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Det är sedan tidigare konstaterat att ut-

budet av tidigare forskning kring 

elevers etiska förhållningssätt är ma-

gert. Syftet med denna studie är därför 

att undersöka elevers ställningstagan-

den då de ställs inför etiska dilemman 

kopplade till kränkande behandling i 

skolan. Studien är inspirerad av kritisk 

hermeneutik, vilket innebär att den del-

vis präglas av en förutbestämd teori 

mot vilken empirin prövas. Empirisk 

data har samlats in via semistrukture-

rade parintervjuer, vilka har spelas in 

och genom transkribering omvandlats 

till skriven text. I studiens resultatkapi-

tel presenteras elevernas ställnings-

taganden och motiveringar till dessa. I 

kapitlet framkommer även vilka lik-

heter och skillnader som kan identi-

fieras i elevernas ställningstaganden. 

Efter utförd analys av empirin kan slut-

satsen dras att det finns uttryck i 

elevernas ställningstaganden som kan 

kopplas till de etiska redskapen. 

 

 

 

It is previously noted that the range of 

previous research on pupils' ethical 

approach is lean. The purpose of this 

study is therefore to investigate pu-

pils’ standpoints when facing ethical 

dilemmas regarding degrading treat-

ment in schools. The study is inspired 

by critical hermeneutics, meaning it is 

partly characterized by a predeter-

mined theory against which empirical 

data is examined. Empirical data has 

been collected through semi struc-

tured pair-interviews, which has been 

recorded and by transcript converted 

into typed text. The result chapter 

presents the pupils' standpoints and 

justifications for them. The chapter 

also reveals the similarities and differ-

ences that can be identified in the 

students' statements. After completed 

analysis of empirical data, it can be 

concluded that there are expressions 

in the pupils’ statements which can be 

connected to the ethical implements.  

 

Sökord: Ethics, etihical dilemmas, ethics education, moral, ethical implements 
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I dagens mångkulturella samhälle är det inte ovanligt att det uppstår etiskt svåra situationer 

där människors olika förhållningssätt krockar, inte minst inom skolans värld (Gren, 2007). 

För att undvika konflikter i dessa lägen är det nödvändigt att människan ges möjlighet att 

utveckla en förståelse för såväl hennes eget som den andres sätt att förhålla sig till diverse 

fenomen. En sådan förståelse strävar idag skolan efter att utveckla hos elever inom det 

svenska skolväsendet. Detta dels genom ett inlyftande av värdegrunden, vilken numera ska 

genomsyra all undervisning, och dels genom en undervisning i etik inom religions-

kunskapen (Löfstedt, 2011). Förklaringen till religionskunskapens ansvar för att undervisa 

eleverna i etik grundar sig i att etik som arbetsområde vuxit fram ur religionskunskapens 

föregångare, kristendomskunskapen, inom vilken elever undervisades i konfessionell 

kristen etik (Franck & Löfstedt, 2015). Idag ska dock all undervisning inom svenska 

skolväsendet vara icke-konfessionell (Skolverket, 2011a).  

 

Inspirationen bakom denna studie grundar sig i upplevelser från mina tidigare verksam-

hetsförlagda utbildningsperioder. Jag har under dessa perioder uppmärksammat hur lärare, 

inom religionskunskapen, har diskuterat situationer kopplade till religion, så som 

hedersmord,  i samband med etikundervisningen. Jag har upplevt att en direkt effekt av 

detta har varit att eleverna per automatik kopplat mord inom familjen till religion, vilket 

inte nödvändigtvis är fallet. Det kan även bero på exempelvis psykologiska faktorer. 

Utifrån dessa tidigare upplevelser har ett intresse vuxit fram kring vilka andra faktorer som 

kan ligga bakom människans agerande. 

 

Inledningsvis presenteras, i andra kapitlet, studiens bakomliggande syfte och forsknings-

frågor. I tredje kapitlet presenteras relevanta begrepp som kan vara avgörande för läsarens 

förståelse för studien. Därefter presenteras, i fjärde kapitlet, den teori som delvis styr 

studien följt av tillämpade metoder och genomförande. I fjärde kapitlet presenteras tidigare 

forskning kring ämnet. I femte kapitlet redogörs för studiens empiri. Därefter diskuterar 

jag empirin och hur tillämpade metoder påverkat denna. Avslutningsvis summeras  mina 

upplevelser kring studien och förslag ges på vidare forskning.  

1. Inledning 
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Syftet med denna studie är att, i årskurs 6, undersöka elevers ställningstaganden då de ställs 

inför etiska dilemman rörande kränkande behandling. För att uppfylla studiens syfte vill 

jag besvara följande frågeställningar:  

 

 Hur motiverar eleverna sina ställningstaganden? 

 Vilka likheter och skillnader går att urskilja i elevernas ställningstaganden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
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För att ge läsaren de förutsättningar som krävs för att förstå studien kommer jag i följande 

kapitel att redogöra för kopplingen mellan etik och religionskunskapen inom det svenska 

skolväsendet. Avslutningsvis presenteras centrala begrepp som är återkommande i studien, 

exempelvis etik och etiska dilemman.  

 

3.1 Undervisning i etik ur ett historiskt perspektiv 

 

Enligt Ammert (2015) är det sedan lång tid tillbaka stipulerat att värden och etik är om-

råden som ska behandlas inom det svenska skolväsendets undervisning. Ur ett traditionellt 

perspektiv kopplas de båda områdena till religionskunskapen. Enligt Franck och Löfstedt 

(2015) kan kopplingen ha sin förklaring i att områdena vuxit fram ur den tidigare 

kristendomskunskapen. Det talades då om en konfessionellt förankrad etik, vilken är 

grundad i kristen tro och tradition. Ur ett modernare perspektiv kan kopplingen mellan de 

båda områdena och religionskunskapen, enligt kommentarmaterialet framtaget i syfte att 

komplettera ämnets kursplan, ha sin förklaring i att människans värden och etik ofta hänger 

samman med den livsåskådning människan har (Skolverket, 2011b). Även Löfstedt (2010) 

menar, i enighet med det som uttrycks i kommentarmaterialet, att hur människan ställer sig 

i förhållande till livet och till vad hon anser är rätt och fel inte uppkommer ur tomma intet, 

utan grundar sig i människans livsåskådning oavsett religiös eller icke. Av den anledningen 

anser Löfstedt (2010) att etik har en given plats i kursplanen för religionskunskap, inom 

vilken även livsåskådningar är en central del.    

