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Abstract 
The aim of this study is to investigate teachers’ views of ethics in religion classes in 

grade school. What do they teach in ethics? What is it that the teachers are assessing? 

Do they experience any problems with the assessment of ethics? I chose to write about 

this subject for many reasons, including my interest in the subject, the lack of earlier 

research, and the fact that ethics was not included in my education at the university. I 

have written an empirical study, based on qualitative scientific interviews. I have 

interviewed six teachers, who all teach at compulsory school ages 12-15. The results 

show that the pupils mostly discuss different ethical dilemmas during ethics sessions, 

and as an exam the teachers evaluate their knowledge in these three methods by letting 

the pupils write about them. I come to the conclusion that the teachers don’t find it hard 

to assess ethics, but at the same time, they mostly value the different methods in ethics 

that are found in Lgr 11. One of six teachers said that a student shouldn’t be able to get 

a higher grade if their ethics doesn’t correspond to the values listed in Lgr 11. The other 

five are in the opinion that teachers shouldn’t assess opinions, only knowledge. The 

question is, are the teachers able to set their own ethical beliefs aside? 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Etiken är väldigt nära kopplad till vår identitet, vad vi uppfattar som rätt och fel. Etik är 

något som läraren ska kunna bryta ner i mindre delar och granska utifrån elevernas 

inställning och kunnande. Det är extra svårt att bedöma etik, eftersom det kan vara svårt 

att konkretisera vad som ska bedömas. 

 

År 1897 bestämdes det att elever skulle få omdömen för flit och uppförande. Dessa 

omdömen kom att gälla ända fram till 1960-talet då de avskaffades. I dagens läroplan, 

Lgr 11, har etik och moral ett eget avsnitt i ämnet religionskunskap. Men etik är även 

något som genomsyrar den värdegrund som är gällande för skolan. I denna uppsats har 

jag undersökt etikens utformning i undervisning och främst inom religionsämnet där 

etiken är ett av de områden som finns i det centrala innehållet i läroplanen. Det som 

uppsatsen största vikt ligger i är bedömning av etik. Hur bedömer och betygsätter 

lärarna etikområdet?  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bedömning kring etikundervisning inom 

ramen för ämnet religionskunskap. Den största vikten i min undersökning kommer att 

ligga på de intervjuade lärarnas syn på bedömning av etik. År 2013 infördes nationella 

prov även i samhällsorienterade ämnen och då även inom ämnet religion. Dock var detta 

året bara ett pilotprov. Från och med 2014 infördes det giltiga nationella provet. Ett av 

de fyra So-ämnena slumpas ut till skolorna. Skolan får ett par veckor innan provdatumet 

veta i vilket ämne just deras skola ska få nationella prov. Nationella proven är 

utformade så att de stämmer överens med det centrala innehållet och kunskapskrav som 

står utskrivet i Läroplanen, Lgr 11. Att bedöma etik kan kännas en aning komplext och 

det har riktats en viss kritik mot att det kan uppfattas som ”flumbedömning”. Kan en 

lärare förhålla sig helt objektiv vid bedömning? Vad anser lärare om att en elev inte 

lever efter de normer och den värdegrund som skolan vilar på? Jag vill få en insikt i 

lärares uppfattningar, tankar och erfarenheter kring bedömning av frågor som rör etik. 

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur ser lärare på bedömning av etik? 

 Vilken eventuell problematik finns kring bedömning av etik?   
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1.2 Tidigare forskning 
Under följande avsnitt kommer jag att titta på tidigare forskning kring bedömning av 

etik, och dess svårigheter. Det har varit svårt att hitta undersökningar kring detta, och 

jag har fått titta på etik och bedömning som två separata delar. 

 
1.2.1 Etik i styrdokument 

År 1897 kom en ny ordning för folkundervisningen. Utöver betyg för kunskaper och 

färdigheter infördes även betyg för flit och uppförande. Omdömen på en fyrgradig skala 

från dålig till mycket god, användes för flit och uppförande och fortsatte gälla ända till 

60-talet (Lundahl, Säljö red. 2010:265). I och med dagens läroplan får läraren inte 

värdera eller bedöma elevernas personliga egenskaper. I Allmänna råd och 

kommentarer från Skolverket (2004) står det att läraren inte får bedöma saker som 

elevernas flitighet eller om de kommer för sent till lektionerna. Läraren ska heller inte 

bedöma hur aktiva de är under lektionerna eller huruvida de gör sina läxor, utan betyg 

ska gälla elevernas ämneskunskaper (2004:30). 

 

I dag ingår etik i religionskunskapsundervisningen. I läroplanen står det i det centrala 

innehållet för religionskunskap årskurs 7-9 under avsnittet etik att undervisningen ska 

behandla:  

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, 

till exempel konsekvens- och pliktetik.  

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska 

resonemang, till exempel dygdetik.  

•  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.  

•  Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga     

    rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. (2011:190) 

 

Detta är det som lärare måste förhålla sig till i sin undervisning. Innehållet och vägen 

till att uppfylla det som står under det centrala innehållet är relativt fritt och läraren har 

relativt fria tyglar i sin undervisning. Hedin (2014) skriver att för att nå upp till 

kunskapskraven är det av värde för läraren att ha en viss erfarenhet när det kommer till 

metoder inom undervisning för att nå målen på bästa sätt (2014:5-6). Löfstedt (2011) 

skriver att en av lärarens främsta uppgifter är att omsätta styrdokumenten till kunskap 
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för eleverna. De didaktiska frågorna, hur, vad, varför är något som en lärare ska ha med 

sig i sin undervisning (2011:12).   

 

I Lgr 11 står det under kunskapskrav för betyget E för årskurs 9 att ”Eleven kan 

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och 

modeller på ett i huvudsak fungerande sätt” (2011:193). För ett C krävs ”utvecklade och 

relativt väl underbyggda resonemang” (2011:193) och för betyget A krävs 

”välutvecklade och väl underbyggda resonemang” (2011:194). Löfstedt (2011) tar upp 

att förutom att förmedla kunskap om de kunskapskrav som står i Lgr 11 ska en 

empatiträningsundervisning ske genom de färdigheter som utvecklas från ämnet 

(Löfstedt 2011:117). Elever ska alltså i etikundervisning tränas i att argumentera, 

analysera och reflektera över olika ställningstagande. Utifrån olika etiska teorier och 

modeller ska eleverna få en inblick och förståelse för vad resultatet kan bli.  

 

I Kommentarmaterialet för religionskunskap (2011) står det bland annat att   

Genom att utgå från till exempel plikt eller konsekvensetik kan eleverna pröva hur 

olika modeller kan leda fram till skilda lösningar på moraliska dilemman. På så sätt 

kan de få en djupare förståelse för de principer som modellerna bygger på. 

Därigenom kan eleverna också bilda sig egna uppfattningar om styrkor och 

svagheter med olika modeller. 

Skolverket 2011:29 

Det står även att eleverna ska kunna koppla etiska resonemang utifrån de etiska 

modellerna. Vidare står det att viss kritik har riktats mot detta då modellerna används 

för ensidigt utan att ge utrymme åt eleverna att reflektera över större frågor kring 

exempelvis livet (2011:29). 

 

1.2.2 Etik i skolans värdegrund 

Under början av 1990- talet skedde en förändring av samhället med ökad migration och 

globalisering och begreppet värdegrund myntades. Genom en gemensam värdegrund 

ska jämställdhet mellan könen, solidaritet och individens frihet vara något som alla 

elever ska ta lärdom av. Majoriteten av människor i dag kan nog hålla med om dessa 

värden, dock kan det finnas en viss problematik om vad dessa värden innebär för den 

specifika individen, och det kan uppstå en konflikt mellan två värden (Löfstedt 
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2011:114). Hon påpekar att etiken är viktig i dagens skola, dels för att den finns med 

som ett område inom religionsämnet men också för att den har en stor roll inom skolans 

värdegrund (2011:113). I skolans värdegrund står det att ”Skolväsendet vilar på 

demokratins grund” (2011:7). I skollagen (2010) i § 4 står det att skolan ska låta 

eleverna utveckla sina sinnen och färdigheter, samt vara en plats där lärare skapar en 

atmosfär där eleverna kan utvecklas. Skolan ska sträva efter alla människors rätt, och 

den demokrati som Sverige grundar sig på (2010:800). Vidare står det i läroplanen att 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.  

Skolverket 2011:7 

1.3 Undervisning i etik  
I dagens samhälle är barn till större del av sin vakna tid i skolan. Det är där de träffar 

sina kompisar, där de får många av sina värderingar, och det är där de till stor del fostras 

in i vårt samhälle. Skolan har ett ansvar att fostra eleverna, vilket står utskrivet i Lgr 11 

(2011:9, 13). Carl Olivestam skriver i sin tur i Religionsdidaktik (2006) att lärarna i 

grundskolan berättar för eleverna vilka etiska regler de ska följa. Om dessa ifrågasätts 

av eleverna får lärarna svårt att hålla dessa då de inte skapat dem, och kanske inte tycker 

att de är försvarbara (2006:69).  

 

1.3.1 Problematik kring etikundervisning 

En stor del av etikundervisningen handlar om att samtala och diskutera olika etiska 

scenarion. Vad som ska läras ut, för att senare bedömas, och hur det ska läras ut står inte 

tydligt utskrivet i styrdokument. En viss tolkning av innehåll finns i och med att 

formuleringar inte är så exakta i sin utföring av innehåll. I Lgr 11 finns formuleringen 

”Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar” 

(2011:190). I Kommentarmaterial i Religionskunskap (2011) står det som förklaring till 

Lgr 11s formulering att 

Detta kan bidra till att öka elevernas förståelse för hur människors moraliska 

överväganden och handlingar på olika sätt påverkas av religiös eller 

livsåskådningsmässig tillhörighet. Med människosyn avses i kursplanen skilda 

föreställningar om vad det innebär att vara människa och vilka egenskaper, 

möjligheter och begränsningar som följer av att vara mänsklig. Hit hör bland annat 
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frågor om människovärde, den fria viljan, själens existens och beskaffenhet liksom 

människans relation till andra levande varelser. 

