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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man i skolan nyttjar elevers kunskaper och 

livserfarenheter från religionernas värld. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra 

lärare som undervisar i religionsämnet på antingen grundskolans senare år eller på gymnasiet. 

Tre av de intervjuade lärarna var verksamma på grundskolans senare år och en lärare på 

gymnasiet. De läroplaner jag använt mig av är Läroplan för grundskolan 2011 och Läroplan 

för gymnasiet 2011. Resultatet av dessa intervjuer visade att lärarna ser på mångkulturen i 

skolan som någonting berikande och elevernas kunskaper om religioner som ett välkommet 

inslag i undervisningen. Elevernas privata tro måste man ha stor respekt för och hantera på ett 

bra sätt så att en elev aldrig känner sig utpekad eller kränkt i skolan. Det måste få vara fritt för 

eleverna att välja i vilken utsträckning de vill dela med sig av sin tro inför övriga i klassen. 

Vidare visade sig lärarna se elevinflytande som en naturlig del av deras undervisning även om 

det alltid sker inom ramen för styrdokumentens direktiv. Elevinflytande är också en process 

som eleverna måste vänja sig vid, men det är inte alltid något som passar alla elever eller i alla 

elevgrupper. Elevinflytandet rör främst områdena arbetssätt och examinationsform eftersom 

de områden som kursen ska innehålla redan finns fastslaget i kursplanerna och ger liten 

möjlighet till yttre påverkan på innehållet. En nyckel för att få eleverna att vara delaktiga i 

undervisningen och vilja dela med sig menade lärarna var att jobba med relationen till sina 

elever och därigenom skapa en trygghet i klassrummet där eleverna vågar ta plats.   

Nyckelord: Elevinflytande, mångkultur, religionsundervisning 
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1. Inledning 

Denna uppsats behandlar frågor om kulturer och religioners möte i skolans värld, och mer 

precist, om detta görs synligt genom elevinflytande i religionsundervisningen. Fokus ligger 

inte på det generella inflytandet på undervisningsformer eller liknande, även om det berörs, 

utan på det jag intresserar mig för är hur vi som lärare arbetar för att involvera och nyttja 

elevers kunskaper inom olika områden. Sverige är idag ett multikulturellt land. I skolan finns 

många elever med många olika bakgrunder och erfarenheter inom många områden. Men 

kanske framförallt inom olika kulturer och religioner. Den kunskap som elever har med sig i 

klassrummet, hur nyttjas den i undervisningen? Många elever har en direkt insyn i, och lever, 

ett religiöst liv som en lärobok kanske inte alltid är det optimala att använda för att få 

förståelse för och ökad insyn i. Fokus ligger inte heller på någon specifik religion utan det kan 

handla om muslimer lika väl som laestadianer eller pingstvänner. Poängen är att se om den 

kunskap dessa elever besitter i sin praktiserande tro nyttjas på ett bra sätt, eller 

överhuvudtaget nyttjas, i undervisningen. 

Anledningen att jag valt detta område är för att jag tror att detta är en ofta onyttjad 

kunskapskälla i klassrummen, där flertalet elever säkerligen har mycket kunskap att tillföra 

undervisningen och till sina klasskamrater. Det faktum att samhället och således även 

klassrummen blir mer mångkulturella borde innebära att det i många fall finns flera elever 

med en unik insyn i en kultur eller en religion. Dessa borde kunna lyftas fram bättre och ge en 

mer ”levande” undervisning där kommunikationen inte bara går från läraren till elever utan 

där elever i allt större utsträckning får lära av varandra. Detta arbetssätt styrks på flertalet 

punkter i läroplanerna där det bland annat står att ett mål för eleverna är att de ska ha 

kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta mål kan 

inte misstolkas och det bästa sättet att nå det målet måste, enligt mig, vara genom möten med 

olika minoriteter vilket kanske i många fall redan finns i klassrummet. Mina personliga tankar 

om detta är att jag antar att skolan i allmänhet är ganska dålig på att använda eleverna i 

utbildningssyfte. Självklart måste eleverna själva vilja dela med sig av sitt religiösa liv men 

jag är personligen tveksam till om lärare tar kontakten med elever för att höra vad dessa 

kan/vill bidra med i undervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare i skolan nyttjar elevers kunskaper och deras 

egna livserfarenheter från religionernas värld i undervisningen. Frågeställningarna som jag 

avsett att besvara för att nå mitt syfte är:  

- Hur använder lärare elevers kunskap och insyn i olika religioner och kulturer i 

religionsundervisningen?  

 

- I vilken utsträckning får elever vara en aktiv del av undervisningen och hur ser detta 

elevinflytande ut?  

 

- Kan elevinflytande innebära några problem i undervisningen? 

 

- Hur kan mångkulturen i skolan nyttjas på ett bättre sätt? 
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2. Metod 

Den metod jag använt mig av i studien för att få svar på frågeställningarna är kvalitativa 

intervjuer. Jan Trost skriver i Kvalitativa intervjuer (2010) att om vi är intresserad av att 

försöka förstå människors sätt att resonera så är en kvalitativ studie att föredra. Detta stämmer 

också bra överens med vad det är jag vill uppnå med denna uppsats och därför är också valet 

av kvalitativa intervjuer som materialinsamlingsmetod högst relevant. 

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang diskuterar i Forskningsmetodik – Om kvalitativa 

och kvantitativa metoder (1997) skillnaderna och likheterna mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder. En av punkterna (som de framhöll, och som) har motiverat mitt 

metodval, nämligen den att man i den kvantitativa metoden samlar ”ringa information om 

många undersökningsenheter” (s. 78), det vill säga går på bredden tillskillnad från den 

kvalitativa metoden samlar ”riklig information om få undersökningsenheter” (s. 78), det vill 

säga man går på djupet. Till mina frågeställningar ansåg jag således att den kvalitativa 

metoden skulle passa bäst eftersom jag ville få en djupare inblick i hur lärare resonerar 

snarare än att kunna dra några generella slutsatser för hur alla lärare tänker och resonerar.  

Runa Patel och Bo Davidson skriver i Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (2003) om kvalitativa intervjuer och visar att 

denna intervjuform har en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som ställs 

ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Detta stämmer bra överens med 

min ambition som är att få en så djup förståelse som möjligt av lärares egen syn på 

elevinflytande i religionsundervisningen i skolan. Patel och Davidson pekar vidare på att i en 

kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal snarare än 

att man gör en intervju med färdiga svarsalternativ. Frågorna kan formuleras som öppna 

frågor och möjligtvis redan på förhand formulerade följdfrågor för att styra in samtalet så att 

studiens frågeställningar blir besvarade. Följdfrågorna används således efter behov och 

beroende på hur samtalet utvecklar sig. 

2.1 Analys och tolkning 

I analysen och tolkningen av intervjuerna tillämpar jag en hermeneutisk analys och 

tolkningsmetod. Jag är med andra ord ett subjekt som är delaktig i analys och tolkning av 

informationen. Patel och Davidson (2003) framhåller hermeneutik som en metod där 

motsatser omväxlande ställs mot varandra, subjektets mot objektets perspektiv, textens del 

mot textens helhet. För mig innebär detta att jag analyserar och tolkar de transkriberade 

intervjuerna som vilken annan text som helst, för att sedan läsa dem igen i sin helhet och 

sedan läsa delar av texten var för sig för att få en förståelse för dessa. I denna process är min 

egen förförståelse, mina tankar, intryck, känslor och min kunskap en given förutsättning och 

en tillgång i tolkningen och förståelsen av forskningsobjektet. Den hermeneutiska tolkningen 

kännetecknas av att jag som tolkande subjekt pendlar mellan mitt eget subjektiva perspektiv, 

och objektet, den intervjuades perspektiv. I denna pendling mellan mitt eget subjektiva 

perspektiv och objektets perspektiv är målet att få en större förståelse för det som studeras, i 

mitt fall intervjumaterialet. Processen att tolka texten, få en förståelse för den och sedan göra 

en ny tolkning, som leder till en ny förståelse kallar Patel och Davidson för den 

hermeneutiska spiralen. 

 

Ulla Sjöström diskuterar hermeneutiken i Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) och 

menar att målet för den hermeneutiska forskningen är att förstå handlingar och företeelser var 
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för sig som helheter. ”Mänskliga problem skall lösas, komplicerade mänskliga sammanhang 

skall hanteras, konflikter skall lösas, mänskliga utsagor skall tolkas” (s. 77), detta, menar hon, 

är målet för den hermeneutiska forskningen.   

 

2.2 Urval och avgränsning 

Eftersom min studies frågeställningar utgår från ett lärarperspektiv så är det just lärare inom 

religionsämnet som varit intressanta att samtala med. Intervjuerna har skett med lärare som 

undervisar i religionsämnet i antingen grundskolans senare år eller i gymnasieskolan. Urvalet 

av lärare som arbetar med elever på grundskolans senare år och på gymnasiet föll sig 

naturligt, eftersom det är dessa åldersgrupper som är relevanta för mig personligen. Jag har 

begränsat antalet informanter till fyra stycken varav tre är verksamma inom grundskolans 

senare år och en är verksam på gymnasial nivå. Att urvalet blev tre lärare från högstadiet och 

en lärare från gymnasiet kommer sig bara av tillgänglighet då det var dessa lärare jag hade 

möjlighet att intervjua. De intervjuade lärarna namnges genomgående som lärare A, B, C och 

D. 

Jag har valt att avgränsa mig till elevinflytande i religionsundervisningen, eftersom jag i min 

framtida yrkesutövning kommer att arbeta som religionslärare. Jag tror att grunden till respekt 

för människors olikheter och det mångkulturella samhället kan och bör påbörjas redan på 

tidigare stadier i skolgången. Elevinflytande på de högre stadierna, i frågor som rör religion, 

etik och andra livsåskådningsfrågor, ser jag som en naturlig fortsättning och det är detta 

elevinflytande som intresserar mig speciellt vilket också påverkat valet av ämnet religion men 

också elever i skolan senare år. 

På grund av att intervjuer som metod är både tids- och arbetskrävande, inte minst genom att 

transkribera och analysera intervjuerna som skrivna texter har jag begränsat antalet 

informanter till fyra stycken även om jag gärna hade talat med fler lärare. Jan Trost (2010) 

menar att tidsaspekten alltid blir aktuell att ta i beräkning i kvalitativa studier, när det kommer 

till frågan om hur stort urvalet ska vara. Rent allmänt, menar han, så ska vi begränsa oss till 

ett litet antal intervjuer för att hålla materialet hanterbart och att ett fåtal väl utförda intervjuer 

är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. Detta stämmer väl överens med mina 

tankar inför studien då det kommer handla mer om samtal genom öppna frågor med lärarna 

snarare än rena intervjuer.  

2.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes genom att jag förde ett öppet samtal med lärarna, utifrån givna 

frågeställningar (se bilaga 1), vilket innebär att eventuella följdfrågor ställdes direkt och 

löpande i samtalet. Detta för att få förtydliganden eller beroende på samtalets utveckling för 

att kunna styra det till de frågeställningar som för mig var relevanta. Jag spelade in samtalen 

för att senare transkribera dem, då det dels skulle ha dragit ut på tiden och dels varit svårt att 

lyssna och anteckna samtidigt. Viktigt är också att de lärare som intervjuats tillåts vara 

anonyma i uppsatsen, vilket dels berodde på att de inte skulle behöva känna sig uthängda eller 

granskade och därför inte behövde känna sig begränsade i sina svar.  
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3. Bakgrund 

Som bakgrund till min intervjustudie beskrivs i detta kapitel tidigare forskning och vad den 

säger om elevinflytande generellt i skolans undervisning, men också mer specifikt vad som 

sägs om religionsundervisningen. Jag lyfter också fram vad de aktuella läroplanerna för 

grundskolans senare år, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i 

fortsättningen benämnd som Lgr11, och gymnasiet, Läroplan för gymnasiet 2011, i 

fortsättningen benämnd som Gy11, säger om elevinflytande i undervisningen. Dessutom visar 

jag på religionsämnets utveckling inom skolan samt religionens betydelse för etniciteten.  

3.1 Religionens betydelse för etniciteten 

Inger Furseth och Pål Repstad redogör för begreppet etnicitet och olika teorier runt det i 

Religionssociologi – en introduktion (2005). De menar att debatten om etnicitet utgår ifrån 

olika teorier bland dagens sociologer. De två främsta huvudteorierna som traditionellt 

framhålls är de essentialistiska och de instrumentella teorierna. Den essentialistiska teorin 

definierar en etnisk grupp utifrån dess gemensamma historia och kultur. En grupps kulturella 

innehåll, som formats av historien, är det som skiljer en etnisk grupp från en annan. Furseth 

och Repstad menar att det finns mer flexibla teorier inom denna teori men att de har 

gemensamt att se etnicitet som någonting naturgivet och stabilt. Den instrumentella teorin å 

andra sidan belyser den socialt konstruerade aspekten av etnicitet samt de möjligheter som 

individen har där de kan göra olika val inom detta etniska arv. Furseth och Repstad menar att 

etnicitet ses som en social, politisk och kulturell resurs för olika intresse- och socialgrupper. 