 

Det hävdas att etik har fått ta allt större plats inom det svenska skolväsendet i och med 

inlyftandet av värdegrunden i 1994 års läroplan, vilken idag ska genomsyra all 

undervisning (Löfstedt, 2011; Ammert, 2015). I kursplanen uttrycks att eleverna, genom 

undervisning i och om värden och etik ska ges utrymme att reflektera över det egna etiska 

förhållningssättet och utveckla en förmåga att föra resonemang om vardagliga moraliska 

frågor som rör pojkars och flickors identitet, jämställdhet, sexualitet och sexuella läggning  

 

 

3. Bakgrund 
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samt utanförskap och kränkande behandling. Detta i syfte att utveckla elevers förståelse 

för människans olika sätt att tänka och leva, oavsett om det är religiöst bundet eller inte 

(Skolverket, 2011a). 

 

3.2 Begreppet etik 

 

Ordet etik härstammar från grekiskans ethos. Ordet har en bred betydelse, men förkla-

ras ofta som sedvana eller förhållningssätt (Rolfner Suvanto, 2015; Gren, 2007). Etik har 

tidigare ofta associerats med de så kallade stora frågorna; frågor om livet, döden och 

lidandet, vilket gjort att det vanligtvis förknippats med vården. Under senare tid har etiken 

dock brett ut sig och förknippas idag med allt fler samhällsområden. Att ägna sig åt etik på 

ett personligt plan innebär en reflektion över det egna handlandet- moralen, och en 

fundering över vad som styr detta (Gren, 2007, s. 13).   

 

3.3 Etiska dilemman 

 

Etiska dilemman är något som människan inte sällan ställs inför dagligen. Det uppstår inte 

heller alltför sällan  inom det pedagogiska arbetet. Etiska dilemman är kortfattat situationer 

där värderingar ställs emot varandra och det inte finns något entydigt korrekt svar (Gren, 

2007, s. 19). Så hur ska människan gå tillväga i en sådan situation?  

 

3.4 Kränkande behandling 

 

Enligt skolverkets allmänna råd gällande arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling kan begreppet kränkande behandling definieras som ett uppträdande som 

kränker elevers värdighet. Vidare beskrivs att kränkande behandling likväl kan utföras av 

en eller flera elever som riktas mot en eller flera och kränkande behandling inte alltid utförs 

direkt i verksamheten, utan kan utföras via exempelvis telefon eller internet. 

Avslutningsvis beskrivs att kränkande behandling kan uttryckas genom exempelvis 

nedsättande tilltal, förlöjliganden eller våld (Skolverket, 2014).  
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I följande kapitel redogör jag för den teori som ligger till grund för min studie samt de 

ansatser som jag i studien har inspirerats av i såväl framtagning av teori som analys av 

empirisk data. I avsnittet redogör jag även för vilka metoder jag använt mig av i undersök-

ningen samt hur jag har gått tillväga vid tillämpningen av dessa.  

 

4.1 Teori 

 

Utifrån tolkning av tidigare forskning och annan litteratur har jag en teori, inspirerad av 

Gren (2007), socionom med lång erfarenhet av arbete kring barn och ungdomar, och 

Statens medicinsk-etiska råd (2008), om att människans ställningstaganden görs utifrån de 

så kallade etiska redskapen; intuition, empati, förnuft och samvete. Empati, förnuft och 

samvete är de tre etiska redskap som Gren (2007) lyfter fram i sin bok Etik i pedagogiskt 

vardagsarbete och menar kan tillämpas för vägledning i etiskt svåra situationer. Empati 

innebär att människan, i en situation, har förmågan att se situationen utifrån en annan 

människas perspektiv och kan utifrån andras känslomässiga reaktion göra en bedömning 

över vad hon anser vara rätt och fel. Förnuft innebär att människan, när hon ställs inför 

etiska dilemman, utgår från den intellektuella kapaciteten när hon gör en bedömning av 

situationen. Människan använder då de kunskaper som hon anammat från tidigare 

discipliner och erfarenheter och gör utifrån dessa en bedömning av vad hon anser rätt och 

fel. Samvete förklaras, traditionellt, som en inre övertygelse över vad som är rätt och fel, 

gott och ont. Begreppet inre övertygelse ges dock olika tolkningar, eftersom det kan ses 

utifrån olika utgångspunkter: filosofisk, psykologisk eller religiös. För en religiöst 

troende kan alltså den inre övertygelsen eller den inre rösten hänvisas till Guds röst. För 

de som inte vill blanda in ett religiöst perspektiv kan den dock hänvisas till en oskriven 

naturlig lag eller regel (Gren, 2007). Intuition är, enligt Statens medicinsk-etiska råd (2008) 

ett fjärde redskap. Även Haidt (2001) hävdar att intuitionen är en redskap utifrån vilket 

människan kan ta ställning i etiskt svåra situationer.  

Intuitionen präglas av en direkt kontakt med egna erfarenheter och en insikt om vad som 

kan vara rätt eller fel i situationen nås utan att en etisk analys tillämpas. När man talar om 

intuition kan man även tala om magkänsla.  

4. Teori och metod 
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Sett utifrån dessa beskrivningar kan vissa kopplingar dras mellan empati och intuition. 

Detta eftersom ställningstaganden utifrån empati, likt intuition, inte nödvändigtvis kräver 

en medveten reflektion, utan kan baseras på en direkt kontakt mellan egna erfarenheter och 

den utsattes reaktion. Även om Statens medicinsk-etiska råd (2008) lyfter intuition som ett 

eget etisk redskap,  har jag i analysen enbart kategoriserat studiens empiriska data utifrån 

empati, förnuft och samvete. Detta eftersom jag ser att tillämpningen av intuition till stor 

del kan liknas vid empati, då ett agerande utifrån något av dessa två redskap inte 

nödvändigtvis kräver en utvecklad etisk analys. Jag vill även poängtera att de etiska 

redskapen, enligt min teori,  inte nödvändigtvis är ömsesidigt uteslutande, utan att flera av 

redskapen i kombination med varandra kan ligga till grund för elevers ställningstaganden. 

Statens medicinsk-etiska råd (2008) menar att en kombination av flera redskap till och med 

kan vara att föredra om det finns en balans  mellan dessa och det faktiska 

ställningstagandet. Detta eftersom människan då utifrån konsekvenserna av 

ställningstagandet kan göra en omprövning av de tillämpade redskapen och på så sätt ges 

möjlighet att reflektera över det egna etiska förhållningssättet.  