Skolverket 2011:29 

Frank & Löfstedt (2015) menar att det tack vare de öppna formuleringarna kan ske en 

kunskapsinlärning. För att diskutera och förhålla sig till olika perspektiv om frågor 

gällande exempelvis jämlikhet eller abort krävs att det finns en faktabas att förhålla sig 

till. För att diskussionen och analysen kring denna typ av frågor ska bli bra krävs det en 

viss insikt i hur man förhåller sig till dessa frågor historiskt, samt inom olika religioner, 

kulturer och andra sociala miljöer (2015:161-162). Författarna skriver även om vikten 

av att ha grundläggande kunskaper när diskussion eller argumentation genomförs. Om 

en argumentation sker utan etiska modeller, som pliktetik, kan det mer handla om ett 

personligt tyckande. Detta behöver dock inte vara något negativt utan kan leda till 

kunskap som inte baseras på åsikter av subjektiv karaktär (2015:162). I skolverkets 

Kunskapsbedömning i Skolan (2011) skriver de om hur en lärare skickar ett budskap till 

eleverna om vad läraren menar är viktig kunskap. Detta tolkar eleverna och sedan rättar 

de sin inlärning efter. Här blir det viktigt att läraren förhåller sig väl till de 

kunskapskrav och kursplaner som finns så att bedömningen och undervisningen speglas 

av dessa (2011:29). 

 

Hedin (2014) tar upp att det är svårt att få fram en öppenhet kring etiksamtal, och att det 

är av vikt att sträva efter en ödmjuk ton i klassrummet. En av svårigheterna är just att 

visa vad som är rätt och fel. Det är samtalet i sig är det viktiga, inte att berätta vad som 

är rätt eller fel. Läraren måste sträva efter att ha ett öppet klimat, då  det stimulerar till 

bra samtal (2014:141). 

 

1.4 Bedömning av etik 

Enligt Lgr 11 ska lärarna bedöma om eleven kan …  

…resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska 

begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan söka 

information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av 

källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.  

Skolverket 2011:193 
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Fokus ligger på två kunskapskrav inom etikområdet. Det första gäller den resonerande 

och argumenterande delen om moraliska frågeställningar och värderingar. Etiska 

begrepp och modeller är den andra delen (Franck & Löfstedt 2015:164). För att en 

bedömning ska kunna ske krävs det att dessa två delar tilldelas tillräckligt utrymme 

(Franck & Löfstedt 2015:165). Meningen är att kunskapskraven och betygen ska vara 

ha likvärdig grund och därför är det viktigt att det förs en dialog mellan lärarkollegor 

samt att bedömningsmaterial och kommentarmaterial studeras. Dock är det den 

enskildes lärares tolkning av kunskapskraven och det centrala innehåll som står till 

grund för betyget och det är även lärarens enskilda ansvar (Franck & Löfstedt 2015: 

167).  

 

Att bedöma och betygsätta elever är en av lärarnas svåraste utmaningar. Undervisning 

och bedömning står i nära relation till varandra. I skolverkets skrift Kunskapsbedömning 

i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter (2011) står att för att få en god 

kvalité av bedömningen bör den vara sammankopplad med undervisningen samt vara en 

del av planeringen (2011:27). Främst handlar bedömningens syfte till att samla in olika 

arbetsprestationer från elever för att sedan tolka dem. Om bedömningen sedan används 

ur ett undervisningsperspektiv kan det då vara för att bedöma värdet av kunskaper, se 

vilka kunskaper som finns, koppla till ett fortsatt lärande, men även för att utvärdera 

undervisningen (2011:6) 

 

Franck & Löfstedt (2015) tar upp att elever har med sig erfarenhet och tidigare kunskap 

i ett ämne när en ny kurs startar och tanken med Lgr 11 är att det ska ske en progression. 

Eleverna har med sig en grund i ett område som de ska utveckla ytterligare kunskaper 

(Franck & Löfstedt 2015:158-159). En viss problematik finns kring vad man kan 

förvänta sig av elever i årskurs 9 och vad de ska ha med sig till religionsstudier vid 

gymnasiet för en vidare progression. Författarna tar upp problematiken kring detta och 

frågar sig om tanken är att de ska lära sig att använda etiska modeller under högstadiet 

för att kunna tolka dem under gymnasiet (2015:159). 

 

Skolverket (2011) tar upp i publikationen Kunskapsbedömning i skolan – praxis, 

begrepp, problem och möjligheter att vid bedömning bör resultatets trovärdighet, 

validitet tas i beaktande. Mäts det som är tänkt att mätas och hur gör man för att bedöma 

rättvist (2011:27)? Bedömning ska ha hög validitet och till det också vara av hög 
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reliabilitet, det vill säga tillförlitlig och generaliserbar. Resultatet ska vara detsamma 

oberoende av vem eller när bedömning utförs. Detta kan vara svår uppnått eftersom det 

alltid ligger tolkningar bakom bedömningar. Annat att ha i beaktande vid god 

bedömning är att elevernas mående, stress eller nervositet kan påverka resultat negativt 

och därför bör dessa faktorer minimeras (Skolverket 2011:29).   

 

1.4.1 Etikbedömningens svårigheter 

Lite forskning har gjorts angående bedömning av etik, sedan de nationella proven i So-

ämnena infördes. Dock har det framkommit att det finns en viss problematik vid 

bedömning av etik. Göteborgs universitet har därför tagit fram ett bedömningsstöd för 

det ovannämnda området, som finns tillgängligt via skolverkets hemsida. Lindskog 

(2013) nämner i Att undervisa i religionskunskap att läraren behöver stöd i tolkning av 

de betygskriterier och kunskapskrav som finns i styrdokument. Det är också av vikt att 

lärare får en insikt i om deras kravnivå är resonlig (2013:166).  

 

Franck & Löfstedt (2015) tar upp svårigheterna för lärare att bedöma etiska resonemang 

(2015:163). De menar att på första betygsnivå kan ett argument baserat på känslor vara 

accepterat, dock måste reflektioner vara kopplat till ämnet. På följande nivå bör eleven 

kunna motivera sin ståndpunkt med hjälp av argument baserade på 

religionsvetenskapliga begrepp. Här krävs det att eleven har utvecklade argument och 

inte bara påståenden. På den högsta nivån krävs ett ytterligare fördjupat, men också ett 

bredare resonemang. De ska även på ett fungerande sätt använda sig av etiska begrepp. 

Eleven ska kunna visa att de är medvetna om två sidor, exempelvis för- och nackdelar, 

och visa en förståelse på skillnad mellan känslomässig baserad åsikt och faktabaserad 

åsikt. Eleven ska också kunna förstå olika konsekvenser som kan bli följder av diverse 

ställningstagande (2015:163). 

 

Frank & Löfstedt (2015) belyser problematiken som kan uppstå när det kommer till att 

tolka de värdeord som finns i och skiljer de olika betygen från varandra (2015:166). I 

Lgr 11 (2011) står det att eleven för ett E ska ha ”enkla och till vis del underbyggda 

resonemang” (2011:193), medan de för betyget C ska ha ”utvecklade och relativt väl 

underbyggda resonemang” (2011:193). För ett A ska de ha ”välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang” (2011:194). Franck och Löfstedt (2015) frågar sig vad det är 

som skiljer dessa kunskapskrav? Författarna menar att detta inte alltid är helt 

oproblematiskt. Dock kanske det är lättare att skilja på betyget E och betyget C. 
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Däremot kan det finnas svårigheter att skilja på betyget C och betyget A. Vad är 

skillnaden på väl underbyggda resonemang och relativt väl underbyggda? 

Problematiken ligger i hur läraren väljer att se betygsskillnaderna. Är det en kvantitativ 

grund, där exempelvis antal argument är avgörande, eller hur pass väl utformade och 

resonerande de är (2015:166)? 

 

Något som kan vara svårt kring bedömning är att konkretisera, och att motivera en 

tydlig skillnad mellan ett C och ett A kan kännas som en svår uppgift. Lindskog (2013) 

tar upp att betyg har ett tudelat syfte. Dels ska högre betyg leda till högre utbildning 

och/ eller arbeten, men det ska även vägleda eleven till en fortsatt kunskapsinlärning 

(2013:160). Vidare skriver Lindskog (2013) om två olika sätt att bedöma: summativ 

bedömning, som är mer en sammanställning samt formativ bedömning, som kan 

beskrivas som en vägledning och en progression för eleven (2013:160). Med hjälp av 

formativ bedömning kan en god miljö för en ökad vilja att lära främjas i ett klassrum 

(Skolverket Kunskapsbedömning i skolan 2011:15) 

 

1.4.2 Svårigheter kring att vara objektiv 

Franck & Löfstedt (2015) skriver om svårigheterna med att förhålla sig till elevernas 

prestationer kontra åsikter. De frågar sig om en elev som med sina resultat når 

kriterierna för ett högt betyg, och som resonerar utförligt och nyanserat i sina 

diskussioner kring etik, men som samtidigt beter sig illa och kränker sin omgivning, kan 

nå ett högt betyg. De frågar sig om en elev med rasistiska eller homofobiska uttalanden 

inte ska kunna erhålla mer än ett E eller till och med bli underkänd (2015:169). 

Författarna menar att det inte är så enkelt att vara moralpolis, och att lärarens roll inte 

borde vara att se om eleven lever upp till de ståndpunkter de skriver om. Svårigheterna 

är när en elev visar att de besitter stora kunskaper inom etikens teori, men inte tillämpar 

dem i praktiken. De slår dock fast vid att lärarens bedömning ska ha sin grund i 

kunskapskraven, och inte attityden i skolan/samhället (2015:170). Samtidigt står det i 

läroplanen (2011) under Skolans Värdegrund och Uppdrag att skolan ska ”förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (2011:7). 

