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Syftet med denna studie är att undersöka hur 

lärare bedömer elever inom etik med särskild 

fokus på värdegrundskonflikter. För att 

uppnå studiens syfte har det gjorts kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer där fyra 

verksamma lärare har deltagit. Det centrala i 

studien är lärarnas resonemang kring 

frågorna samt likheter och skillnader i deras 

svar. Vid genomförandet av intervjuerna 

samt analysen av det empiriska materialet har 

hermeneutiken som teori varit 

utgångspunkten. Resultatet är uppdelat i sex 

kategorier utifrån forskningsfrågorna. Vid 

resultatet har det framkommit att det finns 

många utmaningar med bedömningen i etik 

samt att lärarna bedömer eleverna på olika 

sätt.  

The main purpose of this study is to 

investigate how teachers assess pupils in 

ethics with particular focus on value-based 

conflicts. In order to achieve the purpose of 

the study qualitative semi-structured 

interviews have been conducted involving 

four active teachers. The central part of the 

study is the teachers' reasoning about the 

questions and similarities and differences in 

their answers. In the conduct of the 

interviews and the analysis of the empirical 

material hermeneutics as theory has been the 

starting point. The result is divided into six 

categories based on the research questions. In 

the results it has been found that there are 

many challenges with the assessment in 

ethics and that teachers assess the pupils in 

different ways. 

______________________________________________________________________________ 

Sökord: Etik, värdegrund, religionskunskap, bedömning, formativ och summativ bedömning.  
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1. Inledning 

Hur ska man som religionskunskapslärare bedöma en elev inom etik vars resonemang och 

värderingar strider mot värdegrunden som den svenska skolan vilar på? I kunskapskraven 

för årskurs sex inom religionskunskap står det att eleverna ska kunna föra resonemang om 

vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott samt att eleven då gör 

reflektioner som hör till ämnet och använder några etiska begrepp (Skolverket, 2017b). 

Däremot finns det inget i kursplanen för religionskunskap som säger att eleverna ska agera 

på ett etiskt eller moraliskt korrekt sätt. Detta innebär att lärare heller inte får bedöma 

elevernas etiska ställningstagande utifrån vad som anses är rätt eller fel i dagens samhälle. 

Det eleverna ska bli bedömda på är hur väl de resonerar och argumenterar för sitt 

ställningstagande i olika vardagliga moraliska frågor (Lilja, 2017). 

 

Skolan vilar även på en värdegrund som innebär att ingen inom skolan ska utsättas för 

diskriminering på grund av kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, 

sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning 

eller annan kränkande behandling. Inom skolan ska sådana tendenser alltid motverkas och 

förebyggas (Skolverket, 2017b).  Mot bakgrund av ovanstående resonemang går det att se 

att en konflikt möjligtvis kan uppstå mellan religionskunskapens kursplan och skolans 

värdegrund vid bedömningen i etik. Det är därför intressant att undersöka hur lärare agerar 

och resonerar i de fall elevernas resonemang och värderingar ställer sig i motsatsposition 

till värdegrunden. Jag har intervjuat fyra erfarna religionskunskapslärare som undervisar i 

årkurserna 4–6 genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Lärarna som har deltagit i 

intervjuerna arbetar på olika skolor som har både en geografisk och en socioekonomisk 

spridning. Varför jag har valt dessa skolor är för att jag tror att lärarna besitter olika 

erfarenheter samt reflektioner kring mitt valda undersökningsområde.   
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare bedömer elevers förmåga att göra etiska 

ställningstaganden med särskilt fokus på värdegrundskonflikter. Detta syfte vill jag 

uppfylla genom att besvara följande frågeställningar:  

• Hur bedömer lärarna elevernas resonemang och värderingar ifall de strider mot 

skolans värdegrund?  

• Vilka utmaningar anser lärare att det finns med bedömning i relation till etikområdet? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av skolans värdegrund. Vidare presenteras 

kursplanen för religionskunskap, två bedömningsformer samt begreppet etik. Slutligen 

presenteras den teoretiska ramverk som studien kommer utgå ifrån.  

3.1 Skolans värdegrund 

Den svenska skolan vilar på en värdegrund som aktivt ska arbetas med och genomsyra 

verksamhetens dagliga arbete. De värden som skolans värdegrund omfattar är densamma 

som de värden som vårt samhälle vilar på, vilket är jämställhet mellan könen, individens 

frihet och integritet, människolivets okränkbarhet samt alla människor lika värde. Arbetet 

som utgörs kan förklaras utifrån tre perspektiv: för, om och genom. Det första perspektivet 

handlar om att eleverna utvecklar en demokratisk kompetens för vår gemensamma 

framtida demokrati. Det andra perspektivet utgår ifrån att eleverna ska få kunskaper om 

demokrati och mänskliga rättigheter. Det sista perspektivet utgår ifrån att de får dessa 

kunskaper genom att de har inflytande och är delaktiga i arbetet (Skolverket, 2017c). 

Skolans värdegrund ska också främja förståelse för andra människor och ingen i skolan 

ska utsättas för kränkande behandling och ifall detta uppstår ska sådana tendenser aktivt 

motverkas. Alla som verkar inom skolan ska aktivt jobba för att främja detta (Skolverket, 

2017b). När man arbetar med värdegrunden kan detta inte skiljas från undervisningen. Det 

ska praktiseras såväl i klassrummet som på skolgården. Det ska ses som en integrerad del 

av helheten och för att nå dit behöver man arbeta systematiskt. Det handlar om att omfamna 

och erövra värdegrunden tillsammans med eleverna och visa för dem vad den står för och 

på vilket sätt den är synlig på skolan (Skolverket, 2016).  

3.2 Kursplanen för religionskunskap  

Vid syftet i kursplanen för religionskunskap står det att undervisningen inom etik ska 

stimulera eleverna att reflektera över sitt etiska förhållningssätt och skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla en personlig förståelse för andra människors sätt att tänka. Vidare 

presenteras det centrala innehållet där undervisningen ska behandla moraliska frågor om 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning, pojkar och flickors identitet och roller samt 

utanförskap och kränkning. Undervisningen ska behandla frågor som kan innebära att göra 

gott och vad ett bra liv kan vara. Sist i kursplanen för årskurs sex står kunskapskraven som 
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eleven ska bli bedömda utefter, vilket är att eleverna kan föra resonemang om vardagliga 

moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.  Eleven ska då göra reflektioner 

som hör till ämnet och använda några etiska begrepp.  Kunskapskraven är uppdelade i tre 

olika betyg: E, C och A. För betyget E ska eleven föra enkla resonemang, göra några 

reflektioner som i huvudsak hör till ämnet samt använda några begrepp på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Vidare för ett högre betyg ska eleven föra utvecklande eller 

välutvecklande resonemang samt använda några begrepp på ett fungerande eller ett väl 

fungerande sätt. Reflektionerna som eleverna gör ska även föra resonemanget framåt eller 

för det högsta betyget föra resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det 

(Skolverket, 2017b). Till varje kursplan tillkommer det också ett kommentarmaterial som 

utvecklar de formuleringar som står angivet i kursplanerna. Till kunskapskraven inom 

religionskunskap finns det inget som bara inriktar sig på årskurs sex utan det är angivet för 

hela grundskolan. I kommentarmaterialet står det att eleven ska visa på en progression i 

sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och det tar sin 

början i att samtala om normer och regler samt varför de behövs (Skolverket, 2017a).  

3.3 Formativ och summativ bedömning    

Eftersom den här studien avser att undersöka lärares bedömning i etik är två begrepp 

relevanta att diskutera: formativ och summativ bedömning. Syftet med en summativ 

bedömning är att summera elevernas visade kunskaper. Detta sker ofta i slutet av ett läsår, 

en termin eller vid ett avslutas arbetsområde. Ett betyg som en elev får är en summativ 

bedömning. Syftet med denna typ av bedömning anses vara en nödvändighet i ett 

utbildningssystem då det ger information till aktörer som är intresserade av elevernas 

visade resultat (Klapp, 2015).  

