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SAMMANFATTNING                            ABSTRACT 

______________________________________________________________________________ 

Daniella Annerhult 

Etikens utmaningar – moraliska dilemman i undervisningen 

En intervjustudie som inriktar sig mot lärares resonemang om bedömning av moraliska dilemman  

Challenges of Assessment in Ethics – Moral Dilemmas in Teaching 

An interview study about teachers’ reflections when assessing in Ethics 

     Antal sidor: 31 

______________________________________________________________________________ 

I denna studie uppmärksammas lärares 

resonemang om bedömning i etik med fokus på 

moraliska dilemman. Studiens empiriska data 

består av fyra kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med lärare som arbetar som SO-

lärare i skolåren 4–6. Resultatet från analysen 

presenteras utifrån tre olika delar. Den första 

delen behandlar lärares syn på etik och 

bedömning av ett moraliskt dilemma. Den 

andra delen visar att lärarna har olika 

uppfattningar när det kommer till bedömning 

av ett moraliskt dilemma där elevsvaret går 

emot skolans värdegrund. Den tredje delen 

uppmärksammar de svårigheter lärarna ställs 

inför när de bedömer elevers etiska förmågor. 

De resonerar om elevers resonemangsförmåga 

samt vad som egentligen kan godtas som ett 

etiskt begrepp. 

This study draws attention to how teachers 

reason when assessing moral dilemmas. The 

study’s empirical data consists of four 

qualitative semi-structured interviews with 

teachers working with pupils in primary school 

years 4-6. The result from the analysis is 

presented in three parts. The first part is about 

teachers’ view of ethics and the assessment of 

moral dilemmas. The second part shows that 

the teachers have slightly different perceptions 

when it comes to assessing a moral dilemma 

where the pupil argues against the value of the 

school. The third part draws attention to the 

difficulties the teachers experience when 

assessing the pupils’ ethical knowledge. They 

argue about how developing a reasoning must 

be for a certain grade and what they can accept 

as an ethical concept. 
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1. Inledning  

Etik är ett ämne som alltid har diskuterats mellan människor. Etik innefattar frågor om hur 

man bör leva, vad det innebär att göra gott och ont samt hur man bör vara mot andra 

människor (Collste, 2010). Etik har blivit efterfrågat samtidigt som det också finns en viss 

osäkerhet när det kommer till etik och moral (Collste, 2010). Samhället har förändrats över 

tid och kyrkan har inte längre den makt och det inflytande som förr när samtliga elever 

förväntades följa kristen tradition och lära (Franck, 2013). Liksom etik inom skolan har 

sjukvården utvecklats vilket ger upphov till svåra etiska ställningstaganden. Datoriseringen 

och informationsteknologin ställer även den oss inför nya etiska utmaningar (Collste, 

2010). Collste menar att uppsättningen av etiska ställningstaganden som tvingar oss att 

ompröva våra värderingar blir allt fler (Collste, 2010). Sverige har med åren alltmer 

präglats av mångfald där flera olika livsåskådningar möts vilket tenderar att resultera i 

olika uppfattningar om hur man bör leva samt hur man bör behandla sina medmänniskor. 

Skolan fyller därför en betydande roll för att hjälpa elever att lära sig hur man förhåller sig 

till olika etiska frågor (Anderström, 2017). Uppfattningar om vad det innebär att göra gott, 

vad som är rätt och fel samt hur vi bör bemöta våra medmänniskor skapas i samtal, 

undervisning och interaktion i skolan. Skolan har därför en stor påverkan på eleverna när 

det kommer till hur de blir som moraliska individer (Anderström, 2017). Samtidigt som 

det går att diskutera om målsättningen i skolan inte bör vara att eleverna rustas som etiskt 

goda medborgare måste lärarna förhålla sig till kunskapskraven där etik utgör en separat 

del av religionskunskapen. I skolans styrdokument står det både om att ”lära i etik” och 

”lära om etik”, vilket då inriktar sig på både holistiska bedömningar samt mer målinriktade 

bedömningar (Franck, Osbeck & Brömssen, 2016).  

 

En specifik del av bedömningen i etik som upplevdes svår av aktiva lärare som framkom 

genom mitt tidigare självständiga arbete var bedömning av ett moraliskt dilemma. Något 

annat som påpekades som en utmaning av lärare var vad de kunde acceptera som ett 

utvecklat resonemang samt vad som egentligen kan godtas som ett etiskt begrepp. Denna 

erfarenhet har bidragit till studiens fokus där syftet är att analysera och beskriva lärares 

resonemang vid bedömning av ett moraliskt dilemma. Genom detta hoppas jag kunna bidra 

med ny kunskap om lärares förståelse av bedömning i etik. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka lärares resonemang vid bedömning i 

etik för skolåren 4–6 inom ramen för religionskunskap. Detta med särskilt fokus på 

moraliska dilemman.  

För att uppfylla detta syfte kommer jag besvara följande frågeställningar:  

• Hur resonerar lärare i sin bedömning av elevers svar på moraliska dilemman? 

• Hur förhåller sig lärares resonemang om bedömningar till de riktlinjer som den 

tidigare forskningen ger för bedömning av moraliska dilemman? 
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3. Bakgrund 

Följande kapitel har som syfte att belysa ämnesområdet etik ur flera olika perspektiv. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de förändringar som tillkom med den nya skollagen 

som trädde i kraft 2011. Det följs av en redogörelse för hur ämnesområdet etik beskrivs i 

förhållande till kunskapskraven inom religionskunskap. Sedan definieras olika begrepp så 

som etik och moral samt etiska dilemman. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

bedömningens olika inriktningar följt av ett stycke som förklarar vilket teoretiskt 

sammanhang som denna studie baseras på.   

3.1 En ny skolreform  

En ny skollag trädde i kraft 2011 vilket betyder att den gamla läroplanen Lpo 94 ersattes. 

Detta har inneburit en del förändringar i kursplanen som lärare behövt ta hänsyn till. I 

samband med den nya kursplanen tillkom även ett nytt betygssystem där eleverna idag får 

sitt första betyg i årskurs sex istället för i årskurs åtta som tidigare. Tanken med den nya 

läroplanen och de nya kursplanerna är att bidra med ett ökat stöd för lärarna vid bedömning 

av elevernas kunskapsutveckling (Prop. 208/09:87). I Sverige har religionsundervisningen 

alltid varit av ett stort intresse för politiken och regeringen. Något som följt skolan under 

många år är hur religionsundervisningen bör utformas och det ses därför som ett fängslande 

forskningsområde (Franck & Löfstedt, 2015). Regeringen har däremot inte intresserat sig 

lika mycket för etikundervisningen. Etiska värderingar hänger samman med den religion 

eller livsåskådning en människa har och därför är etik en central del av religionsämnet. 

Kursplanen för religionskunskap i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet är indelat utifrån årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 (Skolverket, 2017a). I 

kunskapskravet för årskurs sex inom etikområdet ska eleven kunna föra resonemang om 

moraliska frågor och vad det kan innebär att göra gott. Eleverna ska även kunna föra 

reflektioner som hör till ämnet och kunna använda etiska begrepp (Skolverket, 2017a). 

Något annat som har uppmärksammats är att etiken som placerades först i den gamla 

kursplanen nu hamnar sist bland punkterna i det centrala innehållet i religionskunskap. 

Detta har tolkats som att undervisningen inte längre utgår från elevernas reflektion över 

sitt eget förhållande till etik. Eleverna möter numera sina egna reflektioner, tankar och 

känslor som en konsekvens av sin förmåga att använda sig av etiska teorier, begrepp och 

modeller. Det har även påpekats att det i kunskapskraven finns en varsamhet att stimulera 
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elevers förmåga att reflektera över sitt liv. Elevernas förmåga att resonera och argumentera 

knyter även an till ett rationaliserande tankesätt snarare än till egna ställningstaganden 

(Selander, 2011).  

3.2 Etik som ett ämnesområde i skolan  

Kunskapskravet för etik i religionskunskap knyter an till elevens förmåga att föra etiska 

resonemang. Den första formuleringen för betyget E, C och A handlar om hur eleven kan 

föra antingen enkla, välutvecklade eller välutvecklade samt nyanserade resonemang om 

vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott (Mossberg, 2013). I 

jämförelse med kunskapskravet för årskurs 9 är formuleringen nästintill identisk. Det som 

däremot skiljer kursplanerna åt är det centrala innehållet. I årskurs 4–6 handlar det om 

vardagliga moraliska frågor som rör flickors respektive pojkars identitet och roller, 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Även frågan om 

vad som kan innebära att göra gott och frågan om vad ett bra liv kan vara berörs i det 

centrala innehållet för årskurs 6. Den andra formuleringen i kunskapskravet för årkurs 6 

som även den är mer eller mindre identisk med kunskapskravet för årskurs 9 handlar om 

att eleven för betygen E, C och A till viss del för resonemanget framåt, för resonemanget 

framåt eller för resonemanget framåt och fördjupar, breddar samt använder sig av några 

etiska begrepp. De etiska begreppen används då på ett relativt väl, utvecklande och relativt 

väl eller välutvecklade och väl fungerande sätt (Mossberg, 2013). Det finns ingen explicit 

korrelation mellan kursplanen för religion och bedömning om elevers handlingar är etiska 

eller ej. Enligt Lilja (2017) innebär det att lärarna inte ska bedöma om eleverna agerar på 

ett etiskt sätt. Vad som ska bedömas är hur eleverna motiverar och argumenterar för etik i 

olika situationer (Lilja, 2017).  

3.3 Etik, moral och moraliska dilemman 

Etik och moral är begrepp som vanligtvis används som synonymer till varandra när det 

kommer till vardagsspråk. Begreppen har nämligen samma innebörd från början. Etik 

kommer från grekiskans ethos och moral kommer från latinets moralis, båda två betyder 

sed, sedvänja. Moral förklarar en individs handlingar och ställningstaganden utifrån 

praktiken medan etik står för reflektion över det moraliska handlandet utifrån moraliska 

ställningstaganden (Collste, 2010).  
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Vid etiska problem finns det en utbredd uppfattning om huruvida det går att argumentera 

i moraliska frågor eller ej. När vi värderar en handling ger vi uttryck för en känsla och när 

det kommer till känslor är det svårt att argumentera. Den bidragande faktorn till att 

moraliska ställningstagande ofta är komplicerade är att våra generella etiska principer kan 

stödja motsatta handlingsalternativ (Collste, 2010). Collste nämner ett exempel på en sådan 

situation genom att behandla eutanasifrågan.   

Bör det vara möjligt att aktivt avsluta livet på svårt sjuka patienter som begär detta? 