 

4.2 Forskningsansats 

 

Jag har inledningsvis valt att granska tidigare forskning kring elevers resonemang då de 

ställs inför etiska dilemman. Detta i syfte att anamma en förståelse över vad som styr dessa 

resonemang och utifrån förståelsen gå in i denna studie med en teori. Detta innebär att jag 

i studien har utgått ifrån en existerande teoretisk referensram mot vilken empirisk data har 

prövats och kategoriserats i den personliga analysen. Ansatsen kan således liknas vid en 

deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Jag vill dock påpeka att det i studien  finns flera 

inslag som snarare tyder på en induktiv ansats. Bland annat har de etiska dilemmana och 

efterföljande intervjufrågor inte utformats utifrån den teoretiska referensram som 

tillämpats i studien. Ansatsen kan även liknas vid  en kritisk hermeneutisk ansats, inom 

vilken tolkningsprocessen är en central del. Enligt Gustavsson (2004) innebär begreppet 

tolkning att människan grundar sin förståelse utifrån egna erfarenheter för att få insikt om 

ett fenomen. Det som talar för att min studie präglats av en kritisk hermeneutisk ansats,  

snarare än en deduktiv ansats, är att teorin inte enväldigt styr min tolkning, utan jag låter 

även elevernas uttalanden träda fram i diskussionen. Jag vill därför hävda att min teori 

snarare vägleder än styr, vilket talar för en kritisk hermeneutisk ansats (Morssy Berglund, 

2012).  
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4.3 Undersökningsmetod 

 

Jag har i undersökningen använt mig av semistrukturerade parintervjuer; intervjuer med 

två personer. Dessa intervjuer är  baserade på en intervjuguide bestående av redan 

framtagna frågor, utifrån vilka informanterna får utrymme att formulera sig fritt. Frågorna 

kan även ställas i olika ordning, beroende på utfallet av intervjun (Bryman, 2011). Enligt 

Lantz (2013) kan det dock finnas vissa negativa aspekter kring användandet av intervjuer 

som undersökningsmetod, eftersom det kan resultera i att forskaren som styr samtalet gör 

detta utifrån egna personliga intressen och bortgår ifrån syftet med undersökningen. Lantz 

påpekar vidare att det är av stor vikt att forskaren kan förhålla sig objektiv under 

intervjuerna och bortse från personliga åsikter kring ämnet.  

 

Urvalet av informanter har varit målinriktat. Enligt Bryman (2011) innebär detta att 

informanterna inte valts ut slumpmässigt, utan valts ut utifrån deras relevans för studiens 

syfte. I denna studie har jag haft i syfte att, i årskurs 6, undersöka elevers 

ställningstaganden då de ställs inför etiska dilemman kopplade till kränkande behandling. 

Detta har således inneburit att det enda krav jag har haft för inkludering i studien är att det 

ska vara elever från årskurs 6, eftersom det inte skulle vara relevant för studien att 

inkludera elever från övriga årskurser. Urvalet har således resulterat i att sex elever (fem 

flickor och en pojke) i årskurs 6, fördelade på tre par, har deltagit i studien.  En heterogen 

sammansättning och två homogena sammansättningar avseende kön, vilket Dahlin- 

Ivanoff (2011) menar att flera forskare rekommenderar.  Avseende klasstillhörighet är alla 

tre par homogena sammansättningar, vilket innebär att de båda eleverna inom varje par är 

klasskamrater. Detta eftersom jag anser att det kan skapa en trygghet i intervjufasen om 

eleverna är välbekanta med varandra sedan tidigare.   

 

4.4 Analysmetod 

 

Analysmetoden av studiens empiriska data har inspirerats av en kritisk hermeneutisk 

ansats. Enligt Ödman (2007) kan en hermeneutisk analys liknas vid att lägga ett pussel. 

Inledningsvis ligger pusselbitarna huller om buller. Därefter sorteras bitarna och plockas 

ut en efter en för att pusslet sedan ska falla på plats. Sammanfattningsvis innebär detta för 

analysen av min studie att empirin har bearbetats, genom tolkning, från del till helhet; från 
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tolkning av de enskilda parintervjuerna till tolkning av det sammanfattanderesultatet 

(Ödman, 2007). Jag har i samband med tolkningsprocessen av de enskilda parintervjuerna 

kategoriserat empirin utefter min teori. 

 

4.5 Genomförande 

 

Under vårterminen har jag kontaktat tre klasslärare i årskurs 6 på en skola i södra Sverige. 

Samtliga lärare har blivit informerade om syftet med min studie och blivit ombedda att 

undersöka elevernas intresse för att anonymt delta som informanter i studien.  

Vid mitt besök på skolan har eleverna påmints om syftet med studien och att deras del-

tagande är anonymt. De som har visat ett intresse för att delta i studien har även blivit 

informerade om de förutsättningar som ligger till grund för deras deltagande. Samtliga har 

blivit upplysta om att intervjun spelas in, men att materialet inte överlämnas till någon 

utomstående studien. De som har gett sitt samtycke och fortsatt valt att delta i studien har 

även blivit informerade om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, 

eftersom deltagandet i studien är frivilligt. Jag har därmed tagit hänsyn till forskningens 

etiska aspekter och förhållit mig de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011;Vetenskaps-

rådet, 2002). Jag har valt att spela in parintervjuerna. Kvale (1996) menar att 

ljudinspelningar vid intervjuer är mycket vanligt, eftersom det ger intervjuaren en 

möjlighet att fokusera på ämnet. Jag har även valt att spela in intervjuerna eftersom det, 

enligt Denscombe (2009), möjliggör en närkontakt med insamlad data även efter 

intervjuerna och därmed underlättar analysarbetet. Jag har transkriberat intervjuerna kort 

efter att de ägt rum, vilket Öberg (2011) anser  fördelaktigt eftersom du då besitter färska 

intryck. Transkriberingarna finns numera arkiverade i min ägo.  

 

Vid de tre parintervjuerna har jag inledningsvis samtalat ledigt med eleverna för att lätta 

upp stämning och skapa en atmosfär inom vilken eleverna känner trygghet. Eleverna har 

sedan fått ta del av tre etiska dilemman som utspelar sig i ett större sammanhang. Dessa 

sammanhang har eleverna fått presenterade för sig i form av en kort berättelse. Detta i syfte 

att skapa förutsättningar för eleverna att sätta sig in i de olika situationerna innan de tar 

ställning. Namnen i de olika sammanhangen är fingerade, vilket jag även påpekat för 

eleverna. Jag har valt att presentera dessa korta berättelser och efterföljande frågor som 
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eleverna fått ta del av i följande delkapitel, eftersom det kan medföra att läsaren får en 

bättre förståelse för studien.  

 

4.6 Etiska dilemman och efterföljande intervjufrågor 

Dilemma 1.  

Du sitter bredvid din kompis Johannes i klassrummet. In kommer Emelie. När Johannes 

ser henne skriker han ut ”tjena tjockis”, varpå övriga elever i klassrummet börjar skratta.  

Dilemma 2.  

På lunchrasten igår blev du vittne till hur din kompis i klassen plötsligt blir våldsam och 

börjar putta och slå på en liten tjej i tvåan. Ingen annan är i närheten. Du går in i 

klassrummet och när lektionen börjar igen kommer er lärare in och meddelar vad som hänt 

med den lilla tjejen i tvåan. Hon ber sedan alla i klassen som varit med ute på rasten att 

direkt räcka upp handen om de sett något som har med händelsen att göra.  