 

Syftet med den formativa bedömningen är att ge tydlig feedback till eleverna under en 

arbetsprocess med direkt anslutning till det som de ska bli bedömda på. Denna typ av 

bedömning har sitt fokus på att hjälpa eleven att lära sig och utvecklas så mycket som 

möjligt (Klapp, 2015). Inom den formativa bedömningen finns det fem nyckelstrategier: 

Strategi 1. Klargöra de lärandemål som vi vill att eleverna ska uppnå.  

Strategi 2. Ta reda på vad eleverna besitter på för kunskap.  

Strategi 3. Ge feedback till eleverna som för lärandet framåt. 
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Strategi 4. Aktivera eleverna som resurser för varandra. 

Strategi 5. Aktivera eleverna till att bli ägare över sitt eget lärande (William & Leahy, 

2015).  

Den formativa bedömningen kan användas som underlag vid en summativ bedömning och 

på grund av detta behöver de därför inte stå i motsatsposition till varandra (Skolverket, 

2011). Det som skiljer bedömningsformerna åt är syftet med bedömningen och när den 

görs (Klapp, 2015).  

3.4 Begreppet etik   

Begreppet etik kommer ifrån det grekiska ordet ethos. Det avser oskrivna lagar, sedvänja 

och vana, med andra ord hur vi beter oss i olika sociala sammanhang. Ethos står för något 

som har med vår karaktär att göra, vilket innefattar vårt förhållningssätt till livet samt våra 

innersta värderingar. Motsvarigheten, moral, kommer från det latinska ordet mores som 

står för sedvänja, sed och bruk. Begreppen används ofta synonymt till varandra, vilket inte 

är en konstighet med tanke på dess ursprung och betydelse. Vanligtvis används ordet moral 

för att beskriva en människas handlande medan etik står för de reflektioner man gör över 

sina värderingar och handlingar samt motiven för dessa.  Begreppet etik handlar med andra 

ord om våra inre tankesätt (Orlenius, 2001).  

3.5 Teoretisk ramverk   

Denna studie har grundat sig på hermeneutiken och har även använts som en metod vid 

genomförandet samt analysen av intervjuerna. Inom hermeneutiken studerar man tolkning 

av texter och fokus ligger på vad för mening man eftersöker samt de frågor som ställts till 

en text. Syftet med att tolka en text inom hermeneutiken är att man ska få en gemensam 

och giltig förståelse av meningen i en text (Kvale & Brinkmann, 2014). Den grundar sig i 

att man ska söka bakom det omedelbart observerbara samt att man är intresserad av att 

förklara företeelser. Förförståelsen intervjuaren har ses inte som ett hinder utan som en 

tillgång för att förstå och tolka forskningsobjektet (Patel & Davidsson, 2011). Inom 

hermeneutiken tolkas först texten som en helhet innan man tolkar varje del var för sig. 

Vidare relateras de enskilda delarna till helheten igen för att få en allt djupare förståelse av 

meningen. Denna cirkulation mellan helheten och delarna betraktas inte som något negativt 

utan som något positiv då detta pekar på möjligheten till att förstå det som undersökts mer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna cirkulation kallas också för den hermeneutiska 
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spiralen då man först läser en text och tolkar denna samt får en förståelse. Vidare läser man 

en ny textproduktion får en ny tolkning samt en ny förståelse (Patel & Davidsson, 2011). 

Vid genomförandet av intervjuerna har jag satt mig in i objektets synvinkel och försökt 

sammanfatta det som har sagt för att sedan få ett godkännande av den som blir intervjuad 

på min tolkning. Jag har under denna process pendlat mellan min förförståelse kring 

problemet med deras tankar och resonemang för att nå en så god förståelse kring det som 

undersöks. Detta har krävt att jag strävat efter att förstå informantens intentioner och 

betraktat hans eller hennes svar som en sammanhängande helhet. Vidare vid analysen av 

det insamlade materialet har de transkriberade intervjuerna lästs igenom som en helhet 

innan varje del läses var för sig för att sedan pendla mellan helheten och delarna.  
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4. Tidigare forskning inom ämnesområdet  

Tidigare forskning inom ämnesområdet har visat på att det inte finns något i kursplanen 

för religionskunskap som visar på att eleverna ska agera på ett moraliskt eller etiskt korrekt 

sätt. Kursplanen fokuserar istället på att eleverna ska få kunskap om vad det kan innebära 

att göra gott. På grund av detta får lärare heller inte, enligt forskningen, bedöma elevernas 

etiska ställningstagande utifrån vad som anses är rätt eller fel. Det som ska bedömas är 

istället hur väl de resonerar och argumenterar för sitt ställningstagande i olika vardagliga 

moraliska frågor. Om en elev har ett ställningstagande vid en bedömningssituation i 

religionskunskap med inriktning på etik som inte stämmer överens med värdena som 

skolan vilar på, men kan argumentera och resonera för sin sak är detta vad som ska 

bedömas (Lilja, 2017). I en intervjustudie gjord av Lilja (2017) där sju verksamma lärare 

har blivit tillfrågade om vad de anser är en utmaning med bedömning inom etik är det just 

detta som de anser är problematiskt. Vid en likande studie gjord av Osbeck, Franck, Lilja 

& Lindskog (2015) som undersöker vilka utmaningar lärare anser att det finns med att 

bedöma elever inom etik har det även framkommit att instruktionerna för vad eleverna ska 

bli bedöma utefter är vaga och tolkningsbara. Det lärarna i studien har beskrivit som en 

svårighet är exempelvis vad som anses vara ett accepterat etiskt begrepp eller hur väl 

beskrivandet ett resonemang måste vara för ett visst betyg (Osbeck et.al, 2015).  

 

I en annan intervjustudie gjord av Lilja, Franck, Osbeck & Sporre (2017) där sju 

verksamma lärare har fått svara på vad etisk kompetens för eleverna innebär skiljer sig 

svaren från vad som står i kunskapskraven som eleverna ska bli bedömda utefter säger. 

Samtliga lärare nämner att etisk kompetens är viktigt för att man ska kunna vara en god 

medborgare samt en god medmänniska. De anser också att etisk kompetens innebär att 

man ska kunna agera på ett bra sätt mot andra människor, men att detta inte är en del av 

kursplanen som ger eleverna goda betyg. Deras förklaringar skiljer sig på vad de anser är 

viktigt för goda betyg och vad som är viktigt för att elevernas liv. De begrepp som lyfts 

fram i kursplanen anser lärarna är teoretiska och analytiska och det är det som eleverna ska 

bli bedömda på (Lilja et.al, 2017).  
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5. Metod och material 

Metodavsnittet inleds med mitt val av metod samt urvalet som har gjorts för denna studie. 

Vidare kommer mitt tillvägagångssätt presenteras och hur jag har analyserat materialet från 

mina intervjuer. Slutligen redogör jag för reliabilitet och validitet för studien samt vilka 

etiska aspekter jag har tagit hänsyn till.  

5.1 Val av metod 

Den här studien är en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide. En 

kvalitativ metod passar bäst ifall man vill komma åt ett sammanhang som kräver en 

förståelse eller ifall man vill undersöka företeelser som är omöjliga att kvantifiera, vilket 

innebär att man inte kan mäta dem i siffror (Eliasson, 2006). Mitt intresse är att jag vill 

intervjua och jämföra fyra lärares resonemang om bedömning i etik. Varför jag har valt att 

använda mig av denna metod är för att försöka förstå den intervjuades perspektiv och ta 

del av deras erfarenheter kring ämnet. Metoden bygger på att få en förståelse för olika 

fenomen och som den personen som håller i intervjun kan jag även styra situationen med 

hjälp av välvalda frågor (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Det som är specifikt för en semistrukturerad intervjuguide är att den är halvt strukturerad, 

med andra ord en blandning mellan ostrukturerad och strukturerad intervju. Intervjuguiden 

innefattar ett flertal frågor som intervjuaren går igenom, men genom att den inte är 

strukturerad har intervjuaren möjlighet att följa upp oväntade eller intressanta svar 

(Eliasson, 2016). Jag vill inte enbart begränsa mig till mina förbestämda frågor likt en 

strukturerad intervju på grund av att jag anser att det kan finnas mer intressanta resonemang 

bakom svaren ifall det finns en möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att ha en 

semistrukturerad karaktär på frågorna innebär det också att man kan vara öppen för nya 

infallsvinklar (Bryman, 2011). Jag anser att min frågeställning bara kan besvaras med hjälp 

av denna metod och få mer fördjupade svar på det jag efterfrågar.  