(Collste, 2010, s. 24)  

Vid svaret på en fråga som denna kan man hänvisa till både ett ja och ett nej genom att 

antingen argumentera för att man bör ta hänsyn till människans önskan att få avsluta sitt 

liv eller också argumentera för att man bör vårda om människans liv. Det man ställs inför 

är alltså ett moraliskt dilemma (Collste, 2010).  Inom skolan används det ofta ett eller flera 

moraliska dilemman på de nationella proven. En fråga som diskuterats är om det egentligen 

finns något rätt eller fel svar vid moraliska dilemman (Osbeck, Franck, Lilja & Lindskog, 

2015). 

3.4 Bedömningens olika inriktningar  

När det kommer till bedömning inom etiken är det relevant att känna till formativ och 

summativ bedömning. Kunskapsbedömning inom skolan är en central del av lärarens 

kompetens. Det är av stor vikt att elevers kunskapsutveckling bedöms på ett pedagogiskt 

samt medvetet sätt. Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till 

(Skolverket, 2011). När en lärare ska bedöma elevernas kunskaper för att sätta ett visst 

betyg måste de tolka elevernas prestationer. Lärare behöver vid omdömen ta hänsyn till 

flera olika faktorer så som att eleven kan vara nervös, sovit dåligt eller att upplägget på 

uppgiften inte passar eleven (Klapp, 2016). Syftet med bedömningen är avgörande för 

vilken bedömningsform läraren väljer att använda sig av (Skolverket, 2011), de två 

bedömningsformerna som diskuteras i denna studie är formativ och summativ bedömning. 

Dessa bedömningsformer behöver nödvändigtvis inte ses som motsatser till varandra men 

jag kommer i sammanhanget välja att göra en uppdelning mellan dem.  

När det kommer till formativ bedömning pratar man vanligtvis om en bedömningsprocess 

som kännetecknas av att målen för undervisningen tydliggörs. Läraren tittar på vart eleven 

befinner sig i förhållanden till målen samt att återkoppling ges som visar hur eleven ska 
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komma vidare mot målen (Skolverket, 2011). En formativ bedömning kan därför ses som 

påbörjad redan vid planeringen av undervisningen. Bedömningen kan ha olika utförbarhet 

beroende på hur frågorna formuleras. Öppna frågor kan leda till att bedömningen sker i 

samspel mellan elev och lärare i den mån att frågan/frågorna som ställts vid provtillfället 

möjliggör för framåtinriktad återkoppling. När en fråga inte har ett givet svar stimulerar 

det till tänkande och argumentation. Elevsvaren kan då användas som utgångspunkt för att 

öka förståelsen (Skolverket, 2011). Vid en studie av Maj Törnvall (2001) beskriver hon att 

lärarna i studien upplevde det svårt med öppna frågor eftersom de ofta tenderar i mer än 

ett godtyckligt svar. Lärarna i studien föredrog prov där resultaten var enkla att bedöma 

med exempelvis siffror. Vidare problematiseras att öppna frågor möjligen tenderar till en 

mindre likvärdighet med tanke på lärarnas osäkerhet. Läroplanen i de samhällsorienterande 

ämnena inriktar sig framförallt på att eleverna ska utveckla förmågor som att förstå och 

tillämpa. Den inriktar sig även på förmågan att kunna tolka och analysera vilket kräver en 

annan inriktning på bedömningarna, detta är något som lärarna i undersökningen känner 

sig pressade av (Törnvall, 2001). 

Vid summativa bedömningar fokuseras det framförallt på att summera elevers kunskaper 

genom ett skriftligt omdöme eller ett betyg. I bedömningar med ett summativt syfte 

utnyttjas i högre grad slutna uppgifter, alltså uppgifter som kan bedömas som rätt eller fel 

(Jönsson, 2013). Som nämnt ovan beskriver även Törnvall (2001) att det är enklare att 

bedöma kunskaper där det finns ett rätt eller fel svar än de förmågor som beskrivs i 

kursplanerna där eleven ska både resonera och argumentera (Törnvall, 2001). Något annat 

som lyfts fram som en kritik mot summativa bedömningar är betyg. Genom det 

bedömningsunderlag som lärare har ska detta sedan resultera i ett betyg. Det som kan 

ifrågasättas är om eleverna bedöms helt efter de mål som finns i kunskapskraven eller om 

lärarna riktar de summativa bedömningarna efter det som anses enkelt att mäta (Jönsson, 

2013). Alli Klapp (2016) beskriver att betygsättningen kan ha andra funktioner men inte 

helt olikt Jönssons (2013) kritik. Summativa bedömningar kan fungera som en informativ 

funktion, vilket innebär att betygen informerar eleven och föräldrar om hur det går i skolan. 

Betyg kan även fungera som motivation för vissa elever men risken är stor att de 

resurssvaga eleverna påverkas negativ och får en sämre självbild (Klapp, 2016). 
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3.5 Teoretiskt sammanhang  

Denna studies teoretiska utgångspunkt är sociala representationer då syftet är att undersöka 

lärares gemensamma representationer om bedömning vid ett moraliskt dilemma. Teorin 

har sin kärna inom socialpsykologin, men har tillämpats inom bl. a. pedagogik, psykologi, 

sociologi, företagsekonomi, vårdvetenskap och kommunikationsvetenskap. Sociala 

representationer lägger vikt vid den sociala gruppen som betydelsefull för konstruerandet 

av kunskap. De sociala representationerna påverkar den verklighetsbild en viss grupp 

människor har om ett bestämt objekt. Sociala grupper bildar en uppfattning och därmed en 

kunskap om sin vardag. Dessa föreställningar eller representationer kan vara av olika slag 

och beröra olika socialt konstruerade fenomen. För att förstå en grupps sociala 

representationer bör man förstå innebörden av två viktiga mekanismer. Den första förklarar 

hur individen förankrar idéer till en bekant kontext. Den andra mekanismen är att förstå 

hur en individ objektifierar dessa idéer och gör dem till konkreta upplevelser (Chaib & 

Orfali, 1995). Jag kommer genom detta arbete ha som mål att förstå lärares gemensamma 

syn på bedömning av ett moraliskt dilemma och jag anser det därför viktigt att ha 

kännedom om denna teori.   
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4. Metod  

I detta kapitel som nu följer beskrivs studiens metod som har använts för att producera 

empiri. Den metod som ligger till grund för resultatet är semistrukturerade intervjuer. 

Vidare förklaras det urval som har gjorts för studien. Det följs av en beskrivning av 

studiens genomförande och analysprocess. Slutligen definieras etiska aspekter som tagits 

hänsyn till i genomförandet.  

4.1 Val av metod 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är enligt 

Bryman ett generellt begrepp som kan beskriva många olika intervjustilar (Bryman, 2011). 

Jag har därför valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebar att jag 

intervjuade en lärare i taget. I kvalitativa analyser av en intervju är forskaren intresserad 

av vilka termer som används och vilken betydelse dessa termer har för respondenten 

(Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2011). Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi 

där det läggs större vikt vid ord snarare än insamling och analys av data. En kvalitativ 

studie är vanligtvis induktiv och tolkande. En anledning till att studier av detta slag kan ses 

som tolkningsbar beror på att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten 

på grundval av att deltagarna i en viss miljö tolkar sin verklighet. En annan aspekt av 

kvalitativa studier är dess ontologiska ståndpunkt som beskrivs som konstruktionistisk, 

vilket innebär att sociala egenskaper och dess samspel mellan människor ligger till grund 

för resultatet (Bryman, 2011). Denna studie syftar till att undersöka lärares resonemang 

om bedömning i etik och jag anser därför att denna metod lämpar sig bra för mitt valda 

forskningsområde. Vid kvalitativa studier påbörjas ofta analysen av det empiriska 

materialet redan vid utförandet av intervjuer. Det är vanligt att man vid denna typen av 

studier till skillnad från den kvantitativa metoden endast har ett fåtal personers upplevelser 

som grund till resultatet (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2011). Detta skulle kunna ses som 

en nackdel, men det jag vill lyfta fram likt Ahrne & Eriksson-Zetterqvist (2011) är fördelen 

med att man kan analysera den information och kunskap som respondenterna förmedlar 

desto djupare (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2011).  Jag har intervjuat fyra aktiva lärare 

inom skolåren 4–6.  
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4.2 Materialurval och genomförande  

Urvalet består sammanlagt av fyra utbildade SO-lärare som undervisar i religionskunskap 

inom skolåren 4–6. Tanken var från början att göra intervjuerna i fokusgrupper men det 

kan ses som en nackdel i sammanhanget eftersom att risken är stor att lärarna påverkas av 

varandra. Urvalet av skolor skedde genom att jag mailade tre rektorer där jag kort beskrev 

studiens syfte, vem jag var och att jag önskade att intervjua utbildade SO-lärare för åldrarna 

4–6. Rektorerna bifogade sedan detta vidare till samtliga lärare på skolan som uppmanades 

att ta kontakt med mig om de ville ställa upp på en intervju. Till en början hade jag för 

avsikt att få en viss spridning på antal verksamma år inom läraryrket för att analysera om 

det påverkade deras syn på bedömning av moraliska dilemman. Jag fann det dessvärre 

svårt att hitta utbildade lärare som var villiga att ställa upp i en intervju och med tanke på 

begränsat med forskningstid valde jag att inte ta hänsyn till arbetslivserfarenhet i mitt urval 

av deltagare.  

 

Samtliga intervjuer skedde på lärarnas arbetsplats för att de skulle känna sig trygga. Platsen 

kan ha stor inverkan på samtalet och resultatet (Bryman, 2011). Lärarna fick också i 

uppdrag av mig att se till så att vi var på en plats där vi kunde prata ostört för att ge 

förutsättningar för ett avslappnat samtal. Jag genomförde mina intervjuer med hjälp av 

förberedda intervjufrågor (se bilaga 1) och tre olika moraliska dilemman med fingerande 

elevsvar (se bilaga 2). Lärarna fick de tre moraliska dilemman med de fingerande 

elevsvaren mailade till sig ett par dagar innan intervjun skulle genomföras. Detta för att ge 

dem en möjlighet till att fundera på hur de skulle bedömt de olika elevsvaren. Det jag ville 

komma åt genom att skriva fram dessa olika dilemman var hur lärarna resonerar i sin 

bedömning vid ett sådant moment. Vid konstruerandet av de moraliska dilemman med 

fingerande elevsvar utgick jag från tre aspekter som urskildes i tidigare skriven 

litteraturstudie (Annerhult & Hagelberg, 2017). Den första aspekten är när yttrandet går 

emot värdegrunden, den andra vad som kan godtas som ett etiskt begrepp och den tredje 

hur utvecklande ett resonemang måste vara för ett visst betyg. Tanken var även att jag på 

ett mer naturligt sätt kunde låta lärarna i fråga styra i vilken ordning saker kommer upp. 