Ytterligare en punkt som lyfts fram är religionen som, speciellt i tidig forskning, var en viktig 

faktor när det handlar om etnicitet och etniska relationer. Vidare ska det också poängteras att 

det inte bara handlar om migranter eller en urbefolkning som utformar etniska grupper eller 

identiteter. Det kan lika mycket handla om den dominerande gruppen i ett samhälle. 

Furseth och Repstad (2005) redogör vidare för migration och religion. De pekar på att 

religionen ofta får en ökad betydelse som ett resultat av migrationen. Känslan av samhörighet 

i sin religion blir ofta stärkt. Religionen blir i många fall ett sätt att bevara sin kulturella och 

språkliga identitet. Flertalet religiösa grupper kommer också med erbjudanden till sina 

medlemmar som tillexempel kan handla om språkutbildning, aktiviteter för barn, 

kvinnogrupper osv. Furseth och Repstad pekar också på olika studier som visat på religionens 

viktiga roll i när det gäller att bevara sin etniska identitet. Alla migranter behåller naturligtvis 

inte sin religiösa identitet som de hade i sina hemländer. Några konverterar också och deltar i 

andra religiösa samfund men inom många grupper har bevarandet av religionen varit av stor 

vikt. Församlingen blir också ofta en plats för, dels språkkursen som jag nämnde, men också 

sekulära högtider och andra fritidsaktiviteter.  

Furseth och Repstad (2005) går också närmare in på invandrarbarn och hur deras roll kan se 

ut. De hamnar ofta i en väldigt komplex konstruktion av etnisk och religiös identitet. Den 

församling som kan kännas som ”hemma” för den första generationen kan vara tämligen 

främmande för den andra generationen. Furseth och Repstad menar att en konflikt kan uppstå 

mellan invandrarna och deras barn rörande religiösa teman. Ett resultat av detta kan vara att 

föräldrarna är än mer stränga mot sina barn än vad som är vanligt i deras hemland. Furseth 

och Repstad lyfter fram ett, kanske extremt, exempel i fallet med Fadime som i dödades i 

Sverige 2002 av sin pappa på grund av en konflikt som rörde moral och familjens heder.  

Furseth och Repstad (2005) menar dock att det förvisso finns risk för konfliker, samt kan 

uppstå stora skillnader mellan invandrare och deras barn, men att det också utvecklas en stor 
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multikulturell kompetens bland barnen. Religionen kan ofta ses som ett personligt val och det 

finns en ökad individualisering när det kommer till den religiösa identiteten. Furseth och 

Repstad konstaterar slutligen att de allra flesta nationerna i Europa går en mångkulturell 

framtid till mötes och dessa olika etniska och religiösa grupper ska inkluderas i en social 

gemenskap, en inte helt enkel uppgift alla gånger. I Sverige är vi, vill jag mena, redan där och 

skolan är inget undantag i denna process eftersom den ofta är en direkt avspegling av 

samhället i stort. Så den eventuella problematik som kan uppstå kommer således säkerligen 

också uppstå inom skolans värld.  

3.2 Religionsämnets utveckling 

I Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (2006) skriver 

Carl E. Olivestam att religionskunskapen är det undervisningsämne som förändrats mest över 

tid i jämförelse med andra ämnen. Det har gått från att vara enbart kristendomskunskap till 

religionskunskap, det vill säga att undervisa i alla större religioner, samtidigt som 

undervisningstiden minskat. Olivestam menar att denna utveckling kan kännas som en 

omöjlig uppgift för många lärare och det krävs att man prioriterar i sin undervisning. 

Prioriteringen, menar Olivestam, hamnar då i valet mellan kursen och eleven. Han nämner 

också två olika sätt att i detta sammanhang skapa relationer där den ena bygger på ”jaget” 

som möter ett ”det” vilket i religionsundervisningssammanhang innebär att man uppfattar 

innehållet i religionskursen som ett antal objekt som ska studeras. Denna inställning ger en 

stor mängd information som ska betarbetas under terminen eller läsårets gång. Det är fullt 

möjligt att läraren hinner med kursen men allt för ofta lämnar man i brådskan elever som 

snabbt glömmer bort vad de lärt sig. Det andra sättet att skapa relationer är som Olivestam 

benämner det genom ”jag-du-relationen”. Denna går ut på att eleverna får en personlig 

relation till det som ryms inom ämnet religion. Läraren gör i detta fall fördjupningar i ämnet 

där elevernas personliga ställningstagande hamnar i fokus, snarare än mängden information 

som man ska hinna bearbeta. Med den senare nämnda modellen hinner man som lärare 

förmodligen inte med allting i kursen men får å andra sidan, oftast engagerade elever. Har 

läraren kursen som utgångspunkt som i ovan nämnda ”jag-det-relationen” menar Olivestam 

att det finns det en stor risk för att eleverna inte tycker att religionerna har något med deras 

verklighet att göra. I ”jag-du-relationen” utgår eleverna från egna erfarenheter, vilket innebär 

att man som lärare måste leda diskussionen så att man inte hamnar i det ytliga utan når längre 

i lärandeprocessen och elevers egna reflektioner och erfarenheter av religioner, 

livsåskådningar, gudsuppfattningar o.s.v.  

Detta ”jag-du-förhållande” blev möjligt av att det så kallade objektivitetskravet försvunnit ur 

skolans läroplaner 1969 och undervisningen övergick från att ”bara” handla om religion till att 

bli mer elevcentrerad. Sven G. Hartman (2000) menar i Livstolkning och värdegrund – Att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik att många lärare kände en osäkerhet från den 

”objektivitetskramp” som uppstod ur objektivitetskravet i Lgr 62. Hartman hänvisar till en av 

formuleringarna i Lgr 62 som väckte stor debatt: 

Undervisningen skall vara objektiv i den meningen att den meddelar sakliga kunskaper om olika 

trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta 

en viss åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på ett sådant 

sätt, att eleverna uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar deras 

personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning 

liksom förståelse och respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor. (s. 219) 
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Objektivitetskravet innebar många svårigheter för lärarna. Många lärare, menar Hartman, 

kände att de inte kunde vara sig själva när de undervisade på grund av rädsla för att påverka 

eleverna på ett sätt som gick emot läroplanen. 

Olivestam (2006) ger en sammanfattad bild av utvecklingen av skolämnet religion, från 

kristendomskunskap till religionskunskap som ser ut på följande sätt: 

1842  
Konfessionell kristendomsundervisning, påverkan grundad på biblisk historia och luthersk 

katekes 

1919  
Interkonfessionell kristendomsundervisning grundad på Gamla testamentets tio bud och Nya 

testamentets bergspredikan 

1940/46  
Två utredningar, den första mot vidareutveckling av påverkansideal för det bestående samhället, 

den senare mot frihet och utveckling för eleven i ett samhälle i ständig utveckling 

1962/64  
Objektivitetsprincipen införs som norm för skolans undervisning, fostran tonas ner 

1968/70  
Orienteringsämnen införs, undervisningen ska vara objektiv men samtidigt saklig och 

engagerande, utan fostrande syfte 

1980  
Beslut att eleven ska fostras men mindre fokus på hur 

1994  
Tyngdpunktsförskjutning från religion mot etik, livsfrågor och värdegrund 

2007  
Mångkulturellt-mångreligiöst, etik, livsfrågor och värdegrund 

(s. 22-23) 

Religionsämnet har onekligen genomgått stora förändringar genom åren och detta är 

naturligtvis endast en sammanfattning av det hela. Införandet av religionskunskapen som ett 

kärnämne i gymnasiet visar också på ämnets betydelse inom skolan. Även om vi i Sverige 

idag lever i ett väldigt sekulariserat samhälle, så möter vi olika religioner så gott som dagligen 

i någon form, antingen genom människor från andra kulturområden eller genom nyheter etc. I 

Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige (2006) kommenterar Boel 

Westerberg införandet av religionsämnet som obligatoriskt i gymnasieskolans program och 

nämner flertalet orsaker till detta. Bland annat nämner hon det mångkulturella Sverige, 

segregationen och integrationen, mötet med nya religionsformer dels genom invandringen 

men också genom resor i världen samt nyandligheten och dess genomslag i populärkulturen. 

Detta visar att religionsundervisningen fortfarande är extremt viktig för oss. 

3.3 Elevinflytande i skolans undervisning 

Följande avsnitt handlar om elevinflytande i skolans undervisning generellt och följs sedan av 

elevinflytandet mer specifikt i religionsundervisningen. Lärarens roll i skolan har förändrats 

på många punkter genom åren. Detta visar sig om vi bland annat jämför de läroplaner som 

använts genom åren. Lars-Åke Kernell talar om denna förändring i Att finna balanser (2002), 

som en stor kulturell förändring i såväl samhället som inom skolan när det gäller relationen 

vuxen – barn. Denna påverkar självklart relationen lärare – elev. Förut fanns det en klar 

hierarki, menar Kernell, i denna relation där det var normalt att barn var ”rädda” för vuxna 

och att de vuxna var de auktoritära som barnen hade ”respekt” för. Barn skulle vara tysta när 

vuxna talade och man tilltalade inte läraren vid förnamn. I denna miljö var läraren den 
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självklara ledaren i verksamheten. Läraren upprätthöll ordningen baserad på en ensidig 

respekt.  

Idag har rollerna förändrats markant och barn har en helt annan status i relationen än vad de 

hade tidigare. Barn är idag mer jämbördiga med de vuxna, i fråga om rätt till respekt, även om 

det är en bit kvar till total jämbördighet, och har således fått utrymme för initiativtagande på 

ett helt annat sätt än förut. Med detta menar Kernell på intet sätt att vuxnas, eller lärarens, 

ansvar för att, med olika metoder och förhållningssätt, leda verksamheten försvunnit. Detta 

kommer alltid att finnas där och ska alltid finnas där. I den gamla läraridentiteten fanns allt 

som oftast en distanserad hållning till eleverna som tecken på auktoritet och rätt till respekt. 

Tvärt emot dagens lärare som enligt Kernell menar att en nära lärar – elev relation innebär en 

ökad respekt och snarare färre tillfällen då man som lärare måste höja rösten. En ökad aktning 

uppstår istället mellan lärare och elever.  

B. Dahlin, Ingelman och C. Dahlin talar i Besjälat lärande (2006) om vikten av att ”besjäla 

stoffet” i undervisningen, vilket betyder att ha en inlevelseförmåga och på så sätt ”lyfta” 

innehållet. De menar också att läroböckerna i skolan ofta är ganska fantasilösa och inget 

vidare att förlita sig på när det kommer till att fånga elevernas intresse. Vidare menar de att 

det också är viktigt att berätta om egna upplevelser. När lärarna tar elevernas personliga 

upplevelser på allvar får eleverna känna sig viktiga och betydelsefulla. Detta gör 

undervisningen relevant för dem. De lyfter som exempel fram de samhällsorienterade 

ämnena, där man ofta kan utgå ifrån egna upplevelser för att sedan gå över till det mer 

faktabetonade. Vad har eleverna för uppfattning om demokrati? Vilka upplevelser av 

främmande religioner finns i gruppen? Just den sista frågan blir naturligtvis extra relevant i 

det här fallet, men om jag för stunden håller mig till det generella resonemanget så betonas 

just strävan efter att göra undervisningen ”levande” för eleverna genom bland annat deras 

egna upplevda händelser, erfarenheter, tankar och åsikter. Detta är också lika med det jag-du 

förhållandet som jag nämnt tidigare genom Olivestam (2006).  

Mats Danell redogör för elevinflytandes utveckling inom skolan i På tal om elevinflytande – 

Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal (2006). Han menar att även om läroplanerna 

mer och mer kom att belysa elevernas inflytande, så betydde inte detta att det fick något större 

genomslag ute i själva undervisningen. Under 1990-talet genomfördes flertalet projekt för att 

öka elevinflytandet i skolan i allmänhet, och i undervisningen i synnerhet. Eleverna skulle få 

vara med och påverka arbetsformer och också få ett ökat ansvar för sitt eget lärande. Under 

80- och 90-talet genomfördes många utredningar som visade att elevernas inflytande inte 

levde upp till läroplanernas mål. Elevinflytandet var begränsat till frågor rörande 

elevutrymmen, klassresor och arbetskamrater. Några antydningar till att eleverna fick chansen 

att påverka sin utbildning fanns inte, och eventuella förslag som kom från elever ledde sällan 

till någon förändring.  

I rapporten Inflytandets villkor (Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden 1999) som redovisar 

41 skolors arbete med elevinflytande framgår att lärares vanligaste uppfattning är att 

elevinflytande främjar lärande och ökar studielusten hos eleverna. Just inflytandet upplevs av 

lärare fungera som en faktor för att starta elevernas ”inre motor”. Rapporten nämner också 

kopplingen mellan inflytande i undervisningen och ansvar för eget lärande. Undersökningens 

resultat visar att ansvaret ökar i takt med inflytandet. Ansvarstagandet leder också till samtal 

om kunskapsmål som eleven ska nå, och även att utvärdering av arbetet blir en självklarhet. 

Men också det motsatta synsättet presenteras. Några lärare anser att ett ökat elevinflytande 

minskar lärandet, eftersom processen blir längre då ett elevinflytande kräver tid för samtal och 

reflektion vilket i sin tur tar tid från lärande. Nu är det några år sedan denna rapport gjordes 
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och det sistnämnda synsättet har förmodligen minskat rejält kan jag anta, eftersom 

elevinflytandet snarare fått en ökad roll och betydelse i skolan och dess styrdokument. 

