarnas upplevda elevrespons. Detta för att ge 

lästydlighet och struktur. Syftets frågeställningar låg till grund för det frågeschema som 

användes vid samtliga intervjutillfällena. De tre frågeställningarna var;   

 Hur tillämpar religionslärarna elevinflytande i sin undervisning?  

 Vilka för-och nackdelar anser religionslärarna att elevinflytande har?  

 Hur upplever religionslärarna elevernas respons på elevinflytande?  

5.1 Tillämpning av elevinflytande i religionsundervisningen 

Religionslärarnas definition av begreppet elevinflytande  

För att tillämpa elevinflytande i undervisningen behövs en medveten tolkning av 

begreppet. Lärarna tillämpade olika sätt att definiera begreppet ”elevinflytande”, dock 

mynnar svaren ut i samma slutsatser; lärarna menar att elevinflytande kan vara mycket 

men handlar i grund och botten om elevers påverkan på lärarens undervisning och det 

egna lärandet.  

Elevinflytande kan vara väldigt mycket men en stor del är den påverkan eleverna kan ha 

över sin utbildning och klassens arbetssätt. […] Det är just inflytande och att eleverna 

synliggör det egna lärandet. (B) 

Jag skulle säga att det är ett ganska vitt begrepp. Det kan vara allt ifrån enskilda elevers 

önskemål, [...] men det kan också vara hela klassers påverkan. Möjligheten för påverkan är 

elevinflytande. (A) 

Min personliga åsikt är att det handlar om hur elever vill synliggöra sin kunskap, i uppgifter 

av olika slag. En slags chans att påverka sin undervisning. (C) 

Samtliga lärare använder ordet ”påverkan” i sin definition av elevinflytande, vilket kan 

tolkas som att det inom läraryrket är relativt känt vad elevinflytande innebär. Med det 

styrdokument som gäller för gymnasieskolan idag är elevinflytande ett krav från 

Skolverket och skollagen, vilket också sätter lärarna i en sits där de ska ge utrymme för 

att elevinflytande i någon form. Vidare kan detta tolkas som att ordet ”påverkan” 

avspeglar lärarnas attityd till innebörden; elevinflytande handlar inte om att läraren ska 

ge elever total makt i frågan om innehåll och val av metod, de ska istället ges möjligheter 

för inflytande i lärarens didaktiska urval.   
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Religionslärarnas arbete med elevinflytande i undervisningen 

I temat kring huruvida lärarna arbetar med elevinflytande i undervisningen fanns tre 

återkommande svar som rör undervisningsprocessen. Två av lärarna låter eleverna 

påverka metod och examination. En av dessa lärare (A) påpekar dock vikten av att ha 

tydlig struktur för att arbetssättet med elevinflytande ska kunna fungera.  

Det som jag gör numera gör är att eleverna får rösta om de vill arbeta religion för religion 

eller religion som tematiskt. […] Examination är något de också får vara med och påverka, 

men aldrig fritt. Det måste ske inom en viss ram. Annars blir det stökigt och bökigt. Istället 

ges flera alternativ. Någonstans vill jag ha en ordning och en ram, för att kunna knyta ihop 

allt och ge eleverna en rättvis bedömningsgrund. […] De brukar också få önska om 

arbetssätt och tidsbestämningar för när något ska lämnas in för rättning. (A)   

Jag låter eleverna får påverka hur de vill jobba. Jag gör en research i början av en kurs med 

enkätfrågor för att fånga upp hur klassen helst arbetar och examineras, och gör sedan en 

planering utefter deras önskemål. […] Där är elevinflytande inkluderat och jag tror att de 

lär sig mer då. (B)   

Elevinflytande bestämmer ju inte kursinnehållet, det är rätt tydligt vad planerna säger att vi 

ska ta upp på religionsundervisningen i skolan. Jag brukar själv lägga upp förslag till 

planering. Elevinflytandet kan snarare användas vid fördjupningar och att eleverna får 

påverka vart tyngden inom ett tema ska ligga. Men i mina kurser får de vara med och 

bestämma hur de kan synliggöra deras kunskaper och förmågor. Jag ställer frågor som ”hur 

kan ni visa mig den här förmågan på bästa sätt” och så går vi efter det. (C) 

Lärarna beskriver ett inflytande där eleverna får vara med och påverka metoden (som 

upplägg och examination) i hög grad och kursinnehållet i låg grad. En anledning till detta 

kan enligt C vara skolans relativt tydliga dokument för religionskurserna på gymnasiet, 

där det tydligt står vad som ska examineras. Alltså ger lärarna eleverna mindre utrymme 

för elevinflytande gällande kursinnehållet, men istället mer utrymme för elevinflytande 

inom undervisningsmetoden.  