Jag inledde intervjuerna med mer generella frågor för att ge samtalen en kontext, dels 

synen på etikområdet i skolan samt utmaningar av bedömning i etik.   
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4.2.1 Beskrivning av lärarna 

Intervjuerna har skett på tre olika skolor varav en mindre skola samt två relativt stora 

skolor. Nedan ges en beskrivning av de deltagande lärarna, vilka ämnen de är utbildade i 

och verksamma år som lärare. 

Lärare A. Kvinna. Utbildade sig i svenska med inriktning grundläggande färdigheter i 

specialpedagogik. Hon har vid ett senare tillfälle valt att läsa till So-ämnena och har åtta 

års erfarenhet av yrket och har jobbat tre år som SO-lärare.  

Lärare B. Kvinna. Har arbetat som lärare i snart tolv år och läste svenska, engelska och 

So-ämnena mot de tidigare åren 1–6.  

Lärare C. Kvinna. Har arbetat som lärare i sju och ett halvt år. Hon är utbildad i svenska, 

SO, matematik och engelska mot de tidigare åren 1–6.  

Lärare D. Kvinna. Har arbetat som lärare i snart 18 år vilka två av åren innefattar skolåren 

4–6. Hon har läst grundskoleutbildning 4–9 med inriktning hem och konsumentkunskap 

samt So-ämnena.  

4.3 Metod för bearbetning och analys av material 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys för bearbetning av mitt 

material som beskrivs i detta avsnitt. Det kan vara viktigt att spela in samtliga intervjuer 

för att minska risken att glömma någonting betydande som lärarna nämner under intervjun 

(Graneheim & Lundman, 2004). Jag valde därför att använda mig av en diktafon för att få 

med allt som sagts under intervjuerna. Något annat jag upplevde positivt med att spela in 

intervjuerna som även Bryman (2011) nämner var att det gav mig möjligheten till att ge 

allt mitt fokus på deltagarna och föra samtalet framåt mot de frågeställningar jag ville ha 

besvarade (Bryman, 2011). Vidare i processen har jag likt det Graneheim & Lundman 

(2004) beskriver transkriberat samtliga intervjuer genom att skriva ner allt som nämnts i 

intervjuerna och markerat vad jag som intervjuare sagt respektive informanterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Irrelevanta ämnen har inte transkriberats jag har däremot 

valt att i vissa fall transkribera skratt och ord som eh, ah och suck eftersom jag anser att 

det bland annat kan visa på en viss osäkerhet i sammanhanget. Namnen på 

intervjupersonerna skrivs endast med en bokstav ”Lärare A”, ”Lärare B”, ”Lärare C” samt 
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”Lärare D”. Detta eftersom att informanternas identitet inte ska kunna spåras utifrån de 

etiska aspekter som jag tagit hänsyn till som presenteras nedan. Samtliga transkriberingar 

har lästs igenom av mig som skribent ett flertal gånger för att kunna markera det material 

som besvarar studiens syfte. Detta är någonting som nämns som viktigt för att få en 

förståelse för helheten av analysenheten (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare valdes tre 

olika teman ut som framkom under transkriptionerna. Teman kommer att presenteras mer 

utförligt under resultatet som organiseras utefter dessa. De olika formulerade teman kan 

beskrivas som det latenta innehållet utifrån det som skrivs fram i intervjuerna (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

4.4 Etiska aspekter 

I min studie har jag även varit tvungen att ta hänsyn till flera etiska aspekter. En första sak 

jag var tvungen att fundera på var att ingen i studien riskerade att ta skada på grund av 

något som har nämnts. Det är viktigt att vara medveten om att informanten kanske inte vill 

att vissa delar av det som diskuterats under intervjun publiceras. Den som intervjuar bör 

alltid vara öppen om den undersökning som ska genomföras och i vilket syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagandet i studien har därför varit helt frivilligt och samtliga 

informanter har gett sin tillåtelse efter att ha fått information om vem jag är, syftet med 

studien, vem hen kan kontakta vid frågor och att det är helt okej att avbryta när som helst 

utan några konsekvenser. Vid inledningen av intervjuerna lät jag lärarna läsa igenom ett 

samtyckesavtal (se bilaga 3) där jag även skrev fram undersökningens syfte och där rätten 

till att avbryta sin medverkan framgick. Ändamålet för studien bör vara något som 

deltagarna förvissas om innan intervjuerna genomförs (Bryman, 2011). För att uppfylla 

konfidentialitetskravet hanterades det insamlade materialet med varsamhet. Samtliga 

ljudfiler överfördes till en dator och raderades från diktafonen. Vetenskapsrådet skriver 

även fram vikten av nyttjandekravet som innebär att den insamlade informationen endast 

ska användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Det material jag tagit del av 

genom kvalitativa intervjuer har endast använts till detta examensarbete.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

När det kommer till kvantitativa studier är det vanligt att använda begreppen validitet och 

reliabilitet för att mäta hur hög kvalitet studien har. Reliabilitet innehåller en aspekt av 

mätning som innebär att studien ska vara noggrant utskriven för att den ska kunna 
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upprepas. Validitet betyder huruvida studien mäter det som den avser att mäta (Bryman, 

2011). Vid en kvalitativ forskning har det lyfts fram att kvalitativa studiers reliabilitet och 

validitet bör bedömas utifrån andra kriterier än den kvantitativa forskningen. Detta 

eftersom att mätning inte är det främsta intresset i en kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa undersökningar bör bedömas utifrån deras äkthet 

och tillförlitlighet. För att skapa äkthet ska studien bidra till ökad förståelse för de 

beskrivningar och uppfattningar som deltagarna uttrycker. Det är även av vikt att den 

insamlade empirin inte förvanskas eller förändras. För att uppfylla tillförlitligheten bör 

studien utgå från de forskningsetiska aspekterna samt att beskrivningar av hur 

undersökningen ha gått till bör finnas med (Bryman, 2011). Denna studie har tillförlitlighet 

genom att de etiska aspekterna har tagits hänsyn till samt att tillvägagångssättet beskrivs 

utförligt i metodavsnittet. För att ge denna studie en hög äkthet har materialet lyssnats 

igenom flertalet gånger för att transkriberingarna skulle bli riktigt och korrekt utförda. 

Vidare har transkriberingarna lästs igenom noggrant för att säkerställa att ingenting har 

skrivits felaktigt. 
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5. Tidigare forskning  

Mitt syfte med det här examensarbetet fokuserar på hur lärare resonerar när de bedömer 

moraliska dilemman i förhållande till den svenska läroplanen. Jag har både under förarbetet 

till detta examensarbete samt under tidigare skriven litteraturstudie inte funnit någon 

forskning som explicit fördjupar sig mot lärares resonemang om bedömning vid moraliska 

dilemman. Jag kommer därför att presentera forskning som gränsar till mitt valda område 

för att kunna koncentrera den data jag anser mig behöva. I följande kapitel kommer 

forskning som har bedrivits med fokus på bedömning i etik att presenteras. 

5.1 Lärares beskrivningar av etik som ämnesområde i skolan 

Fler lärare har i tidigare intervjustudie uttryckt att de upplever svårigheter med att 

konkretisera innebörden av kunskapskravet som är framskrivet för etik. De menar att det 

är lämnat öppet för tolkning rörande vad ett etiskt begrepp innebär och hur utvecklat ett 

resonemang måste vara. De finner det svårt att konkretisera innebörden av att reflektera 

och resonera i etiska frågor. De känner även en viss osäkerhet om vad som kan vara 

godtagbart som ett etiskt begrepp och de problematiserar om de skulle kunna räkna 

”asshole” till ett etiskt resonemang eller ”sulky” som ett etiskt begrepp (Osbeck et al., 

2015). Liksom i Anderströms (2017) intervjustudie framkommer det att lärarna använder 

kursplanen för att skapa förståelse för vad etikundervisning kan och bör vara. De 

poängterar att de inte helt enkelt kan svara på frågan vad ett etiskt begrepp kan innebära 

(Anderström, 2017).  

5.2 Tolkningsbara bedömningsmatriser 

Vid en intervjustudie av Osbeck et al. (2015) framkommer det att lärarna upplever att 

bedömningsmatriserna för etik är tolkningsbar vilket gör bedömningen problematisk. 

Vidare beskriver de även att de inte är helt införstådda med de egenskaper som står 

framskrivet i kunskapskravet för etik (Osbeck et al., 2015). Liksom i Liljas (2017) 

intervjustudie beskriver lärarna att de har svårt att identifiera vad som skiljer de olika 

betygskriterierna åt och att de därför själva måste tolka nivåerna för ett visst betyg. Lärarna 

anser inte själva att de under sin lärarutbildning gavs tillfälle att bekanta sig med dessa 

egenskaper för bedömning i etik. Detta kan betraktas som ett problem för likvärdig 

bedömning av elevers kunskaper i ämnesområdet etik (Lilja, 2017). En uppgift som ofta 
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förekommer på de nationella proven är ett eller flera moraliska dilemman där eleven ska 

ta ställning genom att föra ett resonemang. Vid bedömning av ett moraliskt dilemma 

beskriver lärarna i intervjustudien av Osbeck et al. (2015) att de upplever det svårt att 

bedöma ett sådant moment och att det ofta uppstår problem. Lärarna känner en osäkerhet 

när det kommer till hur utvecklande ett resonemang eller en beskrivning måste vara för att 

kunna uppnå ett specifikt betyg. Det viktiga vid bedömning av ett sådant moment är att 

bedöma elevers förmåga att resonera för sitt ställningstagande som ska ligga till grund för 

ett visst betyg. Det har diskuterats att det vid moraliska dilemman egentligen inte finns 

något rätt eller fel svar (Osbeck et al., 2015).  

5.2.1 Elevernas förståelse av etik   

För att eleverna ska kunna uppnå ett betyg i området etik måste de visa att de har kompetens 

för att förstå de lingvistiska betydelserna av etiska begrepp samt visa att de kan utveckla 

och använda begreppen i förhållande till en rad olika situationer. Eleverna måsta även visa 

förmågan att kunna formulera och utvärdera argument som stödjer olika 

ställningstaganden om etiska problem samt att de ska kunna visa förmågan att analysera 

begrepp och argument (Franck, 2017). Franck vill lyfta fram att det inte endast är lärarna 

som måste ha en viss kompetens utan även eleverna måste visa på en kompetens som 

kräver att de har en förtrogenhet med de etiska värden som styr kommunikation inom det 

pedagogiska språket (Franck, 2017). I denna studie ligger fokus på lärarperspektivet och 

hur de bedömer elevernas kunskaper i etik, men eftersom att bedömning kan ske i samspel 

med elever genom bland annat framåtinriktad feedback (Skolverket, 2011) ser jag det ändå 

betydande att nämna för studiens syfte.  