Dilemma 3.  

På en lektion börjar du och Jonna/Jonas tjafsa. Tjafset fortsätter även i korridoren och 

vidare in i omklädningsrummet inför kommande idrottslektion. När du bytt om till 

idrottskläder kommer Jonna/Jonas plötsligt fram till dig igen och blir våldsam. Det hela 

slutar i att hon/han sliter sönder dina kläder.  

 

Efterföljande intervjufrågor  

1. Hur skulle du agera i den här situationen? 

2. Motivera gärna varför?  
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Både Franck (2013) och Osbeck (2014), båda docenter inom religionsvetenskap vid 

Göteborgs universitet, har sedan tidigare konstaterat att utbudet av forskning kring etik 

som arbetsområde inom religionskunskapsämnet är magert. Få har även undersökt svenska 

elevers ställningstagande då de ställs inför etiska dilemman.  

 

Två forskare som dock varit aktiva inom området är Andrzej Szklarski, biträdande 

professor i pedagogik vid Linköpings Universitet, och Roland Hallgren, professor i 

religionsvetenskap vid Linneuniversitet. Szklarski (1996) har i en studie undersökt hur 

konflikter gestaltar sig i barns medvetande, däribland konflikter relaterade till kränkande 

behandling i olika kontexter. I studien har barn och ungdomar från såväl Sverige som Polen 

inkluderats i syfte att synliggöra skillnader mellan de båda länderna. I studien framkommer 

det att svenska barn och ungdomar uttrycker vad han kallar etisk pragmatism. Med detta 

begrepp åsyftar han att de svenska barnen uttrycker att de inte omedelbart agerar i varje 

situation där kränkande behandling förekommer, utan överväger ingripandets praktiska 

följder. De polska barnen däremot uppvisar, enligt Szklarski, en större benägenhet för 

hämndlystnad.  

 

Hallgren (2003) beskriver i sin bok På jakt efter livets essens: om spekulerande 

grundskolebarn hur grundskoleelever i undervisning resonerar kring livets stora frågor, 

exempelvis kring vad som är gott och ont? och vad som är rätt och fel? Hallgren menar att 

en undervisning där eleverna får ta ställning till dessa stora frågor väcker intresse hos, 

engagerar och uppskattas av eleverna, vilket även Mommsen (2000) uttrycker. Även 

Törnegren (2010), teologie doktor i religionsvetenskap vid högskolan i Dalarna, anser i 

enighet med de två övriga forskarna att eleverna uttrycker ett engagemang när de ges 

möjlighet att ta ställning till stora frågor. Törnegren påpekar dock att det i undervisningen 

inte får stanna vid ett engagerat tyckande, utan krävs att eleverna argumenterar för sina 

ställningstaganden i de olika frågorna för att inte gå miste om en prövning av deras etiska 

förhållningssätt och därmed riskera en utebliven utveckling av en förmåga att resonera 

kring vardagliga moraliska frågor.  

5. Tidigare forskning 
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För att förhindra att eleverna fastnar vid ett sådant engagerat tyckande föreslår Törnegren 

att närvarande lärare tar en aktiv roll i diskussionen och för diskussionen framåt genom att 

presentera det egna ställningstagandet och resonera kring detta.  Franck (2003) menar att 

även om eleverna är självbestämmande individer, kan det vara fördelaktigt att lärare intar 

en aktiv roll i undervisningen för att vägleda eleverna. Franck talar i sammanhanget om att 

eleverna, i undervisningen, bör ha frihet under ansvar och åsyftar då till att ett engagerat 

tyckande inte ska medföra utrymme för kränkningar. Utöver samlade diskussioner där 

eleverna får argumentera för sina ställningstaganden menar Franck (2013) att det idag även 

finns bra underlag inom populärkulturen som kan användas för att stimulera eleverna att 

reflektera och resonera kring hur de förhåller sig till de stora frågorna. Axelsson (2008), 

universitetslektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid högskolan i Dalarna, har 

utfört en studie inom vilken det framkommer att filmvisning fördelaktigt kan användas för 

att stimulera eleverna att reflektera över det egna etiska förhållningssättet.  Axelsson 

(2008) menar att spelfilmen i sin helhet kan skapa en kulturell sfär, utifrån vilken 

människan ges möjlighet att reflektera över sitt etiska förhållningssätt till stora frågor.  

 

Torts att Jonathan Haidt, professor i etiskt ledarskap vid New York University, inte forskar 

specifikt kring svenska elevers ställningstaganden då de ställs inför etiska dilemman anser 

jag att hans forskning är relevant, eftersom han vid flertalet tillfällen publicerat studier 

kring människans ställningstaganden till olika moraliska frågor utifrån ett moral-

psykologiskt perspektiv. Haidt (2001) hävdar att människans ställningstaganden inte 

nödvändigtvis styrs av en medveten reflektion som präglats av ett etiskt förhållningssätt, 

utan även kan styras av en intuition som beror på den sociala omgivningen. Även Svensson 

(2015), docent i religionskunskap vid Linnéuniversitet, menar att en intuition kan vara 

styrande och hävdar vidare att människans ställningstaganden oftare än inte bygger på en 

magkänsla snarare än en medveten reflektion, ett uttalande som jag kommer att diskutera 

vidare i studiens diskussionskapitel. 
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I detta kapitel presenteras elevernas ställningstaganden då de ställs inför etiska dilemman 

kopplade till kränkande behandling i skolan. Dessa etiska dilemman utgör strukturen för 

hur studiens empiriska data presenteras. För att upprätthålla ett flyt i texten och därmed 

underlätta för läsaren har jag valt att presentera de resonemang som framkommer parvis. 

Inledningsvis synliggörs likheter och skillnader som framkommer inom och mellan de en-

skilda parintervjuerna, följt av en kort sammanfattning kring varje dilemma.  

 

6.1 Dilemma 1 

 

När eleverna får i uppgift att ta ställning till hur de agerat i en specifik situation där en elev 

i klassen utsätts för öknamn, varpå eleverna i klassen börjar skratta, svarar eleverna vid 

första intervjun att det vore fel att skratta med övriga i klassen. Eleverna är eniga om en 

motivering till varför: ”det är inte ens roligt […]”. De båda eleverna påstår att de istället 

skulle säga till upphovsmannen; eleven som utropat öknamnet. En av eleverna ser dock 

mycket fundersam ut efter sitt uttalande och uttrycker: ”det kan ju hända att jag får hela 

klassen emot mig. […] men jag skulle säga till honom”. Den andra eleven står dock fast 

vid sitt uttalande och när jag ber henne motivera varför hon skulle säga till upphovsmannen 

svarar hon: ”jag tycker det är fel att säga så och att hela klassen sitter och  skrattar åt det 

[…] hon skulle ju självklart bli ledsen och det vill jag ju inte att hon ska vara”. 