Religionslärarnas val att tillämpa elevinflytande i undervisningen 

Bortsett från att elevinflytande idag är ett skolkrav som beskrivs i läroplaner, kan det 

finnas andra anledningar till att lärare väljer att inkludera elevinflytande i undervisningen. 

Två informanter menar att elevinflytande öppnar dörrar för variation i undervisningen, 

varav den ena också reflekterar över hur elevinflytande skapar möjligheter för en god 

relation mellan lärare och elev.   

Alltså, jag vill inte ställa in mig hos eleverna men det är klart att en god relation betyder 

mycket och erbjudande av elevinflytande är ett sätt att lära känna klassen. […] För egen 

del gör jag det också för att få variation i undervisningen. Det är också ett sätt att arbeta 

med elevernas intressen. Elevinflytande är ju att kunna möta deras önskemål. (A)  
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Jag tänker såhär, att om någon ställer mig frågan hur jag lär mig bäst, då måste jag få göra 

min röst hörd och ha påverkan på svaret. Därför erbjuder jag eleverna samma sak. […] Men 

för min egen skull så gör jag det för att jag vill ge variation. (C)   

Jag tror att om eleverna känner sig delaktiga, ökar det deras möjligheter för prestation och 

ansvarstagande. Om de påverkar hur de vill arbeta måste de ju också känna ett ansvar över 

det. Elevinflytande ger eleverna något mer, liksom. (B)   

Detta kan tolkas som att lärare uppskattar en varierande undervisning som bygger på 

elevernas egna önskemål, för att inte trampa i samma spår och använda samma 

kursplanering till olika klasser. Det kan också finnas en önskan om variation, något som 

kan vara viktigt för att inte undervisningen ska bli enspårig. En lärare uttryckte följande;   

Jag vill inte stå där framme och vara monoton eller babbla och ge absoluta svar. (C)  

Undervisningssituationer där elevinflytande är lyckat respektive misslyckat  

I denna fråga fick lärarna exemplifiera situationer där elevinflytande har varit lyckat 

respektive misslyckat. Lärare A beskriver en lyckad respektive misslyckad situation när 

eleverna förstår kontra missförstår sitt eget lärande och inte har/har behovet av att ständigt 

ifrågasätta kursen och upplägget. Lärare C kan istället inte återge något misslyckat 

undervisningstillfälle med elevinflytande, han är dock medveten om sin korta tid som 

examinerad och anser att den korta tiden kan vara anledningen till detta.   

Ett misslyckande kan ju uppstå när eleverna tar över allting, liksom. När eleverna styr 

allting och bara ser sina rättigheter, men aldrig skyldigheterna. När de ifrågasätter allt. […] 

Elevinflytande blir extra lyckat hos de elever som förstår och synliggör sitt eget lärande. 

Exempel på detta är i den naturklass jag har, där eleverna har landat i sitt lärande, känner 

till sin progression och vet vad de behöver. (B)  

Det har funkat bra när eleverna har blivit utmanade. Om de får ett exminationsförslag från 

mig, ex skrift, och eleverna säger ”nämen det här funkar inte” så säger jag ”vi provar”. De 

får träna på skrift och det har varit bra. Jag har nog jobbat för kort tid för att ha varit med 

om när elevinflytande har blivit misslyckat, haha, jag kan inte komma på något. (C)  

Det blev misslyckat med en uppgift där eleverna fick välja att examineras muntligt eller 

skriftligt. Ett par elever ville skriva, men till slut var det tio elever som hade skrivit ett PM 

för att ”de inte kände sig förberedda på det muntliga”. Det kan bli en belastning för mig 

och också felriktat. […] Det blir ofta lyckat vid muntliga examinationer. Vi sitter ner och 

snackar avslappnat. Det ger större frihet. Det är ett gott exempel. (A)  

Citatet från den första läraren kan tolkas som att det finns en vilja att elever på 

gymnasienivå ska förstå varför de går i skolan. När elever istället ifrågasätter innehåll, 

upplägg och form tar inte elevinflytandet undervisningen framåt - det blir en klagosång 

istället. Elever som inte förstår sitt eget lärande kan därför kräva mer struktur för att kunna 

leverera. Utifrån den andra lärarens citat kan det klargöras hur erfarenhet går hand i hand 
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med antal år i verksamheten. C har ännu inte upplevt komplikationer med elevinflytande, 

utan ser elevinflytande som något nödvändigt och lyckat.    