Läroplanerna har länge menat att skolan ska fostra demokratiska medborgare och en 

förutsättning måste då vara att skolan är demokratisk i det att alla har rätt att göra sin röst hörd 

och få vara med och påverka.  

Tanken om att ett ökat elevinflytande generar ett ökat engagemang presenteras i flertalet 

källor. Gunvor Selberg visar i Främja elevers lärande genom elevinflytande (2001) en 

undersökning gjord redan 1976 där det framgår att elevernas engagemang ökar om de får 

möjligheten att påverka sin arbetssituation. Jag nämnde tidigare Mats Danells resultat i På tal 

om elevinflytande – Hur skolans praktik formas i pedagogers samtal (2006) som visar att de 

flesta förändringar inom skolan tar lång tid från att ett beslut fattats på central nivå till att det 

verkställs och efterföljs ute i skolans verksamhet. Förvisso är ett ökat elevinflytande ingen 

snabbt genomförd förändring då den kräver ett nytt förhållningssätt till undervisningen. 

Speciellt i början då detta infördes i läroplanerna. Hur och på vilket sätt skulle läraren förhålla 

sig för att eleverna skall bli delaktiga? Idag är denna tanke förmodligen väl grundad hos de 

flesta i skolan och framförallt hos de som nyutexaminerade kommer ut i verksamheten. 

Huruvida det sedan efterlevs återstår att se. Selberg (2001) menar att ”en hög grad av 

elevinflytande är långt ifrån inbyggt i de vanligaste undervisningsmodellerna i dagens skolor” 

(s. 39). Vidare går Selberg in på lärandeprocessen och menar att denna kräver aktivitet från 

både de som studerar och lärarnas sida, vilket säkerligen, förmodar jag, är en självklarhet för 

många lärare. Likaså att dialogen är väldigt viktig. Selberg menar, att det är i dialogen i 

lagarbetet som elever tillvaratar den inlärningsresurs som ligger i det egna tänkandet, eftersom 

de där får formulera sina egna kunskaper. Just i detta samspel med andra tillvaratar läraren 

elevernas resurser att dels lära sig själva men och lära varandra. 

Selberg (2001) pekar också på tidigare studier som visar att ytterligare en viktig aspekt är att 

eleverna blir tvungna att sätta sina egna mål i lärandeprocessen, samt planera sin egen kurs 

med de grunder han/hon vill täcka och problem som ska lösas osv. Läraren fungerar här som 

en handledare och rådgivare under processens gång. Selberg sammanfattar tankegångarna om 

elevinflytande på följande sätt: 

Motivet för att vilja lära sig bygger på intresse och behov. En förutsättning för lärande är att 

läraren då utnyttjar den drivkraft som finns inom elevernas intressen och behov. Det leder till 

aktiviteter hos eleverna och eleverna får då möjlighet att utöva inflytande i det lärandet. När 

läraren blir lyhörd för elevernas intressen och behov, uppstår dialogen som arbetsform. Hela 

situationen leder till lärande (s. 49). 

Selberg listar också några centrala punkter som leder till att eleverna får djupare insikter, mer 

beständiga kunskaper och ökad lust att lära: 

1. Att eleven känner en tilltro till sin förmåga att utveckla både sig själv och andra i 

samhället. 

2. Att eleven får bygga på sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 

3. Att eleven aktivt får delta i arbetet genom att initiera, planera, genomföra, bearbeta 

och värdera lärandet inom skolan. 

4. Att eleven får tid för att arbeta med sina frågor och reflektera över sina erfarenheter. 

5. Att eleven får lära sig från många olika källor. 
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6. Att eleven får göra sina egna observationer och upptäckter. 

En viktig poäng, som Selberg presenterar, är enligt min mening, det faktum att både lärare 

och elever är vana vid att lärarna är de som ensam ansvarar för undervisningen och man måste 

lära sig att frångå detta synsätt. För att anknyta till det som sagts i det föregående ämnet antar 

jag att just detta sistnämnda, att bryta gamla vanor, är anledningen till att förändringsprocesser 

inom skolan ofta tar lång tid. Läraren är självklart den som ska ha det yttersta ansvaret för 

undervisningen, vill jag poängtera, men med en ökad möjlighet till inflytande för eleverna.  

3.4 Elevinflytande i religionsundervisningen 

Religionsundervisning är förenad med ett stort ansvar. Frågor som för en del elever är helt utan 

laddning kan för andra vara av yttersta vikt. Av det skälet är det nästan omöjligt att vara 

religionslärare. (s. 191)  

Orden i citatet ovanför är hämtade ur Hans Loretz bok Skolan som mångkulturell arbetsplats 

(2009). De visar på en komplicerad verklighet som många lärare står inför idag i flertalet 

ämnen, men kanske främst i religionsämnet. Det kan låta som en väldigt negativ inställning 

som man som lärare inte bör ha med sig eftersom det kan ge en känslan av att det är lika bra 

att ge upp. Men frågan man kan ställa sig från detta citat är kanske snarare hur elevers olika 

uppfattningar i olika religiösa, etiska eller andra livsåskådnings frågor kan vändas till en 

fördel och tillgång i klassrummet?  

Inger Nordheden (1996) skriver följande i boken Den mångkulturella skolan:  

Inlärning är att ändra sin omvärldsuppfattning, har läsforskaren Bo Sundblad sagt. Det måste 

vara något av det viktigaste skolan kan syssla med, men också det svåraste. Jag ska beskriva 

mitt arbete i en klass med många invandrarbarn. Mycket kommer att handla om religion. Detta 

inte för att jag på något sätt är aktivt religiös, utan för att det visar sig att just religionen har en 

tendens att gripa tag i människor och få dem att ställa frågor och att på så sätt utveckla sitt 

tänkande. […] Kan svenska barn och barn till invandrade föräldrar vara till glädje för varandra? 

Kan man utnyttja det faktum att man i sin klass nästan har hela världen representerad? Kan vi 

lära oss något av varandra? Jag svarar ett bestämt ja på dessa frågor, men menar att det inte 

kommer av sig självt (s. 54). 

Nordheden lyfter här fram själva kärnan i min uppsats och jag delar också hennes uppfattning 

om ett bestämt ja på ovanstående frågeställningar. Nordheden menar vidare att känslan av 

solidaritet inte uppstår bara för att man har elever med ursprung från olika delar av världen i 

samma rum, utan man måste belysa själva företeelsen så att eleverna medvetandegörs om 

detta och på så sätt kan värdera och bearbeta dem. Nordheden menar också att ”man måste 

fokusera skillnaderna för att få syn på likheterna” (s. 54). Hon ger också exempel på olika 

”krockar” som kan uppstå mellan olika elever beroende på bakgrund och uppväxt. Ett 

exempel som hon lyfter var från en klass med hälften svenska och hälften assyriska/syrianska 

barn. Där skulle hon ha några lektioner där man jämförde svenska barns och 

assyriska/syrianska barns sätt att se på kristen tro, något som föga intresserade de svenska 

barnen i början, medan de assyriska/syrianska barnen reagerade precis tvärtom. Nordheden 

menar att barnen, med invandrarbakgrund, som var insatta i det svenska sekulariserade 

samhället innebar att övriga barn blev konfronterade med troende kamrater. Dessutom menar 

hon att som lärare kunde man inte längre behandla ämnet religion lika ytligt som man tidigare 

gjort. Barnen med invandrarbakgrund tvingade henne som lärare att få eleverna att förstå 

religionens väsen och trons styrka, och därtill se religionen som en identitet för många 

människor. Böcker, menar Nordheden, har inte mycket att ge här, utan istället satsade hon på 
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studier i verkligheten, eller att verkligheten fick komma in i klassrummet, och där var troende 

människor en resurs som hon använde sig av.  

En, i mitt tycke, viktig punkt som Nordheden belyser är att om man har många elever med 

invandrarbakgrund i klassen så ökar toleransen för det som är annorlunda men man måste 

nyttja detta faktum i undervisningen. Just den delen där elevers egen praktiserande tro får stå i 

centrum tror jag kan fungera på ett bra sätt för att slå hål på eventuella fördomar som kan 

finnas gentemot många religioner generellt eller gentemot någon specifik religion.  

Lars-Åke Kernell beskriver i Att finna balanser (2002) skillnaderna mellan olika ämnen i 

skolan och hur olika arbetet kan se ut dem emellan. Exemplet som ges är skillnaderna mellan 

skolämnena kemi och religion. I kemiämnet, säger han, vill läraren låta eleverna undersöka 

kemiska reaktioner. Man utgår från en given frågeställning: ”Vad händer då man lägger en bit 

natrium i vatten?”. Eleverna får den utrustning som de behöver för att sedan laborera fram ett 

svar på frågan. Ställer man då denna lektion mot religionsundervisningen där läraren vill 

diskutera skillnader mellan kristendomen och islam utifrån frågeställningen: ”Hur kan det se 

ut på olika håll i världen och i historien då kristna möter muslimer?”. Eleverna redovisar här 

sina egna erfarenheter, diskuterar dessa och försöker finna mönster och generella strukturer 

för att försöka finna svar på frågan. De fördjupar sig i studier kring tro, tradition, kultur och 

livstolkningar samtidigt som de kommer in på områden som lika mycket rör sig inom det 

geografiska, historiska och samhällskunskapsämnet. Arbetet pågår under ett par veckor och 

sedan avslutas projektet med redovisningar, diskussioner osv. Inget enhetligt svar har kanske 

framkommit utan snarare har kanske fler frågor uppkommit än antalet frågor man kunnat 

besvara. Skillnaderna och också svårigheterna ämnena emellan är som Kernell betonar att 

man inom de naturvetenskapliga studierna oftast söker ”riktiga svar” eller ”kalla fakta”, 

medan man inom humanistiska och samhällsvetenskapliga studierna oftare vrider och vänder 

på sina iakttagelser. Man diskuterar olika uppfattningar snarare än att man kommer fram till 

någon konsensus. Här visar Kernell tydligt på att olika ämnen ser olika ut både i arbetssätt och 

när det gäller målet som läraren kan ha med undervisningen. Det bekräftar Loretz (2009) 

uppfattning om svårigheten att vara religionslärare. Av den anledningen finner jag det extra 

intressant att titta på elevinflytandet i religionsundervisningen. 

Max Strandberg resonerar på följande sätt angående elevers olikheter i boken Den 

mångkulturella skolan (1996): 

Det är inte ovanligt att man i invandrarskolor tycker att man ska behandla alla lika och 

inte bry sig om varifrån eleverna kommer. Men muslimer och hinduer har olika 

önskningar och olika behov. Det som är lätt för zigenska barn kan vara omöjligt för 

somaliska elever. Svenska barn kan mycket om naturen, medan ortodoxt kristna kan 

många av berättelserna i Gamla Testamentet. (s. 110) 

Resonemanget fortsätter om att skolan ska ta hänsyn till olika kulturella och religiösa förbud 

som kan finnas och som, om jag tolkar det rätt, man måste ta hänsyn till speciellt om man 

lever efter devisen, eller åtminstone har ambitionen att uppnå, ”en skola för alla”. Men det 

som får ses som min tes i arbetet är tanken om att diskutera dessa olikheter och nyttja dem i 

syftet att få en ökad förståelse för olika kulturer och religioner. Strandberg belyser detta delvis 

i förbifarten i sista meningen i citatet ovan där han pekar på olikheter och elevers olika 

kunskaper. Generellt sett stämmer detta, svenska elever kan ofta, i jämförelse med ortodoxa 

kristna elever, mindre om sin religion. Men oavsett detta kan eleverna tillföra diskussionen 

intressanta frågeställningar utifrån den uppfattning eleverna själva har även om kunskapen 

inte alltid ”stämmer med verkligheten”, så är det ändå deras egen tro och föreställning. 
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Strandberg fortsätter också resonera på ett liknande sätt som väckt mitt intresse för 

elevinflytande i religionsundervisningen genom att fråga: ”ser något värde i det som barnen 

bär i sina ryggsäckar?” (s. 110). En högst relevant frågeställning för de flesta skolor och lärare 

idag. Som svar på frågan konstaterar Strandberg att ”ha invandrare i klassen är en tillgång för 

hela klassen” (s. 111).  