5.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra lärare som undervisar inom religionskunskap och som är 

verksamma inom årskurserna 4–6. Vid urvalet av lärare har inte fokus varit på vilken 

årskurs de arbetar med just nu eftersom fokus ligger på bedömning och inte på 
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undervisning då det har en mer betydande roll. Det som har varit i fokus vid urvalet av 

lärarna som har medverkat i intervjuerna är att de måste ha gjort ett antal betygsättningar 

inom det specifika ämnet samt att de känner sig säkra i den rollen, med andra ord lärare 

med en stor erfarenhet. Det som har tänkts mer specifikt på i urvalet är skolorna som de 

verksamma lärarna arbetar på. Studien ska ha en geografisk spridning och på grund av det 

och har valet hamnat på en skola som ligger en bit utanför en stad, en skola som ligger 

centralt och sedan en skola som ligger i en mindre del i utkanten av en stad. Detta också 

på grund utav att jag har haft mina praktiker på två av skolorna och har vid dessa tillfällen 

sett att det finns olika kulturella och socioekonomiska skillnader. Jag anser att detta 

kommer att ge mig ett intressant underlag för min studie då jag tror att lärarna får stå inför 

olika typer av värderingar och resonemang från eleverna.  

 

Nedanför presenteras kort de lärare som har deltagit i intervjuerna:  

Lärare 1: Man. Han har arbetat på en annan skola tidigare. Undervisar i svenska, de 

samhällsorienterande ämnena samt svenska som andraspråk. Arbetar just nu i årskurs fyra. 

Lärarutbildning: Tidigare lärare 1–7.  

Lärare 2: Kvinna. Hon har arbetat på två andra skolor tidigare. Undervisar i svenska, de 

samhällsorienterande ämnena, engelska samt svenska som andraspråk. Arbetar just nu i 

årskurs fem. Lärarutbildning: Tidigare lärare 1–7.  

Lärare 3: Kvinna. Hon har arbetat på två andra skolor tidigare. Undervisar i svenska och 

de samhällsorienterande ämnena. Arbetar just nu i årskurs fyra. Lärarutbildning: Tidigare 

lärare 1–7.  

Lärare 4: Man. Han har arbetat på sex andra skolor tidigare och då även undervisat på 

högstadiet samt gymnasiet. Undervisar i svenska, de samhällsorienterande ämnena, 

matematik och engelska. Arbetar just nu i årskurs fem. Utbildning: Mellanstadielärare.  

5.3 Tillvägagångsätt  

Vid studiens början kontaktades samtliga lärare för en förfrågan om deltagandet i studien. 

De blev då informerade om vilket ämne studien behandlar samt vad syftet med studien är. 

Intervjuerna bokades in med minst två dagars mellanrum på grund av att jag ville 

transkribera färdigt en intervju innan jag började med en annan. En sådan process är 
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mycket tidskrävande och det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för transkriberingarna 

av ljudinspelningarna (Denscombe, 2016). 

 

Innan forskningsintervjun började skrevs medgivandeblanketten (se bilaga 2) under och 

sedan fördes det en kort introduktion till upplägget av intervjun samt informerades det om 

att det kommer göras en ljudupptagning. Det är viktig att försäkra informanten om att det 

som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket i sin tur kan bidra till 

att den som blir intervjuad känner sig fri att tala öppet (Denscombe, 2016). Vid intervjuerna 

fick lärarna också ha med sig läroplanen för grundskolan då jag ansåg att det kunde vara 

en säkerhet för dem vid de frågor som berör kunskapskraven (se bilaga 1). Dessa 

ovanstående delarna vid introduktionen av intervjun var ett sätt för mig att skapa en tillit 

mellan mig och den som bli intervjuad, vilket Denscombe (2016) menar på är väsentligt 

för en intervju.  

 

Intervjuerna har genomförts under två veckor och har varit mellan 20–30 minuter långa. 

Längden på intervjuerna har skilt sig beroende på vad den som blir intervjuad resonerar 

kring och ifall det har ställt några följdfrågor på det som sagts. Alla intervjuer spelades in 

på både en dator och på en mobiltelefon, detta på grund av säkerhet ifall någon av enheterna 

inte tar upp ljudet eller att intervjuerna försvinner. Fördelarna med ljudupptagningar är att 

intervjuaren kan fokusera på vad den som blir intervjuad säger (Eklund, 2012). Det kan 

också ses som en nästintill fullständig och permanent dokumentation när det kommer till 

vad som sägs under intervjun. En nackdel med inspelningen av en intervju är att den inte 

fångar upp den icke-verbala kommunikation som sker (Denscombe, 2016).  

 

Enligt Eklund (2012) är valet av plats där intervjun ska äga rum viktigt att ha i åtanke. 

Intervjun bör genomföras på en plats som är bekant för den som blir intervjuad (Eklund, 

2012). Det är även viktigt att hitta en plats där intervjun inte blir störd i någon form samt 

att det är någorlunda tyst vid platsen (Denscombe, 2016). Samtliga intervjuer har gjorts i 

de klassrum där lärarna undervisar. Tre av intervjuerna har genomförts när deras elever har 

slutat, medan en är gjord när eleverna hade lektion i ett annat klassrum. Detta har medfört 

att intervjun har kunnat verkställas i en miljö där de som blir intervjuade är bekanta med 

samt att det har gjorts ostört från omgivningen.  
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5.4 Analys av material  

Vid analysen av datamaterialet har hermeneutiken som modell varit utgångspunkten. 

Genom att använda sig av hermeneutiken som modell vid denna fas innebär det att den 

transkriberade texten först tolkas som en helhet. Vidare tolkas varje del var för sig för att 

sedan relatera delarna till helheten igen och det på grund av att man vill få en allt djupare 

förståelse för det som undersökts (Kvale & Brinkmann, 2014). Pendlingen mellan helheten 

och delarna kallas ofta för den hermeneutiska spiralen då man först läser en text och tolkar 

denna samt får en förståelse. Vidare läser man en ny textproduktion får en ny tolkning samt 

en ny förståelse (Patel & Davidsson, 2011). Efter att intervjuerna har transkriberats har 

dessa lästs igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild kring problemområdet. Detta 

har inneburit att min förståelse kring problemet har vidgats då jag har tagit del av andras 

resonemang och värderingar kring ämnet. Vidare har varje svar på en fråga lästs enskilt 

och för att sedan gå tillbaka till helheten igen.  

 

Parallellt med denna analys har lärarnas svar sammanställts i en tabell utefter mina frågor 

(se tabell 1).  Tabellen är kategoriserad utefter deras olika svar och resonemang de hade på 

frågan som var ställd, vilka likheter det finns i deras svar och resonemang samt vilka 

olikheter det finns. I sista kolumnen i tabellen har det skrivits in en slutsats samt en tolkning 

på den fråga som är ställd.  

 

Fråga: Hur bedömer du eleverna inom etik? 

Lärare: Resonemang/svar Likheter  Olikheter  Slutsats/tolkningar 

Lärare 1.     

Lärare 2.      

Lärare 3.      

Lärare 4.      

Tabell 1.  
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På följande sätt har samtliga frågor sammanställts i en sådan tabell. Om det har ställts 

följdfrågor vid något tillfälle har dessa svar sammanställts under tabellen och färgkodats 

utefter läraren, exempelvis: lärare 1 har färgen röd.  

 

Denna process har varit effektivt vid analysen av mitt datamaterial då fokus ligger på deras 

resonemang samt likheter och olikheter i dessa och inte på att ta reda på exempelvis hur 

ofta ett visst ord förekommer i en undersökning. Användningen av hermeneutiken som 

modell vid analysarbetet har varit resultatrikt då svaren inte har tagits ur sitt sammanhang 

utan att det hela tiden har förhållit sig till helheten.  