5.3 Skolans värdegrund i relation till ämnesområdet etik 

Samhället idag vilar på värden som innefattar vad som är rätt eller fel, liksom skolväsendet 

enligt värdegrunden har i uppdrag att informera eleverna om. I intervjustudien Lilja (2017) 

diskuteras att etik som ämnesområde behandlar både hur man är en god människa och vad 

det kan innebära att göra gott. Ett annat uppdrag som skolan har i uppgift är att stimulera 

eleverna till att våga ifrågasätta saker som rör deras liv. Att utmana eleverna till att våga 

ifrågasätta samhället samtidigt som det finns specifika värden om att vara en bra 

medmänniska tenderar att resultera i en konflikt (Lilja, 2017). Olof Franck (2013) riktar 

kritik mot just detta då han menar att det finns en spänning mellan skolans fostransuppdrag 
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i relation till skolans kunskapsuppdrag när det kommer till frågor som rör etik och 

värdegrund. Han problematiserar om etiken som är framskriven både i det centrala 

innehållet och i kursplanens kunskapskrav för religionskunskap hänger ihop med skolans 

värdegrund eller om de borde tolkas som fristående från varandra (Franck, 2013). När en 

elev har en åsikt som inte stämmer överens med skolans värdegrund men för resonemanget 

framåt och kan argumentera för sitt ställningstagande menar samtliga lärarna i 

intervjustudien av Lilja (2017) att elevens åsikter inte ska bedömas. Det som ändå 

poängteras är vikten av att förklara för eleven i fråga att skolan vilar på en värdegrund och 

förmedla dessa värden till eleven. Detta är dock ingenting som får ligga till grund för 

bedömningen (Lilja, 2017). Julian Stern (2017) diskuterar även han förhållandet mellan 

värdegrunden och bedömning i etik. Det diskuteras även att detta inte är ett problem som 

är enkelt att lösa med tanke på att det länge varit en debatt inom politiken. En fråga som 

Stern (2017) ställer sig är vad ett betyg i etik egentligen berättar och om ett lägre betyg 

tenderar att tolka eleven i fråga som en sämre person. Han menar att borde det egentligen 

inte vara viktigare att eleverna rustas som goda medborgare än hur de kan argumentera för 

sitt ställningstagande (Stern, 2017). Detta är något som lärarna i intervjustudien av Lilja 

(2017) även diskuterar och det framkommer att de givetvis anser att det är viktigare men 

att det tyvärr inte är någonting som de får bedöma (Lilja, 2017). Detta är emellertid något 

som lärarna i en intervjustudie av Lilja, Franck, Osbeck & Sporre (2017) inte håller med 

om. Deras undervisning i ämnesområdet etik utförs med hänsyn till att eleverna ska 

reflektera över värden som innebär att vara en god människa. Lilja et al. (2017) undersöker 

dessutom den isländska läroplanen där de tittar på sammankopplingen mellan dessa två 

dimensioner av skolans ansvar (Lilja et al., 2017). Detta är ingenting jag kommer att belysa 

i mitt examensarbete eftersom detta arbete inriktar sig mot den svenska läroplanen, men 

det kan ändå vara värt att nämna då deras analys pekar på att den isländska läroplanen 

belyser en mer komplex och mer holistisk uppfattning om etisk kompetens än den som 

finns i den svenska läroplanen (Lilja et al., 2017). 
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6. Resultat  

I detta kapitel framgår resultatet av lärarnas resonemang vid bedömning av ett moraliskt 

dilemma i etik. Vid tolkning av transkriptionerna från de fyra intervjuerna har tre teman 

framkommit och resultatet av denna studie kommer att organiseras efter dessa. Den första 

delen handlar om hur de fyra lärarna beskriver hur de uppfattar ämnesområdet etik och 

bedömning av ett moraliskt dilemma. Den andra delen handlar om hur lärarna resonerar 

när de bedömer ett resonemang som går emot skolans värdegrund och den tredje delen 

handlar om vad lärarna anser vara ett utvecklat resonemang samt vad som egentligen kan 

godtas som ett etiskt begrepp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens 

resultat. Citat från lärarna har valts ut för att läsaren ska få en mer nyanserad bild av 

materialet.  

6.1 Lärares resonemang om etik och moraliska dilemman 

Ett av de områden som intervjuerna berörde var lärarnas resonemang om ett moraliskt 

dilemma till etik och bedömning. Vid frågan vad ämnesområdet etik har för betydelse för 

just dem personligen svarade samtliga lärare på ett relativt liknande sätt. Lärarna i studien 

anser att etik är en del av So-ämnena men att hela skolans värdegrund mer eller mindre 

kan kopplas till etiken. De anser att eleverna bör ha en egen åsikt om vad det kan innebära 

att göra gott samt vad som är rätt eller fel i en specifik situation. Deras kommentarer 

varierar visserligen när det kommer till vad som ligger bakom besluten. Lärare A uttrycker 

ett förhållningssätt där etiken genomsyras i flera av So-ämnena och även i skolans 

värdegrund. Lärare B uttalar att eleverna bör utveckla förmågan att samspela med varandra 

genom att vara förstående och goda lyssnare. Både lärare C och lärare D anser det viktigt 

att eleverna ska kunna begrunda vad som är rätt eller fel. Vidare förklarar samtliga lärare 

att de anser att etikens roll i skolan är viktig. Detta eftersom att det är någonting som skolan 

arbetar med varje dag för att de ska få en fungerande verksamhet och en trygg skolmiljö. 

Lärare C och lärare D ger exempel på händelser som kan dyka upp på skolgården eller i 

klassrummet som de behöver behandla. Vid frågan om det är något som vävs in i 

bedömningen av elevernas etiska förmågor svarar lärare C och lärare D på följande sätt: 

Det är nog mer värdegrundsarbetet som bedöms även om man kanske någonstans har 

kvar det i bakhuvudet om eleven resonerar och sånt. Men man kanske ändå inte sätter 

sig och skriver ner att nu kunde Pelle det här. (Lärare C) 
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Ja men det gör jag nog. Om jag minns tillbaka att jag hörde han eller hon som 

resonerade si eller så även om jag i tillfället inte tänker att det är något jag ska bedöma. 

(Lärare D) 

 

De menar alltså att det inte är något de till en början har som tanke att bedöma men att det 

trots allt är något de kan minnas tillbaka till vid ett senare tillfälle. Lärarnas svar skiljer sig 

åt när det kommer till vilka metoder de använder sig av vid bedömningar av elevers etiska 

kunskaper vid ett moraliskt dilemma. Samtliga lärare beskriver dock att de ofta låter 

eleverna visa sina kunskaper muntligt. Lärare C beskriver att hon upplever att det är 

mycket teoretiskt även om eleverna praktiskt inte riktigt hänger med. Vidare beskriver hon 

att de i helklass pratar mycket om olika situationer som skett under skoltid. Det kan vara 

allt ifrån ett slagsmål på rasten till att någon i klassen luktar svett. Lärare D beskriver även 

hon att mycket av undervisningen sker muntligt och hon problematiserar att det många 

gånger kan vara svårt att bedöma på ett rättvist sätt med tanke på att hon lätt glömmer bort 

vad respektive elev har sagt. Hon har därför låtit eleverna vid några tillfällen visa sina 

kunskaper på papper genom att besvara olika etiska dilemman där eleverna ges möjligheten 

till att resonera. Lärare A beskriver likt lärare C och lärare D att mycket av 

etikundervisningen sker muntligt. Lärare A beskriver hur de går tillväga när de arbetar med 

moraliska dilemman i hennes klass: 

Vi har en lärare här som jobbar på fritids som har värdegrundslektioner med eleverna 

likadana lektioner i alla klasserna […] och där igenom är jag med på de lektionerna och 

vi diskuterar efteråt hur eleverna ställer sig mot olika frågor […] så det sker ju oftast 

muntligt. (Lärare A)   

 

Lärare A menar att bedömningen sker muntligt och eleverna ges möjlighet till återkoppling 

genom diskussioner efter lektionen. Vidare förklarar lärare A hur de ofta resonerar om 

olika situationer i skolan. Utifrån olika situationer som uppstår i skolan skriver hon sedan 

fram ett moraliskt dilemma. Lärare B förklarar däremot att hon inte har haft så många 

moraliska dilemman i sin undervisning men att det hon framförallt tittar på är att eleverna 

ska kunna motivera varför de tycker på ett visst sätt. Gemensamt för lärarna är alltså att de 

framförallt använder sig av muntliga bedömningar men på något olika sätt. Lärare C och 

lärare B förklarar att de upplever det svårt med öppna frågor eftersom de ofta tenderar i 

mer än ett godtyckligt svar. Lärare C problematiserar moraliska dilemman i förhållande 

till dess öppenhet:  

Uttrycker en elev rasistiska åsikter så skulle det såklart vara en situation som skulle 

vara svår att bedöma […] man måste också fundera på vad man kräver för en viss nivå 

på ett svar gentemot en ren faktafråga. På så sätt är det ju alltid svårare. (Lärare C) 
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Lärare C menar att det krävs mycket mer av läraren vid bedömning öppna essäfrågor 

eftersom man måste vara medveten om vad det egentligen är man är ute efter. Vidare 

förklarar hon att det har hänt att man vid rättning av ett prov upptäcker att en fråga inte är 

ställd på ett sätt som öppnar upp för utvecklande resonemang. Lärare B beskriver att 

bedömning av moraliska dilemman är något man bör lägga mer tid på: 

 

Det är svårt, men egentligen tycker jag att man ska lägga ännu mer tid på de här sakerna 

faktiskt. Men när man är osäker själv så blir det gärna att man tänker jag tar det sen. 

Sån kan jag vara lite ibland. (Lärare B) 

 

Hon menar att på grund av osäkerhet vid bedömning av moraliska dilemman undviker hon 

gärna dessa. Hon förklarar sedan vidare att hon föredrar prov som är mer lätta att bedöma 

men att hon ska försöka bli bättre på att använda sig av moraliska dilemman i hennes 

nästkommande klass. 

 

Moraliska dilemman är inget som lärarna fokuserat på i sin undervisning när det kommer 

till etikområdet. När lärarna fick frågan hur de väger in etiken i betyget för 

religionskunskap och i så fall i vilken utsträckning så har de ungefär samma uppfattning. 