I Kan du höra vindhästen? (2009) diskuterar Kjell Härenstam i ett avsnitt om 

religionsundervisningen huruvida man ska lära om och/eller lära av religioner. Med andra ord: 

ska undervisningen innehålla ren faktakunskap så eleverna får lära sig om religioner eller ska 

man kanske ha inställningen att vi ska lära någonting av religionerna? Härenstam konstaterar 

också, eller snarare frågar sig: vad sker när samhället blir mer och mer mångkulturellt och 

religionsundervisningen måste ta hänsyn till att flertalet elever tillhör andra religioner och 

traditioner än den traditionellt kristna? Härenstam finner att den mångkulturella situationen 

ger upphov till möjligheten att lära av och inte bara om. Jag vill betona ordet möjlighet till att 

lära av och inte bara om. Det finns naturligtvis inga garantier för att alla klassrum kommer att 

innehålla representanter från världens alla hörn där alla praktiserar en specifik tro, snarare är 

det högst osannolikt att det kommer att ske, men de religioner som eventuellt finns 

representerade borde eleverna ges möjlighet att berätta om för sina klasskamrater så länge 

eleven själv vill detta. Olivestam (2006) diskuterar autentisk eller instrumentell 

religionsundervisning i Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen. Han talar om att läroboken inte behöver vara styrande i 

undervisningen utan kan frångås eller kompletteras på olika sätt. Speciellt om lärarens 

intention är att eleverna ska få nå autentiska upplevelser såsom exempelvis verkliga föremål, 

företeelser och miljöer. Ett sätt att skapa autentiska upplevelser är bland annat att vistas i 

autentiska miljöer som en kyrka etc. Finns inte möjligheten till detta så kan exempelvis film 

fungera bra som en väg in till religionskunskapen.  

3.5 Elevinflytande i läroplanerna 

Vad säger då läroplanerna angående elevinflytande i undervisningen? Finns det något där som 

kan styrka tanken på att elever ska kunna vara en aktiv del i undervisningen och att vi ska 

kunna lära av varandra, och framförallt lära av elever med en annan kulturell och/eller religiös 

bakgrund? Det finns i dagsläget fyra stycken aktuella läroplaner för grundskolan samt 

gymnasiet och det är nya Lgr11 samt gymnasiets Gy11. Fortfarande används dock de äldre 

läroplanerna för de som detta läsår går i årskurs 9 i grundskolan, Lpo94, och i gymnasiet, 

Lpf94. Kursplanerna Lpo94 och Lpf94 lämnar jag dock okommenterade eftersom de bara 

används för några enskilda årskurser i dagsläget för att slutligen frångås helt. 

Om vi börjar med att se på vad nya läroplanen, Lgr11, säger angående elevinflytande i skolan 

och i religionsundervisningen så följer här nedan några exempel även om det är långtifrån 

alla. Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag går följande att hitta: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger 

en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in 

i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 

möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (s. 7)  

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. (s. 8. Min 

kursiv) 
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I första citatet här ovan så ser vi att läroplanen betonar skolan som en kulturell mötesplats, 

och dessutom samhällets ”internationalisering”, som både innebär att vi måste få en förståelse 

för och att kunna se värdet i denna kulturella mångfald. Min tes är här att skolan skulle kunna 

göra mer för att öka denna förståelse och på så sätt minska många fördomar som finns i 

samhället. Speciellt religionskunskapen blir det forum för att diskutera olika religiösa, såväl 

som kulturella skillnader. Det andra citatet stärker de punkter som jag redan berört: att vi som 

lärare ska uppmuntra elever att vara en del av undervisningen och få berätta om, exempelvis, 

sin personliga tro och livsåskådning. 

Under övergripande mål och riktlinjer  i läroplanen står det bland annat att läraren ska: ”öppet 

redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (s. 13). Förvisso 

står det att ”läraren ska” men detta sker naturligtvis tillsammans med eleverna. Slutligen 

under kursplanen för religionskunskap står bland annat att: ”Undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen” (s. 186). Just delen ”i det 

egna samhället” tycker jag kan uppnås genom att bland annat möta och presentera den 

religiösa mångfald som ofta finns i klassrummet eller på skolan. Detsamma gäller följande 

stycke som också är hämtat ur kursplanen för religionskunskap: 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka 

och leva. (s. 186) 

Flertalet av de punkter som jag lyft fram från nya läroplanen Lgr11 kan uppnås med hjälp av 

ett ökat elevinflytande, rätten att diskutera och samtala om den egna synen på till exempel 

livsfrågorna, gudsföreställningar, döden osv.  Undersöker vi vidare Gy11 som då är 

gymnasieskolans läroplan så hittar vi följande stycke under skolans värdegrund och uppgifter 

som överensstämmer med tidigare nämnda stycka ur grundskolans Lgr11: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

stället höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och 

ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. (s. 2) 

Under samma avsnitt i Gy11 hittar vi också följande formulering: ”Skolan ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” (s. 2). Just att belysa olikheter 

och ge utrymme för dem är centrala delar i skolans läroplaner. Även mångfalden belyses i 

Gy11 under Skolans uppdrag där det står att: 

 
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. […] Det internationella perspektivet ska 

också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (s. 4) 

 

Under Kunskaper och lärande framkommer väldigt tydligt synen på elevinflytande och 

nyttjandet av elevernas egen kunskap genom följande ord: 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 

väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och 
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erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. (s. 

5. Min kursiv) 

Just dessa rader visar att skolan ska ta till vara på elevernas kunskaper och även att detta är 

tänkt att appliceras på alla ämnen och kunskapsområden däribland naturligtvis 

religionsundervisningen. Jag kan alltså finna stöd i läroplanerna för min tes att nyttja elevers 

kunskaper och erfarenheter i och av ämnet religion. Något som är tydligt uttalat att skolan ska 

göra. Det kursiverade i citatet ovan kan knytas till Olivestam (2006) och hans tankar angående 

ämnets utveckling som kräver prioritering från läraren eftersom ämnes stoff ökat samtidigt 

som undervisningstiden minskat. 

Även för Lärarens riktlinjer i läroplanen Gy11 framgår det att man ska ”utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s. 6) där just begreppet 

”erfarenheter” får ses som klart relevant för min frågeställning. Även under elevernas mål 

enligt läroplanen så framgår det att de ska kunna ”samspela i möten med andra människor 

utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (s. 7).  

 

Flertalet punkter finns också i både dessa läroplaner som tar upp elevernas möjlighet att 

påverka, ta ansvar för sina studier och andra delar som kan uppfyllas genom ett ökat 

elevinflytande. Exempelvis följande stycke är hämtat ur Lgr11: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. (s. 15) 

 

Det man absolut kan konstatera efter att ha tagit del av de aktuella läroplanerna är att 

elevinflytande i undervisningen ska få finnas och elever ska både få ta del av och lära sig om 

människors olika religiösa liv. Det finns naturligtvis inga krav på att eleverna är tvungna att 

berätta om sin personliga tro, men om eleven vill så ska detta självklart uppmuntras, vilket jag 

också finner att det gör i skolans läroplaner. 

3.6 Mångkulturen i skolan 

Lars Gustaf Andersson behandlar kulturell identitet i Skolan och de kulturella förändringarna 

(1999) och redan tio år tillbaka kan han mena att lärarna idag står inför väldigt stora 

utmaningar och att dagens skola skiljer sig markant från gårdagens. Andersson nämner 

flertalet punkter där arbetet förändrats, däribland att det pedagogiska arbetet problematiserats 

och således också lärarrollen. Skolämnena har förändrats men också skolmiljön och eleverna. 

Det finns ingen ”kulturellt homogen” grupp i skolan och det mångkulturella samhället sätter 

sin prägel på skolans vardag. Det finns en klart större etnisk mångfald i klassrummen och 

även en mångfald av kulturell identitet. Denna mångfald som idag är än större måste lärare 

kunna hantera och även lyckas förmedla ett kunskapsstoff som når alla. Andersson resonerar 

vidare att det kan vara en problematisk situation, men att vi kan och bör dra en pedagogisk 

nytta av mångfalden, att utgå från klassrummets olikheter och ur det få lärdomar. 

Det känns dock relevant att nämna de eventuella problem som kan komma ur en 

mångkulturell elevsammansättning. Pirjo Lahdenperä tar upp detta i Interkulturellt ledarskap 

(2008) där hon bland annat gjort en rektorsstudie och frågat vilka problem och svårigheter 

som kan komma ur att elevers sammansättning var mångkulturell. Flera rektorer pekade dock 



15 
 

på att mångfalden bland elever inte var ett problem, utan snarare segregationen i 

bostadsområdet. Bostadsområdets socioekonomiska karaktär med bland annat hög 

arbetslöshet bland föräldrar, låg utbildningsnivå, utanförskap och sociala problem ansåg man 

var ett större problem snarare än eleverna i sig. Vidare pekade man på att personalsituationen 

på skolan kunde vara problematisk med många lärarbyten och rektorsbyten. Även stor 

omsättning bland elever nämndes på grund av utflyttning, inflyttning och således en ständig 

förändring i elevunderlaget.  

Lahdenperäs (2008) studie visar också några problem väl värda att belysa, däribland 

interkulturella konflikter, etiska konflikter och dilemman och negativa attityder, fördomar och 

rasism. Jag ska nu kortfattat redogöra för vad Lahdenperäs studie säger om just dessa exempel 

som jag valt ut: 

Interkulturella konflikter – Världskonflikter som religiösa konflikter, spänningar mellan USA 

och den muslimska världen och konflikter i ursprungslandet orsakade konflikter bland 

föräldrar i bostadsområdet och påverkade då självklart också skolorna. Bråk och rädsla på 

skolan kunde uppstå mellan barnen på grund av dessa konflikter. 

Etiska konflikter och dilemman – Problem kan också uppstå, nämnde rektorerna, när man som 

rektor eller pedagog hamnade mellan den svenska lagstiftningen och kulturell tradition som 

exempelvis att lova bort en dotter. Flera punkter nämndes i den kategori som kvinnlig 

könsstympning, tidiga giftermål eller att undanhålla information om elevers uppförande om 

man med säkerhet visste att barnet skulle få stryk hemma.  

Negativa attityder, fördomar och rasism – De intervjuade nämnde också olika negativa 

attityder, fördomar och rasistiska uttalanden från både andra elever som lärare och föräldrar. 

Rektorerna efterfrågade också mer kunskaper i personalgruppen om att hantera olikheter samt 

nya invandrargrupper. 

Problematiken som nämns här ovanför är inte nödvändigtvis något som finns i alla skolor men 

de är hämtade ur verkligheten och därför relevanta att nämna. Vi bör vara medvetna om att de 

kan uppstå. Det sista som jag nämnde, att rektorerna efterfrågar ökade kunskaper i 

personalgruppen tror jag är extremt viktigt för att dels kunna belysa konflikter som uppstår 

och dels kunna diskutera dem med eleverna. Eventuella problem som påverkar eleverna eller 

deras föräldrar eller bostadsområdet kan man inte ”sopa under mattan”. Dessa problem bör 

lyftas upp även om det kan vara känsligt för många. Målet behöver inte heller vara att lösa 

alla världens konflikter under lektionerna utan snarare att få lyfta fram olika åsikter, så att 

eleverna får ventilera dessa under ordnade former och då även lära sig hur man ska hantera 

konflikter. Detta är en väg att förhindra och lösa kulturellt och religiöst orsakade bråk bland 

elever. Naturligtvis ställer detta stora krav på lärarna så den kunskap som rektorerna 

efterfrågar för personalgruppen tror jag är oerhört viktig att de får.  
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuade lärarna som presenteras som lärare A, B, 

C och D som nämnts under urval och avgränsning. Resultatet av intervjuerna presenteras och 

följer mina syftesfrågor. Diskussionen av intervjuerna följer i kapitel 5. 

4.1 Användandet av elevers kunskap i religioner 

Hur använder lärare elevers kunskap och insyn i olika religioner och kulturer i 

religionsundervisningen? 

Synen på användandet av elevers kunskaper inom olika religioner var genomgående 

någonting positivt hos de intervjuade lärarna även om nackdelar också nämndes som jag 

senare kommer redogöra för. En viktig del som alla tillfrågade lärare nämner är respekt för 

eleverna och deras eventuella tro. Lärare C framhöll detta speciellt och menade att inför varje 

moment i religionsundervisningen så börjar läraren med att tala om respekt för varandra och 

för varandras tro. Det etiska och moraliska förhållningssättet till olika religioner. Men det 

gäller inte bara inför en specifik tro som sådan utan respekten måste också finnas från lärarens 

sida gentemot eleven/eleverna när det handlar om deras egen tro. Det är långt ifrån säkert att 

en elev vill dela med sig i en klassrumssituation och det får aldrig bli utpekande i den 

meningen att man som lärare säger ”men du som är… vad säger du om…”, eller liknande.  

Lärare C menar att det är viktigt att dialogen sker innan lektionen där man diskuterar om 

eleven är intresserad av att delta på något vis. När det kommer till diskussioner i klassrummet 

så väljer eleverna själva hur mycket de vill dela med sig och hur privata de vill vara. Ett 

konkret exempel på detta var en elev från mellanöstern som var troende och som läraren 

pratade med innan en lektion om synen på giftermål, och frågade om eleven var intresserade 

av att delge hur man i dennes religion såg på giftermålet, och det hade inte varit något 

problem. Lärare C poängterade, precis som de övriga lärarna, att det är väldigt berikande när 

någon elev är beredd att dela med sig av sin tro för då får religionen ett ansikte och blir inte 

bara en teori. Läraren formulerade sig på följande sätt: 

Jag tror att det skulle vara väldigt berikande om det själva var beredda att dela med sig för då 

blir det ett ansikte på religionen och inte bara teorier. ”Jaha du tror på det här...”, ”okej hur 

kommer…”, då blir det mer verkligt på något vis. 