5.5 Tillförlitlighet och äkthet  

Vid en kvantitativ undersökning används begreppen reliabilitet och validitet för att belysa 

pålitlighet och ifall studien mäter det den ska mäta. Kvalitativa forskare har diskuterat ifall 

detta är relevant för kvalitativa studier (Bryman, 2011). På grund av det kommer begreppen 

tillförlitlighet och äkthet i relation till studien att presenteras. Begreppet tillförlitlighet 

handlar om ifall man meddelar resultatet till de som har deltagit i studien, att man 

säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns samt att man redogör 

alla faser av forskningsprocessen. Tillförlitlighet handlar även om att forskaren inte ska 

medvetet låta personliga värderingar påverka slutsatserna från en undersökning (Bryman, 

2011; Lincoln & Guba, 1985). Innan intervjuerna tog sin början fick samtliga lärare som 

har deltagit skriva under en medgivandeblankett (se bilaga 2) där de etiska överväganden 

som studien har tagit ställningen till stod samt att de fick ta del av resultatet när det är 

färdigställt. Vidare för att studien ska bli tillförlitlig har alla faser av arbetsprocessen samt 

valen som gjorts redovisats. Begreppet äkthet handlar om ifall man ger en rättvis bild av 

de olika uppfattningarna och åsikterna bland de personerna som har ingått i 

undersökningen (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1985). För att studien ska uppnå äkthet 

har jag under intervjuerna sammanfattat det som har sagts av lärarna för att sedan få ett 

godkännande på det. Detta på grund utav att jag inte ville tolka det som var sagts fel och 

då framställa en felaktig bild av verkligheten.  

5.6 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska aspekterna. Den första är 

informationskravet, vilket innebär att de intervjuade personerna är informerade kring syftet 
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med studien. Den andra är samtyckeskravet och det innebär att de som deltar i studien ska 

ha rätt att själv bestämma över sitt deltagande. Den tredje aspekten är 

konfidentialitetskravet som handlar om att all data som samlas in ska behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att alla personuppgifter skall bevaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av informationen. Den sista aspekten som studien har tagit 

hänsyn till är nyttjandekravet och det innebär att det insamlade materialet endast ska 

användas till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna har samtliga 

deltagare fått fyllt i en medgivandeblankett (se bilaga 2) där information kring vad studien 

kommer handla om, hur min data kommer att behandlas samt att de själva får bestämma 

över sitt deltagande i studien står ifyllt. Denna blankett ska vara godkänt och undertecknad 

av de som ingår i studien. Vid resultatets sista del kommer det även inte att skrivas ut 

vilken lärare som säger vad för att samtliga lärare svarade mycket ärligt vid en fråga kring 

deras bedömning och har på grund av detta efterfrågat anonymitet.  
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6. Resultat.  

Under detta avsnitt kommer de frågorna som kategoriserades i tabellerna vid analysen av 

materialet sammanställas under olika underrubriker. Först presenteras det vad lärarna anser 

etikens roll i skolan är, vilket inte besvarar syftet med studien men kan ändå ses som 

relevant då många viktiga aspekter lyfts fram. Vidare presenteras hur lärarna bedömer 

eleverna inom etik och vad som anses vara svårt, hur de resonerar kring två olika 

betygskriterier, hur de agerar ifall en elevs värderingar går emot skolans värdegrund, hur 

de resonerar om en viss bedömningssituation samt ifall elevernas värderingar påverkar 

deras bedömning.  Slutligen vid sista delen kommer en sammanställning av resultatet att 

presenteras.  

6.1 Beskrivning av etikundervisningens roll i skolan  

Utifrån analysen av materialet har det framkommit att lärarna menar att etikens roll i skolan 

är väldigt viktig. Detta är något som samtliga anser ska genomsyra allting vi gör inom 

skolan. En av lärarna har även uttryckt att detta är väsentligt eftersom det som man 

undervisar om i klassrummet senare kommer speglas av i samhället: 

Jätteviktig roll, egentligen mycket av samhällets uppbyggnad, tänker jag. Att jag 
som lärare måste föregå med gott exempel. Nä men så tänker jag, det jag 
undervisar i klassrummet kommer ju spegla av sig i samhället sen och då har den 
ju en jättestor roll i samhället.  
Lärare 1  
 

Lärare 1 menade då på att etikens roll är väldigt viktigt och spelar stor roll in i skolan. 

Lärare 2 uttryckte även hon att etikens roll är viktig och att det är något som även finns 

med mycket i vardagen:   

Väldigt viktig, för det första. Och väldigt mycket i vardagen, hela tiden: normer, 
värden och etik. Hela tiden pratar vi om det. Otroligt viktigt att göra det och 
belyser det på olika sätt. 
Lärare 2  

 

Lärare 2 uttrycker också förutom att etiken är viktig också betydelsen av att samtala kring 

det. Vidare på frågan om etiken går in i andra ämnen än religionskunskapen skiljer sig 

svaren åt något. Lärare 2 och 4 menar på att de har en framträdande plats inom både 

religionskunskapen samt samhällskunskapen. Lärare 2 uttrycker att inom 
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samhällskunskapen så pratar man ofta om etik vid diskussioner som berör lagar och regler. 

De andra två lärarna menar på att det utgår från religionskunskapen när man talar om etik. 

Det alla lärarna har gemensamt i sina svar kring etikens roll i skolan är att den är just viktig 

Samt att detta är ett ämne som genomsyrar allt vi gör såväl som i klassrummet som utanför.  

6.2 Hur lärarna bedömer eleverna inom ämnesområdet samt vad som anses vara svårt   

Hur man bedömer eleverna i etik har samtliga lärarna som deltagit i studien uttryckt är 

väldig svårt och det framgår också att det görs på olika sätt. Vid intervjuerna framgick det 

att en bedömningssituation antingen sker i helklass eller i en mindre grupp. Deras 

resonemang kring varför de bedömer eleverna på dessa sätt skiljer sig också något. Lärarna 

2 och 3 menar på att när de bedömer eleverna i etik sker detta i mindre grupper och då 

främst för att allas åsikter och resonemang inte kommer fram vid en helklassdiskussion. 

Vid en helklassdiskussion menar lärare 4 på att detta kan ses som en kollektiv ökning av 

kunskapsnivåer. Under en sådan diskussion följer läraren resonemangen och 

problematiserar ytterligare till det som diskuteras samt följer upp med frågor som ”ni 

behöver säga såhär” eller ”jättebra, när du lyfter fram detta på det sättet”. På ett sådant sätt 

kan läraren leda diskussionen så att alla kan komma till tals. Denna lärare är också den 

enda som använder sig av att eleverna ska formulera sig i skrift. Detta sker kortfattat med 

en kommentar tillbaka om vad som är bra och vad som kan utvecklas. Vidare på följdfrågan 

ifall de bedömer eleverna formativt eller summativt skiljer sig svaren något. Lärare 1 

menar att det är en formativ process där han försöker få dem att ”tänka till” som han 

uttrycker det. Vid en diskussion ställer han frågor likt ”Varför säger du detta?” eller ”hur 

tänker du när du sa detta?” och på grund av det menar han att det blir en formativ 

bedömning.  Lärare 1 resonerade på en liknade sätt då hon menar att det bedöms formativt 

genom diskussioner kring frågeställningar och reflektioner. Hon påpekar då att ämnet i sig 

är något som ska diskuteras och att hon inte använder sig av summativa bedömningar 

överhuvudtaget. Lärare 3 resonerar likt ovanstående lärare, men också belyste svårigheten 

i att bedöma summativt:  

Ne formativt skulle jag säga att det är. Summativt är jättesvårt, jag vet inte ens hur 
jag skulle bedöma det summativt. Det kan man ju tänka på utifrån sig själv. Skulle 
jag vara färdig i det någon gång? Ne det bedöms formativt. 
Lärare 3  
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Lärare 3 resonerar om ämnet i sig och ifall det är något som går att bedöma summativt då 

hon anser att det är ett ämne man hela tiden utvecklar förmågor i. Vidare på frågan ifall 

lärarna bedömer eleverna summativt nämner lärare 1 och lärare 4 att detta är något som de 

måste på grund av att de sätter betyg i de samhällsorienterade ämnena för första gången i 

slutet av årskurs sex. Detta är inget som framgår av det två andra lärarna. 