Vidare uttrycker de båda eleverna att ett alternativ vore att kontakta en vuxen på skolan för 

att berätta vad som hänt så den vuxna kan reda ut situationen.   

 

Eleverna vid den andra intervjun är överens om vad de anser vore fel agerande i situationen 

och svarar, likt eleverna vid den första intervjun, att de inte skulle skratta med övriga i 

klassen. De är dock inte ense om hur de istället hade agerat i situationen. Den ena eleven 

hävdar att hon förmodligen skulle gå fram till den elev som blivit utsatt för att sedan berätta 

för en vuxen vad som hänt. Den andra eleven hävdar att han skulle ha ignorerat det som 

upphovsmannen sagt och”[…] fortsätta med uppgifterna om det nu är en lektion”.   

 

6.  Resultat 
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Eleverna vid den tredje intervjun anser, även de, att det vore fel att skratta i situationen. 

När jag ber eleverna att motivera varför svarar en av eleverna: ”man ska aldrig behöva bli 

utsatt på grund av att man kanske ser annorlunda ut […] det är idiotiskt”.   

Den andra eleven i gruppen menar att det elakt.  Eleverna uttrycker även, likt eleverna vid 

den första intervjun, att de hade sagt till upphovsmannen till den kränkande behandlingen. 

En av eleverna hävdar även att hon efter tillsägelsen av upphovsmannen hade vänt sig till 

hela gruppen och ifrågasatt det humoristiska i den kränkande behandlingen. Dock bara  

”[…] om det hade varit jättemånga som hade skrattat […]”. Den andra eleven tillägger att 

hon vill följa den utsatta eleven under dagen, eftersom hon känner att  hon inte vill att den 

utsatta eleven ska känna sig utanför i klassen. När jag ber eleven motivera detta uttrycker 

hon: ”för jag skulle tycka synd om henne”.   

 

Även om eleverna, såväl inom de tre paren som mellan paren, resonerar olika kring hur de 

hade agerat i situationen framkommer en viss enighet om att det vore fel att följa med i 

den kränkande behandlingen och skratta med övriga elever i klassen.   

 

6.2 Dilemma 2 

 

I nästa steg blir eleverna vid intervjuerna ombedda att ta ställning till hur de hade agerat  i 

en situation där de blir vittne till hur en nära vän utsätter en yngre elev för fysisk kränkande 

behandling. Därefter får de frågan av lärare om de sett något.  

 

Eleverna vid den första intervjun uttrycker att  de skulle berätta för läraren vad som hänt 

och vem som utfört den kränkande behandlingen. Den ena eleven visar dock viss tveksam-

het och uttrycker: ”jag tror jag skulle säga till […], fast  jag vill ju inte riktigt”.  

Eleven avslutar meningen med att fastställa att hon trots allt skulle berätta för en vuxen, 

eftersom hon har svårt att se personen som utfört den kränkande behandlingen som en 

riktig kompis. Den andra eleven i gruppen uttrycker däremot med säkerhet att hon skulle 

berätta för en vuxen och menar att hon skulle göra detta oavsett vilka konsekvenser det 

skulle få för vänskapen mellan eleven själv och den vän som utfört den kränkande 

behandlingen. Trots säkerheten kring sitt agerande uttrycker eleven dock att hon inte skulle 

vara bekväm med att berätta för läraren vad hon sett om läraren frågat henne i en 

klassrumsmiljö där den vän som utfört den kränkande behandlingen är närvarande.  
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Eleverna vid den andra intervjun hävdar, likt eleverna vid den första intervjun, att det rätta 

vore att berätta för läraren vad de sett. De båda eleverna är dock eniga med en av eleverna 

vid första intervjun om de skulle vara obekväma med att berätta om de befann sig i en 

miljö där deras vän var närvarande. En av eleverna resonerar enligt följande: ”jag skulle 

inte räcka upp handen när alla var där, men jag hade kanske gått efter den läraren sen och 

berättat vad som hände”. En av eleverna uttrycker dock viss tveksamhet i samband med 

sitt uttalande. Jag ber eleven att motivera sin tveksamhet varpå han uttrycker att det är min 

kompis och han ”[…] vill inte att personen ska råka illa ut”. Den andra  eleven i gruppen 

står fast vid att det rätta vore att berätta för läraren. När jag ber eleverna motivera varför 

de inte vill att eleven som utsatt den yngre eleven för kränkande behandling ska vara 

närvarande när de berättar svarar den ena eleven: ”för då kanske personen skulle göra något 

mot mig istället, eftersom det var jag som avslöjat”.  

 

De ställningstaganden som eleverna vid den tredje intervjun uttrycker skiljer sig något från 

intervjuerna med tidigare par. De båda eleverna anser att det vore fel att berätta för en 

vuxen att de sett vem som utfört den kränkande behandlingen. Eleverna hävdar att de 

istället skulle berätta för en vuxen att de sett vad som hänt, men inte vem som gjort det. 

Jag ber eleverna att motivera varför, varpå ena eleven uttrycker: ”då kanske den personen 

som gjorde det skulle känna skam” följt av ”[…] det är upp till den vän som utfört den 

kränkande behandlingen att berätta själv”.  Jag ber eleven motivera sina resonemang 

ytterligare varpå eleven svarar: ”[…] om jag själv skulle gjort det, då skulle inte jag velat 

att någon bara: ah det var […] hon där”. Den andra eleven uttrycker, likt en av eleverna 

vid andra intervjun, att hon inte vill vara elak mot sin vän och att han eller hon kanske 

skulle bli arg om hon skvallrar.  

 

Kring detta dilemma råder fler delade meningar än vid det första. Det framkommer dock 

av elevernas resonemang att alla elever skulle ha uppmärksammat händelsen på ett eller 

annat sätt, vilket tyder på att eleverna anser att det vore fel att ignorera det som deras vän 

utsatt en annan elev för. Det framkommer dock inte av elevernas resonemang vid den tredje 

intervjun om de skulle känna sig bekväma med att uppmärksamma händelsen och berätta 

för en vuxen om deras vän var närvarande, vilket eleverna vid övriga intervjuer uttryckt att 

de inte skulle.  

 

 



 

  15 
 

6.3 Dilemma 3 

 

Avslutningsvis får eleverna i uppgift att ta ställning till hur de hade agerat i en situation 

där de själva blir utsatta för kränkande behandling i form av fysisk kontakt och glåpord.  