De är alla överens om att betyget i religionskunskap framförallt baseras på 

världsreligionerna men svaren varierar sig en del när det kommer till om de väger in etiken 

i betyget överhuvudtaget. Lärare C menar att etikområdet mer ses som en parantes och 

hennes svar tycks peka på att etikområdet som utgör en separat del av kunskapskravet för 

religionskunskap inte påverkar elevens betyg. Genom dessa beskrivningar kan man utläsa 

att lärarna inte lägger så stor vikt vid etikområdet när det kommer till bedömning i 

religionskunskap. Lärare A beskriver att allt i det centrala innehållet för etiken är 

tolkningsbart vilket gör det svårt att bedöma. Detta är någonting som även Lärare B 

uttrycker och hon anser inte heller att de fått något bedömningsstöd för just etikområdet.  

6.2 Ett elevsvar i relation till värdegrunden  

Vid intervjutillfällena fick lärarna resonera om hur de hade bedömt elevers svar vid olika 

moraliska dilemman. Det första dilemmat som diskuterades under intervjun var:  

Hela skolan ska ha adventsfirande i kyrkan en fredagsmorgon i december. Ett par elever 

från Afghanistan som är muslimer och inte firar jul vill inte vara med på firandet, och 

deras föräldrar stöttar det beslutet. Vi har skolplikt i Sverige så skolans rektor kan inte 
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låta dem vara hemma. Hur ska detta lösas?  

Elevsvar: Jag tycker att dom borde gå till kyrkan för vi är faktiskt i Sverige nu. De ska inte 

komma hit och tro att de kan bestämma. Dom borde leva som svenskar för hade vi flyttat 

till deras land hade vi inte fått vara kristna. De ska inte komma och ta över Sverige det är 

vårt land. 

Elevsvaret på det moraliska dilemmat uttrycker enligt lärarna starka åsikter. Det är därför 

intressant att diskutera om detta är någonting som ska ligga till grund för betyget eller om 

det är elevens resonemangsförmåga som ska bedömas. Lärarnas resonemang skiljde sig 

synnerligen huruvida elevsvaret ska bedömas och utifrån vilka kriterier. Både lärare A och 

lärare B funderade mycket på värdegrunden och ansåg mer eller mindre att det är något 

som bör vävas in i bedömningen och att de därför inte kunde godta ett sådant elevsvar. 

Vidare ställs frågan hur lärarna hade bedömt elevsvaret ovan utifrån kunskapskraven i 

religionskunskap och lärare A svarar på följande sätt: 

Jag hade nog pratat med eleven och speciellt om vi haft ett arbete kring etiken. Då hade 

jag inte godtagit detta svaret för dessa åsikter fanns innan vi började arbetsområdet och 

nu efter området finns ändå dom här tankarna kvar. (Lärare A)  

Lärare A menar att hon inte hade godkänt ett elevsvar som detta eftersom att eleven i 

sådana fall inte hade tagit till sig av undervisningen. Hon beskriver även att hon ofta 

upplever att åsikter likt elevsvaret ovan ofta beror på föräldrarna. Hon menar att barn 

påverkas av sina föräldrar och att deras samtalsämnen och sätt att se på olika saker påverkar 

barnen. Vid tillfällen där en elev har svarat på ett sätt som går emot skolans värdegrund 

har lärare A låtit eleverna diskutera dilemmat i helklass. Genom att diskutera dilemmat i 

helklass ges samtliga elever möjlighet att förklara varför de håller med om dessa åsikter 

eller inte. Förhoppningen är då att eleven i fråga ska ändra sina åsikter genom att få ett 

annat perspektiv på problemet. På ett liknande sätt resonerar även lärare B vid 

bedömningen av elevsvaret ovan:  

Här tycker jag att man måste vara öppen i sitt sinne. Vad spelar det för roll för dig 

egentligen om de är hemma för vad dom tycker? Ja alltså…varför tycker du så? Det 

måste finnas en anledning till att det spelar så stor roll. (Lärare B) 

 
Tycker du att eleven för ett resonemang? (Intervjuare) 

 
Jag tycker ju inte det (Skratt) om man tittar på den sista meningen där… man ska inte 

komma och ta över Sverige. Den personen som skrivit detta är väldigt trångsynt […] 

Jag tycker inte att det är ett bra svar. (Lärare B) 
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Vidare resonerar lärare B fram och tillbaka på ifall hon hade kunnat godkänna ett elevsvar 

som detta eller inte. Hon menar att eleven inte för ett resonemang eftersom att eleven inte 

kan se dilemmat ur flera perspektiv. Hon påpekar även skolans värdegrund och att hon 

hade vävt in den i bedömningen. Lärare A och Lärare B ser svårigheter i att hantera åsikter 

som beskrivs ovan. Samtidigt framkommer det att de vill påverka de åsikter som strider 

mot gemensamma normer och värden. I samtal vill man påverka eleven genom att nyansera 

dessa åsikter. Detta är något som inte lärare C och D håller med om utan de menar att det 

är viktigt att inte lägga någon värdering i elevens åsikter vid bedömningen. För att uppnå 

ett visst betyg ska inte elevens åsikter påverka utan deras förmåga att föra ett resonemang 

och kunna argumentera för sin sak. De förklarar det på följande sätt: 

 

Jag tycker att det är godkänt absolut… minst. Men kanske till och med att man kan 

tycka att det är utvecklat resonemang. Spontant tycker jag att om det inte är med 

angivelser i dilemmat att man ska tänka på ett visst sätt eller sådär, att man som lärare 

då inte ska färgas av den åsikten. (Lärare D)  
 

Elevsvaret svarar ju inte på huvudfrågan utan kommer in på ett sidospår. Men i 

sidospåret finns ju till viss del ett resonemang. (Lärare C) 

De menar alltså att elevernas åsikter inte bör ligga till grund för ett visst betyg utan elevens 

förmåga att resonera samt argumentera. Både lärare D och lärare C anser att eleven ovan 

för ett resonemang. Vidare ställs frågan om detta är något som Lärare C hade kunnat 

gradera som ett godkänt betyg funderar hon länge och väl. Hon anser att man som lärare 

vid vissa tillfällen bör särskilja på om eleven får rätt på frågan eller visar på en 

resonemangsförmåga. I elevsvaret ovan anser Lärare C att det finns ett resonemang. En 

möjlig tolkning av lärare D och lärare C svar ovan pekar på att de inte är helt överens om 

hur utvecklat detta elevsvaret är. Det som de däremot har gemensamt är att de anser i sin 

bedömning att de inte ska ta hänsyn till skolans värdegrund.  

6.3 Utvecklande resonemang  

Det andra moraliska dilemmat med ett fingerat elevsvar som lärarna fick resonera om var:  

 Du sitter och skriver ett viktigt prov i engelska tillsammans med din klass. Du ser att några 

elever i din klass viskar till varandra om en svår fråga. Du tittar på läraren som inte 

märker någonting. Vad gör du?  
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Elevsvar: Jag tycker att elever som gör så är riktiga idioter för man får inte göra så. Hade 

alla gjort så hade alla haft bättre betyg. Jag hade sagt till fröken.  

Samtliga lärare anser att eleven hade fått godkänt genom svaret ovan. Det problematiseras 

hur utvecklat ett resonemang måste vara för ett godkänt betyg. Ingen av lärarna ser det som 

ett utvecklat svar men deras resonemang till varför skiljer sig åt. Lärare C och lärare B 

reagerar på begreppet idiot: 

Hade det varit muntligt att jag bett eleven att omformulera sig. Jag reagerar på att den 

säger att de andra är riktiga idioter. Att vad är det du menar vad är det som får dig att 

tycka att den personen är en idiot. Att sätta ord på det istället för att placera in personen 

i ett fack där. (Lärare C) 

 
Man ser ju här att det är tre meningar […] det man reagerar på här är ju riktiga idioter. 

Men här är det ju en elev som vet vad hon ska göra och vad hon eller han tycker och 

ser ju att det finns negativa konsekvenser. (Lärare B)  

 

Lärare C och lärare B fastnar vid begreppet idioter och en möjlig tolkning av svaren är att 

de inte tycker att det begreppet är okej. De hade gärna sett att eleven omformulerat sig. 

Lärare A resonerar mycket om att eleven har en moral eftersom att eleven i den första 

meningen förklarar att man inte får fuska. Hon menar även att eleven är konsekvent 

eftersom hen beskriver att det inte är okej att viska och för då ett resonemang om att ifall 

alla hade gjort så hade alla fått bättre betyg. Moral är något de andra lärarna inte nämner 

på samma sätt som lärare A.  

 

Vid frågan om de anser att eleven för ett resonemang anser lärare D att eleven för ett 

resonemang om vad som är rätt och fel men att eleven däremot inte använder sig av några 

etiska begrepp. Skulle lärare D sätta ett betyg på detta elevsvaret hade det resulterat i 

betyget E. Lärare C och lärare B känner sig något osäkra när det kommer till om eleven 

för ett resonemang eller inte:  

 

Det här "hade alla gjort så hade alla haft bättre betyg" på sätt och vis…delvis ett 

resonemang. (Lärare C) 

 

Jag tycker den får in mycket på tre meningar (Mumlar) Nej det är inget jätteresonemang 

det är det ju inte. Men ändå kan eleven se att det är fel och gör man så är det ju fusk. 

(Lärare B)  

Lärare C och lärare B har svårt att definiera om eleven för ett resonemang eller inte. De 

förklarar att de kan se en början till ett resonemang. Vidare ges lärarna det sista moraliska 

dilemmat med ett fingerat elevsvar: 
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I korridoren står en ”tuff” och respekterad kille som har fått tag på en uppsats skriven av 

en annan elev. Han hånar uppsatsen och eleven som skrev den, och hans kompisar 

runtomkring skrattar. Eleven som skrivit texten står bredvid och försöker få tillbaka den, 

ingen hjälper honom. Vad gör du?  

Elevsvar: Jag hade inte vågat ta uppsatsen ifrån den coola killen eftersom att jag kanske 

hade blivit retad istället. Jag hade nog bara gått förbi och tänkt att det inte är mitt problem. 

För hade jag sagt till kanske dom andra hade tyckt att jag var en tönt. Men jag tycker synd 

om den killen som de är elaka mot för hade det varit jag hade jag blivit ledsen.  