5.2 Elevinflytandets fördelar och nackdelar  

Fördelar med elevinflytande för eleven 

Fördelarna med elevinflytande kan variera beroende på vem eller vad som påverkas av 

den. Det kan vara eleven, läraren eller undervisningen. Samtliga delar är relevanta att 

diskutera, och inleds med lärarnas reflektioner om elevernas fördelar. Två som 

presenteras nedan (A och B) motsvarar varandras olikheter. Den ena religionsläraren 

beskriver elevinflytandets fördelar för eleven (i singular) medan den andra 

religionsläraren resonerar kring elevinflytandes fördelar som något kollektivt  

(i plural).   

När det gäller arbetet i skolan får eleven möjligheten att göra sin egen anpassning med att 

önska hur saker ska skötas utifrån sina egna behov. […] Och ett sätt att visa att genom 

inflytande kommer också erfarenheter. (A)  

Eleven tränas in i att sätta ord på sitt eget tänkande vilket senare kan gynna hens handlingar 

i en demokrati. (C)  

Eleverna gynnas prestationsmässigt av eget inflytande. Det hjälper också eleverna att förstå 

att de i klassen är unika individer med unika önskningar om hur de exempelvis fungerar, 

jobbar och lär sig på bästa sätt, och elevinflytandet kan hjälpa dem att se att det inte går att 

sätta jaget framför alla andra. (B)   

De tre svaren visar att elevinflytande kan gynna både individen och kollektivet i en 

gymnasieklass. Det första citatet visar att eleven lär sig att hens röst får bli hörd, medan 

det andra citatet visar att eleven också lär sig att se sin klass som en helhet där alla har 

rätt att vara med och påverka. Detta kan tolkas som att elevinflytande i positiv bemärkelse 

är ett verktyg som tillgodoser elevens egna behov, samtidigt som det öppnar elevens ögon 

för individers olikheter, något som de har nytta av i framtiden som demokratiska 

samhällsmedborgare.   

Nackdelar med elevinflytande för eleven 

När det gäller nackdelarna med elevinflytandet sett till elevens lärande är lärarna överens 

om att elever som inte kan hantera ansvar blir de som far illa åt när elevinflytande används 

som ett verktyg i undervisningen. Det som kan hända att kravet på elevinflytande och 

egna beslut blir för tunga för eleverna.  

Det kan röra sig om elever som behöver ha det väldigt strukturerat, som inte klarar av för 

mycket ansvar, eget arbete och inflytande. (C)  
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Elevinflytande blir negativt för eleverna när de inte förstår sitt eget lärande, när de inte blir 

engagerade och inte tar eget ansvar. Då kan inte elevinflytande användas som ett verktyg, 

eller så blir ansvaret för mycket att eleverna inte kan hantera det. (B)    

För eleven kan det vara jobbigt att behöva engagera sig, att behöva välja eller att ta ansvar. 

(A) 

Detta kan tolkas som att det finns en skör balansgång med elevinflytandets fördelar och 

nackdelar. Samtliga lärare poängterar elevernas ansvar för elevinflytandets funktion och 

lärarna är överens om att trots att elevinflytande är positivt i stor utsträckning, medför det 

också risker för elever som inte kan hantera stor mängd ansvar. Svaren visar också 

lärarnas erfarenheter av sådana elever, vilket också skapar en medvetenhet kring 

elevinflytande och att det kan vara därför som informanterna också påpekar vikten av 

struktur i arbetet med att ge eleverna inflytande över den egna undervisningen och elevens 

eget lärande.  

Fördelar med elevinflytande för läraren  

Två av informanterna beskriver att elevinflytande gynnar lärarens relation till eleverna.   

Att jag som lärare får en förståelse för hur de vill jobba inom ett ämne. Det gör planeringen 

lättare eftersom det synliggör hur eleverna fungerar. (B)  

För läraren är en god relation till eleverna kunskapsskapande. I undervisningen blir det 

medvetet att formulera det som att nu arbetar vi tillsammans. (A)   

Man skapar ju en bra relation till eleverna också, som en omsorgstanke. De får känna att 

”du vill verkligen veta vad jag tänker.” (C)   

Detta kan tolkas som att lärarna anser att en god relation till sina elever är en viktig del 

av arbetet och undervisningen, och att elevinflytande kan skapa denna form av relation 

mellan lärare och elever. När läraren öppnar möjligheten för eleverna att påverka och bli 

sedda, genererar det inte bara utveckling i elevers lärande och själva undervisningen utan 

också i relationen mellan dem.    

Nackdelar med elevinflytande för läraren 

Nackdelarna med elevinflytande för läraren beskrivs genom att två av lärarna ger exempel 

på hur lärarnas arbete kan bli överbelastat.  