 

I skolverkets publikation om Kunskapsbedömning i skolan står det: ”En viktig 

utgångspunkt för planering av bedömningar är att det endast är elevens 

arbetsprestationer i anslutning till bedömningssituationen som värderas och inget annat” 
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(2011:29). Vilket stödjer de argument som Franck & Löfstedt (2015) har angående vad 

som vägs in vid bedömning.  
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2 Metod 
Det material som jag har använt mig av är tidigare forskning om etikundervisning samt 

om bedömning i etik. Denna forskning kommer jag att ta upp i avsnittet tidigare 

forskning. Jag har studerat de styrdokument som finns för skolan. För att kunna 

analysera de frågeställningar som ligger till grund för detta arbete behövde jag samla in 

material som baseras på lärares erfarenheter och resonemang. Jag har därför valt att 

använda mig av en kvalitativ metod. Jag har intervjuat lärare och använt mig av en 

semistrukturerad intervjuform. Denscombe (2009) tar upp intervjuers olika struktur. Vid 

en semistrukturerad intervju finns ett större utrymme för intervjupersonen att utveckla 

och fördjupa sina tankar och erfarenheter, dock är det intervjuaren som har den ledande 

rollen och förberedda frågor (2009:233-235). Mina intervjuer har haft en 

semistrukturerad karaktär, då jag ansåg att det var den formen som var lämpligast för de 

frågor som ställdes, men också för att få in det material som uppsatsen skulle behandla. 

Eftersom jag ville ha ett djupare och bredare resultat gjorde jag valet att använda 

intervjuer som metod. Min intervjumall är uppbyggd och formad på så vis att jag även 

kan jämföra informanternas olika svar med varandra. Intervjuerna spelades in och jag 

antecknade under tiden respondenternas svar. Inspelningarna lyssnade jag på under min 

sammanställning.  Jag kommer att presentera respondenterna närmare i avsnitt 3.1.  

 

 

2.1.1 Kritik mot val av metod 

Pål Repstad tar upp i Närhet och distans (2007) att kritik har riktats mot 

intervjumetoden då den anses spegla individens åsikter mer än sociala strukturer. Vidare 

menar han att detta är något som bör beaktas då materialet ska analyseras (2007:83). 

Valet av en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod kändes mer naturlig, då en 

kvantitativ metod hade kunnat begränsa de svar och material som jag sedan kom att 

analysera, då den kvantitativa intervjun kan vara för snäv (Repstad 2007:85).  

 

Viktig att ha i åtanke vid insamlandet av empirin är att jag kan påverka respondenterna, 

medvetet men även och kanske främst omedvetet från min sida och därmed också 

svaren. Detta är något jag har haft med mig under intervjuerna och arbetat mot. Det kan 

också förefalla så att respondenten inte delar med sig av sitt ärliga svar, något som jag 

också har i beaktande vid mitt resultat. 
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2.1.2 Avgränsning 

Jag har gjort sex intervjuer. Jag hade kunnat nå en större empiri om jag hade utökat 

antal respondenter. Att antalet blev just sex beror dels på att det är svårt att hitta lärare 

som ställer upp på intervjuer till skribenter de inte känner, samt att materialet skulle bli 

överskådligt. En annan förklaring är arbetsområdets tidsbegränsning.  

 

2.1.3 Forskningsetik 

Under min undersökning har jag förhållit mig till de forskningsetiska regler som finns 

för att skydda respondenterna som deltagit i undersökningen. Repstad (2007) tar upp 

olika etiska rutiner som en forskare ska följa. Respondenterna har fått ta del av 

undersökningens syfte och de informerades om att deras medverkan var frivillig och de 

kunde avbryta sin medverkan när de ville. Uppgifter angående respondenterna 

behandlas med stor konfidentialitet. De uppgifter som samlats in är enbart ämnade att 

användas i denna undersökning (2007:90). 

 

2.1.4 Forskningseffekt 

Jag har valt att delge intervjufrågorna till respondenterna en vecka i förväg, då jag 

hoppas på att det ska få till följd att jag får djupare, nyanserade och mer genomtänkta 

svar, eftersom respondenterna då haft en tid att bearbeta frågorna.  

 

2.1.5 Tillförlitlighet, validitet och reliabilitet  

Annika Eliasson skriver i sin bok (2006) Kvantitativ metod från början att redan från 

början av arbetet tänka på att ha en hög reliabilitet och även en hög validitet, för att 

skapa en stor trovärdighet. Reliabilitet visar hur tillförlitlig en undersökning är och att 

den ska kunna ge samma resultat om någon väljer att upprepa undersökningen 

(2006:14-16). Mina resultat är inte generella för en hel lärarkår, utan bygger på sex 

intervjuade lärares tankar och erfarenheter. I avsnitt 3.1 respondenterna presenterar jag 

respondenterna närmare. Vidare tar Eliasson (2006) upp olika faktorer att tänka på för 

att skapa en hög reliabilitet. Validitet innebär att frågan ställs om undersökningen mäter 

det som den ska mäta (2006:16). Jag har förberett mig väl innan genom att studera 

tidigare forskning, styrdokument och utarbetat frågor så att empirin stämmer överens 

med det jag vill undersöka. Tydliga instruktioner om intervjuns genomförande har 

också lämnats till respondenterna (2006:16).  
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2.2 Teori 
För att kunna analysera den data som samlats in har jag haft ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Kjørup (1999) förklarar hermeneutik med att det är läran om tolkning. 

Han menar att det krävs en viss förförståelse för att kunna tolka något. Han skriver att 

”All tolkning vilar på förförståelse” (1999:257), ett citat som den tyska filosofen 

Heidegger myntat. (1999:257).   

 
2.2.1 Epistemologi 

Bengt Selghed skriver i sin bok Betygen i skolan (2011) om att det finns tre olika 

kunskapssyner, bestående av rationalism, empirism och konstruktivism. Rationalismen 

innebär att människans tankar för dem till kunskap, medan empirismen utgår från 

individens erfarenheter och konstruktivismen försöker bilda en enhet av de tidigare 

nämnda (2011:41-42). 

 

Den senaste läroplanen Lgr 11 har enligt Selghed (2011) konstruktivistiska inslag, 

medan de tidigare läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 hade en mer empiristisk kunskapssyn 

(2011:42). Säljö (2010) skriver om Vygotskij och hans syn av att människan 

kontinuerligt utvecklas och aldrig blir färdig, utan alltid lär sig mer. En del i det är 

Vygotskijs proximala utvecklingszon, som innebär att när vi besitter grunderna i ett 

ämne, är vi nära att nå nästa kunskapsnivå, och med stöd av andra kan vi genom 

samspel lättare nå en högre nivå (2010:191). Säljö (2010) skriver vidare om 

socialkonstruktivism och hur den genomsyrar dagens skola där lärare lär elever, precis 

som elever lär elever. Vi lär av varandra i ett socialt samspel och skolan är en 

grundpelare i fostran eftersom det är där vi kan nå kunskaper som är svåra att finna i 

vardagen. Han skriver att kunskap inte ses ”som något som överförs mellan människor, 

utan snarare som något som människor blir delaktiga igenom pedagogiska förlopp” 

(2010:195).  
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3 Bakgrund 
Under bakgrundskapitlet har jag tittat på begreppet etik, skolans styrdokument, 

undervisning i etik samt bedömning i etik för att skapa en grund inför insamlandet av 

empirin. Forskning kring bedömning i etik är begränsad och min uppsats fyller en lucka 

i området. 

 

3.1 Etik, ett komplext begrepp 
Ulf Lundgren och Roger Säljö skriver om Sokrates i Lärande, Skola, Bildning (2010) 

och att lärare samt samhället redan under antiken ville att elever och studenter skulle 

kunna resonera kring sina ståndpunkter. Synen på människan var att de hade svaren 

inom sig, och att de behövde öva på att använda sig av dessa genom lärarens frågor. 

Detta tvingade eleverna att fundera kring vad som var rätt och fel (2010:27).  

 

Roger Fjellström behandlar etiken i skolan i boken Skolområdets Etik (2004). Han 

skriver att skolan vilar på en allmänetik som bygger på att vi fostrar eleverna att passa in 

i samhället vi lever i. Etiken finns runt omkring oss i kulturen vi lever i och läraren 

fostrar elever utifrån och till den mall samhället bygger på, vilket tidigare var kungen, 

kyrkan och nu regeringen och EU (2004:59). Vidare skriver Fjellström (2004) om 

problematiken kring en allmänetik, då den inte kan vara allmängiltig rakt igenom. Han 

menar att vi har olika syn av vad som är rätt och fel, och att det i sin tur ändras längs 

med samhällets utveckling. Förr löste man problem med våld, medan konflikter idag 

löses på ett mer diplomatiskt sätt. Han frågar sig vem som kan ge svaren på vad som är 

rätt eller fel i de stora frågorna (2004:62). 

 

Olof Franck skriver i Etik, Moral och Mening (1993) om begreppen etik och moral och 

poängterar att de bör särskiljas. Han skriver att moral handlar om människors 

”uppfattningar om vad som är rätt och orätt, dels deras handlingar och beteenden i linje 

eller strid med dessa uppfattningar” (1993:9). Etik tar upp vad som är rätt och orätt, och 

att etik och moral är inte fastslagna över tid, utan ändras i takt med samhället (1993:10). 

Christer Hedin tar i Religionsundervisning (2014) upp att de två begreppen idag smält 

samman, och att ordet moral undviks då det har fått en negativ klang med ord som 

moralpolis, och dubbelmoral. Han skriver att etikundervisningen inte får bli moralistisk, 

det vill säga att berätta för andra hur de ska bete sig, utan mer om hur eleven kan tänka 

kring lika scenarion (2014:142). Dwight Furrow skriver om just moral, och han 
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definierar moraliskt ansvar i boken Ethics (2005). Han menar att vi med moralisering 

har tagit ställning till vad som är rätt och fel, och att vi med den tagit på oss ansvaret att 

hylla eller kritisera andra individer (2005:155). Gunnel Colnerud definierar etiken i 

boken Etik och praktik i läraryrket- en empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i 

grundskolan (1995) med orden:  

Etik används för att beteckna de medvetna principer, vilka utgör grunden för de 

normer och värderingar, som styr våra handlingar. Etik betecknar därmed moralens 

teori. Medan alla människor har en moral, oavsett om de reflekterar över det eller 

inte, har inte alla en etik.  