 

Utöver de summativa bedömningarna finns det även andra aspekter av bedömningen som 

lärarna tycker är svåra. Lärare 1 menar på att en svårighet är de elever som inte tycker om 

att verbalt uttrycka sig. Detta medför en svårighet menar han eftersom etik är ett ämne som 

diskuteras muntligt och väldigt sällan görs genom skrift. De tre resterande lärarna 

formulerade sig på liknande sätt i denna fråga och menar även på att detta är viktigt att 

respektera. Lärare 4 menar även på att ämnet i sig är svårt att bedöma på grund utav att det 

är svårt att veta vad som är rätt och fel i ett ämne som belyser vad som är rätt och fel. En 

informant som sticker ut från de andra på frågan är lärare 1. Han menar på att någonting 

han anser är svårt är när han hör att det är föräldrarnas ord som kommer ur eleverna när de 

resonerar. Ett exempel som framkommer i intervjun är att en elev som uttryckt sig väldigt 

illa kring en viss kultur sedan leker med andra elever från den kulturen på rasten. Läraren 

menar då på att eleven kanske inte alls besitter dessa värderingar utan att det är någonting 

som kommer hemifrån. Lärare 2 resonerar även hon om en aspekt som inte framkommer 

under de andra intervjuerna. Det hon menar är en svårighet är att få det som behandlas i 

etiken att gå från teori till praktik. Läraren gör en jämförelse med ett matematikprov för att 

belysa sin ståndpunkt:  

Det teoretiska just här i etikämnet blir lite om man jämför det med mattepapper 
med bara uppställningar. Jag vet orden jag kan det så, men att sen att man ska 
koppla det till att jag ska göra och jag ska tänka om det som vi har lärt ut. Jag vill 
inte bara ha kunskaper som sitter på ett papper. 
Lärare 2  
 

Det läraren menar på är att eleverna ska även enligt henne veta hur man agerar på ett etiskt 

korrekt sätt istället bara för att ha teorin om hur man ska göra eller att kunna resonera om 

etiska frågor. Det praktiska handlandet har inte belysts av de andra lärarna i studien.  

 

Sammanfattningsvis finns det många olika sätt att bedöma eleverna i etik på, men det som 

har framkommit är att detta mestadels görs genom en formativ process. Det har även 
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framkommit många svårigheter vid bedömningen i etik, men det som samtliga lärare menar 

på är en gemensam svårighet är att det är svårt att få alla att uttrycka sig muntligt vid 

diskussioner kring ämnet.   

6.3 Vad är ett enkelt etiskt resonemang och vad är ett välutvecklat?   

Inom kursplanen för religionskunskap som tidigare nämnts i bakgrunden finns det olika 

kunskapskrav för exempelvis betyget E, C och A. Vid intervjun fick lärarna resonera kring 

vad de anser är ett enkelt etiskt resonemang och vad som är ett välutvecklat etiskt 

resonemang. Ett enkelt resonemang ska resultera i betyget E och ett välutvecklat 

resonemang för betyget A. Vid samtliga intervjuer krävdes det en omformulering vid 

frågan då det tydligt framgick att lärarna var tvungna att relatera begreppen till något.  

Intervjuaren: Kan eleven resonera utifrån sig själv eller krävs det att man har förståelse och 

resonerar utifrån andra människor, sin omgivning?  

För att uppnå ett enkelt etiskt resonemang uttryckte lärare 3 på följande sätt: 

Då skulle jag säga att för barn så är det att utgå kanske från sig själv. Det är svårt 
att komma utanför sin egen värld för barn och de har ju svårt att se andra 
människors, alltså hur de kan vara för andra. Och det är ju det man jobbar lite med 
att när du gör såhär så får det ju konsekvenser för den här personen. Ett enkelt 
resonemang är ju kanske är för hur de själva känner eller möjligtvis för hur deras 
familj känner eller skulle känna i en viss situation. 
Lärare 3  
 

Lärare 3 menar att eleven möjligtvis ska utgå från sig själv i sina resonemang och 

poängterar att det är svårt för barn att utgå från någon annan än de själva då det är svårt för 

dem. Lärare 2 resonerar på ett likande sätt vid denna fråga då hon anser att eleverna ska 

kunna sätta sig in i individuella vardagliga händelser och resonera kring hur de agerade 

samt hur de kan agera annorlunda ifall det skulle ske igen. Detta skiljer sig något från lärare 

4 resonemang kring frågan: 

Jag tror att man på något vis, om man utgår från sig själv så måste man på något 
vis argumentera lite granna för varför man väljer att tycka som man gör i 
förhållande till andra. Risken är ju annars att man bara presenterar något som man 
har hört kanske hemifrån eller från kamrater eller vad som helst. Då blir det bara 
ord och ingen tanke, då är det inte ens ett enkelt resonemang. Utan då är det bara 
ett enkelt upprepande och det är inte samma sak. 
Lärare 4  
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Han menar att om eleven bara utgår från sig själv och inte resonerar kring varför man 

tycker som man gör så finns det risk att det eleven presenterar är något som kommer 

exempelvis hemifrån, vilket är ett upprepande av något och inte ett resonemang.  

 

Vidare på frågan om vad de anser är ett välutvecklat resonemang resonerar samtliga på ett 

liknande sätt. Lärare 1 menar att för att gå från ett enkelt resonemang måste man ta ett steg 

ytterligare och utgå från hur andra tänker istället för att bara utgå från sig själv. Lärare 2 

anser att för att uppnå det betyget ska eleven gå från att använda sig av vardagliga ord till 

lite mer ämnesspecifika ord, vilket exempelvis kan vara moral och norm. Hon menar även 

på att eleven ska kunna relatera sitt beteende till andra samt om något hände eleven igen 

hur de skulle kunna tänka annorlunda. Lärare 3 resonerar på likande sätt, men nämner 

också att för att det ska kunna bli ett välutvecklat resonemang ska eleven kunna jämföra 

mellan olika samhällsgrupper. Lärare 4 menar på att eleven ska kunna sätta sig in i någon 

annans situation även om man inte tycker detsamma. Eleven ska ha en förståelse för varför 

någon annan tycker på ett visst sätt och kanske till och med kan respektera det även om 

man inte själv tycker på det viset. Han menar på att eleven då ska ha ”och ena sidan och 

andra sidan” i sitt resonemang för att uppnå betyget A. 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig lärarnas svar om vad som räknas som ett enkelt etiskt 

resonemang. Eleverna ska antingen utgå från sig själva, familjen och den närmsta 

omgivningen eller i förhållande till andra. Vid lärarnas svar kring vad ett välutvecklat 

resonemang innebär uttrycker de sig mer på ett liknande sätt.  

6.4 Hur lärarna agerar om en elevs värderingar och resonemang går emot skolans 

värdegrund. 

Som tidigare nämnts under bakgrunden ska alla som verkar inom skolan alltid främja 

värdegrunden och man ska aktivt arbeta med att eleverna inte ska utsättas för någon typ av 

kränkande behandling. Lärarna har under intervjuerna fått resonera om hur de skulle agera 

om detta förekom i en bedömningssituation. Samtliga påpekar att om detta sker så måste 

man agera, men hur man gör detta skiljer sig något i deras resonemang. Lärare 1 menar på 

att han hade försökt gå runt problemet lite eller som han uttrycker det ”lirka lite” för att 

komma åt vad eleven menar med det som har sagts. Vid denna sekvens hade han gjort detta 
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i stunden som var för att sedan följa upp med eleven enskilt. Detta för att få mer 

information om uttalandet, men då också för att det inte ska ske inför en helklass. Lärare 2 

har kort innan intervjun ägde rum undervisat i etik och har då insett att eleverna i klassen 

ofta använde sig av ordet ”hämnd” när de diskuterade. Hon har då i diskussion i helklass 

diskuterat detta och då även dragit paralleller till vad som händer ute i världen för att belysa 

på enligt henne det problematiska tänkesättet. Hon menar på att det är viktigt att säga till 

om elevens värderingar går emot skolans värdegrund: 

Många gånger blir man lite som lärare nästan för mycket att det här med att elever 
har rätt till sin åsikt, vilket de har, men de får ju inte vara vilken åsikt som helst 
heller för vi måste ju kunna resonera för vad vår svenska värdegrund står för. 
Lärare 2  