Det sistnämnda, att religionen får ett ansikte, trodde lärarna också kunde hjälpa till mot 

eventuella fördomar. En av de intervjuade, lärare D, betonade just detta att om någon eller 

några elever tänkt exempelvis ”alla muslimer är extremt fundamentalistiska”. Så kommer det 

någon elev, eller finns någon elev, i klassen som är muslim men som tar ganska lätt på det, 

eller har en egen uppfattning om olika saker och ting. Då ser övriga att det finns väldigt 

många olika sätt att tro på inom alla religioner och inte bara inom kristendomen som vi i 

Sverige oftast är mest bekant med.  

Lärare A nämnde också de olika högtiderna som firas av olika elever. Ibland måste någon 

vara ledig för att fira någon speciell högtid som finns i deras religion och då kan de eleverna 

få berätta för övriga klassen vad de ska fira och varför man firar det. Det brukar de andra 

eleverna i klassen tycka är väldigt intressant att höra om. Även lärare A underströk att genom 

detta så blir religionerna mer ”levande”, när många elever som inte har någon religion eller 

tro får se att det faktiskt finns religiösa människor i dess närhet och folk som faktiskt tror på 

någonting och praktiserar denna tro. Ännu ett exempel som nämndes var elever som ber fem 

gånger om dagen och således också går iväg på skolan ibland för att göra det vilket har lett till 
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en ökad förståelse och respekt hos många. Återigen betonades dock vikten av att eleverna 

själva vill eller vågar dela med sig. Även språket kan vara begränsande då elever som inte 

behärskar svenska jättebra kanske inte är intresserade av att ställa sig inför klassen och 

berätta. Men de elever som gör det brukar bidra till ett väldigt uppskattat inslag i 

undervisningen och ofta har övriga elever i klassen mängder av frågor som de vill ställa.  

Att ”våga” eller ”vilja” dela med sig av sin tro var återkommande i intervjuerna. Lärare D gav 

som exempel elever som hade en laestadianskbakgrund och således var väl bevandrade i 

kristendomen och kunde briljera med sina kunskaper skriftligt men som också betonade att de 

inte var intresserade av att diskutera det muntligt. Dessa elever ville, trodde lärare D, behålla 

någon form av fasad inför övriga gruppen och inte visa klassen att ”såhär duktig är jag när det 

kommer till kristendomen”. Lärare D gav även exempel på motsatsen där läraren haft elever 

som varit till exempel Jehovas vittnen och som coachat en hel grupp för att göra ett 

grupparbete om just sin tro vilket var både intressant och bra. Problemet, ansåg läraren, var att 

de inte kunde ”backa bak” och se sin tro utifrån, vilket är svårt för alla. Lärare D sa också att 

hon var väldigt försiktig med att använda elevers egen tro i undervisningen, dels av 

ovannämnda skäl, att kunna ta ett steg tillbaka och se sin tro utifrån, men också för att läraren 

uppfattade det som en kränkning att gå in och gräva i elevernas privata tro i för stor 

utsträckning. Läraren sa att: 

Jag är nog… väldigt försiktig med att använda elevers egen tro i undervisningen. Det är om 

någon elev kliver fram själv och säger ”jag vill”. Någon gång har jag haft någon elev som har 

varit Jehovas vittne eller som har varit någonting annat och som har coachat en hel grupp ibland 

för att göra ett grupparbete om sitt. Dom har velat visa att ”såhär tror vi” och velat berätta det 

för de andra. Och det är ju intressant och bra […] Men om de inte gör det själv eller säger själv 

att det här vill jag berätta om min egen tro så frågar jag inte. För jag uppfattar det som en 

kränkning att gå in och gräva i deras privata tro allt för mycket. Förutom när jag gör allmänna 

skrivuppgifter och så. Så jag är nog ganska dålig på att lyfta fram det.  

Lärare D brukar ha en skrivuppgift åt eleverna där de får berätta om sig själva, vad de vet om 

religion, om de har någon tro, om de rest till några länder där de praktiserar någon speciell 

religion, med andra ord om eleverna besitter några extra kunskaper om någon religion. I 

denna uppgift är det upp till eleverna själva att avgöra vad de vill skriva om sin eventuella 

personliga tro. Om läraren sedan går in i ett arbetsområde som berör någon elev mer specifikt 

så har läraren då kunnat säga till eleven att om jag nu säger något som du uppfattar som fel så 

får du mer än gärna korrigera mig. En intressant sak som lärare D nämnde var att många 

elever, exempelvis muslimer som läraren haft, även de ofta varit sekulariserade och hade 

således ganska grunda kunskaper om sin tro. De kunde ibland vara mer muslimer till namnet 

snarare än att de var så aktiva och kunniga i sin religion. Men lärare D såg framförallt ett 

etiskt dilemma i att gå in i elevers personliga tro. Ofta i klassrumsdiskussioner kommer dock 

frågan från eleverna vad läraren själv tror på, då menade denna lärare att om man själv 

svarade att det var en privatsak så signalerade man till eleverna att ”detta är en farlig sak att 

diskutera så det kan inte ni heller prata om”. Så för att få en öppen diskussion i klassrummet 

måste man som lärare vara beredd att kunna svara på dessa frågor. Lärare D har också använt 

sig av skolprästen som kommit in på lektionen och på så sätt har eleven fått chansen att fråga 

om dennes tro. I just dessa diskussioner kan eleverna ta upp ”så här tror jag” eller liknande 

inför klassen men då sker det mer spontant snarare än på något organiserat sätt. Men i de 

grupper läraren haft, där klassrumsmiljön varit sådan att det varit okej att alla öppet berättar 

om sin tro så upplevde läraren en mycket öppnare och bättre stämning. En annan fördel var 

också att de troende eleverna ofta har ett kontaktnät inom sin kyrka eller församling som man 

kan nyttja i undervisningen. Det kan handla om studiebesök eller gästföreläsare och dessa 
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elever vet ofta till vem man kan vända sig för att komma i kontakt med någon som är duktig 

på att berätta.  

Lärare A påpekade vikten av att ingjuta självförtroende hos eleverna, så att de som praktiserar 

sin tro, inte tror att det är fel att tro eller att det är någonting som de måste dölja. Detta faller 

på lärarens lott att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga så de vågar berätta. Läraren 

berättade bland annat om en elev som inför klassen berättade om hur de fått fly från sitt 

hemland, vilket var en väldigt gripande historia, som berörde klasskamraterna djupt. Detta, 

menade lärare A, var ett bra sätt för att få övriga elever att förstå hur det kan gå till när de som 

kommer till Sverige måste lämna exempelvis krigsdrabbade länder, en kunskap som för 

många lärare bara blir teorier/historier när de berättar medan det i detta fall blev betydligt 

verkligare. Just tryggheten visar sig viktig, ansåg läraren, för att eleverna ska vilja eller våga 

dela med sig. Bland annat hade lärare A tidigare haft laestadianer som inte velat dela med sig 

av deras religion eftersom det fanns mycket fördomar på skolan om just laestadianismen. Jag 

tolkar detta som att skolmiljön är väldigt viktig för att eleverna ska känna sig bekväma med 

att diskutera den religion de praktiserar eller överhuvudtaget bara våga visa den. Två av 

lärarna, lärare A och D, nämnde också åldern på eleverna som extra känslig när de går i 

högstadiet eller på gymnasiet. De menade att det är mycket som händer runt eleverna i denna 

ålder överhuvudtaget så att känna sig själv säker och trygg i den tro som de praktiserar kan 

vara problematiskt nog. Att då berätta om det för sina klasskamrater kan ofta vara en väldigt 

stort steg oavsett hur väl man känner personerna i klassen. Att en elev är troende behöver 

absolut inte vara en hemlighet för de övriga, men trots att alla känner till att den och den 

personen tror på det eller det, betyder absolut inte att eleven är beredd att prata om det inför 

alla. Därför kan det här med dialogen med eleverna inte poängteras nog och som lärare A sa; 

”relationen med eleverna är viktigast av allt!”. Att känna sina elever väl är extremt viktigt så 

man inte ”trampar någon på tårna” eller att någon ska behöva känna sig kränkt i skolan för sin 

tro, vilket vore raka motsatsen mot vad det är man vill uppnå.  

Lärare B nämnde dels att troende elever kunde vara en jättebra källa för att ge en bild av hur 

det kan se ut i exempelvis muslimska länder och att den typen utav kunskap var en stor 

tillgång i klassrummen och i undervisningen. För som lärare, förutsatt att man inte är 

praktiserande muslim, kan man ju endast delge historiska delar och lite allmän kunskap om 

hur livet som muslim är, men det är ju bara positivt om denna kunskap kan hämtas från en 

förstahandskälla. Men, som lärare B såg på det, så ska det ses som ett komplement i 

undervisningen och inte någonting som man bygger upp hela sin undervisning på. Det är ju en 

persons historia och tankar som delges, och när vi talar om religion i undervisningen ska det 

ske i neutral form vilket kanske inte uppnås om det är någon som starkt företräder eller 

förespråkar en religion. 

4.2 Elevinflytandet i undervisningen 

I vilken utsträckning får elever vara en aktiv del av undervisningen och hur ser detta 

elevinflytande ut? 

När jag samtalade med lärarna om synen och användandet av elevinflytande så var de alla 

överens om att elevinflytande var någonting viktigt i skolan och någonting som de alla såg 

som en naturlig del av undervisningen. De var också överens om att de som lärare valde 

arbetsområde allt som oftast, medan elevernas inflytande mest handlade om arbetssätt och 

examinationsformer. De tillfrågade lärarna nämnde också i samtalen de centralt upplagda 

styrdokumenten och kursplanerna som man som lärare måste förhålla sig till och följa vilket 

också begränsar möjligheterna för eleverna att påverka vilket kunskapsområde som ska täckas 
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av. Utöver detta pekade lärare A också på de läsårsplaner som skolan har som säger vad som 

ska avhandlas i årskurs 7, i årskurs 8 och i årskurs 9. Dessa planer har man för att underlätta 

för elever som exempelvis byter klass på skolan så att de ska slippa läsa ikapp någon del av 

kursen eller att eleven läst något som den nya klassen kommer att läsa. Man vill helt enkelt att 

de olika årskurserna ska liga i fas med varandra för att underlätta för eleverna. Däremot 

påpekade lärare B att eleverna kan få vara med och påverka arbetsgången och välja vilket 

arbetsområde man ska läsa vid ett specifikt tillfälle då man väljer utifrån läsårsplaneringen. 

Men samtidigt, menar lärare B, att det inte fungerar i alla klasser. Kanske speciellt med yngre 

elever får man som lärare vara beredd att ta mer ansvar för terminsplaneringen medan 

elevernas inflytande sträcker sig till undervisningsform och redovisningsform. Olikheterna i 

förutsättningar för elevinflytande i olika klasser pekar lärare A, B och C på. Elevernas 

möjlighet till påverkan måste ske inom ramen för styrdokument och kursplaner. En av lärarna, 

lärare D, påpekar att nya kursplanen som kommit för gymnasieskolan är mer detaljstyrd än 

den gamla vilket innebär att läraren tappar en del frihet i planeringen men, som läraren säger, 

samtidigt är den tydligare i vad som ska ingå.  

Ytterligare en punkt som lärarna var överens om var att elevinflytande är en process som 

eleverna måste får möjligheten att lära sig, lära sig ta ansvar för sitt eget lärande. Samtidigt 

finns det elever som har svårt för det också som vill ha klara strukturer där det framgår vad 

som ska göras och hur man ska göra det. Just processtänkandet, att elevinflytandet är något 

som eleverna måste vänja sig vid, menade lärare A märktes i elevernas skolbakgrund 

huruvida elevinflytande är något som man använt sig av. Som exempel gavs elever som gått i 

en skola där man haft 15 glosor i veckan med tillhörande text i läxa. Det är ett arbetssätt som 

de är inkörda i och då kan omställningen bli stor. Det kan också ses hos de elever som gått i 

skola i länder där det traditionella undervisningssättet är dominerande och dessa elever kan i 

det närmaste sakna förmågan att tänka själva och reflektera över sitt lärande. Lärare A berättar 

också att elever kan vara vana lärare som är väldigt auktoritära, medan lärare i svenska skolan 

ofta fungerar mer som en handledare och handleder till kunskap, vilket är ett arbetssätt som 

passar en del men inte nödvändigtvis alla elever. Här finns också olikheter i den svenska 

lärarkåren. Det finns fortfarande många lärare som är traditionsstyrda i sin undervisning, i den 

meningen att de utgår från en text, som man besvarar frågor på och sedan avslutar med ett 

prov. Lärare A menade att detta är något som finns i all undervisning och inte bara inom 

religionsundervisningen.  

I samtalet med lärare A angående elevinflytande och det arbete som krävs inom skolan för att 

det ska fungera, så lyfte läraren fram att elevinflytande är något som finns och används redan 

på förskolan. Där får barnen påverka val av lekar osv även om de inte då reflekterar över att 

det är elevinflytande. Detta kan följa med eleverna genom skolåren, att de faktiskt får vara 

med och påverka mycket i skolan, utan att de reflekterar över det. Det kan innebära att eleven 

under utvecklingssamtal inte tycker sig få påverka någonting i skolan, även fast de är med och 

bestämmer mängder av saker, men inte reflekterar över sitt inflytande. Detta tolkar jag som att 

elevinflytande i många fall är väl förankrat i den svenska skolan och kanske till och med en så 

pass naturlig del så att eleverna inte nämnvärt reflekterar över det. Vidare menade lärare A 

också att inom just religionsämnet, som många elever har en negativ inställning till, blir det 

extra viktigt att de får vara med och påverka och säga vad det tycker för att fånga deras 

intresse.  