Det framkommer i samtliga intervjuer att moraliska dilemman inte är ett vanligt 

förekommande i deras undervisning vilket gör att de inte är helt bekväma i att bedöma 

moraliska dilemman. Elevsvaret ovan var det som var mest utförlig och innehåller inte 

heller några laddade värdeord. Lärarna berättar att detta är en händelse som de tror att de 

allra flesta elever någon gång har varit med om. Lärare A och lärare B menar att eleven 

ovan har svarat på ett bra sätt: 

Det här elevsvaret hade jag…det är ett jättebra svar för den erkänner att jag bara hade 

gått förbi […] Speciellt att eleven säger att jag kunde blivit retad istället […] En bra 

reflektion kring att eleven hade blivit ledsen och en eventuell konsekvens att jag kunde 

blivit retad istället. (Lärare A)  

 

Jag tycker det är ett jättebra svar. Jag tycker att det är resonerande…såhär hade jag känt 

utifrån ett eget perspektiv. Jag vet vad jag ska göra… jag hade nog gått förbi. Ja, denna 

eleven brottas med vad man borde gjort och vad jag gör liksom […] Jag tycker att det 

är ett reflekterande och bra svar. (Lärare B) 

 

Lärare B anser att eleven resonerar genom att framföra en anledning till sin ståndpunkt där 

hen uttrycker rädslan över att ta tillbaka uppsatsen. Vid frågan om Lärare B tycker att det 

är ett utvecklande resonemang anser hon däremot inte når upp till betyget A men möjligtvis 

betyget C. Lärare A menar att det är ett utvecklat svar eftersom eleven reflekterar över att 

hen hade blivit ledsen samt visar på en konsekvens att hen hade kunnat bli retad istället.  

Lärare D anser även hon att detta är ett bra elevsvar eftersom att eleven kan se problemet 

ur flera olika perspektiv, både utifrån den mobbades perspektiv men att eleven ändå inte 

hade vågat göra någonting. Hon menar även att eleven utvecklar sitt svar genom att skriva 

fram att hen hade gått förbi för att de andra inte skulle anse att hen var en tönt. Den sista 

meningen tycker även lärare D visar att eleven resonerar utifrån sina känslor eftersom hen 

skriver att det är synd om den utsatta eleven. Vidare resonerar både lärare D och lärare B 

om vad eleven hade kunnat skriva för att utveckla sitt resonemang: 
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Jag brukar tänka i flera led eller en fördjupning eller så. (Lärare D) 

Ja, det är jättebra frågor du har men väldigt svåra. Vid sådana moraliska dilemman finns 

det ju ungefär vad de ska tycka men sen kan jag ju inte tycka att deras resonemang är 

fel. (Lärare B)  

Av uttalanden ovan går det att utläsa att lärare D har en mer tydlig bild av vad som krävs 

för att eleven ska kunna uppnå ett högre betyg till skillnad från lärare B som uttrycker detta 

svårt. Lärare B ger inte heller något tydligt svar på vad det egentligen är som bedöms utan 

problematiserar vad ett rätt eller fel svar innebär. De uttrycker dock båda två att de anser 

det svårt att veta hur utvecklande ett resonemang måste vara för ett visst betyg. De kan inte 

minnas att de fått någon kunskap om just detta, varken under lärarutbildningen eller under 

deras verksamma år som lärare. 

6.3.1 Etiska begrepp  

Utifrån de ovannämnda moraliska dilemman (se bilaga 2) ställdes frågan vad kan godtas 

som ett etiskt begrepp. Detta var något som endast en av de fyra lärarna kunde definiera. 

Vid det andra dilemmat som diskuterades under intervjuerna uppkommer begreppet idiot. 

Vid frågan om begreppet kan godtas som ett etiskt begrepp funderade lärare C på vad ett 

etiskt begrepp egentligen skulle kunna vara, hon har därför svårt att svara på om idiot kan 

godtas som ett etiskt begrepp eller inte. Även lärare A och lärare B tvekade när det kommer 

till om idiot är ett etiskt begrepp eller ej:  

Det är ju ett vardagligt ord men ja det kanske man skulle kunna säga. Jag hade nog inte 

direkt kopplat det till ett etiskt begrepp utan jag hade mera sett det som en helhet hur 

eleven resonerar […] Det är ju tolkningsbart. (Lärare A) 

 

Jag är ju inte jätteduktig på det här känner jag. Ett etiskt begrepp liksom idiot är ju ett 

begrepp det är det ju. Men det är ju inte ett positivt. (Lärare B) 

 

Uttalanden ovan tyder på att lärarna inte riktigt vet om de kan godta idiot som ett etiskt 

begrepp eller inte. Lärare B problematiserar även att begreppet inte är positivt. Lärare D 

anser däremot att idiot inte kan godtas som ett etiskt begrepp och att hon istället hade velat 

att eleven använde sig av begreppet ”orätt”. Hon beskriver att eleven visserligen uttrycker 

det som anses vara orätt. Vidare ställs frågan vad de hade kunnat tänka sig att godta som 

ett etiskt begrepp och lärare B börjar fundera likt lärare C vad ett etiskt begrepp egentligen 

innebär:  
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(Tystnad) Jaa. Det har jag svårt att svara på. Det får jag sätta mig in i mer. Om eleven 

använt begreppet fuskare kanske? Kan det vara ett etiskt begrepp? Eller nej? Jag vet 

inte vad etiskt begrepp är, vad betyder det? (Lärare B) 

Lärare B känner en viss osäkerhet när det kommer till att definiera etiska begrepp, hon 

antyder att hon inte känner sig påläst inom området. Både lärare B och lärare C uttrycker 

att etiska begrepp inte är något som de är särskilt bekanta med. Det är inte heller något som 

de har tagit hänsyn till i sin bedömning av elevers etiska förmågor. Detta beror framförallt 

på att de inte vet innebörden av ett etiskt begrepp. De problematiserar att det inte kan finna 

något bra bedömningsstöd som ger exempel på vad som skulle kunna godtas som ett etiskt 

begrepp. De erkänner samtidigt att etiken kanske inte har prioriterats och att de inte heller 

har ägnat det särskilt mycket tid. Lärare D har däremot exempel på etiska begrepp så som 

rätt och orätt, hon nämner även att det är något hon tar med i sin bedömning men att det 

då är viktigt att göra eleverna medvetna om dessa begrepp. Liksom det finns begrepp som 

hör till andra ämnen.  

6.4 Sammanfattning  

Vid frågan vad begreppet etik betyder för lärarna personligen framkommer det att de har 

en liknande syn där de ser etikämnet som en del av So-ämnena och att etiken även går att 

koppla till värdegrunden. I analysen av de resonemang lärarna för om bedömning av ett 

moraliskt dilemma tycks det finnas en viss osäkerhet angående vad ett etiskt begrepp 

innebär. När det kommer till hur utvecklande ett resonemang måste vara för ett visst betyg 

konstateras detta vara svårt av lärarna men de har ändå någorlunda liknande resonemang. 

Vid det elevsvar som gick emot skolans värdegrund skiljde sig däremot lärarnas åsikter åt. 

Vissa lärare menar att värdegrunden bör ligga till grund för betyget medan andra anser att 

det inte är elevernas åsikter som ska bedömas. 
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7. Diskussion  

Studiens övergripande syfte är att belysa bedömning i etik i skolåren 4–6 inom ramen för 

religionskunskap med särskilt fokus på moraliska dilemman. Mer specifikt var intentionen 

att utifrån semistrukturerade intervjuer analysera lärarnas resonemang om bedömning av 

ett moraliskt dilemma. I detta avslutande kapitel diskuteras studiens resultat. Jag kommer 

även att diskutera studiens genomförande och teoretiska utgångspunkter och dess 

betydelser för de slutsatser som framhållits. 

7.1 Resultatdiskussion 

För att kunna synliggöra lärares gemensamma kunskap om bedömning i ämnesområdet 

etik med fokus på moraliska dilemman har den teoretiska utgångspunkten varit sociala 

representationer. Sociala representationer fyller ändamålet att få en händelse att framträda 

som det normala. Utifrån lärarnas resonemang i resultatet går det utläsa tre sociala 

representationer av svårigheter vid bedömning av ett moraliskt dilemma: Etikundervisning 

och bedömning i relation till värdegrunden, hur utvecklande ett resonemang måste vara 

för ett visst betyg och vad som kan godtas som ett etiskt begrepp. Dessa ska alltså begripas 

som lärarnas gemensamma kunskap och består av svårigheter i att bedöma elevernas etiska 

resonemangsförmåga när uttalandet går emot värdegrunden, idéer om hur man går tillväga 

vid bedömning av elevers resonemangsförmåga vid ett moraliskt dilemma och hur man 

definierar etiska begrepp. Utifrån den uppfattning som lärarna i denna studie har om 

bedömning i etik kan det hjälpa andra lärare i verksamheten att möta liknande utmaningar.  

Den första sociala representationen har benämnts etikundervisning och bedömning i 

relation till värdegrunden. Den innefattar idéer om vikten att utveckla elevers förmåga att 

följa normer, hantera olika konflikter och att utveckla empatisk förmåga. Lärarna beskriver 

att detta är något som de på skolan arbetar med varje dag. De betonar framförallt etiken 

som viktig vid tillfällen där eleverna bryter mot regler, konflikter som uppstår på rasten 

eller andra händelser i vardagen. Detta diskuteras sedan i undervisningen och ger eleverna 

möjligheter att utveckla ovanstående förmågor. Detta är något som framkommit vid flera 

studier och Anderström (2017) beskriver att lärarna har en gemensam syn på vad de anser 

är viktigt (Anderström, 2017). Min studie kan bidra med fördjupad förståelse av hur 

etikundervisning bedöms med särskilt fokus på moraliska dilemman. Det jag menar är att 

när en händelse eller situation diskuteras i undervisningen går det i viss mån jämföra likt 
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ett moraliskt dilemma. Ett moraliskt dilemma innefattar ett ställningstagande där det går 

att argumentera för olika handlanden (Collste, 2010). Händelser som sker under skoldagen 

innefattar, ställningstaganden och diskussioner utifrån olika handlanden. I resultatet 

beskriver lärarna att bedömning av händelser som skett under dagen så som konflikter eller 

att elever har brutit mot en regel är oplanerad. De har inte för avsikt att bedöma elevernas 

etiska kunskaper vid sådana moment men det är ändå något de har med sig i bakhuvudet 

när de sedan ska skriva ett omdöme. Det väcker frågor om vilken kunskap lärarna tar stöd 

i när de gör sin bedömning och i vilket syfte. Kunskapsbedömning inom skolan är en 

central del av lärarens kompetens och det är av stor vikt att elevernas förmågor bedöms på 

både ett pedagogiskt och ett medvetet sätt. Vid formativ bedömning ska målen skrivas fram 

för att kunna se vart eleven befinner sig och vart eleven är på väg (Skolverket, 2011). 