 

Eleverna vid första intervjun uttrycker tydligt båda två att de skulle säga till eleven som 

utsatt dem för den kränkande behandlingen.  Skulle personen i fråga inte lyssna  är de båda 

eleverna även eniga om att de skulle hämta en lärare och berätta vad som hänt, följt av att 

vid ett senare tillfälle underrätta sina respektive föräldrar och be dem reda ut det med 

föräldrarna till personen som utsatt de för den kränkande behandlingen. Eleverna i gruppen 

är  dock inte helt eniga i frågan om huruvida det vore rätt eller fel att ge igen på personen 

som utsatt de för den kränkande behandlingen. Den ena eleven uttrycker med säkerhet att 

det vore fel att ge igen och att hon, om personen som utför den kränkande behandlingen 

mot all förmodan inte skulle lyssna, skulle påpeka för läraren ännu en gång vad som sker 

och kanske be några kompisar i klassen om hjälp. Den andra eleven är dock  inte lika säker 

och  menar att ” det är svårt att säga nu”. Vidare uttrycker eleven att  hon åtminstone inte 

hade gett igen om några andra varit närvarande, vilket framkommer utifrån elevens 

följande resonemang: ”[…] jag hade nog inte vågat göra det, i alla fall inte inför alla tjejer 

som är i omklädningsrummet”.   

 

Vid intervjun med det andra paret är eleverna eniga om att de hade försökt ta sig från 

platsen där den kränkande behandlingen utförts så fort som möjligt. Vart de skulle ta sig 

skiljer sig dock åt. En av eleverna skulle försöka att ta sig hem för att underrätta sina 

föräldrar och be dem kontakta föräldrarna till den som utfört den kränkande behandlingen. 

Den andra eleven i  gruppen  skulle istället försöka ta sig till närmsta vuxen för att be om 

hjälp.  De båda eleverna delar även uppfattningen att hämnd vore fel i situationen. När jag 

frågar varför motiverar en av eleverna sitt resonemang enligt följande: ”det är inte bra, det 

är inte trevligt att göra så”. Den andra eleven uttrycker att om hon gav igen så skulle hon 

också vara skyldig till att ha utsatt någon för kränkande behandling.   

 

Vid intervjun med det tredje paret framkommer det att  båda eleverna hade ifrågasatt 

personen som utfört den kränkande behandlingen . ”Hur kan man vara så dum?” uttrycker 

en av eleverna som exempel. Den andra eleven uttrycker ”vad har jag gjort dig?” som 

exempel.  De båda  eleverna är även eniga om att de sedan skulle försöka få tag i en vuxen. 
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En av eleverna problematiserar dock detta genom att påpeka att den fysiska behandlingen 

som hon utsatts för kan resultera i att hon inte skulle ha några kläder. Om så var fallet 

uttrycker eleven att hon inte lämnat omklädningsrummet där den kränkande behandlingen 

ägt rum. Eleven uttrycker sedan att hon skulle berätta för en förälder vad som hänt när hon 

kom hem så att denne får ta kontakt med en förälder till den som utfört den kränkande 

behandlingen.  

 

De båda eleverna vid intervjun  är dock inte helt eniga  i frågan om huruvida det vore fel 

att ge igen. En av eleverna uttrycker att hon hade kunnat ge igen men att hon inte skulle gå 

så långt som till att ta sönder personens kläder. När jag ber eleven motivera varför resonerar 

hon enligt följande: ”för då hade jag varit lika dum”. Vidare uttrycker eleven att hon istället 

kanske ”hade sagt något elakt för att hon betedde sig så himla dåligt”.  Den andra eleven i 

gruppen uttrycker även hon att hon inte skulle kunna gå så långt som personen som utfört 

den kränkande behandlingen, men att hon kanske skulle ”kasta iväg hennes kläder typ”. 

När jag ber eleven motivera varför hon inte skulle kunna ge igen genom att behandla per-

sonen på samma sätt som hon själv blivit behandlad svarar hon ”[…] för då skulle det bli 

krig”.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker alla elever vid de tre intervjuerna att de skulle försöka ta 

kontakt med en vuxen, lärare eller förälder, för att berätta vad som hänt, alternativt ta hjälp 

av denne för att reda ut situationen. Även om eleverna är eniga i den frågan råder också 

delade meningar. Flera av eleverna har vid parintervjuerna uttryckt ställningstaganden som 

skiljer sig markant från varandra. I följande kapitel kategoriseras de mest signifikanta 

uttalandena efter de tre redskapen som ligger till grund för min teori.  
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Jag har gått in i den här studien med en teori om vad som styr elevernas ställningstaganden 

mot vilken empirin prövats i en analys inspirerad av en kritisk hermeneutik. I analysen har 

jag, utifrån teorin och den skrivna texten, tolkat empirin och kategoriserat denna utifrån de 

tre etiska redskapen: empati, förnuft och samvete (Gren, 2007). I följande kapitel 

presenterar jag, utifrån den teori som ligger till grund för min studie, min tolkning av den 

skrivna texten, empirin. I diskussionen lyfter jag in de tre etiska redskapen: empati, förnuft 

och samvete och kopplar dessa till empirin. Jag kopplar även empirin till tidigare 

forskning. Jag kommer även att diskutera utfallet av studiens valda metoder. Fördelar och 

nackdelar med metoderna lyfts fram i diskussionen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Som det framkommit av viss tidigare forskning kan människans ställningstaganden hävdas 

styras av intuition snarare än en medveten reflektion (Haidt, 2001; Svensson, 2015). I 

denna studie har intuition kopplats till empati, eftersom de båda kan anses likvärdiga då de 

inte nödvändigtvis kräver en medveten reflektion utan kan jämföras med en direkt reaktion. 

Det har även i forskning kring elevers ställningstaganden hävdats att svenska elevers 

ställningstaganden grundar sig i  etisk pragmatism; ett övervägande av ställningstagandets 

praktiska följder (Szklarski, 1996). Vid ett sådant övervägande görs en medveten 

reflektion, vilket kan kopplas till de etiska redskapen förnuft och samvete. Under analysen 

har jag hittat uttalanden från elever som jag anser har en tydlig koppling till dessa redskap. 

Förnuft, anser jag, har yttrat sig i de alla flesta av elevernas uttalanden kring alla tre 

dilemman. Jag syftar då mer specifikt på att alla elever i undersökningen uttryckt att de 

skulle ”ta kontakt med en vuxen” och be denne om hjälp att reda ut situationen. Enligt 

Gren (2007) innebär förnuft  att människan, i en situation, utgår från dennes intellektuella 

kapacitet och använder de kunskaper som hon anammat från tidigare discipliner och 

erfarenheter. Jag har en tanke om att viljan att ta kontakt med en vuxen för att få hjälp att 

reda ut situationen grundar sig i elevernas kunskaper om skolans arbete mot kränkande 

behandling.  