Den sista punkten jag tog upp i stycket ovanför angående vikten av att eleverna får påverka 

för att fånga deras intresse, poängterar även lärare B som menar att elevinflytande inte bara är 

en rättighet för eleverna, utan också ett bra sätt att motivera dem. Däremot trodde lärare B att 

elevinflytande inte var något genomgående i all undervisning, utan att det snarare sker 
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periodvis, då eleverna får påverka för att sedan återgå till att läraren bestämmer mer. Här 

kunde lärare B se en lucka i läroplanerna, då det klart och tydligt framgår att eleverna ska ha 

inflytande i sin undervisning, men inte i vilken utsträckning eller mer konkret vad det ska 

gälla. Detta kan leda till att många lärare tänker att om eleverna får inflytande i undervisning 

under en period så har man kanske nått upp till målen. Lärare B menade att detta hänger nog 

också samman med att man som lärare har direktiv som ska följas, samt mål som ska uppnås. 

Det skulle inte fungera om eleverna exempelvis ville ha grupparbeten hela tiden. Men även 

om man som lärare ibland måste gå in och styra så är det viktigt att eleverna får känna sig 

delaktiga, får påverka hur det är på skolan, hur de ska arbeta, så att de aldrig känner sig 

maktlösa.  

Lärare C påpekade, angående inflytande på arbetsområdet, att hon ofta utgår från elevernas 

frågeställningar, vad de tror, tycker och tänker om just den religion de ska arbeta om eller 

vilket arbetsområde det handlar om. Vad man ska läsa om är svårt att påverka i någon större 

utsträckning eftersom det finns uppsatta mål och riktlinjer för innehållet i vad kurserna ska 

innehålla. Men det innebär inte att man inte kan utgå ifrån elevernas tankar och funderingar 

och sedan gå vidare och täcka de delar som man ska gå igenom. Detta är ett ingångssätt som 

jag tror kan fungera bra för att fånga elevernas intresse om exempelvis en viss religion. Fler 

konkreta exempel, som lärare D gav, på elevinflytande var när de skulle titta på det religiösa 

livet i närområdet så fick eleverna välja två olika samfund eller något med religiös koppling 

som man sedan skulle jämföra med varandra i grupper. Det kunde då handla om allt från 

healing till någon religion och här har eleverna stora möjligheter att påverka arbetsområdet 

själva och utgå ifrån sina intresseområden. Liknande projekt nämndes där 

examinationsformen varierade där eleverna fick välja mellan prov, redovisning eller att skapa 

en tidning om någon vald religion. En intressant reflektion som lärare D gjort under sådana 

projekt var att de elever som var minst engagerade och tyckte ämnet var minst roligt nästan 

uteslutande valde prov som examinationsform. Ett val som jag personligen inte trodde att 

dessa elever skulle göra, men läraren menade att de valde det trygga, ofta tråkiga sättet som 

inte kräver något engagemang alls. Att göra en tidning däremot kräver att man är lite mer 

kreativ för att hitta på horoskop, korsord eller vad det nu kan vara för en hindu. Det blir, 

påpekade lärare D, nästan en överinlärning i många fall när man väljer den typen av 

examination.  

4.3 Problematik med elevinflytande 

Kan elevinflytande innebära några problem i undervisningen? 

 

Jag diskuterade även om eventuell problematik eller eventuella nackdelar när det kommer till 

elevinflytande i undervisningen med de intervjuade lärarna. Att nackdelarna var betydligt 

färre än fördelarna var de alla rörande överens om men det betyder inte att det inte kan finnas 

en problematik i det och det tänkte jag redogöra för här. 

 

Lärare A menade att om eleverna helt får styra undervisningen så blir det inte lyckat: 
 

Jag har testat lite olika varianter och jag kan säga som så att om eleverna helt ska styra 

undervisningen så blir det pannkaka. Därför har jag kommit fram till att om jag väljer 

arbetsområde så får de sen fylla på med processen, vilka böcker de ska använda, vart de ska 

hämta kunskapen och hur de ska examineras då funkar det. 

 

Lärare A sa också att eleverna inte har den insyn i betygskriterier eller vad de ska ha med sig 

rent kunskapsmässigt. En annan lärare, lärare B, ansåg att det kortsiktigt kan innebära 
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problem om eleverna blir för ensidig i sina val av arbetsformer eller examinationsform och att 

det kan leda till ifrågasättande när man jobbar med någonting eller på något sätt som just de 

inte gillar. Men på lång sikt menade läraren att det bygger upp elevens förmåga att se helheten 

och lär sig vad just de behöver göra och träna på. Som jag tidigare nämnt så ses 

elevinflytandet som en process som måste arbetas in för att det ska fungera på ett bra sätt.  

 

En fara som lärare C nämnde är att eleverna kanske kan börja tänka i banorna ”hur kommer 

jag lättast undan?” när olika val ska göras. Men det gäller att man som lärare är tydlig med 

vilka målen är och vad som ska uppnås. Eleverna måste med andra ord ha en förståelse för 

vad syftet är med elevinflytandet och de får därigenom möjligheten att jobba på ett sätt som 

tilltalar dem och visar sina förmågor på bästa sätt. När lärare D fick frågan om eventuella 

problem som kan uppstå så pekade den läraren på att man kan tappa fokus i undervisningen, 

att det blir en bristande kvalitet i det man gör och att man som lärare kan låta sig förledas till 

ganska ytliga saker i ämnet. Ett exempel på detta som lärare D upplevt, var att eleverna fått 

välja att fördjupa sig i olika religioner, men ingen hade valt kristendomen. Det slutade med att 

kristendomen fick behandlas hastigt under sista veckorna av kursen. Så här menade läraren att 

det kan gå om eleverna får välja för mycket.  

 

Ett problem som två av de tillfrågade lärarna, A och D pekade på är att elever som har en tro, 

oftast en stark tro, kan ha problem att se poängen med att lära sig om andra religioner eller se 

något värde i den kunskapen. Lärare D pekade också på den nästan motsatta problematiken, 

att elever som inte praktiserar någon tro kan ha den, i lärarens mening, ofta utbredda 

uppfattningen att folk som praktiserar en tro är lite konstiga. Detta menade läraren är ett 

viktigt uppdrag för lärare i religionskunskap att visa på att så är det faktiskt inte. Det finns 

mängder av trosuppfattningar som ger sig uttryck på många olika sätt och det är ingenting 

konstigt med det. Ett exempel som kom upp var en elevgrupp som gjort ett studiebesök hos 

Jehovas vittne. Alla elever skulle delta i någon aktivitet hos någon församling, och denna 

grupp hade efter en gudstjänst hos Jehovas vittnen följt med några hem och fikat och pratat 

religion i flera timmar. När de sedan kom tillbaks till skolan hade de menat på att det var 

väldigt trevliga människor och det hade varit extremt intressant att diskutera med dem. Detta 

anser jag vara ett bra exempel på en skoluppgift där man förhoppningsvis hjälper till för att få 

bort dessa fördomar om religion och religiösa människor.  

4.4 Mångkulturen i skolan 

Hur kan mångkulturen i skolan nyttjas på ett bättre sätt? 

Mångkulturen i skolan har delvis tagits upp under ”Användandet av elevers kunskap i 

religioner” eftersom det avsnittet berörde mångkulturella elever i många delar. Det 

mångkulturella inslaget som finns i skolorna och som de intervjuade lärarna mött, har de alla 

sett som berikande och som någonting positivt. Men vi kom ändå in i diskussionen om 

eventuella problem som kan uppstå eller har uppstått. Lärare A menar att det kan finnas en 

problematik i att få in eleverna i klassgemenskapen. På skolan finns en förberedelseklass som 

nytillkomna elever går i för att lära sig grunderna i det svenska språket innan de kommer ut i 

klassrummen och det har inte funnits någon bestämd plan för hur det ska gå till på bästa sätt. 

När eleverna som nu börjar i framförallt praktiska ämnen och inte de teoretiska så har man 

sällan några ”lära-känna-övningar” som kan fungera som en hjälp för att få in eleverna i den 

gemenskap som finns i klassen. Detta är någonting nytt på skolan ska tilläggas, så rutiner 

kommer och kommer förhoppningsvis förfinas allt eftersom. Men det krävs en öppen attityd 

från självklart lärarhåll, men kanske framförallt från övriga elever på skolan. Även lärare B 
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som intervjuats instämmer i just den punkten med öppenheten från alla på skolan men i 

synnerhet bland övriga elever. Att få till denna öppna attityd kräver mycket arbete från 

skolan. I samtalet med lärare D började vi prata om lärarnas och skolans roll och om arbetet 

blir svårare när man, oftast, bara har eleverna i ett fåtal ämnen några gånger per vecka istället 

för som i yngre åldrar då man har ”sin” klass som man är med i princip hela dagarna. Lärare 

D menade att det kan vara lätt att man som lärare frångår sitt ansvar och tänker ”vad kan jag 

göra som bara har dem en gång i veckan?” men det är viktigt att alla lärare på en skola arbetar 

med gruppgemenskapen. Att man i grupparbeten exempelvis ser till så att alla får jobba med 

alla.  

I diskussionen med lärarna frågade jag också om de upplevt några problem med mångkulturen 

i religionsundervisningen och om det där kunnat uppstå några ”krockar” mellan elever. Jag 

har tidigare nämnt att några av lärarna, A och D, känt att djupt troende elever kan ha svårt att 

se nyttan i att lära sig om någon annan religion. Det svaret kom också fram i diskussionen här. 

Men det ska i sammanhanget tilläggas att detta inte är något generellt problem, snarare 

menade lärare D, att många elever som praktiserar en tro visar stort intresse för såväl 

undervisningen som rör deras religion, som undervisning som berör andra religioner. Skulle 

det i en diskussion om någon religion, som någon eller några elever är troende inom, leda till 

att någon elev blir upprörd eller känner sig stött om någon säger något kränkande eller 

liknande så måste man som lärare vara väldigt noga med att betona ödmjukhet in för andras 

tro, menar läraren. Vem har rätt att säga att den eller den tror fel? Just den aspekten lyfte alla 

lärare fram i någon form, att man måste förankra respekten för andras tankar och åsikter hos 

eleverna tidigt. Lärare B var inne på samma spår, denne menade att det är viktigt att man som 

lärare styr diskussionerna i klassrummet och är en ledare så att inga diskussioner ”spårar ur” 

och kan uppfattas som kränkande för någon. Just den uppgiften är inte alltid helt 

okomplicerad. Diskussioner om slöjor var ett exempel som kom upp, då det mycket väl kan 

finnas någon i klassrummet som har slöja, och då gäller det att få en balanserad och nyanserad 

diskussion som inte kränker den eleven.  

En annan del som både lärare A och D nämnde, var att religionsämnet bara blir mer och mer 

viktigt eftersom bristande kunskaper ofta är en av grunderna bakom olika fördomar som kan 

finnas bland elever, men också i samhället generellt. Den mångfalden som ofta finns i 

klassrummen och dess eventuella funktion, för att minska fördomar eller till och med rasism 

tog jag också upp med de intervjuade lärarna. De menade att den kulturella mångfalden ofta 

har en väldigt positiv funktion mot eventuella fördomar. Lärare B belyste att detta var 

någonting som sker till stor del passivt i klassrummen när en religion exempelvis får ett 

ansikte. En annan lärare, lärare C, sade att det faktum att vi är så sekulariserade i Sverige ofta 

innebär ett större problem, eftersom det sekulariserade sättet att tänka ibland kan göra det 

svårt att respektera någon som har en tro. Vikten av att tala om respekt för andra människor 

och allt vad det innebär kom återigen upp i samtalen.  

Det ska nämnas också att av de lärare jag pratat med, så har de inte i någon större utsträckning 

mött ”krockar” i klassrummet mellan olika religiösa grupper eller liknande, men alla nämnde 

att man som lärare aldrig får vara rädd för att ta tag i situationer som kan uppstå. Det är inte 

alltid man som lärare besitter just de kunskaper som krävs för att lösa varje unik situation på 

plats, om eventuella dispyter grundar sig i någon aktuell händelse eller mellan olika religiösa 

grupper, men flera av lärarna underströk, att man måste våga ta tag i de konflikter som 

uppstår. Relationerna med elever är viktigt att bygga på, så man själv lär känna dem menade 

lärare A. Lärare B poängterade, rent allmänt gällande konflikter på skolan, att man måste 

betona skolans värdegrund, hur vi vill ha det på skolan, vad skolan står för. Detta är delar som 

måste förankras hos alla elever. 
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4.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill jag nämna de åsikter eller tankar som lärarna var överens om och 

vilka det fanns delade meningar om. Som första exempel, där lärarna genomgående var eniga 

i sina svar, vill jag nämna användandet av elevers kunskaper inom religioner som någonting i 

grund och botten positivt. Alla menade att detta var mer än ett välkommet inslag i deras 

undervisning även om det, som lärarna belyste i olika ordalag, måste ske på frivillig basis. 