 

Lärare 2 menar då att hon för diskussioner kring detta i helklass. Lärare 4 resonerar på ett 

likande sätt då han använder sig av följdfrågor eller lägger till ett nytt problem i det som 

diskuteras för att bevisa på det problematiska tankesättet. Om en elev skulle yttra sig på ett 

diskriminerande sätt menar han även på att han skulle säga till direkt på plats att det inte 

är acceptabelt. De tre ovannämnda lärarna har beskrivit att deras agerande sker inför andra 

elever och detta skiljer sig från hur lärare 3 agerar vid en sådan situation. Hon nämner 

under intervjun att hon förtillfället arbetar aktivt med en elev som besitter värderingar som 

går emot de värden som skolan vilar på. Hon beskriver då att vid en bedömningssituation 

så låter hon eleven tycka som han gör och sedan går vidare:  

Men det är viktigt att man inte heller, ja hans resonemang och hans värdegrund 
strider lite mot vad vi gör och det vet jag, men gå in och ha en diskussion i helklass 
med honom om en fråga, det gör jag inte. För att det utmärker honom bara mer. 
Lärare 3  

 

Hon menar att agerandet sker i efterhand enskilt med eleven och detta på grund utav att 

eleven inte ska bli utpekad för att hens värderingar inte är densamma som sina 

klasskamrater. Hon belyser dock vikten av att verkligen prata om varför eleven uttryckte 

sig på ett sådant sätt och även förklara varför hen tycker som hen gör. Läraren förklarar 

också att detta är väldig svårt. En viktig del som även lärare 1 nämner i sitt resonemang är 

att man ska aldrig ska hamna i att försvara det som är rätt utan att man ska prata om det 

istället.  
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Samtliga lärare agerar ifall en elevs värderingar och resonemang går emot skolans 

värdegrund i en bedömningssituation, men det som skiljer agerandet åt är hur och när det 

görs. Sammanfattningsvis så görs detta enskilt, inför helklass, att man belyser det felaktiga 

tänket genom att sätta det i en annan kontext eller ställer följdfrågor om det som har sagts.  

 

6.5 Resonemang kring en bedömningssituation   

Vid intervjuerna fick lärarna resonera om hur de skulle bedöma vid en viss 

bedömningssituation som presenterades. Det handlade om ifall en elev hade resonerat mot 

homosexualitet och förde välutvecklade resonemang, för resonemanget framåt och 

fördjupar eller breddar det samt använder sig av etiska begrepp på ett välfungerande sätt. 

Detta är kunskapskraven för betyget A, men det är också ett uttalande som kan uppfattas 

stå i konflikt med skolans värdegrund och utmana tanken om alla människors lika värde.  

Samtliga lärare tvekade mycket när denna frågade ställdes och man kunde tydligt som 

intervjuare se att denna fråga inte var enkel att besvara. Lärare 1 resonerade med sig själv 

ifall han skulle sätta A som betyg eller om han inte skulle det på grund av att det enligt 

honom går emot värdegrunden. Han förklarade sedan vidare att han i detta fall hade gett 

eleven en chans att visa på sin förmåga att resonera om andra etiska frågor. Detta 

poängterade han vara en skyldighet om inte han också skulle gå emot värdegrunden. Lärare 

1 uttryckte också att en sådan här typ av resonemang mycket väl skulle kunna yttra sig i 

hans klassrum. Lärare 2 resonerade på liknande sätt vid denna fråga. Hon menar också på 

att hon skulle se ifall det är lika bra resonemang och argument vid en liknande fråga. Hon 

förklarar vidare att hon skulle se över ifall det är ämnet som gör att eleven kan resonera 

eller om eleven faktiskt besitter dessa förmågor. Vidare på frågan om denna elev ska få 

betyget A menar hon på att hon inte kan svara på det rakt av utan att detta är något hon 

skulle behöva läsa på om och fundera innan hon kan svara. Lärare 2 nämner också att det 

även skulle bero på om uttalandet eleven gör är kränkande eller inte och drar då en 

jämförelse med yttrandefrihetsgrundlagen vi har i Sverige1. Vidare förklarar hon att detta 

är jättesvårt och någonting hon heller aldrig har tänkt på tidigare. Lärare 3 uttrycker att 

                                                   
1 Yttrandefrihetsgrundlagen: Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt 
enligt denna grundlag att offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna 
uppgifter i vilket ämne som helst (SFS 1991:1469). 
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detta är väldigt svårt att bedöma, men att man får i ett sådant fall bortse från elevens 

värderingar i bedömningen och faktiskt se på hens förmågor för det är vad man ska 

bedöma: 

Vi har ju rätt att tycka vad vi vill, men sen har vi inte rätt att säga och göra vad 
som helst i Sverige. Så där måste man borste från det, men det är också väldigt 
jobbigt. Att ha någon som är väldigt verbal i de frågorna, men har förmågan då 
måste jag bedöma han eller hon på det.  
Lärare 3  

Hon poängterar sedan att det inte är mycket mer man kan göra vid en sådan typ av 

bedömningssituation än att inte lägga någon personlig värdering i det som har sagts. Lärare 

4 anser att detta är väldigt svårt, men poängterar att om eleven ska ha ett A som betyg i 

detta fall ska hen verkligen föra fram den andra sidans sätt att resonera ställt mot den egna. 

Sedan kan eleven välja vilken sida av resonemangen hen står fast vid. Lärare 4 påpekar 

också att åsikterna och värderingar eleven har inte behöver stämma överens med hans egna.  

Efter att lärarna hade resonerat kring ovannämnda betygssituationen ställdes en följdfråga 

på det som hade sagts, vilket var om elevens värderingar skulle påverka deras bedömning. 

Samtliga lärare svarade då mycket ärligt på denna fråga och på grund av det som tidigare 

nämnts under etiska aspekter så kommer det under denna del inte att skrivas ut vilken lärare 

som har sagt vad. De intervjuade lärarna uttrycker sig något olika i denna fråga. En lärare 

menar på att bedömningen inte skulle påverkas, men att hens irritation skulle öka. Vidare 

beskriver läraren att om eleven kan visa på olika håll i sina resonemang, men sedan väljer 

att behålla sin åsikt får det stå för dem. Hen uttrycker också slutligen att hen hoppas att det 

inte påverkar hens bedömning, vilket kan tolkas som att det inte är helt säkert. En annan 

lärare menar på att hens bedömning skulle absolut bli påverkad av elevens värderingar:  

I ärlighetens namn så ja, jag hade gjort en egen bedömning. Så kan man inte tycka 
och tänka för att de talar mot värdegrunden och då hade inte betyget blivit A.  

 

Två av de andra lärarna har uttryckt sig mer liknande i denna fråga och menar på att det 

kanske tror att den påverkar eller möjligtvis att det gör det till en början:  

Det skulle det säkert till en början, det tror jag. Men värderingarna ska ju inte göra 
det, men det är klart personligen skulle det ju det, men då får man inte vara 
personlig i de situationerna.  
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Jag vill inte tro att den gör det, men det gör den säkert. För det är ju jättesvårt att 
prata och ha en diskussion med någon som har i min värld fel värderingar eller 
värderingar som strider mot det som vi har som värdegrund i Sverige. Det är ju 
jättesvårt, men man får ju försöka bortse från det.  

 

De två ovanstående lärarna uttrycker att detta är någonting som är svårt, men att man i en 

bedömningssituation får bortse från de värderingar eleven har.  

Sammanfattningsvis kan man tydligt se att vid en sådan typ av bedömningssituation finns 

det tveksamheter kring hur man ska förhålla sig till kursplanen såväl som värdegrunden. 

Samtliga lärare menar på att detta är väldigt svårt samt att man får bortse från elevens 

värderingar vid bedömningen eller låta eleven få resonera kring en ny etisk fråga. Vidare 

på om elevens värderingar påverkar bedömningen uttrycker lärarna att det gör det, att den 

gör till en början eller att de hoppas och tror att det inte påverkar.   

6.6 Resultatsammanfattning 

Utifrån ovanstående resultat förs här en kort sammanfattning av det som framkom utifrån 

de fem kategorierna som har presenterats.  