Colnerud 1995:11-12 

Erich Fromm menar att det finns två inriktningar till etiken. Han skriver om dessa i Är 

Människan Ond Eller God? (1982). Den ena inriktningen utgår från en humanistisk syn, 

och den andra en auktoritär syn. I den auktoritära är den en auktoritet som bestämmer 

regler, medan den humanitära har som utgångspunkt att det är människan som skapar 

dem (1982:18), något som går ihop med det Jean-Paul Sartre skriver i Existentialismen 

är en Humanism (2004). Han menar att människan alltid har ett val kring sina 

handlingar, och att mänsklighetens existens bygger på de val vi gör (2004:13-15). 

 

3.1.1 Etiska modeller 

Begreppet etik är väldigt komplext i sin mångfald och det finns många etiska modeller 

för att leda människan på rätt stig i livet, alla med sina för- och nackdelar.  

 

Malin Löfstedt tar i boken Religionsdidaktik (2011) upp Aristoteles och hans dygdetik 

som innefattar att människorna måste resonera logiskt kring vad som är rätt eller fel i 

sina handlingar för att vi ska kunna bli lyckliga individer (2011:120). Hedin (2014) 

skriver att några av grunderna för dygdetiken är måttfullhet, vishet och mod, men alla i 

lagom stora doser (2014:152). I skriften Kommentarmaterial till Kursplanen i 

Religionskunskap (2011) från Skolverket sammanfattas dygdetik som: 

en etik som bygger på uppfattningen att de valsituationer människor ställs inför är så 

komplicerade att enkla principer inte ger tillräcklig moralisk vägledning för våra 

handlingar. I stället för att söka svar på vilka handlingar som är rätta eller orätta i 

olika situationer lyfter dygdetiken fram hur vi bör vara som människor. Den betonar 

att varje människa har en förmåga att förverkliga det goda livet för sig själv och 

andra. 
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Skolverket 2011:29 

Franck (1993) tar upp nackdelarna med att se alldeles för svart eller vitt på de olika 

etiska modellerna och ger ett exempel utifrån regeletik. Han beskriver hur en rädd 

kvinna kommer springandes och gömmer sig, och kort därefter följer en man som frågar 

om du har sett en kvinna. Han uppträder aggressivt och har en pistol i handen. Enligt 

regeletiken ska du berätta var kvinnan gömmer sig. Enligt regeletiken ska människan 

aldrig ljuga, oavsett kontext, och därmed berätta vad man vet om kvinnan (1993:14).  

 

Franck (1993) skriver om konsekvensetik och beskriver den som att den bygger på 

konsekvenserna av ett handlande. Att det är handlingens resultat som bestämmer om 

skeendet är etiskt försvarbart eller inte (1993:16). Kritiken kring modellen innefattar att 

det i förhand är svårt att förutsäga resultatet av en handling (1993:17). En form av 

konsekvensetik är utilismen, vilken avgör att något är rätt och etiskt försvarbar om det 

strävar efter att ge störst nytta åt flest antal människor (1993:20).  

 

Löfstedt (2010) tar upp att olika etiska teorier har olika argument. Detta exemplifierar 

hon med frågan om det är okej att äta kött. Analyseras den frågan utifrån ett 

konsekvensetiskt perspektiv kommer miljöpåverkan ha betydelse. Analyseras frågan 

utifrån ett regeletiskt perspektiv kommer frågan om det är rätt att döda djur. Detta är en 

viktig del av etikundervisningen, att analysera, resonera och argumentera med olika 

teorier och på så vis påvisa för eleverna de olika resultat som framstår, men också vilka 

konsekvenser de får (2010:122). 
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4 Resultat 
Jag har intervjuat sex lärare som alla undervisar i religionskunskap. Jag har intervjuat 

dessa en och en. Alla sex arbetar med högstadieelever.  Efter intervjuerna har jag 

sammanställt svaren, samt kategoriserat dem och letat efter nyckelbegrepp för att 

strukturera en röd tråd. Jag har valt att kalla lärarna efter deras respektive ålder. Lärare 

46 och Lärare 44 jobbar på samma skola och även i samma arbetslag. Lärare 39 och 

Lärare 41 jobbar på samma skola, men inte i samma arbetslag.  

 

4.1 Respondenterna 
Lärare 39 har jobbat som lärare i 15 år och är utbildad 4-9 lärare. Hon är behörig och 

undervisar i alla fyra so-ämnena samt i svenska i årskurs 6-9. Hon jobbar i en stad med 

cirka 65 000 invånare på en skola som ligger i utkanten av centrum på förskoleklass- åk 

9 skola med cirka 600 elever. 

 

Lärare 41 har undervisat i 15 år. Hon är utbildad 4-9 lärare och är behörig i alla fyra so-

ämnen och svenska. Hon undervisar idag årkurs 6-9 i dessa ämnen. Staden hon arbetar i 

har cirka 65 000 invånare och skolan hon undervisar på ligger i utkanten av centrum. 

Skolan är en förskoleklass- åk 9 med cirka 600 elever. 

 

Lärare 44 har över 20 års erfarenhet. Hon är utbildad 4-9 lärare i alla fyra so-ämnen, 

men undervisar i åk 7-9. Kommunen hon arbetar i har cirka 65 000 invånare och skolan 

hon arbetar på ligger i en mindre förort. Skolan är en högstadieskola, åk 7-9, med cirka 

350 elever. 

 

Lärare 46 har arbetat som lärare i 15 år. Han är utbildad 4-9 lärare i alla fyra so-ämnen, 

men undervisar i åk 7-9. Skolan ligger i en mindre förort i en kommun med cirka 

65 000 invånare. Skolan har årskurserna 7-9 med cirka 350 elever. 

 

Lärare 48 har undervisat i 20 år. Han är utbildad 4-9 lärare i alla fyra so-ämnena, men 

undervisar i årskurs 7-9. Han arbetar som utvecklingslärare. Skolan ligger i centrum och 

har årskurserna förskoleklass- 9 med cirka 500 elever i en kommun med 65 000 

invånare. 

 



  
 

- 17 - 

Lärare 35 blev färdig med sin utbildning för 8 år sedan och är utbildad 4-9 lärare. Han 

har en behörighet i svenska, religion och musik. Kommunen han arbetar i har cirka 

57 000 invånare. Skolan han undervisar på ligger relativt centralt och är en 

förskoleklass- årskurs 9 med cirka 300 elever. 

 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in och vid sammanställningen av dem återkom jag ständigt till 

inspelningarna. Efter intervjuerna har jag sammanställt svaren, kategoriserat, samt letat 

efter nyckelbegrepp. Intervjuerna har skett på respondenternas arbetsplatser.  

 

4.2.1 Hur brukar undervisningen inom etikområdet se ut i religion? 

Etiken är en relativt stor del av det centrala innehållet i Lgr 11 och är en stor del av de 

nationella proven. Undervisning och bedömning ligger nära varandra så för att få en 

kunskap om bedömning undersökte jag även hur undervisning sker.  

 

Alla lärarna utom Lärare 41 utgår från läroboken till största del när de arbetar med 

etiken. Lärare 39 brukar behandla etikområdet i årskurs 7, och arbetar med det i cirka 

två-tre veckor. Hon brukar även ha med egna dilemman som hon tycker är bra att 

diskutera kring. Exempelvis har eleverna fått diskutera om gatubarn som inte har några 

pengar, och som inte ser något fel i att stjäla. Hur ser eleverna på det? De har då fått 

diskutera detta och sedan arbetat utifrån de tre etiska modellerna som står utskrivna i 

kursplanen för religionskunskap  

Vi går igenom och arbetar med det tre etiska modellerna plikt-, sinnelag- och 

konsekvensetik. Sen får de även läsa om olika dilemman utifrån de tre olika 

modellerna. De får arbeta i grupp som övning och sedan enskilt för examination 

Lärare 39 

Lärare 46 och Lärare 44 använder sig båda två främst av läromedel, och båda två 

upplever att etiken har ett större utrymme i läroböckerna nu än tidigare. Båda lärarna 

har samtal och diskussioner där de utgår ifrån olika situationer, men de har även 

skriftliga övningar. De tycker att det är lätt att få eleverna att diskutera. Lärare 46 säger 

att han tycker att även om eleverna kan diskutera, så har de lättare att tycka utan att ha 

substans i det de säger, och de har lite svårt att använda sig av ämnesspecifika begrepp. 

Både Lärare 44 och Lärare 46 arbetar med etikområdet i årskurs 9. Lärare 41 menar att 

etiken förekommer lite hela tiden i religionskunskapen, exempelvis förekommer etik när 
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de arbetar med de olika religionerna. Hon brukar ha ett mer renodlat etikarbetsområde i 

årkurs åtta, då hon går igenom de etiska modellerna. Förutom att använda sig av lärobok 

brukar hon visa eleverna ”flippar” som går igenom exempelvis etiska modeller. Lärare 

48 använder sig främst av läroboken, men tar även in olika aktuella artiklar som han 

använder kring elevdiskussioner. Han arbetar med etik som arbetsområde i årskurs nio, 

men säger att den även berörs i tidigare årskurser. Lärare 35 använder sig mestadels av 

läroboken, men även han låter eleverna diskutera aktuella samhällsfrågor. 

 

4.2.2 Hur görs urvalet inom etikundervisningen? 

Lgr 11 tar upp vad undervisningen kring etikområdet ska bestå av, och till det har 

lärarna en tolkningsmöjlighet att vinkla sin undervisning efter sin egen bedömning av 

vad som är intressant och viktigt för eleverna att känna till. 

 

Alla respondenterna berättar att de har kursplanen i religion som grund till sitt urval. 

Till det är även alla överens om att de arbetar med aktuella frågor som de tar från 

samhället. Lärare 46, Lärare 44 samt Lärare 48 tar upp eu-migranterna och 

flyktingfrågan som exempel på aktuella diskussionsämnen som eleverna får arbeta med. 