Lärare A, B och C var alla inne på en liknande linje om att kontakten måste tas med eleverna 

innan lektionen om man som lärare är intresserad av att involvera elevernas egna erfarenheter. 

Lärare D ställde sig däremot tveksam till att ta denna kontakt själv eftersom denna lärare såg 

en risk i att det skulle kunna uppfattas som kränkande för eleverna. I den mån eleverna väljer 

att dela med sig av sin egen trosuppfattning, eller religiösa övertygelse, ansåg lärare D sker i 

klassrumsdiskussioner. Där kan de själva avgöra vad de vill och inte vill säga. Det ska i 

sammanhanget framhållas att alla lärare belyste begrepp såsom respekt i den meningen att det 

inte ska upplevas som kränkande eller uthängande av en elev utan att detta deltanda i 

undervisningen ska, och måste få vara, högst frivilligt. Däremot ansåg lärare A, B och C att 

det inte fanns något direkt fel i att, på tu man hand, fråga en eller flera elever om de är 

intresserade av att bidra på något sätt i undervisning som rör deras religion. Lärare A pratade 

om vikten av goda relationer mellan lärare och elever för att just undvika att det ska kännas 

utpekande eller på något sätt kränkande för elever. Lärare A och lärare D menade också att 

den ålder som eleverna befinner sig i under högstadiet och gymnasiet ofta är extra känslig och 

det är mycket som händer under dessa år. Man kan således inte räkna med att eleverna ska 

vara så pass trygga i sin egen tro att de är intresserade av att dela den med sina klasskamrater. 

Lärare B ansåg att det givetvis var positivt med kunskap som kom från en ”förstahandskälla”, 

men menade att detta skulle ses som ett komplement till undervisningen och inte någonting 

som man bygger allting på. 

I diskussionen om elevinflytande var alla överens om att det var någonting självklart och 

väldigt viktigt i skolan. Elevinflytandet rörde sig dock mest om arbetssätt och 

examinationsformer medan läraren var den som bestämde arbetsområde. Detta motiverades 

genom att peka på kursplaner eller skolans läsårsplaner som man som lärare ska följa vilket i 

sin tur begränsar möjligheten för eleverna att påverka. Alla lärare var också överens om att 

elevinflytande i skolan är en process som eleverna måste lära sig för att det ska bli bra och 

fungera. Lärare A sade att det tydligt syns i elevernas skolbakgrund vad de är vana vid och 

om man som elev är van auktoritära lärare så är det också det man förväntar sig och detta 

påverkar i sin tur möjligheten till ett lyckat elevinflytande. I bakgrunden presenterades också 

tidigare forskning på området som pekade på just denna punkt med de förväntade rollerna i 

klassrummet och att skolorna måste lägga ner arbete på att förändra detta, utan att för den 

skull minska lärarens betydelse.  

De eventuella nackdelar som kan komma ur ett ökat elevinflytande var alla lärare eniga om att 

de var klart färre än fördelarna. Exempelvis belyste lärare D att en av riskerna kan vara att 

man tappar fokus och få en bristande kvalitet i det eleverna gör i skolan. Liknande 

problematik berörde alla tillfrågade lärare där bland annat lärare C sade att man måste få 

eleverna att undvika tänket ”hur kommer jag lättast undan?”. Ytterligare en intressant poäng 

som lärare A och D berörde var att de upplevt att elever med en väldigt stark tro ibland kan ha 

svårt att se poängen i att lärare sig om andra religioner.  

I diskussionen om mångkulturen i skolan var alla intervjuade lärare också överens om dess 

fördelar som någonting berikande och positivt. De ökade mångkulturella inslagen i skolan 

ansåg lärare A och D innebar att religionsämnet som sådant är än mer viktigt idag eftersom de 
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menade att bristande kunskap ofta är en grund bakom fördomar bland elever, men också i 

samhället i stort. Lärare C betonade det faktum att Sverige är ett sekulariserat land och just 

detta sekulariserade sättet att tänka kan göra det svårt att respektera folks tro. Den sista 

punkten om eventuella ”krockar” i klassrummet hade ingen av lärarna någon större erfarenhet 

av. Men de var alla överens att lärare aldrig får vara rädd för att ta tag i eventuella konflikter 

som kan uppstå.  
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5. Diskussion 

Min första frågeställning handlade om hur lärare använder elevers kunskaper i olika religioner 

och kulturer i sin religionsundervisning. Tittar man på religionsundervisningen så är alla 

intervjuade lärare inne på samma linje, att en autentisk inlärning alltid är ett välkommet inslag 

i undervisningen. Religionsämnet ska naturligtvis vara neutralt i den meningen att det inte ska 

förespråka någon religion, men det innebär inte att man inte ska kunna använda sig av 

exempelvis en skolpräst som en av lärarna brukade göra eller genomföra studiebesök, ha 

gästföreläsare och så vidare. Olivestam (2006) diskuterar just autentisk eller instrumentell 

religionsundervisning och menar att läroboken inte behöver vara det som styr undervisningen 

utan menar att man kan frångå den eller komplettera den på olika sätt, exempelvis de jag 

nämnt här innan. Det framgår också i exempelvis Lgr11 att skolan ska vara ”öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram”. Detta innebär ju inte att man inte kan ha ett 

vetenskapligt förhållningssätt till det som framförs av exempelvis en gästföreläsare och sedan 

diskutera det man lärt sig och hur man själv ser på det. Men använder man exempelvis 

elevernas egen tro eller erfarenhet i religiösa frågor, så är det viktigt att man betonar den 

tidigare nämnda respekten för andras åsikter och tankar. Det kan ju samtidigt öppna för 

intressanta diskussioner om elevernas tro och syn på tro utan att på något sätt vara respektlös 

mot de som tror.  

Ytterligare en punkt som lärarna framhöll som en fördel med att använda elevers kunskaper i 

religioner var att det är väldigt berikande för övriga elever att höra om en religion från en 

förstahandskälla. Religioner får i dessa fall ett ansikte och förblir inte bara en teori i 

läroboken. Eventuella fördomar som finns, och exempelvis, fördomsfulla tankar såsom ”alla 

muslimer är extremt fundamentalistiska” kan försvinna eller åtminstone minska, om det 

exempelvis finns en elev i klassen som är muslim men absolut inte är fundamentalistisk. Det 

är, som en av lärarna nämnde, viktigt att eleverna får se hur olika religioner kan se ut och att 

tron ofta är väldigt individuell. Just den poängen lyfte också en lärare fram och menade att 

inslag av elevernas tro i undervisningen bör ses som komplement eftersom det just är en syn 

eller en trosutövning som presenteras. Jag vill dock poängtera den delen som nämndes med att 

ge religionen ett ansikte och att det är berikande för de övriga, kanske framförallt icke-troende 

elev att få höra någon berätta om sitt religiösa liv. B. Dahlin, Ingelman och C. Dahlin (2006) 

skrev som jag visade i bakgrunden om vikten av att lyfta innehållet och att läroböckerna ofta 

är fantasilösa och dåliga att använda för att fånga elevernas intresse. De menar också att det är 

viktigt att ta elevernas erfarenheter på allvar, vilket får dem att känna sig viktiga och 

betydelsefulla, och den gör att undervisningen blir än mer relevant för dem. Just denna 

koppling tycker jag är viktig och visar att eleverna, förutsatt att de vill såklart, ges möjligheten 

att i religionsundervisning dels diskutera sin tro men också får möjlighet att berätta om den 

för andra. Ordet respekt kan inte betonas nog ofta och respekt ska också finnas för elevers tro 

och huruvida det är någonting som de vill dela med övriga eller inte. Men möjligheten tycker 

jag måste finnas där för dem och personligen tycker jag inte det är fel att på tu man hand fråga 

eleverna om de är intresserade av att delge något. Ett eventuellt nej ska självfallet respekteras. 

Flera av lärarna menade också att de haft positiva inslag i undervisningen, där eleverna 

berättat om sin tro, och som fångat övriga elevers intresse. Så det råder, för mig, ingen tvekan 

om att det är ett oftast både positivt och lärdomsfullt inslag i undervisningen.  

Det ska dock nämnas att det fanns en tveksamhet hos några av de intervjuade lärarna inför 

användandet, och kanske framförallt för att fråga om eleverna är intresserade av att prata om 

sin tro. Detta grundade sig främst, som lärare D uttryckte sig, i rädsla för att kränka någon 

elev. Att man som lärare skulle kränka någon av eleverna är i mina ögon något av en 
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mardröm och egentligen raka motsatsen mot vad jag tänker att man skulle vilja uppnå med 

tanken att ge eleverna utrymme i undervisningen att tala om sin egen tro. Jag menar att det 

måste ske på en frivillig basis, som jag tidigare nämnt, och tanken är snarare att lyfta fram att 

det finns de som har en tro och det är absolut inget konstigt i det, vilket jag fått känslan av att 

det kan vara en uppfattning i vårt sekulariserade samhälle. En känsla som lärare D också 

uttryckte under intervjun. Citatet av Loretz (2009) som återfinns i bakgrunden säger att 

”frågor som för en del elever är helt utan laddning kan för andra vara av yttersta vikt" och 

religion är ofta ett laddat ämne för många och detta ska respekteras av en lärare. Vill eleverna 

ha sin tro för sig och vara privata med den så måste de få vara det. Kanske ligger nyckeln till 

att lyckas med detta i just relationerna med eleverna som en lärare var inne på? Att man lär 

känna de elever som man har så gott som möjligt och således undviker att trampa dem på 

tårna. Inger Nordheden (1996) är i Den mångkulturella skolan inne på min linje och menar att 

det faktum att det finns en ökad mångfald i skolan bör nyttjas i undervisningen och att 

eleverna har väldigt mycket att lära av varandra. Men menar också att just detta inte kommer 

av sig självt utan är något som man måste jobba för. Därför tror jag att man som lärare inte 

ska vara rädd för att, personligen med elever och inte öppet i klassrummen, fråga om de är 

intresserade av att dela med sig av sin tro för övriga klasskamrater. Får man ett nej som svar 

så ska detta, som jag nämnt, respekteras medan får man ett ja så tror jag att man har mycket 

att vinna på detta och jag tror man får ett uppskattat inslag i undervisningen och en dimension 

till den som man kanske inte alltid som lärare når eftersom man inte själv kan vara troende i 

alla religioner man undervisar om. I de exempel som jag gav från läroplanerna i bakgrunden 

så framgår det bland annat att man i skolan, enligt Gy11, ska ta tillvara på elevernas 

erfarenheter och kunskaper och med detta menar jag att man som lärare bör försöka nyttja 

eleverna bättre även om det självklart aldrig får kännas kränkande eller påtvingat på eleverna. 

I diskussionen med lärarna angående min andra frågeställning som handlade om i vilken 

utsträckning eleverna får vara en aktiv del av undervisningen och hur det inflytandet såg ut så 

är jag av uppfattningen att alla lärare ser elevinflytande som ett självklart inslag i sin 

undervisning. Åsikterna kan dock skilja lite angående i vilken utsträckning eleverna får 

påverka och vad de får påverka. Mats Danell (2006) menade att även om elevinflytandet fått 

en betydande roll i läroplanerna så har det inte varit någon självklarhet att det gett ett 

genomslag ute i skolorna och i undervisningen. Selberg (2001) påpekade också att elevernas 

engagemang ökar om de får chansen att påverka sin arbetssituation. De intervjuade lärarna var 

inne på samma spår i sina resonemang även om några av dem menade att elevinflytande inte 

fungerar i alla klasser. Men känslan jag fick i samtalen var att elevinflytande är väl förankrat i 

skolan idag åtminstone i de tillfrågade lärarnas arbetssätt. Framförallt rör inflytandet 

arbetssätt och examinationsform men eleverna får chansen att påverka sin utbildning i såväl 

planering som i arbetsform även om styrdokumenten självklart lägger grunden för vad som 

ska ingå och vad som ska uppnås under ett läsår eller kurs. Men min känsla är att elevernas 

åsikter och tankar helt klart tas på allvar från lärarnas sida och de ges chansen, i de grupper 

som det fungerar i, att påverka arbetet i skolan. Selberg (2001) poängterade att både lärare och 

elever är vana vid att lärarna är de som ansvarar för undervisningen och dess utformning. 