Etikens roll i skolan har samtliga lärare påpekade är väldigt viktig. Det är ett ämne som 

ska genomsyra allt vi gör såväl som i klassrummet som utanför. Det har även uttryckts av 

två lärare att detta är ett ämne som går in i religionskunskapen samt samhällskunskapen. 

Vidare på hur lärare bedömer eleverna i etik har det framgått att det främst görs i antingen 

diskussion i helklass eller diskussion i en mindre grupp. Det har även under denna del 

framkommit att etiken bedöms mycket formativt, men att det även ska bedömas summativt 

i slutet av årskurs sex då eleverna ska få sitt första betyg inom de samhällsorienterande 

ämnena. Under denna del har det även presenterats vad lärarna anser att det finns för 

utmaningar och svårighet med bedömning inom etik, vilket är:  

• Att göra summativa bedömningar.  

• Att få alla elever att delta vid diskussioner.   

• Ämnet i sig är svårt.  

• När man kan höra att elevens värderingar kommer hemifrån.  

• Att få det från teori till praktik.  
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Vad som är ett enkelt etiskt resonemang och vad som är ett välutvecklat resonemang 

uttrycktes det olika tankar kring. Tre av lärarna ansåg att vid ett enkelt resonemang så ska 

eleven kunna utgå från sig själv medan en lärare menar på att eleven måste även kunna 

resonera om sitt ställningstagande. För att uppnå ett välutvecklat resonemang menade 

samtliga lärare på att eleven behöver även sätta sig in hur andra tänker och resonera sedan 

om det.  

Om man ska agera ifall en elevs värderingar går emot skolans värdegrund är lärarna 

överens om, men hur och när det görs skiljer sig åt i deras resonemang. Det görs antingen 

enskilt, inför helklass, att man belyser det felaktiga tänket genom att sätta det i en annan 

kontext eller ställer följdfrågor om det som har sagts. 

Slutligen har det framkommit i resultatet att det finns tveksamheter i hur man ska förhålla 

sig till kursplanen i de fall elevs värderingar och resonemang går emot skolans värdegrund. 

Lärarna i studien har uttryckt att detta är svårt, men att man i sådan tillfällen får bortse 

elevens värderingar vid bedömningen. Vidare på frågan ifall elevens värderingar påverkar 

bedömningen uttrycker lärarna att det gör det, att den gör till en början eller att de hoppas 

och tror att det inte påverkar.   
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7. Diskussion  

Vid detta avsitt kommer först en diskussion kring mitt metodval att redogöras. Vidare 

kommer en diskussion kring resultatet att föras i relation till den tidigare forskningen som 

finns inom ämnet. Slutligen kommer förslag till vidare forskning att presenteras.  

7.1 Metoddiskussion  

Valet av att använda kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide som 

metod passade mycket bra för att samla empiri för att uppnå studien syfte. Genom att ha 

en semistrukturerad karaktär på frågorna menar Bryman (2011) att man kan vara öppen för 

nya infallsvinklar. Jag kunde enkelt med hjälp av metoden följa upp viktiga aspekter som 

lyftes fram av de som blev intervjuade och samtidigt följa den förbestämda intervjuguiden. 

Detta gav mig ett brett underlag för resultatet för studien samt gav mig mer förståelse om 

det som har undersökts. Uppfattningen av intervjusituationerna som har ägt rum var att 

lärarna som deltog kände sig trygga och de samtala mycket öppet om de frågor som 

ställdes. Detta är något som kan ha berott på att de fick skriva under en medgivandeblankett 

där samtliga etiska överväganden som studien hade förhållit sig till stod. Jag ville försäkra 

deltagarna om att det som sägs behandlas konfidentiellt, vilket också Denscombe (2016) 

menar är viktigt för att de ska känna sig fria att tala öppet. Någonting som är viktigt att 

förbereda inför en intervju är formuleringen av frågorna på grund av att man är insatt i 

problemområdet och det faller sig väldigt naturligt, vilket det inte alltid gör för de som blir 

intervjuade (Patel & Davidsson, 2011). Vid någon fråga krävdes det en omformulering för 

att förenkla det som tidigare hade sagts, men detta är ingenting som jag anser påverkade 

intervjuerna i sig. Någonting som hade kunnat förbättrats hade varit om frågan efter första 

intervjun hade formulerats om så att detta inte hade behövts upprepa sig på samtliga 

intervjuer. På grund av att mina frågor besvarades väldigt öppet och med mycket 
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information valde jag även att kort sammanfatta vad som hade sagt av lärarna för att sedan 

få ett godkännande på det. Det för att uppnå äkthet med studien vilket handlar om ifall man 

ger en rättvis bild av de olika uppfattningarna och åsikterna bland de personerna som har 

ingått i undersökningen (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1985). Detta har gett mig en 

säkerhet då jag inte vill tolka någonting felaktigt, men också för att jag inte vill 

missuppfatta lärarna så att mitt resultat inte stämmer överens med verkligheten.  

Urvalet av antal lärare föll sig bra då de gav mig ett resultat som räckte för att uppnå syftet 

med studien. Till en början kändes det något lite med fyra deltagare och på grund av det 

hade det kontaktades ytterligare två lärare ifall jag behövde mer material. Efter analysen 

av det material som hade samlats in från intervjuerna ansåg jag att två intervjuer till inte 

behövdes och lärarna blev då informerade om detta. Utöver antalet har tre andra aspekter 

varit betydande i valet av lärare vilket var att skolorna skulle ha en geografisk spridning 

och att det skulle vara en socioekonomiskt samt kulturell spridning. Detta på grund utav 

att jag trodde att lärarna skulle besitta olika typer av erfarenheter och tankar kring 

problemområdet, vilket det också gjorde. Det har framkommit olika typer av elevexempel 

samt erfarenheter, men om detta beror på var skolorna exempelvis är belägna är ingenting 

som går att utvärdera genom denna studie. Huruvida urvalet har påverkat min studie kan 

diskuteras. Tre av de intervjuade lärarna hade samma utbildning, vilket kan ha medfört att 

de resonerande mer på ett liknande sätt än den fjärde läraren. Genom att de arbetar på olika 

skolor kan det också ha bidragit till att man inte får en helhetsbild över en skola utan just 

hur en specifik lärare tänker inom ämnet. Jag anser inte att deras utbildning har medfört att 

resultatet har påverkats på grund av att samtliga lärare resonerade olika vid frågorna samt 

ibland på ett liknande sätt oberoende utbildning. Då materialet som har samlats in varit 

tillräcklig för att besvara mitt syfte anser jag inte att urvalet som har gjorts har påverkat 

studien.  

Transkriberingen av intervjuerna tog sin start direkt efter att en intervju hade ägt rum. 

Intervjuerna bokades även in med två dagars mellanrum och det på grund av att jag ville 

ha transkriberat färdigt en intervju innan jag började med en ny. En sådan process menar 

Denscombe (2016) är mycket tidkrävande och att det är viktigt att avsätta tillräckligt med 

tid för detta. Detta har även har medfört att jag kunde ha fokus på vad en lärare hade sagt 

i taget. Efter att intervjuerna hade transkriberat fördes svaren in i en tabell kategoriserad 

efter frågorna som hade ställts under intervjuerna. Det förenklade analysarbete då det 
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tydligt skrevs ut vad som var lika i deras resonemang och vad som skilde dem åt. Jag kunde 

sedan i sista kolumnen fylla i en slutsats eller en tolkning på det som var sagt. Detta har 

bidragit till att jag hela tiden har kunnat skilja lärarna åt samt deras svar, vilket har 

underlättat vid resultatavsnittet. Analysen har gjorts noggrann och jag har kunnat få ut det 

jag har velat inför resultatavsnittet för att uppnå det som har varit syftet med studien.  

Någonting som jag funderade på under studiens gång är begreppet tillförlitlighet, vilket 

handlar om att forskaren medvetet inte ska låta personliga värderingar påverka slutsatserna 

från en undersökning (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1985). Vid början av studien hade 

jag tankar och erfarenheter kring undersökningsområdet och för att detta inte ska påverka 

resultatet har jag under intervjuerna varit medveten om det. Under intervjuerna har jag 

därför tänkt igenom mina följdfrågor noggrant så att det inte på något sätt vinklas åt det 

som forskningen pekar på.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar på att lärarna anser att det finns utmaningar när man undervisar inom etik 

samt att det skiljer sig hur de bedömer eleverna inom ämnet. Vid resultatet har dessa olika 

utmaningar försökts konkretiserats så att blivande lärare samt verksamma lärare kan ta del 

av detta och få en klarare bild av problemområdet.  