Lärare 44 säger att valet av ämne kan påverka elevernas engagemang. 

Det ska vara stimulerande och lite provocerande eftersom man vill att det ska beröra 

dem när de diskuterar.  

Lärare 44 

Lärare 39, Lärare 44, Lärare 46 och Lärare 41 funderar även mycket kring vilka ämnen 

de tar upp, och alla tar upp att om ett ämne är känsligt kanske de väljer bort detta för 

den specifika gruppen. Lärare 41 berättar att hon utgår från klassrumssituationer och ger 

som exempel att om en elev blir mobbad i en klass, pratar de mycket om det i gruppen. 

Hon kan göra ett tema kring det och arbetar ämnesövergripande vid behov, till exempel 

kan de få läsa skönlitteratur i svenskan kring. Hon pratar även mycket om sociala 

medier och nätmobbing, som just nu är en stor samhällsfråga att jobba med. Hon tycker 

att en av de största utmaningarna med religionsämnet är storleken på arbetsområdena, 

inte minst etik. Hon anser att det är svårt att hinna med allt. 

 

Lärare 48 säger att utöver aktuella händelser tar han även upp större frågor, som när 

livet börjar och liknande. 
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4.2.3 Sker det samplanering mellan lärarna? 

En förutsättning för en jämställd bedömning är att det finns en någorlunda jämställd 

undervisningsplattform. I och med Lgr 11 har lärarna fått en grund att undervisa från. 

Att samplanera kan verka för en jämlikare undervisning och på sikt rättvisare 

bedömning. Samplanerar lärarna på de olika skolorna?   

 

Lärare 39 samplanerar inte, även om hon önskar att hon gjorde det mer, men säger att 

tiden helt enkelt inte finns i och med allt som ska hinnas med. Lärare 41 planerar även 

hon ensam, utöver ett större tema i årskurs nio som berör olika etiska dilemman, då 

lärare oavsett ämne planera tillsammans.  

 

Lärare 48, Lärare 46 och Lärare 44 samplanerar med övriga religionslärare i den mån de 

hinner och behöver. Lärare 35 samplanerar inte så mycket, men frågar ofta sina kollegor 

om deras åsikter när han blir osäker. 

 

 
4.2.4 Uppfattas det några otydligheter kring kursplanen? 

Lgr 11 tar upp vad som ska bearbetas och bedömas. Känner respondenterna att 

kursplanen är tydlig och är de förtrogna med vad som förväntas av dem? 

 

Lärare 39 säger att hon tycker att den nya läroplanen Lgr 11 är mycket tydligare än den 

tidigare Lpo 94 och ser inga svårigheter med den. Lärare 44 däremot tar upp att det 

finns vissa frågetecken och tar upp som exempel att i Lgr 11 tas det upp tre etiska 

modeller, medan läroboken tar upp fem. Hon frågar sig hur många modeller det 

förväntas ska tas upp i undervisningen. Hon säger att hon tittar i kommentarmaterialet 

för religionskunskap för att få stöd i vad som ska tas upp. Lärare 46 tycker att den nya 

läroplanen är tydligare än den förra, men anser ändå inte att den är övertydlig. 

Det är lite konstigt att man ska behöva en bok som förklarar en bok som ska förklara 

för lärare hur de ska bedöma eleverna. 

Lärare 46 

Lärare 41 tar också upp de etiska modellerna och berättar att hon tycker att det är 

otydligt vilka etiska modeller det är som ska tas upp. Hon har tagit hjälp av 

kommentarmaterialet för att få en tydligare bild av vad det är som ska tas upp. Lärare 44 

är lite ambivalent kring tydligheten, och menar att friheten i lärarrollen försvinner i och 
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med att det styrs upp via kommentarmaterialet, vilket hon tycker är både positivt och 

negativt. 

 

Lärare 48 ser inga otydligheter, utan menar på att den tvärtom är väldigt tydlig i vad 

som ska tas upp med eleverna. Lärare 35 anser inte att den är så otydlig. Han har tittat 

en del i kommentarmaterialet och pratar med kollegor om han blir osäker.  

 
4.2.5 Ändras undervisningsinnehållet beroende på grupp? 

Även om en del moment ska bearbetas i en klass, kan det finns orsaker till att en del 

ämnen är känsligare än andra. Finns det anledningar till att ändra innehållet i olika 

klasser?  

 

Lärare 39 svarar klart ja på frågan om hennes undervisning anpassas efter gruppens 

förutsättningar. Hon säger att hon både väljer bort och lägger till beroende på hur den 

aktuella klassen ser ut. En del ämnen är känsliga och om hon vet att en elev har en 

dödssjuk förälder så diskuterar de inte aktiv dödshjälp, lika lite som hon tar upp 

dödsstraff om hon vet att en elevförälder sitter i fängelse. Lärare 44 och Lärare 46 

anpassar även de efter gruppen med motiveringen att om eleverna har en relation till 

ämnet kanske det inte fungerar att arbeta med det eller så kanske den relationen kan 

vara till fördel för ett bra arbete. Lärare 35 berättar att han också anpassar sin 

undervisning om det finns anledning till det. Han säger att det är en lärares skyldighet 

att anpassa efter individen, och därmed indirekt även gruppen. Precis som om en elev 

har dyslexi och är i behov av särskilt stöd, kan en annan elev ha sociala problem som 

gör att vissa ämnen är känsligare än andra. Att då bara köra på som lärare utan att 

reflektera vore fel av honom. Lärare 41 berättar att hon anpassar sin undervisning vid 

behov, men att hon inte vill att hennes undervisning ska vara utpekande på något vis. 

Samtidigt kan hon undervisa om saker som berör känsliga ämnen om det behövs i 

klassen. Hon kan även lyfta och arbeta med ämnen som hon känner klassen är i behov 

av att arbeta extra med, exempelvis har hon vid något tillfälle aktivt jobbat mot 

mobbing, men utan att det pekar ut varken den som mobbas eller dem som mobbar.  

 

Lärare 48 anpassar inte sin undervisning efter gruppen, utan säger att det är de aktuella 

ämnena som styr lektionens innehåll. 
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4.2.6 Vilka är svårigheterna kontra fördelarna med etikundervisningen? 

Alla ämnen har sina för-, och nackdelar, och med de stora klasser som finns över 

landets skolor finns det många elever att ta hänsyn till. Vad finns det för svårigheter och 

vilka är de givande delarna med just etikundervisning? 

 

Lärare 39 tycker att etiken är ett lättarbetat område, jämfört med en del andra moment 

inom SO-blocket, främst eftersom eleverna gillar ämnet. Det gör att de motiveras till 

ämnet. 

Det är väldigt positivt och givande att arbeta med etik. Det visar att världen och 

människorna i den inte alltid är svart eller vit. Att människan alltid har olika val 

utifrån vad som är viktigt för dig som individ.  

Lärare 39 

Lärare 44 och Lärare 46 tycker inte att det är svårt att arbeta med etiken. Båda två 

menar att eleverna generellt brukar gilla arbetsområdet och båda de båda säger att 

eleverna gillar att diskutera. Lärare 46 tar upp att eleverna har relativt lätt för att 

diskutera men att det däremot ibland saknas substans i diskussionerna och att eleverna 

har svårt att använda sig av och att förstå de begrepp som krävs. Lärare 35 är inne på 

samma linje, att eleverna gillar att diskutera olika dilemman utifrån olika perspektiv. 

Han menar även han att det svåra kan vara att inte bara ha allmänt tyckande bland 

eleverna, utan få dem att inse att de behöver en substans i sitt tyckande. En av 

fördelarna med ämnet är att det ger en bredare syn av aktuella händelser, det ger en 

chans att lyfta annars så känsliga samtalsämnen som migration och flyktingsituationer.  

 

Lärare 41 tar upp tidsbristen som en svårighet. Hon säger att hon önskar att det hade 

funnits mer tid till diskussion. Hon menar att hon arbetar mer med skriftliga övningar, 

dels på grund av tidsbrist, men också för att eleverna måste öva på att formulera sig i 

skrift. Hon känner en oro över att de inte klara kommande prov annars. Hon tycker att 

området är givande att jobba med för att hon märker att eleverna kan relatera mer till 

vissa dilemman som de går igenom. På så vis känner hon också ett annat engagemang 

från elevernas sida. 

 

Lärare 48 menar att det inte finns några direkta svårigheter i undervisningen men att 

vissa moraliska dilemman kan vara svåra som exempelvis frågor kopplat till identitet, 
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hur man ska vara mot varandra och vissa samhällsfrågor, samtidigt som dessa kan vara 

givande för eleverna då de får tänka till. 

 

4.3 Hur bedömer lärarna etik? 
Det är lätt att ta till skriftliga prov eller läxförhör för att kolla av vad eleverna har lärt 

sig under ett område. Samtidigt finns det många andra examineringsformer och 

övningar för att eleverna ska stimuleras och nå sin fulla potential. 

 

Alla respondenter använder skriftlig bedömning i grunden, men har andra delar som 

komplement till det traditionella skrivandet. Lärare 39 använder sig mestadels av 

skriftliga prov vid bedömning, ibland med hjälp av diskussioner, men det är i skriften 

eleverna visar att de har förstått det de diskuterat. Lärare 46 brukar även han lägga fokus 

på det skriftliga, men delar upp området i mindre delar för att avsluta med mindre 

läxförhör. Även Lärare 44 använder skriftliga förhör vid bedömning.  

 

Både Lärare 44, Lärare 46, Lärare 48 och Lärare 35 tar upp att de låter eleverna ha 

muntliga övningar, men att det bara är en del av att öva in begreppen och modellerna. 

Lärare 44 och 46 två har använt sig av rollspel som metod, och Lärare 35 har även 

inlämningar till sin bedömning. Lärare 46 poängterar vikten av lärarens flexibilitet vid 

bedömning. Han menar att även om skriften är den stora delen, finns det givetvis andra 

examineringsformer, exempelvis låter han de elever som behöver skriva sitt prov på 

datorer eller komplettera och utveckla svar muntligt. 