Summativ bedömning riktar sig framförallt på att summera elevers kunskaper i ett skriftligt 

omdöme eller betyg (Jönsson, 2013). Genom de uttalanden i resultatet där lärare B och D 

förklarar att de inte sätter sig ner efteråt och dokumenterar tyder på att bedömningen inte 

sker på ett medvetet sätt. De för inte heller samtal med eleverna hur de ligger till i 

förhållande till kunskapskraven som för lärandet framåt. Jag menar att det kan bli svårt för 

eleven att veta vad de blir bedömda på om detta inte synliggörs. Det går även att ifrågasätta 

om det tenderar till att bli en likvärdig bedömning. Dokumentation beskrivs som betydande 

(Skolverket, 2011) och jag undrar om lärarna verkligen kan minnas samtliga elevers 

resonemang utan att föra anteckningar.  

Vidare går det diskutera om värdegrundsarbetet är något som bör ligga till grund för ett 

visst betyg. Lärarna fick under intervjun tre moraliska dilemman presenterade för sig med 

fingerande elevsvar. Det första dilemmat innefattade ett elevsvar som gick emot skolans 

värdegrund. Lärarnas resonemang skiljer sig åt när det kommer till om det är något som 

bör tas hänsyn till vid bedömningen. Beroende på i vilken skola eleven hade gått på hade 

hen kunnat få allt från ett underkänt till ett väl godkänt i form av betygen F, E och C. I 

kursplanen för religionskunskap står det under syftet att undervisningen ska stimulera 

eleverna att reflektera över sitt etiska förhållningssätt samt skapa förutsättningar för att 

utveckla förståelse för både sitt eget och andra människors sätt att tänka (Skolverket, 

2017a). I tidigare intervjustudie av Lilja (2017) menar lärarna att det inte är elevernas 

åsikter som ska bedömas utan deras resonemangsförmåga. Lilja diskuterar sedan vidare att 

det inte står framskrivet i kursplanen för religionskunskap att eleverna ska handla på ett 

regelrätt etiskt sätt (Lilja, 2017). Samtidigt kan det som står i religionskunskapens syfte: 
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reflektera över sitt etiska förhållningssätt och skapa förståelse för andras sätt att tänka 

(Skolverket, 2017a) tolkas att elevernas åsikter ska tas hänsyn till vid bedömningen.  Jag 

menar att det är förståeligt att lärarna upplever kursplanerna samt vad som ska bedömas 

tolkningsbart. 

Den andra sociala representationen har benämnts hur utvecklande ett resonemang måste 

vara för ett visst betyg. Samtliga lärare anser det svårt att veta hur utvecklande ett 

resonemang måste vara. I intervjustudien av Osbeck et al. (2015) uttrycker även de 

svårigheter i att konkretisera innebörden av kunskapskravet i den mån hur utvecklat ett 

resonemang måste vara. De problematiserar det faktum att kunskapskravet är öppet för 

tolkning rörande förmågan att reflektera och resonera i etiska frågor (Osbeck et al., 2015). 

Lärarnas resonemang i denna studie är vaga när det kommer till bedömning av ett moraliskt 

dilemma och vad ett utvecklat resonemang innebär. När religionskunskapens relativt 

allmänna krav på förmågan att resonera på ett enkelt, utvecklat eller välutvecklat sätt 

(Skolverket, 2017) tolkas av lärarna tenderar eleverna i exemplen ovan att få olika betyg. 

Vid det andra dilemmat med det fingerande elevsvaret som diskuterades under intervjuerna 

(se bilaga 2) ansågs svaret som både ett godtagbart svar samt på god väg till ett godkänt. 

Godtagbart med motiveringen att eleven förde ett resonemang om vad som är rätt och orätt 

och på god väg eftersom att eleven delvis förde ett resonemang. Liksom det sista och tredje 

dilemmat (se bilaga 2) som presenterades menade tre av fyra lärare att det var ett mycket 

bra svar medan en lärare var mer tveksam till om det kunde anses som ett utvecklat 

resonemang eller inte. Lärarna har alltså en gemensam kunskap när det kommer till att de 

menar att det är svårt att bedöma elevers resonemangsförmåga vid ett moraliskt dilemma. 

Det förkommer dock resonemang där lärarna ger uttryck för skilda uppfattningar. Den 

sociala representation som lärarna uttalar ovan tycks peka på att lärarna ser det som normalt 

att ha svårigheter i att bedöma moraliska dilemman. Detta visar på att det uppenbarligen 

finns behov av utveckling av de kunskaper som beskrivs i anvisningarna för bedömning i 

etik.  

Den tredje sociala representationen har benämnts vad som egentligen kan godtas som ett 

etiskt begrepp. I det centrala innehållet för religionskunskap står det exempel på etiska 

begrepp så som rätt och orätt samt jämlikhet och solidaritet (Skolverket, 2017a). Detta är 

endast fyra begrepp och något som inte skrivs fram är vad som mer kan godtas som ett 

etiskt begrepp. I resultatet beskriver lärare D att trots att eleven använder sig av ord som 



 
 

28 

antyder på rätt eller orätt kan det inte godtas som ett etiskt begrepp. Hon menar att de 

begrepp som nämns i det centrala innehållet är de eleverna bör använda. I Osbeck et al. 

(2015) intervjustudie upplever lärarna det komplicerat när det kommer till vad som kan 

vara godtagbart som ett etiskt begrepp. Vidare problematiseras ordet ”sulky” och om det 

skulle kunna räknas som ett etiskt begrepp (Osbeck et al., 2015). Förutom lärare D tycks 

samma svårigheter definieras av lärarna i denna studie. Ett begrepp som diskuterades under 

intervjuerna som användes i det andra moraliska dilemmat (se bilaga 2) var ”idiot”. De 

kände sig osäkra och visste inte riktigt om det var ett etiskt begrepp eller inte. Lärare B 

ställde sig frågan om begreppet ”fuskare” skulle kunnat användas istället. Samtidigt 

förklarar tre av lärarna att de inte riktigt vet vad ett etiskt begrepp är och att det inte heller 

är något de tagit hänsyn till i sin bedömning. Lärare D nämner däremot att detta är något 

hon varit medveten om i sin bedömning. En möjlig förklaring till dess olika sätt att se på 

bedömningen av etiska begrepp kan bero på att lärare D tidigare arbetat i årskurs 7–9 och 

därmed har satt fler betyg. Vid den nya läroplanen Lgr 11 tillkom vissa förändringar i 

kursplanen som lärare har fått ta hänsyn till, bland annat ett nytt betygsystem. Det nya 

betygsystemet innebär att eleverna får sitt första betyg i årskurs sex till skillnad från 

tidigare när det första betyget gavs i årskurs åtta (Prop. 208/09:87).  Samtidigt går det att 

ifrågasätta om den nya läroplanen Lgr 11 verkligen kan ses som ny. I dag är det år 2018 

och Lgr 11 har därmed funnits i sju år. Detta innebär visserligen att lärarna endast har satt 

betyg på eleverna ett fåtal gånger men samtidigt har de haft flera år att bekanta sig med 

den nya läroplanen och dess innehåll. En utgångspunkt i denna studie är att lärare bildar 

sociala representationer, vilket i sammanhanget innebär att lärare tillsammans skapar en 

förståelse för läroplanen och hur ämnesområdet etik bör bedömas. Samtidigt skulle 

lärarnas osäkerhet kunna peka på att skrivningen i läroplanen är vag och att den därför är 

svår för lärarna att förstå. 

7.2 Metoddiskussion 

När det kommer till kvalitativ forskning beskriver Bryman (2011) att kvalitativa studiers 

reliabilitet och validitet ska bedömas utifrån andra kriterier än den kvantitativa 

forskningen. Detta på grund av frågan om validitet verkar definitionsmässigt rymma 

konnotationer som rör mätning. Vid kvalitativa studier är inte mätning det främsta intresset 

vilket därför indikerar på att validitet inte är något av betydelse för en kvalitativ studie. 

Kvalitativa metoder bör bedömas efter deras tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). 
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Frågan om äkthet grundar sig i de personer som medverkat i intervjuerna och studiens 

betydelse samt relevans för gruppen. Har de personer som deltagit i intervjun något intresse 

när det gäller studiens syfte och de slutsatser som kan härledas från resultatet (Bryman, 

2011).  I detta fall innefattar gruppen de lärare som undervisar i religionskunskap i skolåren 

4–6. Jag anser därför att mitt examensarbete kan bidra med kunskap som är av betydelse 

för mellanstadielärare med inriktning mot religionskunskap. 

Vid tillförlitlighet brukar man prata om dess överförbarhet och pålitlighet. Det är av vikt 

att säkerställa att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av samtliga faser i 

forskningsprocessen. Med samtliga faser menas problemformulering, val av 

undersökningspersoner, beslut rörande analysen av data etc. (Bryman, 2011). Jag har 

därför varit noggrann när de kommer till beskrivningar av de val jag som forskare har gjort 

som ligger till grund för denna studie. Något annat Bryman (2011) tar upp är att utifrån 

den tidigare kunskap som en forskare har om det ämne som ska analyseras samt studeras 

kan trovärdigheten av studien förstås. Med andra ord kan det förklaras utgångspunkt i att 

forskaren bör kunna göra trovärdiga tolkningar utifrån det material som samlats in 

(Bryman, 2011).  Jag avslutar snart fyra års studie vid lärosätet i Jönköping och har därmed 

fått kunskap om både bedömning och etik. Som tidigare nämnt berördes visserligen inte 

etikområdet mer än övergripande men jag anser mig ändå efter tidigare skriven 

litteraturstudie ha den kunskap som krävs för att kunna ställa följdfrågor som fördjupade 

samtalen vid intervjutillfällena. Det är möjligt att min erfarenhet har påverkat att jag inte 

frågat om begrepp som för mig kändes självklara. Ett sådant exempel är när en lärare 

beskriver att det finns mjuka värden i etiken. Jag frågade inte vad detta innebar för läraren 

i fråga då jag ansåg mig förstå vad hon menade.  

En annan svaghet som kan ses med studien är att jag endast utgått från fyra deltagare som 

underlag för empirin. Det kan därför diskuteras om det ens är möjligt att förvissa sig om 

hur verkligheten för mellanstadielärare ser ut inom den svenska skolan när det kommer till 

bedömning i etik. Vid kvalitativa metoder problematiseras dess bristande omfång i den 

mån att det kan bidra med empiriska generaliseringar. De personer som har blivit 

intervjuade i en kvalitativ undersökning kan inte representera en hel population. En 

kvalitativ studie har förvisso inte som syfte att visa på generella slutsatser som gäller en 

hel befolkning. Den har för avsikt att förklara en mer djupgående analys av ett fåtal 

deltagare vilket är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten (Bryman, 2011). 

Ett annat sätt att se på generaliserbarheten handlar om att visa på tyst kunskap till klart 
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uttalad påståendekunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har inte kunnat finna någon 

forskning som explicit berör bedömning i etik med fokus på moraliska dilemman. Genom 

denna påståendekunskap kan därför andra som befinner sig i liknande situationer förhålla 

sig till denna. 