 

En aspekt som har framkommit under resultatet är det att samtliga lärare anser att detta är 

ett ämne där muntliga diskussioner är lämpliga som didaktisk strategi och att detta leder 

till en formativ bedömning. Som tidigare nämns i bakgrunden är formativ bedömning en 

process där man som lärare ger en tydlig feedback till eleverna om det som man arbetar 

med. Syftet med den formativa bedömningen är att hjälpa eleverna att utvecklas så mycket 

som det bara går (Klapp, 2015). En del av lärarna menar på att de inte bedömer eleverna 

summativt inom ämnet på grund av att det är väldigt svårt, men detta är något som man 

måste göra vid slutet av årskurs sex då eleverna ska få sitt första betyg i ämnet. En annan 

utmaning som har framkommit är att en lärare ansåg att det är svårt att få etiken från teori 

till praktik. Detta är någonting som nämns i Lilja et. al (2017) intervjustudie där sju 

verksamma lärare diskuterar vad de anser etisk kompetens är för någonting. Det 

framkommer då att etisk kompetens för dem är att eleverna ska kunna vara en god 

medborgare, en god medmänniska samt kunna agera på ett bra sätt mot andra människor 
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(Lilja et. al, 2017). Lärarna resonerar då i studien för det praktiska handlandet likt läraren 

i min studie, men detta är ingenting som står i kunskapskraven för årskurs sex som eleverna 

ska bli bedömda på. En annan utmaning som har framkommit vid studien i bedömningen 

i etik är vidare kunskapskriteriernas beskrivningar. Under intervjuerna framgick det att det 

är svårt att svara på vad exempelvis ett enkelt etiskt resonemang är för någonting. Deras 

svar på denna fråga skiljer sig något åt och i kursplanen för religionskunskap står det 

ingenting om vad som krävs för de olika betygskriterierna utöver exempelvis att det ska 

vara enkelt, utvecklande eller välutvecklade resonemang. Detta medför då att lärarna själva 

får tolka vad de anser är ett enkelt resonemang såväl som inte, vilket i sin tur enligt mig 

kan innebära att elever inte får en likvärdig utbildning då lärarna kan tolka de olika 

betygskriterierna olika. I en intervjustudie gjord av Osbeck et. al (2015) är det just denna 

svårighet som nämns av lärarna vid bedömningen inom etik. Lärarna i studien menar på 

att bedömningsinstruktionerna för vad eleverna ska bli bedömda utefter är tolkningsbara 

och vaga. Det som har beskrivits som en svårighet med bedömningen är exempelvis hur 

väl beskrivande ett resonemang måste vara för ett betyg eller vad som anses vara ett 

accepterat etiskt begrepp (Osbeck et.al, 2015). I kommentarmaterialet till kursplanen för 

religionskunskapen under kunskapskraven står det att eleven ska visa på en progression i 

sin förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar (Skolverket, 

2017a). Kommentarmaterialet från min synvinkel ger inte något stöd vid bedömningen i 

etik då även ”visa på en progression” för mig är tolkningsbart i sin mening om vad eleverna 

ska bli bedömda på.  

 

Den tidigare forskningen inom ämnesområdet har visat på att kursplanen för 

religionskunskap fokuserar på att eleverna ska få kunskap om vad det kan innebära att göra 

gott samt att de ska bli bedömda utefter hur väl de resonerar och argumenterar för sitt 

ställningstagande. Det står ingenting i kursplanen att eleverna ska agera på ett moraliskt 

eller etiskt korrekt sätt och på grund av detta, enligt forskningen, får lärare heller inte 

bedöma elevernas värderingar utifrån vad som anses vara rätt eller fel (Lilja, 2017). Vid 

resultatet har det framkommit att detta är någonting som lärarna anser är svårt, men några 

av lärarna menar på att man i sådana situationer får man tänka bort vad eleven har yttrat 

sig om och bedöma de förmågor som eleven visar på. En lärare uttrycker att eleven inte 

kan få A om hens resonemang går emot de värden som skolan vilar på. Lilja (2017) menar 

på att även om en elevs värderingar samt resonemang går emot skolans värdegrund är det 
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förmågorna som ska bli bedömda och inte vad eleven uttrycker för värderingar. Lärarna i 

studien anser att detta är problematiskt på grund av att värdegrunden ska vara med i det 

dagliga arbetet. Det har tydligt framkommit under intervjuerna att det finns tveksamheter 

i hur man förhåller sig till kursplanen samt värdegrunden vid en bedömningssituation där 

en elevs värderingar strider mot dessa värden. En lärare har i studien uttryckt att hen anser 

att om en elevs värderingar går emot skolans värdegrund så påverkar det hens bedömning, 

vilket den inte ska enligt forskningen. Detta är någonting jag finner en svårighet i också då 

värdegrunden ska genomsyra allt vi gör inom skolan och hur kan detta i så fall inte räknas 

in vid en bedömningssituation?  

7.3 Idé till vidare forskning 

Efter att studien har genomförts har nya tankar på vidare forskning väckts. Det jag skulle 

vilja studera vidare inom ämnesområdet är svaret på den fråga som resultatdiskussionen 

avslutade med. Hur kan det vara möjligt att värdegrunden ska genomsyra allt vi gör, men 

att under en bedömningssituation kan elevernas värderingar som strider mot värdegrunden 

resultera i ett betyg A? Under en sådan studie är det inte verksamma lärare som kan 

intervjuas utan snarare forskare och de personer som har tagit fram formuleringarna i 

läroplanen. Detta är en stor idé för vidare forskning, men detta är någonting som skulle 

hjälpa mig i min kommande yrkesroll då jag kan komma att ställas inför dessa utmaningar 

och frågor vid bedömningen inom de samhällsorienterande ämnena.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor: 
 
Fyra mer generella frågor:  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Har du arbetat på mer skolor än den du är på just nu?  

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Vilken lärarutbildning har du?  

 

1. Hur skulle du vilja beskriva etikundervisningens roll i skolan?  

 

2. Vad ska etikundervisningen bidra till? 

 

3. Olika betygskriterier E/A:  

 

a) Vad anser du vara ett enkelt etiskt resonemang?  

 

b)Vad anser du vara ett välutvecklat etiskt resonemang? 

 

4. Hur bedömer du eleverna inom etik?  
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5. Vad utmärker de situationer där det är svårast att göra bedömningar inom etik? 

 

6. Om en elevs värderingar och resonemang i en bedömningssituation går emot 

skolans värdegrund, hur agerar du då?  

 

7. Om en elev argumenterar mot homosexualitet och för välutvecklande resonemang, 

för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det samt använder sig av 

etiska begrepp på ett välfungerande sätt.  

 

a) Hur resonerar du då vid en sådan bedömningssituation?  

 

b)Påverkar elevens värderingar din bedömning? 

Bilaga 2  

Medgivandeblankett 
Jag heter Elin Hagelberg och studerar till grundskollärare med inriktning på arbete i 4–6 
på Jönköpings universitet. Jag skriver ett examensarbete om hur lärare i årskurs 4–6 ser 
på bedömning inom etik ifall elevernas värderingar och resonemang går emot skolans 
värdegrund. 
Jag kommer även spela in intervjun med anledning av att jag ska kunna återge det ni 
svara på i studien. De svar som ges kommer att behandlas konfidentiellt genom studien 
och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Det är endast jag och min handledare 
som får ta del av det datamaterial som jag samlar in.  
Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer allt materialet att makuleras. Ni kommer 
också få ta del av studien så fort den är färdigställd.  
 
Jag ger mitt godkännande att uppgifterna som ges i denna intervju får användas till denna 
studie:  
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Ort och datum: ___________________________________________ 
 
 
 
Underskrift: _____________________________________________ 
 
 
 
Namnförtydligande: _______________________________________ 



1 
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