Man kan bli för snäll. Att skjuta upp prov är en sådan sak, en grupp kan vara helt rabiat och 

känna att de bara måste få bestämma, och att skjuta upp prov blir ju en belastning för 

läraren. Det kan vara som om vi inte kan sätta oss över elevernas önskemål, för det kan 

generera en massa tjafs och onödigt arbete. (A)  
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Nackdelarna blir är eleverna tar över, eller när eleverna ifrågasätter konstant och inte förstår 

värdet av läraren eller mentorn. Får eleverna för högt inflytande sjunker också lärarens 

ledarskapsfunktion.  (B) 

Ibland känner man är väl att ”fasen vad mycket jobb det blir”, att det läggs mer på mig som 

lärare, men det är ju faktiskt vårt ansvar att arbeta med det. (C) 

De båda citaten visar att det krävs mycket arbete för att kunna arbeta med 

elevinflytande och se alla elevers behov. För ett anpassat elevinflytande krävs tid, 

tydlig planering och kloka beslut. I motsats till elevinflytandets fördelar för lärare, att 

en god relation mellan lärare och elev är viktig, kan den negativa aspekten visa sig när 

läraren, som i exemplet ovan, ”blir för god och snäll”, vilket belastar både läraren och 

undervisningen. Det skulle också kunna leda till att eleverna inte hinner med allt som 

ska göras i en kurs.     

Fördelar med elevinflytande för religionsundervisningen  

Fördelarna med elevinflytande för religionsundervisningen anses vara möjligheten till 

diskussioner i klassrummet, med frågor och synpunkter på religion som i sin tur kan väcka 

större intresse och engagemang från elevernas sida.   

Fördelen för religionsundervisningen blir att bilden av ämnet stärks om eleverna känner att 

de kan fokusera på det som intresserar dem. Att få ställa frågor och funderingar istället för 

att göra instuderingsfrågor. Hela demokratigrejen finns där också, i etiken. (A)  

Ja, visst finns det fördelar. Just att man kan lyfta diskussioner och själva undervisningen. 

Religion är ett diskussionsämne. (B)  

Med elevinflytande kan vi lyfta relevanta (religions)frågor som kan kopplas till eleverna 

själva. (C)  

Detta kan tolkas som att religionslärarna tycks värdera diskussioner och frågor i 

religionsundervisningen, och att arbeta med detta möjliggörs genom elevinflytandet och 

en så kallad elevcentrering i undervisningen; att fokusera på elevernas egna intressen och 

frågeställningar. Elevinflytande kan medföra att religionsämnet inte uppfattas som 

onödigt eller orelaterat, både till sig själv och till ämnet i stort.     

Nackdelar med elevinflytande i religionsundervisningen  

En lärare beskriver att en nackdel med elevinflytande i religionsundervisningen kan vara 

när elevens frihet att uttrycka åsikter kan kränka en religion eller ett levnadssätt med 

förutfattade meningar.   

Förutfattade meningar kan komma fram genom att elever uttrycker sin egen åsikt om en 

viss religion. Det finns en risk för att en förutfattande klass skulle kunna önska ”bort” islam, 

exempel. Men i de typen av grupper skulle jag aldrig låta de önska det utan där skulle vi 

självklart jobba så mycket som möjligt med islam. (A)  
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Vissa religioner, exempelvis islam, känner jag att jag måste rättfärdiga och försvara när jag 

undervisar i dem. Det kan jag bli lite jobbigt. Bilden av islam som presenteras i media är 

ju så negativ. På lektionerna får jag därför ständigt ge exempel på hur islam är en solidarisk 

religion. (B)  

Jag finner inga nackdelar. Jag ser det bara som positivt. (C)   

Med samhällets och därmed skolans yttrandefrihet kan det uppstå obekväma situationer 

under religionsundervisningen. Det finns en bild av religion som inte överensstämmer 

med verkligheten och kan därför bli svår att tackla i undervisningen. En tolkning av detta 

kan då bli att lärarna upplever det som problematiskt med medias framställning av 

religion och när eleverna uttrycker en åsikt, eftersom de har ”rätten” att göra det, men inte 

tänker på konsekvensen av en kränkning, en kritisk utgångspunkt eller ett nedlåtande av 

en religion.    

5.3 Elevinflytandets elevrespons  

Religionslärarnas uppfattningar av elevernas respons på elevinflytandet 

Lärarna uppfattar elevers respons på elevinflytande som något positivt i de flesta 

generella fall. En lärare menar att inflytandet bjuder in eleverna till en positiv inställning 

till skolan, ytterligare en lärare menar att det är tydligt hur inflytande ökar motivationen 

hos eleverna.   