 

Lärare 41 har främst skriftliga prov vid bedömning, där eleverna ska visa kunskap i de 

olika etiska modellerna. Hon har tidigare låtit eleverna göra egna filmer om olika 

vardagliga problem. Hon tyckte att det fungerade bra och eleverna gillade det 

arbetssättet. Det som talar mot det är att det inte alltid finns tid och att tekniken kan 

begränsa kvalitén.   

 

 
4.3.1 Sker sambedömning? 

Att samplanera ger ett mer jämställt resultat, och en sambedömning en mer jämlik 

bedömning. Att lyfta problem och att diskutera med sina kollegor är grunden för att 

utveckla sig själv som lärare, vare sig det gäller planering eller bedömning. 
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Lärare 39 säger att hon inte bedömer ihop med sina kollegor. Visst kan det ske i 

undantagsfall, men i så fall är det mer en fråga i förbifarten. Lärare 41 sambedömer inte, 

men tar hjälp av de nationella provens matriser. Hon önskar att hon kunde sambedöma 

mer, men berättar att tiden inte finns. 

 

Lärare 44 och Lärare 46 sambedömer kring alla större moment. De gör gemensamma 

planer inför större områden och kan även gå in och rätta varandras prov, då de är så lika 

i både undervisning och utförande av uppgifter och prov.  

 

Både Lärare 48 och Lärare 35 sambedömer med sina kollegor. Lärare 35 frågar mycket 

när han blir osäker på hur ett svar ska bedömas.  

 
4.3.2 Finns det svårigheter att vara objektiv vid bedömning? 

Just etiken ligger nära våga värderingar och våra egna åsikter, vilket gör att det kan bli 

mer intimt än andra ämnen generellt kan vara. Finns det svårigheter kring att bedöma 

elevernas svar utifrån etiken? 

 

Alla lärare är överens om att man som lärare måste hålla sig objektiv och att det inte är 

några svårigheter kring det. Lärare 39 menar att det inte är svårare att vara objektiv i 

etiken än i andra områden eller ämnen.  

Det är inte så svårt att vara neutral i bedömningen i och med att eleverna inte 

diskuterar för sina åsikter. De svarar utifrån olika glasögon. På så vis ser jag om 

eleverna har förstått de olika etiska modellerna eller inte.  

Lärare 39 

Inte heller Lärare 46 eller Lärare 44 anser att det skulle vara svårare än i andra områden. 

Lärare 46 säger att man får bortse från sig själv. Däremot poängterar Lärare 44 att man 

måste bemöta de svar som är oetiska eller kan ses som kränkande. Lärare 41 säger att 

det blir problem på ett annat plan. Att läraren kan undvika ett laddat ämne för att istället 

behandla det vid ett annat lämpligare tillfälle som inte berör etiken som område. Lärare 

48 säger liknande, att läraren i sin profession lägger sådant åt sidan. Lärare 35 tycker 

inte att det är svårare än i andra fall, och understryker att en lärare alltid måste vara 

objektiv. 
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4.3.3 Hur förhåller sig lärare till bedömning kring oetiska förhållanden? 

I värdegrunden står det att skolan ska luta sig på en kristen tradition, och att alla ska få 

ta del av skolan utan att utstå kränkningar. Hur ställer sig lärarna till att bedöma elevers 

svar när de kränker medmänniskor och strider mot skolans värdegrund?  

 

Lärare 39 lutar sig åt det som står skrivet i skollagen, och Sveriges Rikes Lag. Hon tar 

diskussion med eleverna och pratar kring vad som är rätt och fel, varför det är fel och att 

det är en gräns eleverna inte får gå över.  Lärare 46 tittar på om eleverna uppfyller 

kriterierna och tar vid behov upp en diskussion med eleven om vad som är rätt och fel, 

men låter det inte gå ut över deras bedömning. Lärare 44 tar också upp att hon kollar på 

om eleverna uppfyller de betygskriterier som finns och menar att det är dem som de ska 

förhålla sig till. Hon säger också att det är viktigt att bemöta och diskutera om något 

sådant skulle framträda. Lärare 41 tittar på om det eleven skriver strider mot 

värdegrunden, och om det gör det så funderar hon på hur hon kan arbeta emot det för att 

lära eleven att möta fördomar, men det påverkar inte betygssättningen negativt. Lärare 

35 tittar på resonemanget och hur väl det motsvarar betygskriterierna och tar upp en 

aktiv diskussion kring vad som är rätt och fel, men låter det inte påverka bedömningen, 

så länge de har visat att de kan använda de etiska modellerna. 

 

Lärare 48 menar att han styr sina prov och diskussioner så att eleverna aldrig kan hamna 

i ett läge där de kan ge uttryck för exempelvis främlingsfientlighet, kvinnokränkningar 

eller andra nedvärderande uttalanden.  

 

 
4.3.4 Kan elever nå högre betyg med åsikter som strider mot värdegrunden? 

Lärare 39 menar att hon inte tycker att eleverna kan nå högre betyg, om de argumenterar 

emot värdegrunden, och säger att de måste följa skolans värdegrund för att kunna nå ett 

högre betyg. 

 

Lärare 41 tycker att de inte borde kunna få det egentligen, men att det ändå handlar om 

eleverna kan de olika etiska modellerna. Hon förhåller sig till de kunskapskrav som 

finns. Lärare 35 är inne på samma linje, även om han tycker att lärare borde arbeta mer 

för att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare. Samtidigt anser han inte att det är 

något som krockar med betygskriterierna, utan han lutar sig på kunskapskraven. 
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Lärare 44 säger att eleverna givetvis kan få högre betyg, även om det inte känns rätt att 

de går emot värdegrunden. Hon säger att åsikter inte är i konflikt med högre betyg och 

understryker att det inte finns något kunskapskrav kring värdegrund, utan att det bara är 

något lärarna ska sträva efter. Lärare 46 har samma tankar, att det inte är elevernas 

åsikter som betygssätts, utan deras resonemang och förmåga att resonera utifrån de 

etiska modellerna. Lärare 48 är av samma åsikt och säger att elevernas åsikter inte är 

något som betygssätts, utan att det är bland annat de etiska modellerna som styr 

elevernas bedömning. 

 

4.3.5 Vad är lätt kontra svårt vid bedömning av elever i etik? 

Lärare 39 menar att det är lätt att se om eleverna har tagit till sig modellerna, och kan 

problematisera kring dessa. Svårigheterna i att bedöma etik är att en del elever har svårt 

att se lärarens synsätt, att det inte handlar om att tycka eller tänka, utan några elever 

låter sina egna åsikter styra. Hon säger att det egentligen inte är så svårt att bedöma, 

utan mer handlar om att det är svårt att få eleverna att förstå vad de bedöms i. Även 

Lärare 46 och Lärare 44 tycker att det är lätt att bedöma, när eleverna har förstått de 

etiska modellerna. Svårigheterna är, menar Lärare 44, som i så många andra ämnen, att 

resonera kring vad skillnaden är i ett väl utvecklat svar, och ett relativt väl utvecklat 

svar. Lärare 35 är inne på samma linje. Att det är väldigt svårt att kunna sätta de olika 

nivåerna i ett betyg. 

Hur ska jag som lärare kunna skilja på dessa kunskapskrav? Då är det skönt att ha 

en kollega att bolla idéer med, som man kan diskutera fram ett enhetligt svar med.  

Lärare 35 

Lärare 35 frågar sig hur han ska kunna sätta nivåerna på ett tydligt sätt. Han nämner att 

han rådfrågar kollegor och tittar på tidigare elevsvar och bedömningsmatriser. På något 

sätt blir det i slutändan en subjektiv bedömning av vad han själv anser är rimligt för de 

olika nivåerna, och han poängterar att om han själv har svårt för det, kan han tänka sig 

att många andra lärare runt om i landet har samma dilemma, vilket i sin tur visar hur 

komplext bedömningen kan vara. Det är dock lätt att se om de förstått de etiska 

modellerna och om de kan problematisera kring dessa eller inte. Även Lärare 41 tycker 

att det är lätt att se och bedöma de etiska modellerna i elevernas svar. Svårigheten hon 

tycker det handlar om är mer att hinna med dokumenteringen, delvis eftersom hon 

arbetar ämnesöverskridande och till det under alla tre årskurserna. Tidsbristen gör att 

det blir svårt att dokumentera och ha koll på vad de har presterat.  
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Lärare 48 tycker de etiska modellerna är lätta att bedöma, och ser inga svårigheter i 

bedömning.  
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5 Diskussion 
Under detta stycke diskuterar jag respondenternas svar, och kopplar detta till tidigare 

forskning för att se om det finns paralleller att dra. Jag delar in i underrubriker utifrån 

relevanta delar. Lärare 44 och Lärare 46 jobbar på samma skola och sitter i samma 

arbetslag, vilket kan ha påverkat svaren då de svarade liknande på många av frågorna. 

Det märktes att de arbetade ihop, och de nämner själva att de till och med kan rätta 

varandras prov eftersom deras planering och prov är så pass lika. Lärare 39 och Lärare 

41 arbetar på samma skola, men sitter inte i samma arbetslag. Deras svar skiljer sig mer 

än de som sitter i samma arbetslag. 

 

5.1 Etikundervisning 
Respondenterna undervisar etikområdet i olika årskurser. Några har ett större 

arbetsområde i årskurs 7, medan någon har det först i årskurs 9 och några undervisar om 

etik under alla tre årskurserna. Alla lärare lägger fokus på att undervisa om de etiska 

modellerna och de använder sig av muntliga övningar för att befästa dessa. Hedin 

(2014) skriver om svårigheterna i att inte lägga fokus på vad som är rätt eller fel i 

diskussionerna, utan att istället arbeta med att få ett öppet diskussionsklimat (2014:141), 

något som respondenterna inte har någon direkt erfarenhet av. Tvärtom anser de att 

eleverna är väldigt positiva till området, och att få diskutera kring olika ämnen. 