7. Diskussion 
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Tanken grundar sig i min egen erfarenhet av att vuxna på skolan ofta uppmanar elever att 

tillkalla personal om de skulle finna sig i en situation där kränkande behandling äger rum, 

eftersom bestämmelser i skollagen kräver att huvudmannen skyndsamt utreder och vidtar 

åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling (Skolverket, 2014).  

Det etiska redskapet samvete, eller inre övertygelse, anser jag har varit svårare att finna 

uttryck för i elevernas uttalanden. Detta eftersom begreppet inre övertygelse ger utrymme 

för olika tolkningar, utifrån olika utgångspunkter: filosofisk, psykologisk eller religiös. Vid 

en filosofisk utgångspunkt kan en sådan inre övertygelse liknas vid en oskriven lag eller 

regel, vilket kan vara svårt att finna uttryck för i elevernas uttalande om inte frågan om vad 

som styr elevernas ställningstaganden ställs direkt till eleven. Vad jag dock anser att jag 

funnit uttryck för i elevernas uttalanden är starka uppfattningar om att ingen ska behöva 

utstå kränkande behandling, vilket ju faktiskt är en bestämmelse enligt en skriven lag; 

skollagen (SFS, 2010:800). En elev uttrycker exempelvis följande: ”jag tycker det är fel 

att säga så och att hela klassen sitter och  skrattar åt det […] hon skulle ju självklart bli 

ledsen och det vill jag ju inte att hon ska vara”. Jag tolkar elevens uttryck som en 

övertygelse om att det är fel att utsätta någon för kränkande behandling, eftersom det sårar 

personen som blir utsatt. En annan elev uttrycker: ”man ska aldrig behöva bli utsatt på 

grund av att man kanske ser annorlunda ut […] det är idiotiskt”, vilket även det kan kopplas 

till skollagens bestämmelser om att kränkande behandling är förbjuden inom skolan (SFS, 

2010:800), men även till en övertygelse om att det inte är okej att uttrycka sig på ett sätt så 

att det sårar en annan människa. Huruvida dessa elevers övertygelser har en religiös, 

filosofisk eller psykologisk utgångspunkt kan jag dock inte uttala mig om, eftersom de i 

sina motiveringar inte gjort någon antydan till utgångspunkt. För att ta reda på detta hade 

det krävts att jag i intervjuerna ombett eleverna att motivera sina resonemang mer detaljerat 

eller rent av ställt frågan kring huruvida deras ställningstaganden kan präglas av deras 

livsåskådning.  

Utöver förnuft och samvete anser jag att jag även kunnat identifiera empati. Bland annat 

uttrycker en av eleverna kring första dilemmat att hon skulle säga till den som utfört den 

kränkande behandlingen, eftersom hon som blivit utsatt skulle ”bli jätteledsen”. Uttalandet 

tyder på att eleven agerar direkt utifrån den utsattes reaktion, vilket styrker Svenssons 

(2015) påstående om att ställningstaganden inte grundar sig i medveten reflektion utan 

snarare intuition.  
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Även om empati i detta fall kopplas till intuition snarare än till en medveten reflektion 

anser jag att identifikationen av dessa tre redskap styrker så väl min teori som Szklarskis 

(1996) påstående om att svenska elever, vid en konflikt överväger agerandets praktiska  

följder snarare än handlar utifrån hämndlystnad.  Trots detta är jag, efter min undersökning, 

även något kritisk gentemot Szklarskis påstående, eftersom det vid undersökningen 

framkommit uttalanden som kan kopplas till både etisk pragmatism och hämndlystnad. 

Bland annat uttrycker en av eleverna att hon vid en situation där hon får sina kläder 

sönderrivna skulle bli arg och ge igen genom att ”kasta iväg hennes kläder typ”. När eleven 

sedan fick motivera varför hon i sin tur inte skulle förstöra den andres kläder i samma 

utsträckning uttrycker hon”[…] för då skulle det bli krig”. Vid elevens uttalande framstår 

hon som mycket säker och flinar. Jag tolkar elevens uttalande tillsammans med hennes 

ansiktsuttryck som att hon varit med om liknande situationer tidigare där hon faktiskt gett 

igen i samma utsträckning och som följd fått uppleva konsekvenserna av agerandet. Att 

eleven visar en medvetenhet om konsekvenserna av agerandet tyder dock även på en 

medveten etisk reflektion som grundar sig i förnuft.  

 

Sammanfattningsvis upplever jag att min teori om att elever tar ställning utifrån etikens tre 

redskap kan styrkas av empirin. Flera av elevernas uttalanden tyder på att de tagit ställning 

utifrån såväl en medveten reflektion inom vilka redskapen förnuft och samvete kan 

identifieras, som en omedveten empati.  

 

7.2 Metoddiskussion 

 

För att samla in studiens empiriska data har jag valt att använda mig av parintervjuer. 

Tanken var inledningsvis att jag skulle använda mig av enskilda intervjuer för att eleverna 

skulle få maximalt utrymme att utveckla sina ställningstaganden, men eftersom det vid 

första intervjun enbart fanns två elever som var intresserade av att delta och dessa ville 

delta ihop av trygghetsskäl, valde jag att vara konsekvent och även låta eleverna vid de 

övriga intervjuerna delta två och två. Jag anser dock att utfallet av undersökningsmetoden 

blev mycket bra. Enligt kursplanen ska eleverna i undervisningen i och om etik ges 

möjlighet att utveckla förståelse för andra människors sätt att tänka och leva, vilket jag 

anser enbart kan uppnås i de fall då dem ges utrymme i undervisningen att pröva sina 

förhållningssätt genom att sätta dem i relation till andras.  
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Min uppfattning ligger därmed i linje med Törnegrens (2010) antydan om att det i 

undervisningen inte får stanna vid ett engagerat tyckande, utan krävs att eleverna ges 

utrymme att argumentera för sina ställningstagande. Genom att låta eleverna delta i 

parintervjuer skapades möjlighet för eleverna att både ta ställning och pröva detta 

ställningstagande genom att sätta det i förhållande till den andres.  

 

Undersökningsmetoden kan dock ha påverkat studiens tillförlitlighet; ett begrepp 

synonymt med reliabilitet, men som ligger närmre en den kvalitativa studien än den 

kvantitativa (Bryman, 2011).  Tillförlitlighet innebär, enligt Bryman (2011), att det finns 

en trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. För en ökad trovärdighet i min studie har 

jag, i delkapitlet 4.4 Analysmetod, detaljerat redogjort för samtliga steg i min analys.  För 

ökad överförbarhet har jag valt att ge detaljerade beskrivningar av empirin. Detta bland 

annat genom att lyfta in exakta citat från parintervjuerna. För pålitlighet har jag i delkapitlet 

4.5 Genomförande detaljerat redogjort för de olika stegen i studiens process. I delkapitlet 

har jag även gjort en tydlig redogörelse för hur dessa steg ligger i linje med de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Jag menar att tillförlitligheten i min 

studie kan ha påverkats negativt av mitt val av undersökningsmetod, eftersom det vid 

analysen av det empiriska materialet inte med säkerhet går att hävda att elevernas 

ställningstaganden inte påverkats av den andres närvaro (Denscombe, 2009).  