Jag tror att de flesta är positiva i allra högsta grad. Är man medveten om vad inflytande är 

så tror jag att man blir positivt inställd till lärandet och skolan. (B) 

Generellt är de positiva, jag tror att eleverna tycker att det är bra med elevinflytande. Men 

det finns några elever som ”tjatar” om hur elevinflytande läggs på dem. Eleverna är också 

mer engagerade i inflytande som rör undervisningen än exempelvis elevråd och matråd. De 

kanske inte förstår systemet över vad det är de kan påverka, vilka möjligheter de har. De är 

inte negativa, snarare lite lata och oengagerade. […] Men inflytande är en motiverande 

faktor, det ser man ju. (A)  

Det kan nog vara lite både och. Jag själv har inte varit med om den diskussionen just nu 

men en grupp jag har undervisat tidigare har varit lite så. De sa att ”Det är bättre att vi har 

prov. Du vet ju vad vi ska kunna.” Då har eleverna önskat ett färdigt program utan 

invändningar. Det blir som en sak till eleverna behöver organisera som eleverna ibland inte 

orkar med. Men övervägande just nu är de positiva. (C)   

 

 

Citaten visar att elever i hög grad är positivt inställda och engagerade till elevinflytande 

när de får påverka enheter som rör didaktiska frågor, som exempelvis planering, 

undervisningsform, examination eller tidsbestämmelser. Det ger också en tolkning, 

utifrån informant A:s beskrivning, att eleverna istället är mindre engagerad kring 

elevinflytande som rör andra forum, som exempelvis elevråd och matråd. Anledningen, 
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och tolkningen av detta, kan som nämnt vara att eleverna inte förstår de möjligheter till 

förändringar som elevinflytandet ger.    

Religionslärarnas uppfattningar om elevinflytandets betydelse för eleverna 

Lärare behöver någon form av uppfattning av elevinflytandets betydelse för eleverna, för 

att ens inkludera det i deras skolvärld. Samtliga lärare ställer elevinflytande i relation till 

demokrati när ämnet kring huruvida elevinflytande är betydelsefullt för eleverna 

resoneras. Lärarna värderar elevernas kunskaper om samhället. Två av lärarna (A och B) 

beskriver hur ett demokratiskt system får upp elevernas ögon för hur demokrati synliggör 

människors olikheter.   

Eleverna måste ju förstå att inflytande sker inom vissa ramar. om. […] Men om vi ser till 

demokrati så gynnas också samhället och eleverna av elevinflytandet. I en demokrati så har 

vi ju rättigheter – men också skyldigheter. (B)  

Ja. Vi ska ju ändå någonstans uppfostra elever till demokratiska medborgare och tänkande 

medborgare, så min känsla är att det är positivt för då har man ändå någon chans att förstå 

att i religionskusen jobbar vi inte bara med religion, utan också andra perspektiv. (C) 

Ja. Det tror jag. Lyckas vi träna in till att ta vara på det inflytande de har här, så är det 

jättebra. Det har de nytta av kring hela systematiken i samhället. Det är en stor möjlighet. 

[…] De tränas i det demokratiska sättet att jobba, men lär sig också att man inte alltid får 

som man vill i en demokrati. (A)  

Detta kan betyda att lärarna upplever att elevinflytande förbereder gymnasieelever för ett 

fortsatt liv som samhällsmedborgare. Samhället är uppbyggt på demokrati, bör också 

gymnasieskolor genomsyra verksamheten på samma sätt. Eftersom elevinflytande till stor 

del inkluderar demokrati kan det därför vara betydelsefullt för gymnasieeleverna.  Att 

lärare kan avgöra elevresponsen blir därför en viktig del i arbetet med elevinflytandets 

betydelsefullhet.      
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat och tolkning av informanternas resonemang 

kring elevinflytande i undervisningen, deras erfarenheter av elevinflytandets för-och 

nackdelar samt den upplevda elevresponsen på elevinflytande. Diskussionen följer syftet 

och frågeställningar och förankras i den teoretiska bakgrunden. 

6.1 Tillämpning av elevinflytande i religionsundervisningen.  

Begreppet ”elevinflytande” har använts inom skolvärlden sedan 1990-talet och är ett 

begrepp där definitionen av ordet varierar. Danell m.fl. (1999) visar att lärare ofta drar 

likhetstecken mellan elevinflytande och ”påverkan i beslutsprocesser”44, vilket 

överensstämmer med hur informanterna i denna studie har uppfattat begreppet 

”elevinflytande”. Informanterna placerar betydelsen genom att använda ordet 

”påverkan”. Jag tolkar detta som att det finns en attityd vilken också medför ett 

förhållningssätt till elevinflytandet. Eleverna ska ha möjlighet att påverka undervisning 

och innehåll, snarare än absolut makt, detta med anledning av att eleverna inte ska överta 

undervisningsprocessen, eftersom ett överskott av elevinflytande kan generera negativa 

konsekvenser för undervisningen.  