Respondenterna menar också att de inte ser svårigheter att fastna i vad som är rätt eller 

fel hos eleverna, utan de resonerar utifrån de etiska modellerna. Däremot menar några 

av respondenterna att det ibland kan vara svårt att få med sig eleverna på vad de bedöms 

i och att få dem att använda de ämnesspecifika begreppen. 

 

Elever har lätt för att prata, men när det kommer till en bedömning som kräver att de 

kan använda sig av etiska begrepp och har diskussioner med en substans så blir det 

svårare för eleverna att nå kunskapskraven. Vi lever i ett samhälle där det är lätt att 

tycka, men här behöver eleverna en grund att stå på. En grund som läraren behöver 

tillgodose. Det är viktigt att lärarna arbetar medvetet kring detta. Lärarna behöver 

samarbeta och vara konsekventa kring att använda ett rikt språk med nyanserade termer 

och begrepp.  
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5.1.1 Undervisningsmetod 

Alla lärare tar upp att de låter eleverna träna genom muntliga övningar, som exempelvis 

diskussioner. En respondent berättar att eleverna fått göra filmer utifrån vardagliga 

moraliska dilemman, vilket var uppskattat och resultatet blev bra, men var tidskrävande. 

Lärare 46 och Lärare 44 anser att eleverna snarare har lätt för att prata, svårigheten 

ligger i att de behöver öva på att ha argument för det de säger, och till det kunna 

använda sig av etiska begrepp. Att bygga sina argument på tyckande tar Frank & 

Löfstedt (2015) upp. De menar att eleverna måste ha en faktabas att stå på för att kunna 

argumentera, och att det här finns ett bra tillfälle att bygga en faktagrund kring olika 

religioner och kulturer (2015:161). Samtidigt menar författarduon att även om eleverna 

saknar belägg i sina diskussioner måste det inte vara av ondo, utan hävdar att även det 

kan leda till viktig kunskap (2015:162). Lärare 48 talar om detta problem och menar att 

elever har svårt att formulera sig och att använda korrekta begrepp, men att detta gäller 

även i andra ämnen och att det nu satsas på att höja elevers förmåga angående 

problemet. I Kommentarmaterial för religionskunskap (2011) står det att etiken inte 

enbart ska fungera som ”ett verktyg för att lösa moraliska dilemman. I stället kan den 

bli en del i en mer långsiktig och helhetssträvande reflektion över livet” (2011:29), 

vilket ger en antydning av att etiken ska vara mer än tre modeller att låta eleverna läsa 

in sig på.  

 

Franck & Löfstedt (2015) tar upp en annan aspekt av problematiken kring detta och 

frågar sig om tanken är att de ska lära sig att använda etiska modeller under högstadiet 

för att kunna tolka dem under gymnasiet (2015:159). 

 

Enligt min mening är det att undervärdera högstadieelevernas förmåga att kunna tolka. 

Om läraren ger eleverna förutsättningarna att kunna tolka, kommer de att lära sig detta 

med rätt verktyg. Om de tillåts diskutera och lyfta saker i grupp kommer de att 

utvecklas genom att få ta del av andras perspektiv, såsom Säljö (2010) menar att vi lär 

av varandra.  

 

5.1.2 Vilka är svårigheterna och fördelarna med etikundervisning? 

Flera av de intervjuade lärarna vittnar om att eleverna tycker att etikområdet är ett 

uppskattat område, vilket visar på deras intresse för frågorna.  
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Lärare 35 berättar att han tycker en av fördelarna med etikundervisning är att den ger en 

bredare syn till aktuella händelser, och en chans för eleverna att diskutera annars 

känsliga ämnen som EU-migranterna och flyktingfrågor. Löfstedt (2011) tar upp att 

etiken idag kanske är viktigare än någonsin för värdegrunden och skolans uppdrag. I 

skollagen (2010) står det att skolan ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (2010:800) och Lgr 11 skriver att skolan ska se till ”alla människors 

lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (2011:7). Löfstedt (2011) skriver att 

det är skolans skyldighet att se till att eleverna tar till sig detta och lever efter det 

(2011:114-115).  

 

Precis som respondenterna tar upp är detta något som både elever och lärare ständigt 

jobbar med, att bemöta åsikter och framförallt fördomar. Detta måste vara något som 

alla inom skolan ständigt måste arbeta kring. Dock är det bara ett par av respondenterna 

som säger att de kontinuerligt jobbar med detta; kanske gör de andra det omedvetet.  

 

5.2 Bedömning i etik 
Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter 

(2011) skriver om att bedömning bör ha sin grund i undervisningen och vara en del av 

planeringen (2011:27). En bedömning sker utifrån lärarens tolkning av olika 

arbetsprestationer för att se vilka kunskaper som finns, värdet av dessa samt eventuellt 

koppla dem till djupare kunskaper (2011:6).  

 

5.2.1 Problematik med bedömning i etik 

Såväl Lgr 11 som kommentarmaterialet i religion tar upp att eleverna ska känna till 

åtminstone tre etiska modeller. Dessa är dygd-, plikt- samt konsekvensetik. Lgr 11 

antyder dessutom att lärarna borde ta upp fler. Franck (1993) skriver om problematiken 

att lita blint på en modell, och tar upp den jagade flickan som exempel.  

 

Räcker det med tre etiska modeller för att kunna skilja mellan rätt och fel? Eller borde 

etiken gå in på djupet kring vad som fungerar och inte i samhället? Lärare 44 nämner att 

det finns fem modeller i hennes lärobok, och en intressant fråga är hur många etiska 

modeller eleverna borde ha koll på, och ännu hellre, hur väl ska de känna till dem? Att 

diskutera med någon som är något kunnigare är enligt Vygotski ett framgångsrecept för 



  
 

- 30 - 

att utvecklas, och att diskutera etik kan vara ett roligt och spännande område för 

eleverna, ett tillfälle att få utlopp för sina tankar och åsikter.  

 

Lärare 41 upp tidsbristen som ett problem, och berättar att det är så mycket som ska 

hinnas med på kort tid, och då kanske man hamnar i att bedöma elevernas kunskaper 

kring de etiska modellerna, vilket blir en form av summativ bedömning, något som 

Lindskog (2013) tar upp (2013:160). En annan del som riskerar att hamna under 

summativ bedömning är relationen mellan ett C och ett A. Svårigheter kring skillnader 

av dessa betyg kommer jag att diskutera vidare i avsnitt 5.2.2   

 

Svårigheter kring bedömning kan vara otydlighet kring vad och hur som ska bedömas. 

Detta anser dock inte respondenterna. De menar att Lgr 11 är tydlig som den är. 

Samtidigt säger Lärare 46 att det behövs ett Kommentarmaterial i Religionskunskap 

som används som komplement för Lgr 11 och för att förtydliga kunskapskraven för 

lärarna. 

 

Detta är lite motsägelsefullt. Det kan vara så att läraren jämför med den tidigare 

läroplanen, och utifrån det anser att Lgr 11 är tydlig.  Samtidigt säger några 

respondenter att de använder kommentarmaterialet för att ha ett stöd i sin bedömning, 

vilket visar att otydligheter finns i Lgr 11.    

 

5.2.2 Problem kring betygstolkning 

Lärare 46 och Lärare 35 pratar under intervjuerna om problemet att reda ut vad som är 

skillnaden mellan ”Utvecklade och relativt väl underbyggda argument” och ”Väl 

utvecklade och väl underbyggda argument”. Franck & Löfstedt (2015) tar upp att det 

handlar om lärarens attityd till betygen, och att det finns en risk att det blir en summativ 

karaktär där fler argument ger högre betyg, snarare än innehållet kring argumenten 

(2015:166). Franck & Löfstedt (2015) skriver att det är två kunskapskrav som har fokus 

inom etikområdet. Dels den resonerande delen om moraliska värderingar, dels den kring 

etiska begrepp och modeller. De skriver att för att en bedömning ska kunna ske krävs 

det att dessa två delar tilldelas tillräckligt utrymme (Franck & Löfstedt 2015:164-165).  

Under intervjuerna kommer det fram att lärarnas syn av bedömning av etik främst 

handlar om att få eleverna att lära in och använda de etiska modellerna, med inslag av 

etiska begrepp.  
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Jag funderar kring om det verkligen ska vara så att etikundervisningen ska handla om 

tre etiska modeller. Om etikämnet inte borde handla mer om att utveckla elevernas 

förmågor att ta etiska ställningstaganden utifrån deras inre kompasser kring svåra 

frågor. Det finns givetvis inte givna svar på alla frågor, samtidigt som vissa åsikter är 

acceptabla i samhället, medan andra inte är det. I kommentarmaterialet står det att etiska 

modeller inte enbart ska vara redskap för att lösa olika problem, utan bygga 

etikundervisningen kring att låta ”den bli en del i en mer långsiktig och helhetssträvande 

reflektion över livet.” (2011:29). Givetvis kan elevernas kunskaper vidgas genom att 

eleverna får lära sig olika etiska modeller och att de löser olika dilemman med hjälp av 

dessa, men rätt och fel handlar om så mycket mer än vad tre etiska modeller kan 

förmedla.    

  

5.2.3 Betygsnivåer 

Franck & Löfstedt (2015) har tolkningsförslag kring de olika betygsnivåerna. De menar 

att för ett E kanske det räcker med ett argument baserat på känslor, så länge det finns 

reflektioner  kopplat till ämnet. Ett C skulle då kunna innebära att eleven kan motivera 

sin ståndpunkt utifrån argument baserade på ett religionsvetenskapligt resonemang och 

utvecklade argument, inte bara påståenden. För ett A skulle nivån vara fördjupad, med 

ett brett resonemang och nyttjande av etiska begrepp. De ska även ha koll på för-, och 

nackdelar. Eleven ska också kunna förstå olika konsekvenser och dess eventuella följder 

av diverse ställningstagande (2015:163). Om lärare utgår från denna betygstolkning 

skulle det vara av vikt att låta elevers egna åsikter och känslor komma till tals i viss mån 

kombinerad med etiska modeller och i så fall nå upp till kriterier för betyget E. Alla 

respondenterna är överens att de endast bedömer utifrån elevernas förmåga att kunna 

tillämpa och visa förståelse för de etiska modellerna när de tittar på elevernas 

kunskaper. Ingen av respondenterna säger sig sätta olika betyg utifrån elevernas etiska 

lämplighet kring olika resonemang.   