Forskaren bör också ha kunskap om hur följdfrågor ska ställas och vilka spår i intervjun 

som känns relevant att fånga upp. Svaren som ges ska sedan analyseras och beslut om vad 

som ska tolkas eller inte tolkas måste fattas (Kvale & Brinkmann, 2009). Mina 

frågeställningar ligger till grund för de svar som respondenterna uttalat och det är min 

uppgift att tolka deltagarnas svar. En brist kan därför anses vara att jag inte har någon 

tidigare erfarenhet av genomförandet av intervjuer. Något som därför hade kunnat ökat 

trovärdigheten är om jag genomfört en testintervju för att upptäcka eventuella brister. 

8. Vidare forskning  

I denna studie har lärares resonemang om moraliska dilemman varit centrala. Jag har 

tidigare i studien presenterat att lärarna känner en viss osäkerhet vid bedömning av ett 

sådant moment. Franck (2017) belyser även den kompetens som krävs av eleven för att 

uppnå ett betyg i ämnesområdet etik. Eleven ska kunna förstå etiska begrepp samt visa 

förmågan att kunna formulera och utvärdera argument som stödjer olika 

ställningstaganden om etiska problem (Franck, 2017). Det vore därför intressant att 

genomföra en studie där syftet är att studera samtal vid moraliska dilemman mellan lärare 

och elever för att sedan undersöka hur detta bedöms. Hur ska eleverna veta vad som 

förväntas av dem om till och med lärarna känner sig osäkra? Frågan väcker intresset att få 

svar på vad det egentligen är lärarna tittar på vid bedömningen samt elevernas förståelse 

av det betyg som sedan sätts.  
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9. Slutord 

Studien ger kunskap om bedömning i etik vid ett moraliskt dilemma. Genom denna studie 

har det i resultatet framkommit att bedömning av moraliska dilemman kan upplevas svårt. 

Detta på grund av att lärare själva måste tolka hur utvecklande ett resonemang måste vara 

för ett visst betyg, vad som kan godtas som ett etiskt begrepp samt hur värdegrunden 

förhåller sig till etikområdet inom ramen för religionskunskap. Genom att skriva fram 

dessa svårigheter hoppas jag kunna hjälpa lärare att bli mer medvetna i sitt arbete vid 

bedömning i etik och mer specifikt vid moraliska dilemman. Lärarna i denna studie 

uttrycker att de inte kan minnas att de fått någon utbildning när det kommer till bedömning 

i etik. Lärarutbildningen har därför en viktig roll när det kommer till undervisning om 

bedömning i etik. Under det senaste året har mer forskning i etik publicerats vilket 

förhoppningsvis bidrar till att etikområdet ges mer uppmärksamhet i lärarutbildningen. Det 

är samtidigt viktigt att lärare alltid strävar efter att utvecklas och skapa nya kunskaper.   



 
 

Referenslista  

Annerhult, D., & Hagelberg, E. (2017). Utmaningar och svårigheter vid bedömning i etik 

inom religionskunskap: En litteraturstudie om religionskunskapslärares arbete samt 

utmaningar vid bedömning i etik (Självständigt arbete, Jönköping University).  

 

Ahrne, G., & Eriksson-Zetterquist, U. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 36–56). Malmö: Liber AB. 

 

Anderström, H. (2017). Lärares samtal om etik: Sociala representationer av 

etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande 

ämnena (Doctoral dissertation, Karlstads universitet). 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  

Chaib, M. & Orfali, B. (1995). Introduktion till teorier och metoder kring sociala 

reprenentationer. I M. Chaib, & B. Orfali (red) Sociala representationer. Om 

vardagsvetandets sociala fundament (s.15-24). Göteborg: Daidalos.  

Collste, G. (2010). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur.  

Franck, O, Osbeck, C & Brömssen, K. (2016). Religioner, livsåskådningar och etik- För 

lärare årskurs 4-6. Malmö: Gleerups.  

 

Franck, O. (2017). Varieties of conceptions of ethical competence and the search for 

strategies for assessment in ethics education: A critical analysis. In  Assessment in Ethics 

Education (pp. 13-50). Springer, Cham 

Franck, O. (2013). Veta och göra gott – etik som didaktiskt kunskapsområde. I Franck, O 

(red) Samhällsämnenas didaktik- årskurs 4-6. (s. 92-121). Lund: Studentlitteratur.  

Franck, O & Löfstedt, M. (2015). Etikdidaktik: Grundbok om etikundervisning i teori och 

praktik. Lund: Studentlitteratur.  

 



 
 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education 

today, 24(2), 105-112. 

 

Stern, J. (2017). The Assessment of Ethics and the Ethics of Assessment. In Franck, O 

(red) Assessment in Ethics Education (pp. 177-191). Springer, Cham. 

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning 2:a uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Klapp, A. (2015). Bedömning, betyg och lärande. Lund: Studentlitteratur.  

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Lilja, A., Franck, O., Osbeck, C., & Sporre, K. (2017). Ethical competence–a 

comparison between the Swedish and the Icelandic curricula and some teachers’ 

views. Education 3-13, 1-11. 

 

Lilja, A. (2017). Teachers’ Experiences of Ethics in Religious Education. In Franck, O 

(red) Assessment in Ethics Education (pp. 69-86). Springer, Cham. 

Mossberg, L. (2013). Kursplanens cirkel – om återlänkning och kunskapskrav i exemplet 

religionskunskap. I Franck, O. (red) Samhällsämnenas didaktik- årskurs 4-6. (s. 69-87). 

Lund: Studentlitteratur. 

Osbeck, C, Franck, Lilja, A & Lindskog, A. (2015). Challenges of assessment in ethics- 

Teachers reflections when assessing national tests. I Söderman, J (red) Kritiska 

perspektiv på bedömning och dokumentation (s. 19–47). Malmö: Educare.  

Selander, Sven-Åke (2011). Från livsfrågor, etik och reflektion till samhälle, kunskap 

och analys. Religion och livsfrågor 2/2011, Föreningen Lärare i Religionskunskap. 

Skolverket. (2017a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2017. 

Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan- praktis, begrepp, problem och 

möjligheter. Stockholm: Skolverket. 



 
 

Skolverket. (2017b). Värdegrund i förskola och skola. Stockholm: Skolverket.  

Törnvall, M. (2001). Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan. 

Malmö: Malmö Högskola. Tillgänglig: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/5960/LICREV2bMajT.pdf?sequence  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

  



 
 

Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Namn?  

Hur gammal är du?  

Vad gick du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad innebär begreppet etik inom ramen för religionskunskap för dig? 

Hur ser du på etikens roll i skolan?  

Vad använder du dig av för metoder vid bedömningar av elevernas etiska kunskaper vid et 

moraliskt dilemma?  

Ser du några svårigheter vid bedömning av elevers etiska förmågor vid ett moraliskt 

dilemma?  

- Vilka är dessa?  

- Vilka strategier använder du dig av vid tillfällen då du upplever bedömningen svår? 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2  

Moraliska dilemman med fingerande elevsvar 

Dilemma 1.  

Hela skolan ska ha adventsfirande i kyrkan en fredagsmorgon i december. Ett par elever 

från Afghanistan som är muslimer och inte firar jul vill inte vara med på firandet, och deras 

föräldrar stöttar det beslutet. Vi har skolplikt i Sverige så skolans rektor kan inte låta dem 

vara hemma. Hur ska detta lösas?  

Elevsvar: Jag tycker att dom borde gå till kyrkan för vi är faktiskt i Sverige nu. De ska inte 

komma hit och tro att de kan bestämma. Dom borde leva som svenskar för hade vi flyttat 

till deras land hade vi inte fått vara kristna. De ska inte komma och ta över Sverige det är 

vårt land. 

Dilemma 2.  

Du sitter och skriver ett viktigt prov i engelska tillsammans med din klass. Du ser att några 

elever i din klass viskar till varandra om en svår fråga. Du tittar på läraren som inte märker 

någonting. Vad gör du?  

Elevsvar: Jag tycker att elever som gör så är riktiga idioter för man får inte göra så. Hade 

alla gjort så hade alla haft bättre betyg. Jag hade sagt till fröken.  

Dilemma 3.  

I korridoren står en ”tuff” och respekterad kille som har fått tag på en uppsats skriven av 

en annan elev. Han hånar uppsatsen och eleven som skrev den, och hans kompisar 

runtomkring skrattar. Eleven som skrivit texten står bredvid och försöker få tillbaka den, 

ingen hjälper honom. Vad gör du?  

Elevsvar: Jag hade inte vågat ta uppsatsen ifrån den coola killen eftersom att jag kanske 

hade blivit retad istället. Jag hade nog bara gått förbi och tänkt att det inte är mitt problem. 

För hade jag sagt till kanske dom andra hade tyckt att jag var en tönt. Men jag tycker synd 

om den killen som de är elaka mot för hade det varit jag hade jag blivit ledsen.   

 



 

Bilaga 3   

Samtyckesavtal  

Det övergripande syftet med min undersökning är att få religionskunskapslärares syn på 

bedömning i etik med särskilt fokus på moraliska dilemman. Arbetet kommer resultera i 

en C uppsats som utgår från intervjuer med verksamma lärare i årskurs 4–6 samt teoretiska 

utgångspunkter i tidigare forskning.  

Bakgrunden till studien tar sin grund i tidigare skriven litteraturstudie där jag upplever det 

begränsat med forskning inom bedömning i etik.  

Syftet med intervjudeltagarens medverkan är att ge information om sina upplever av att 

bedöma elever i religionskunskap i etik. Jag kommer att intervjua fyra lärare där de även 

kommer få tre moraliska dilemman presenterat för sig med fingerande elevsvar. Tanken är 

att diskutera vilka utmaningar respektive lärare upplever vid bedömningar vid ett sådant 

moment. Allt intervjumaterial såsom inspelningar och anteckningar kommer endast 

användas för avsett ändamål. Inga namn eller personliga uppgifter kommer att nämnas.  

 

Villkor för studien:  

- Deltagandet i studien är frivilligt och sker på dina villkor. Du har rätt att avbryta 

din medverkan när som helst.  

- Du som deltagare kommer att vara anonym. 

- Det slutliga arbetet kommer att behandlas som en offentlig handling.  

- Jag som skribent har tystnadsplikt och det som framkommer vid intervjun kommer 

endast behandlas i samarbete med berörd personal på högskolan i Jönköping.  

 

Jag har läst igenom ovanstående text och samtycker härmed.  

Ort & datum  

_____________________                                                      

Namn 

_____________________ 
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