Religionslärarna tillämpar elevinflytande i undervisning och lärande genom att öppna 

möjligheten för elevernas påverkan gällande metod. De vanligaste metodaspekterna är 

undervisningssätt och examination. Inkluderandet av elevinflytandet i undervisningen 

kan genomföras med hjälp av enkäter som eleverna fyller i eller genom en demokratisk 

röstning. Min tolkning av religionslärarnas syn på elevinflytande blir att de dock ger låg 

grad av inflytande till eleverna över innehållet i undervisningen. Detta går att jämföras 

med Selbergs (1999) studie om elevinflytande i klassrummet. I hennes studie tillåts 

gymnasieklasser med hög halt av elevinflytande påverka didaktiska val, inte enbart inom 

metod, utan också val av innehåll.45   

 

 

                                                 
44 Danell m.fl. 1999: 15-19  
45 Selberg 1999: 104-105  
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6.2 Elevinflytandets fördelar och nackdelar.  

Som resultatet visar, uppfattar religionslärarna att elevinflytandet gynnar eleven eftersom 

det kan tillgodose individens önskemål men också påvisar kollektivets och demokratins 

makt i en sakfråga. Detta gör att eleverna skolas in i ett demokratiskt system som 

förbereder dem för livet som aktiva samhällsmedborgare. Detta bekräftar också 

elevinflytandets värde ur ett elevperspektiv. Jag tolkar religionslärarnas svar att 

elevinflytande är en fördel för läraren i frågan om att skapa goda relationer till sina elever. 

Detta finner jag mycket positivt, eftersom en god relation innebär en bättre undervisning 

och fler förutsättningar för ett gemensamt lärande.  

Religionslärarna har uppfattat elevinflytande som gynnsamt i undervisningen hos de 

elever som förstår och värdesätter sitt eget lärande. Detta bekräftar Dysthe (2003) som 

menar att det beror på elevernas delaktighet i undervisningen, vilket gör att lärandet blir 

värdefullt46; och jag tolkar detta som att eleverna får med sig erfarenheter som fyller 

funktioner senare i samhällslivet. Ytterligare en fördel som religionslärarna har diskuterat 

är hur bilden av religionsämnet och undervisningen stärks när undervisningen blir 

elevcentrerad och baserad på elevernas tankar och funderingar. Dessa tankebanor går 

även parallellt med Ohlssons (2004) ord om religionsdidaktikens mål; att genom 

demokrati och elevinflytande formulera frågor som skapar intresse för människan.47  

Nackdelarna med elevinflytande är enligt religionslärarna när elever som har svårigheter 

för ansvarstagande och delaktighet inte kan hantera ökat inflytande. När eleverna tilldelas 

mer eget ansvar än vad de klarar av medför detta risker, exempelvis att uppgifter varken 

förstås eller lämnas in i tid, något som Danell m.fl. (1999) indikerar i sin studie. Han 

menar att en konsekvens av detta blir osäkra och svaga elever. 48 Därför anser jag också 

att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande över saker de inte klarar av. Om en elev 

ställs inför en uppgift eller en examination som av eleven inte kan utföra av personliga 

skäl, behöver metoden för den specifika eleven ändras. Dewey (2009) resonerar också i 

dessa banor. Han menar att olika elever kräver olika metoder för att på bästa sätt kunna 

framföra förväntade kunskaper. Att använda samma metod för en hel klass fyller ingen 

funktion.49 

                                                 
46 Dysthe 2003: 34-38  
47 Ohlsson 2004 http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf Hämtad: 2016-10-24  
48 Danell m.fl. 1999: 64         
49  Dewey 2009: 217:225  

http://www.flr.se/tidningar/rol-0401.pdf
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Vidare menar religionslärarna att elevinflytande kan göra lärarna för ”snälla”, vilket är en 

kontroversiell situation. Jag tolkar detta som att lärarna erbjuder sina elever möjligheter 

till elevinflytande till viss del för att skapa goda relationer till eleverna, dock får 

religionslärarna inte bli ”för snälla” eftersom det kan leda till att eleverna inte uppnår 

målen för kursen. De får för stor makt över undervisning och lärande på bekostnad av 

lärarens didaktiska urval, vilket också minskar lärarens kunskaps- och 

ledarskapsfunktion. Denna slutsats stämmer väl med vad Danell (1999) kommer fram till, 

som menade att lärare kan uppleva hur deras ämneskunskaper sällan värdesätts i sådana 

situationer.50 Elevinflytandets nackdelar gällande undervisningen visar sig enligt 

religionslärarna när elevernas rätt till den fria åsikten kan bli en kränkning mot en religion 

eller en livsåskådning.  