Vid parintervjuerna har jag använt mig av en semistrukturerad intervjuguide med 

framtagna frågor av öppen karaktär. Inledningsvis har eleverna blivit introducerade för 

varje dilemma i form av en kort berättelse innehållande en situation inom vilken ett 

dilemma uppstår. Detta följt av frågan: hur skulle du agera i situationen? Att bygga upp 

dilemmana som en liten berättelse anser jag har gett ett positivt utfall, eftersom jag hävdar 

att jag då gett eleverna möjlighet att sätta sig in i den specifika situationen innan de 

uppmanats att ta ställning. Användandet av en semistrukturerad intervjuguide har även gett 

mig utrymme att lägga till följdfrågor om jag ansett att något i elevernas uttalanden varit 

oklart. Enligt Lantz (2013)  kan intervju som metod problematiseras, eftersom det kan 

medföra att studieutövaren frångår syftet med undersökningen vid intervjuerna och styr 

intervjun utifrån eget intresse. Det kan därför ifrågasättas huruvida mina följdfrågor har 

ställts i syfte att leda in eleverna på ett visst spår, eftersom jag gått in i studien med en 

teoretisk referensram. Jag anser dock att jag under intervjuerna förhållit mig objektiv och 

enbart ställt följdfrågor med avsikt att låta eleverna utveckla sina uttalanden för att de inte 
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ska känna att de inte fått maximalt utrymme att förklara sig. Frågorna som har tagits fram 

för intervjuerna har alltså inte styrts utav min teori om att eleverna tar ställning utifrån de 

tre etiska redskapen, utan tagits fram i syfte att få så utvecklade svar som möjligt för att 

samla en bred empirisk data som i analysen kunnat kopplas till min teori.  Det som jag 

anser kan kritiseras gällande intervjufrågorna är att de är för få. Fler frågor hade kunnat 

medföra djupare intervjuer, vilket i sin tur hade kunnat medföra en mer djupgående analys 

kring vad som verkligen ligger bakom ställningstagandena hos eleverna i studien.  

Urvalet i min studie kan också kritiseras och hävdas vara för snävt, dels eftersom det kan 

anses vara för få deltagare och del eftersom alla de eleverna som deltagit i studien går på 

samma skola. På grund av det snäva urvalet kan resultatet som framkommit genom den 

empiriska undersökningen inte generaliseras. Jag anser dock att det snäva urvalet inte haft 

en direkt negativ påverkan på studien resultat, eftersom det för studien inte krävts en 

inkludering av fler elever eller elever från olika skolor för att kunna besvara de aktuella 

forskningsfrågorna.  

Det kan även vara intressant att diskutera urvalet utifrån variabler så som exempelvis kön. 

I studien har fem flickor och en pojke deltagit. I studien ingår inte att undersöka elevers 

ställningstaganden utifrån kön, vilket medfört att en diskussion kring denna variabel i 

resultatdiskussionen inte varit relevant. För metoddiskussionen anser jag dock att denna 

variabel är högst relevant, eftersom urvalet av elever, sett utifrån kön, kan ha påverkat 

studiens resultat. Det har på en samhällsnivå förts diskussioner kring huruvida pojkar har 

lättare för att hävda sig i diskussion och uttrycka åsikter än flickor, vilket för min studie 

med ett urval bestående av majoriteten flickor skulle innebära ett knapert resultat.  Jag 

upplever dock det motsatta i min studie. Sett till elevernas uttalanden är det flickorna som 

har hävdat sig och vågat ge uttryck för känslor kring de olika dilemmana. Detta medan den 

deltagande pojken varit något tillbakadragen och fattat sig mycket kort vid alla tre 

dilemman. Detta kan dock bero på att jag vid parintervjuerna skapat två homogena par och 

ett heterogent par. Även om alla tre par är homogena sammansättningar avseende 

klasstillhörighet kan det vara så att eleverna i de homogena parsammansättningarna varit 

mer bekväma med varandra och därför vågat ge uttryck för personliga ställningstaganden 

och känslor kring de olika dilemmana i en bredare utsträckning än eleverna i den 

heterogena parsammansättningen. Även om de eleverna som deltagit i studien har uttalat 

sig olika mycket kring varje dilemma anser jag dock att det har resulterat i en tillräcklig 
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mängd empirisk data för att utföra en analys och besvara studiens forskningsfrågor. Jag 

upplever därför ett positivt utfall av urvalet.  

Hade jag haft möjligheten att göra om studien hade jag valt att inledningsvis genomföra en 

pilotstudie, detta eftersom jag då kunnat anpassa intervjufrågorna för att sedan säkerställa 

att frågorna ger utrymme för en djupare intervju med eleverna. Jag hade även valt att 

inkludera fler elever i studien och därmed sätta samman fler par. Jag hade dock valt att 

enbart sätta samman homogena par. Detta eftersom jag anser att det medför en trygghet för 

elever kring intervjufasen, vilket även rekommenderas enligt viss tidigare forskning 

(Dahlin-Ivanoff, 2011).  
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Jag anser att jag i studien svarat på de forskningsfrågor som ligger till grund för den, vilket 

även medför att jag anser att syftet med studien är uppnått. Under studiens gång  har jag 

fått möjlighet att utveckla just det som en undervisning i etik faktiskt syftar utveckla hos 

eleverna: förståelse för andra människors sätt att tänka och leva (Skolverket, 2011a). Detta 

eftersom jag, i samband med studien, fått en möjlighet att reflektera över mitt egna etiska 

förhållningssätt och pröva detta i förhållande till de förhållningssätt som eleverna i studien 

uttryckt.  

 

Att undersöka vad som egentligen ligger bakom elevernas ställningstaganden kan anses 

utmanande, eftersom ställningstaganden är personliga. Detta innebär att de enda som har 

full insikt i vad ställningstagandena grundar sig i är eleverna själva. Utomstående kan 

enbart spekulera. För vidare forskning anser jag dock att det skulle vara intressant att gå 

djupare in i undersökningen kring elevernas ställningstaganden kring kränkande 

behandling och utforma frågor som ger eleverna utrymme att i högre utsträckning motivera 

sina ställningstaganden. Jag anser att det då skulle vara intressant att bortse från en 

framtagen teoretisk referensram och med en bredare öppenhet undersöka om möjligtvis 

fler faktorer än etikens tre redskap kan identifieras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Avslutande ord  
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