Denna tanke publicerades förvisso för ca 10 år sedan, men den har länge funnits i skolan och 

lever till viss del kvar, vad det verkar, i den meningen att lärarna är de som bestämmer och tar 

de slutgiltiga besluten. Men eleverna ges dock möjligheten att inom ramen för styrdokument 

och kursplaner påverka dessa beslut. Men det ska i sammanhanget tilläggas att jag anser att 

lärarna också alltid måste vara de som bestämmer och handleder eleverna i deras val och 

inlärning. Men jag tror också att elevinflytandet kan ökas ytterligare i takt med att eleverna 

vänjer sig vid den arbetsgången. Lärarna som intervjuades menade också att elevinflytande är 

en process som måste arbetas in för att det ska fungera. Selberg belyser också dialogen och 
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dess vikt precis som de intervjuade lärarna gjort. Det är nog också viktigt att elevinflytandet, i 

någon form, kommer in redan tidigt i åldrarna så att det integreras tidigt i det svenska 

skolsystemet. Att eleverna får påverka sin utbildning och får chansen att reflektera och sätta 

upp mål för sitt lärande påpekas från såväl centrala håll i styrdokument till de tillfrågade 

lärarna. I bakgrunden visade jag delar av läroplanerna som belyste just detta och där kunde 

man bland annat läsa i Lgr11 att: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. (s. 15) 

 

En av de slutsatser som jag kan dra av de intervjuer jag gjort är att det bland de tillfrågade 

lärarna var en genomgående positiv attityd till elevinflytande i religionsundervisningen, även 

om det inte är något som är helt problemfritt. I bakgrunden redogjorde jag för bland annat 

Lars-Åke Kernells (2002) beskrivning av hur lärarens roll har förändrats i skolan, eller snarare 

hur förhållandet vuxen – barn förändrats i samhället, vilket i sin tur har påverkat relationen 

lärare – elev. Kernell menade bland annat att i den förändrade relationen vinner inte läraren 

respekt längre genom auktoritet och en distanserad hållning till eleverna utan får snarare en 

ökad respekt genom en nära lärare – elev relation. Även om detta skeende inte diskuterades 

närmare med lärarna så var alla informanter inne på samma linje och pratade om respekt, 

ödmjukhet och relationer. Det måste finnas en respekt, dels mellan elever, men också mellan 

lärare – elever och vise versa. För att kunna hantera eventuella konflikter som uppstår så 

betonade en av de intervjuade lärarna att goda relationer med eleverna är en förutsättning för 

att lyckas. Visst betonade också lärarna deras roll som ledare i den bemärkelsen att de styr 

diskussioner och i slutändan är de som tar besluten, även om eleverna såklart har möjligheten 

att ofta påverka detta, men den biten går också hand-i-hand med Kernells beskrivningar om 

att läraren ska vara de ansvarstagande och de som leder verksamheten. Men det ena utesluter 

inte det andra, vad som, jag anser, framgått tydligt är att lärarna idag oftast har en närmare 

relation med eleverna och att denna också utgör grunden för ett lyckat elevinflytande i skolan. 

Respekten från elever till läraren är inte självklara idag på grund av yrkestiteln lärare utan det 

krävs ett aktivt arbete från lärarens sida för att vinna denna respekt.  

Min tredje frågeställning rörde eventuell problematik som kan uppstå ur elevinflytande. 

Lärarnas syn på elevinflytandet är, som jag tidigare skrivit, positivt och i det närmaste 

självklart men dock inte alltid problemfritt. Som en utav lärarna påpekade så är det inte lyckat 

om eleverna får styra allting, eftersom lärarna är de som besitter insyn i uppnående mål och 

betygskriterier. Men jag vill här tillägga att min mening eller tes aldrig varit att eleverna ska ta 

över lärarnas roll i klassrummen eller skolan för det behövs också någon som tar de slutgiltiga 

besluten, som ansvarar för det arbete och att målen nås. Och även om lärarrollen i många fall 

förändrats från auktoritär ledare till mer av en handledare till eleverna, så innebär det inte för 

mig att läraren är mindre viktig i sin roll i skolan och för eleverna. Elevinflytandet får inte 

leda in i tankebanor som ”hur kommer jag enklast undan?” hos eleverna som lärare C pekade 

på som en risk. Självklart ska eleverna få chanserna att jobba på det sätt som de gillar mest för 

att få visa sig från sina bästa sidor men samtidigt ska de utmanas för att också förstärka sina 

svagare sidor. Är någon jätteduktig skriftligt så ska de självklart få chansen att visa det men 

de måste också få träna på att exempelvis presentera muntligt inför klassen om det är något 

som eleven inte är lika duktig på. Jag vill här mena att det förmodligen inte är möjligt att göra 

alla elever helt nöjda hela tiden i allt man gör i skolan, men vikten av att de känner 



28 
 

möjligheten att kunna påverka sin skolgång är minst lika viktig även om alla inte alltid kan få 

sin vilja igenom. Att kunna kompromissa är enligt min åsikt också en del i den demokratiska 

fostran som skolan ska stå för. 

Min fjärde och sista frågeställning handlade om huruvida mångkulturen i skolan kan nyttjas 

på ett bättre sätt. Att skolan har förändrats har slagits fast på flera sätt i såväl lärarroll som i 

elevroll men även elevgruppen ser annorlunda ut idag och är betydligt mer mångkulturell än 

vad den varit tidigare. Lars Gustaf Andersson (1999) belyste, som jag visade i bakgrunden, 

problematiken med detta och visar på många sätt som skolan förändrats, och att lärarna måste 

kunna hantera denna mångfald och nå ut med kunskapsstoffet till alla vilket kan vara väldigt 

komplicerat. Men han tillägger att denna, ibland problematiska situation kan, och bör, man 

dra en pedagogisk nytta av och genom denna mångfald och alla olikheter få mängder av 

lärdomar. Lärarna som jag talat med har diskuterat runt detta på samma sätt, det kan finnas en 

problematik i den ökade mångfalden i skolan, men framförallt är det väldigt berikande och 

någonting väldigt positivt med denna förändring. Den kanske främsta tanken runt denna 

problematik som åtminstone två av lärarna, lärare A och D, framförde var att få in de nya 

eleverna i klassgemenskapen. Här vill jag mena att detta är en nyckel för att få en 

klassrumsmiljö där eleverna är beredda att dela med sig och diskutera sin tro, att de känner, 

och känner sig trygga med sina klasskamrater. Det är en svår situation men skolan måste ta 

den på allvar och göra sitt absolut bästa för att få en inkluderande skolmiljö där alla kan känna 

sig trygga och välkomna.  

Pirjo Lahdenperä (2008) påpekar bland annat en stor elevomsättning som ett problem i 

skolan. På grund av utflyttning, inflyttning kan det bli många förändringar i elevunderlaget 

om man har otur och då tror jag att arbetet blir ännu svårare när det kommer till att uppnå en 

bra skolmiljö och en klassgemenskap. Allt som händer i skolan kan man inte heller påverka 

som lärare. Många beslut angående elevers vara eller icke vara fattas på andra grunder än de 

man själv kan påverka men trots detta så måste man göra sitt yttersta här för att lyckas. 

Lahdenperäs studie pekar också på flertalet konflikter som kan uppstå såsom interkulturella 

konflikter, etiska konflikter och dilemman, negativa attityder, fördomar och rasism. De lärare 

jag intervjuat har dock inte stött på några konflikter som dessa i de klasser som de haft genom 

åren. Men de betonar alla vikten av att man som lärare måste våga ta de konflikter eller 

problem som uppstår i skolan. 

Men alla intervjuade lärare påpekar religionsämnets ökade betydelse i och med den ökade 

mångfalden i såväl skola som i samhället. Lärarna menade att bristande kunskaper om 

religioner också är en trolig bakomliggande orsak till många fördomar och till rasism. I detta 

vill jag också instämma. Religionsämnet har, trots många elevers åsikter visar det sig, för mig 

aldrig känts mer aktuellt än vad det är idag.  

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att elevinflytande ses som en naturlig del för 

lärarna i deras undervisning oavsett vilket ämne de undervisar i. Detta inflytande kommer 

främst till uttryck i arbetssätt och examinationsform. Användandet av elevers kunskap i olika 

religioner och kulturer är något som lärarna finner berikande för undervisningen men det 

måste hanteras försiktigt så att det aldrig känns kränkande eller uthängande för någon elev. 

Någon menar att den grad av personlig tro som eleverna vill dela med sig i regel sker 

automatiskt i klassrumsdiskussioner snarare än att man som lärare tar den kontakten med en 

eller flera elever. En nyckel för att få eleverna att dels vilja dela med sig, men också att 

undvika att kränka någon eller bli för personlig, är att man som lärare ständigt jobbar med 

relationerna till sina elever och lär känna dem så gott det går. Elevinflytandet är som sagt 

någonting positivt och i det närmaste självklart inslag i undervisningen för lärarna även om 
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det sker inom ramen för det som styrdokumenten tillåter. Läraren måste fortsatt vara just 

lärare även om rollen många gånger mer går mot en som handleder eleverna till kunskap 

snarare än en autoritär ledare i klassrummen som lärarrollen traditionellt varit i skolan. 

Eventuella problem som kan uppstå genom ökat elevinflytande är möjligtvis att man tappar 

fokus och kvaliteten försämras om eleverna väljer ”genvägar” eller inte vågar utmana sig 

själva och också träna på sina eventuella svagheter. Den ökade mångkulturella elevgruppen i 

skolan ser alla lärare som något som berikar skolorna och de menar att vi har mycket att lära 

av varandra och varandras olika bakgrunder. Skolan som sådan kan säkerligen bli bättre på att 

nyttja denna mångfald men också på att hantera eventuella problem som kan uppstå.  

5.1 Fortsatt forskning 

Det finns många olika områden att forska vidare i inom detta ämne. Som jag tidigare nämnt så 

blir religionsundervisningen mer och mer viktig i takt med att samhället blir mer 

mångkulturellt. Det första området som jag finner intressant är elevinflytande i 

religionsundervisningen ur ett elevperspektiv. I vilken utsträckning anser eleverna att de får 

vara med och påverka? Vad får de påverka i sin undervisning? De troende elever som går i 

skolan vad anser de om att få dela med sig av sin tro och vara en bidragande del i 

undervisningen? Anser de att de ges möjligheten av sina lärare att göra sin röst hörd i 

klassrummet?  

Vidare på området elevinflytande i religionsundervisningen vore det intressant att studera hur 

det ser ut i skolans alla åldersgrupper och se elevers utveckling i området. Hur ser 

elevinflytandet ut i förskolan? Grundskolans tidiga år? Hur arbetar lärarna med elevinflytande 

i olika åldrar? Vilka skillnader finns? Likheter? 

5.2 Trovärdighet 

Jag tycker, om jag får säga det själv, att jag lyckats besvara mina frågeställningar på ett bra 

sätt under arbetets gång. Ett problem som framförallt berörde eventuella problem eller 

konflikter som kan uppstå kom oftast att besvaras genom teoretiska svar och 

spekulationer/tankar snarare än erfarenhet eftersom de informanter jag hade inte upplevt de 

konflikter som jag nämnde i min bakgrund som bland annat rörde interkulturella konflikter, 

etiska konflikter och dilemman. Validiteten i slutsatserna måste också ses i förhållande till 

studiens storlek, dels i antalet informanter, men också sätt till dess geografiska spridning då 

informanterna är hämtade ur en och samma kommun och således också ofta har liknande 

klasstrukturer. Resultatet kan i min mening inte generaliseras för alla religionslärare i landet. 

De konflikter eller problem som påvisades i bakgrunden är säkerligen högst relevanta för 

många lärare i landet även om de jag pratat med inte stött på det i någon större utsträckning. 

Det ska också nämnas, såvitt jag sett, att det gjorts förhållandevis få studier i ämnet och då i 

synnerhet elevinflytande i just religionsundervisningen med fokus på mångkulturen i skolan 

men det är ett område som det säkerligen kommer forskas mycket om i framtiden då ämnets 

betydelse, i mitt tycke, ökat än mer i takt med samhällets ökade religiösa 

och kulturella mångfald. Mina personliga tankar i ämnet visade sig stämma till viss del då jag 

ställde mig tveksam till om skolan och lärarna var bra på att nyttja elevernas kunskaper. Det 

visade sig dock att lärarna definitivt välkomnade elevernas deltagande i undervisningen, och 

något annat hade jag inte heller trott, men det var dock blandat när det kom till om lärarna tog 

kontakt med eleverna på egen hand. Här finns fortfarande, en i mitt tycke, ofta outnyttjad 

källa till kunskap även om ämnet för många elever kan vara känsligt och därför måste 

hanteras på ett bra sätt för att inte uppfattas som kränkande för eleven.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

 Hur ser du på elevinflytande i religionsundervisningen? 

- Hur ser detta elevinflytande ut? 

 

 Hur använder du som lärare elevernas kunskaper om olika religioner och kulturer?  

 

 Ser du några problem som kan uppstå genom ett ökat elevinflytande i undervisningen? 

 

 Skolan idag kan allt som oftast beskrivas som mångkulturell, hur ser du på elevers 

specifika kunskap inom en viss religion som de är aktivt troende inom?  

- Hur nyttjar du denna tillgång som finns i klassrummet? 

- Kan man som lärare göra mer för att dessa elever som en aktiv del av undervisningen? 

- Vad ser du för fördelar med att involvera elever i undervisningen? 

 

 Ser du några problem med mångkulturen i skolan? 

 

 Ser du några problem med mångkulturen i religionsundervisningen? Uppstår det några 

”krockar”? 

- Eventuella problem, hur kan dessa behandlas i undervisningen? Olika religioner, 

aktuella debatter och händelser, påverkas klassrummet av det? 

 

 Hur kan den mångfald som ofta finns representerad i klassrummet användas för att 

minska eventuella fördomar och rasism? 

 

 Känner du själv att du som lärare har kunskapen för att bemöta alla de olikheter som 

kan finnas i klassrummet och bemöta eventuella problem som uppstår? (Exempelvis 

kulturkrockar, religiösa/politiska motsättningar osv) 

 