Sammantaget religionslärarnas uppfattningar och den tidigare forskningens resultat i 

fråga om fördelar och nackdelar med elevinflytande, finner jag att alla komponenter för 

att elevinflytande ska fylla sin funktion, balanserar på en skör tråd i huruvida resultatet 

blir lyckat eller inte. Min mening är att eleven vinner stora insikter om demokrati tack 

vare elevinflytande, men bör inte tilldelas så pass mycket att hen inte klarar av det ansvar 

som elevinflytande medför. Det krävs medvetna, strukturerade tyglar från lärarens sida 

för att elevinflytande ska fungera, samtidigt som eleverna måste ges utrymme för frihet. 

Läraren vill ha en god relation till eleverna men samtidigt inte upplevas som en kompis. 

Religionsämnet och inställningen till undervisningen stärks om eleverna får ägna tid till 

frågor som intresserar dem, samtidigt som diskussioner kan leda till skeva uppfattningar 

och kränkande kommentarer. Det är med andra ord en svår balansgång, att som lärare 

behålla samtliga positiva aspekter av elevinflytandet med garantin att varken någon elev 

eller didaktiska aspekter av undervisningen kommer att beröras negativt.    

6.3 Elevinflytandets elevrespons  

Informanterna upplever över lag att eleverna är positivt inställda till elevinflytande. 

Det framkom dock en skillnad mellan dels inflytande som rör undervisningen, vilken 

ansågs vara engagerande, och dels inflytande som rör andra forum, exempelvis elevråd 

eller matråd, vilken uppfattades som mindre engagerad. I detta ser Pihlgren (2012) en 

fara, vilken är den oengagerade attityden, som kan sprida sig till andra demokratiska 

situationer i framtiden där elevernas deltagande kan vara vital för en förändring.51 

                                                 
50Danell m.fl. 1999: 60-62  
51 Pihlgren 2009: 84  
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Anledningen till elevernas brist på engagemang i dessa situationer, kan vara att eleverna 

inte förstår de möjligheter till förändringar som elevinflytandet ger. Det finns dock ytterst 

lite tidigare forskning som kan bekräfta denna tolkning i detta fall. Jag menar att det är 

en nackdel för läraren, eftersom mera forskning skulle kunna ge lärare fler verktyg för att 

upplysa eleverna och öka deras engagemang. Jag kommer även med förslaget att 

inkludera läroplaner oftare i undervisningen. Anledningen till detta är att ur ett historiskt 

perspektiv, ge konkreta exempel på hur elevinflytande har utvecklats så att eleverna kan 

få insikter om den förbättring av elevers rättigheter, vilka idag är en självklarhet. Från att 

presentera äldre läroplaner, exempelvis den gymnasieläroplan från 1965 som varken 

innehöll beskrivningen av eller ordet elevinflytande52 för att sedan succesivt behandla 

gymnasieläroplanen från år 1994, vilken står till grund för den läroplan vi har idag, 

Lgy11. Ytterligare ett förslag är att ofta tala om vad inflytandet innebär och koppla det 

till det liv som väntar efter gymnasieexamen, för att skapa en motivation. Argumentet 

grundar sig i Dysthes (2003) resonemang om hur samhällets förväntningar på eleverna 

kan ligga till grund för viljan att utveckla sina erfarenheter.53 Ytterligare en anledning till 

att använda läroplaner i religionsundervisningen är att ge eleverna underlag för att kunna 

utöva sin rätt till inflytande i undervisning och lärande. Redan i introduktionen till en 

religionskurs bör därför läraren gå igenom kursinnehållet tillsammans med eleverna 

genom att diskutera vad samhället och läroplansförfattarna anser vara viktigt att veta i 

jämförelse med vad eleverna uppfattar som viktigt. Om eleverna inte har kunskaper om 

kursinnehållet, har de heller ingen kännedom om eller grund för att utöva sin rätt till 

elevinflytande. Förhoppningsvis kan denna ge fler insikter och mer inspiration till att vilja 

engagera sig mer i dels i det formella inflytandet men också dels i det informella.     

Resultatet visar att elevinflytandets betydelsefullhet är vital. Den ökar gymnasieelevernas 

medvetenhet kring det demokratiska systemet vilket gynnar deras framtid som 

samhällsmedborgare. Eftersom Lgy11:s mål med elevinflytande är att eleverna ska 

utveckla förmågor som respekt och förståelse för andra människor54, anser jag att elever 

måste ges möjligheter för inflytande, trots elevinflytandets risker. Demokrati, respekt och 

förståelse är mänskliga förmågor vilka samhällets framtid vilar på – utan dem fallerar 

våra rättigheter och skyldigheter. I relation till religion och religionsundervisning blir 

detta oerhört viktigt och ett sätt att betrakta den religiöse som ”en vanlig människa”. 

                                                 
52 Skolöverstyrelsen 1965: 16  
53 Dysthe 2003: 34-38 
54 Lgy11 2011: 14  
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Religionsundervisningen behöver elevcentreras för att eleverna ska närma sig religioner 

snarare än att se religion som ett fenomen i andra länder och världsdelar, och sedermera 

få insikter om att religion ständigt pågår kring dem, och eventuellt i dem själva. 

Elevinflytande är ett uppdrag som kräver organisation, tid och energi. Kanske faller vi 

lärare ibland, men vi måste våga gå elevinflytandets balansgång, mellan såväl de negativa 

som de positiva konsekvenserna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

33 

 

7. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Som resultatet visar, använder informanterna ordet ”påverkan” när de beskriver vad 

elevinflytande är och huruvida elevinflytande ska förekomma i skolan. Min 

sammanfattande slutsats blir att religionslärarna resonerar gott om elevinflytande, men 

att det ska förekomma under tydlig struktur. Detta leder vidare till slutsatsen att 

religionslärarna anser att eleverna har rätt att påverka skolan, snarare än bemästra den.  

Ytterligare en slutsats jag har dragit av resultatet är att det elevinflytande som eleverna 

på skolan tilldelas, rör sig om didaktiska frågor inom metod och examination. Följaktligen 

har eleverna istället låg nivå av inflytande som rör innehållsfrågor, detta har att göra med 

religionskursens mångfacetterade delar som alla måste beröras i undervisningen.   

En tredje slutsats är att religionslärarna uppfattar att elevinflytande gynnar individen och 

kollektivet. Elevinflytande är ett verktyg som kan hjälpa eleverna till insikter om hur de 

med hjälp av demokrati får sina röster hörda, samtidigt som de lär sig att de inte kan stå 

över majoritetens makt.  

Vidare visar resultatet många fördelar och nackdelar med elevinflytande. 

Religionslärarna exemplifierar hur elevinflytande kan gå över styr om den inte 

kontrolleras. Jag har utifrån detta dragit slutsatsen att elevinflytande är en balansgång 

vilken kräver strikta tyglar och tydlig pedagogik från lärarens sida. Det krävs anpassning 

för att situationer med elevinflytande ska bli hållbar för att samtliga elever, lärare och 

religionsundervisningen. 

Sedermera har jag dragit slutsatsen att det finns lite forskning om hur lärare uppfattar 

elevers resons på elevinflytande, i flertalet forskningar beskrivs vanligare hur elever 

uppfattar elevinflytande. Jag menar att detta är en brist, eftersom även lärare bör kunna ta 

del av hur kollegor resonerar och uppfattar elevinflytande. Det skulle underlätta fler 

lärares didaktiska dilemman.    

Utifrån informanternas resonemang om elevernas lägre engagemang vid inflytande som 

inte rör den direkta undervisningen, drar jag till sist slutsatsen att läroplaner behöver 

inkluderas mer i skolvardagen. Detta skulle ge eleverna perspektiv på vilka möjligheter 

till påverkan de faktiskt har, vilket skulle kunna ändra elevernas attityder till inflytande. 

En låg eller obefintlig inställning till inflytande kan generera konsekvenser för deras 

framtid, vilket är något skolväsendet måste motarbeta. 
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8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Jag ser med spänning fram emot forskning som behandlar hur lärare upplever elevernas 

respons på elevinflytande. Att svara på frågan generellt och dra alla elever över en kant, 

gynnar inte lärares framtida arbete med elevinflytande som berör olika elever med olika 

förutsättningar, olika ämnen och olika didaktiska frågor. Det är idag vanligt att forskning 

om elevinflytande görs med eleven i fokus; det är hon som är informanten där hennes 

erfarenheter diskuteras. Jag menar att lärare, oavsett vilket ämne de undervisar i, kan dra 

nytta av att läsa om hur andra lärare arbetar med att öka engagemanget hos eleverna, hur 

andra konstruerar inflytelserika arbetssituationer och hur de uppfattar sina elevers 

reaktioner.  
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