 

5.2.4 Vad bedömer lärarna? 

Alla respondenterna tar upp att de bedömer de etiska modellerna, och alla gör detta 

skriftligt. Bara en av respondenterna nämner de andra avsnitten i Lgr 11 kring det 

centrala innehållet inom etik, bestående av att diskutera människosyn i olika religioner, 

eller att diskutera hållbar utveckling, mänskliga rättigheter som frihet och ansvar. 

Endast en av respondenterna tar upp att de går igenom större frågor som till exempel 
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livets uppkomst. Löfstedt (2011) skriver om att läraren ska få eleverna att ta till sig 

kunskap utifrån kunskapskraven.   

 

Det kan ses som lite tunt att lägga största fokus på att bedöma enbart de etiska 

modellerna. Etik handlar om så mycket mer än tre modeller. Det bygger på vår känsla 

för vad som är rätt och fel och det blir grunden för hur vårt samhälle ser ut. Kanske 

lärarna inte ser att de jobbar med etik i den utsträckning de faktiskt gör. Som lärare i 

religionskunskap arbetar du med frågor som rör etik i de flesta områden. Exempelvis i 

undervisning om världsreligioner tas människosyn upp och hur du ska vara en god 

människa samt vad det innebär i olika religioner.   

 
5.2.5 Bedöms elevers åsikter? 

Franck & Löfstedt (2015) tar upp just problematiken att som lärare hålla sig till elevers 

bedrifter och åsikter. De frågar sig om det är möjligt att låta en elev som via kriterierna 

når ett högt betyg och har en nyanserad diskussion kring etiken, men skriver en text, 

eller beter sig på ett sätt som inte stämmer överens med skolans värdegrund, nå ett högt 

betyg, trots sitt kränkande beteende. Författarna funderar om en kränkande elev med 

tydligt rasistiska eller homofobiska åsikter inte ska kunna nå mer än ett E, alternativt bli 

underkänd (2015:169). De understryker att lärare inte ska följa upp alla elevers åsikter 

och yttranden, men att svårigheten är när väl presterande elever med stora kunskaper 

kring etikteori inte tillämpar dem, men hamnar ändå i resonemanget att bedömning 

måste ske efter kunskapskraven och inte elevers attityder eller åsikter (2015:170). I 

Skolverkets rapport kring kunskapsbedömning står det: ”En viktig utgångspunkt för 

planering av bedömningar är att det endast är elevens arbetsprestationer i anslutning till 

bedömningssituationen som värderas och inget annat” (2011:29). Löfstedt (2011) 

skriver i sin tur att läraren utöver att förmedla kunskap ska via exempelvis olika 

dilemman ge eleverna en empatiträning (Löfstedt 2011:117).   

 

Ingen av respondenterna anser att det finns svårigheter kring att vara objektiv vid 

bedömning, även om de inte håller med om elevernas åsikter. Enligt den tidigare 

forskning som jag har studerat är det bara det som elever presterar vid provtillfället som 

ska bedömas och inte om de beter sig illa på övrig tid. Inte heller hur väl de presterar 

under lektionstid får ligga till grund för bedömning. Kan då lärare verkligen helt bortse 

från detta eller påverkar det deras omdöme av eleven, som i sin tur påverkar elevens 

betyg? Frågan är hur respondenterna egentligen påverkas, hur det ser ut i praktiken. När 
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jag intervjuar dem så menar de att de inte påverkas och att de alltid förhåller sig objektiv 

vid bedömning och att de inte ser några svårigheter med det. Respondenterna menar att 

de inte heller påverkas av elevernas uppförande och attityd vid betygsättning. 

 

Respondenterna ställer sig lite frågande till sina egna åsikter vad gäller om elever ska 

kunna nå högre betyg om deras åsikter strider mot skolans värdegrund. Lärare 41, 

Lärare 44 och Lärare 35 tycker inte att de borde kunna få betyg om deras åsikter strider 

mot värdegrunden, men säger ändå att de måste hålla sig till kunskapskraven. Lärare 44 

säger att det är kunskapskrav, inte värdegrund som bedöms. Lärare 46 och Lärare 48 

menar att det är de etiska modellerna som ligger till grund för bedömning, inte åsikter.  

 

Lärare 39 tycker att eleverna måste följa skolans värdegrund för att få ett betyg.  

Samtidigt är läroplanen tydlig med att skolan ska ”förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på” (2011:7). 

 

Lärare 48 menar att han aldrig har varit med om att elever har haft någon form av 

kränkande åsikt eller argument mot någon grupp eller individ och ställer sig frågan hur 

eleverna ska kunna ges utrymme för det. Hur skulle en sådan fråga kunna se ut frågar 

han mig. Han säger att hans utformning av övningar och prov inte ger eleverna en chans 

att uttrycka sig på ett kränkande eller nedvärderande sätt. Samtidigt så säger han att han 

tar upp aktuella samhällsfrågor som exempelvis EU- migranterna, som idag tigger på 

bland annat Sveriges gator. Det är en fråga som idag berör många och som diskuteras 

med både positiva och negativa åsikter, men ingen av hans elever yttrar sig 

nedvärderande i denna eller liknande frågor.  De övriga respondenterna menar att det 

inte är så ovanligt att elever kommer med nedvärderande åsikter och menar att det kan 

ske lite när som, i muntliga diskussioner, i skriftliga övningar eller i skriftliga prov. Det 

är inte bara i religionsundervisningen som sådant kan inträffa utan även i andra ämnen 

och ute i korridorerna. De övriga respondenterna menar att detta är något som de aktivt 

jobbar med och säger att det är viktigt att bemöta och att tala om för eleven vad som är 

fel och varför det är fel. En intressant fråga att ställa sig är varför en av sex 

respondenters elever inte talar nedvärderande eller kränkande om någon eller några. 

Lärare 48 har inte heller stött på någon som uttrycker sig främlingsfientligt, 

homofobiskt, kvinnoförnedrande eller liknande. Var jag otydlig i min fråga, även då jag 
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försökte förklara och exemplifiera under intervjun eller är det så att eleverna på den 

skolan inte yttrar sig på ett sådant vis? Ännu intressantare fråga blir då varför eleverna 

på den skolan inte gör det. Hur har de på den skolan uppnått det, som de övriga 

respondenterna menar är något de stöter på och som de ständigt jobbar med? Beror det 

på att den skolan kanske har utarbetat ett bra sätt att jobba med dessa frågor eller beror 

det på elevernas familjesituation? I tidigare forskning tar jag upp att människan är en 

socialt konstruerad individ. Vi formas och konstrueras utifrån vårt umgänge. Kan det då 

vara så att elever till Lärare 48 helt enkelt inte har sådana tankegångar och åsikter 

beroende på att deras familj och nära inte har det? Om man tittar på vart skolorna ligger 

så ligger Lärares 48 skola centralt och elevupptagningsområdet är till större del från det 

område som har mer eller mindre välbärgade föräldrar. Finns det ett samband här eller 

undviker han obekväma diskussioner? 

 

 
5.2.6 Sker sambedömning? 

Vid frågan om respondenterna sambedömer med kollegor är det två som inte 

sambedömer och fyra som gör det. En respondent säger att det tyvärr inte finns tid och 

utrymme för det, men hon hade gärna gjort det. Franck & Löfstedt skriver om att syftet 

med kunskapskraven är att få ett enhetlig rättvist betygssystem, och poängterar vikten 

av att lärare för en dialog sinsemellan. De understryker att det ändå alltid är den 

enskilda individens tolkning som betyget grundar sig på (2015: 167). Det visar sig att de 

respondenter som sambedömer sitter i arbetslag enligt ämne och på så vis kan de 

planera, utforma prov och bedöma tillsammans. Eftersom de använder sig likadana prov 

kan de också rätta varandras prov. De som inte samplanerar och sambedömer sitter i 

arbetsrum enligt arbetslag. Fördelen med det säger en respondent, är att vi kanske 

kommer närmre eleverna eftersom vi alla i arbetsrummet har samma elever. 

 

Min fundering är om lärare gynnas av ämnesgrupper framför arbetslag. De två som inte 

sambedömer sitter i arbetslag, medan de andra fyra sitter i ämnesgrupper. Det är enklare 

att hitta tid om din ämneskollega sitter bredvid dig, än om du behöver ta dig till ett 

annat rum eller till och med annan byggnad för att kunna ställa en fråga. En vanlig 

kommentar från lärare är att de har tidsbrist, och mycket ska hinnas med, och min 

fundering blir om det påverkar innehållet och hade lärarna med mer tid lagt mer fokus 

på att utveckla elevernas etiska förmågor och ståndpunkter. 
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5.3 Fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört intervjuerna och sammanfattat respondenternas svar inser jag att 

detta arbete hade kunnat göras så mycket större. Det hade varit intressant att gå in 

djupare kring etikbedömning och vara med under hela processen. Att få följa några 

lärare från planering till genomförandet och slutligen följa deras tankeprocess kring 

bedömning. Jag hade även velat utöka sökområdet med fler antal respondenter, men 

även olika åldrar, exempelvis få följa både lärare som närmar sig pensionsålder och 

nyutexaminerade lärare.  
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6 Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om hur lärare ser på bedömning av etik, men framförallt om de anser 

att det finns någon problematik kring bedömningen. Mitt val av ämne grundades i att 

jag tycker att etik är ett spännande område, men också för att etik inte ingår i min 

lärarutbildning. Till det förs en diskussion om svårigheter vid bedömning av etik, men 

det finns inte så mycket forskning om ämnet. 

 

Syftet med undersökning är att undersöka om lärare anser att det finns någon 

problematik kring bedömning av etik. Mina frågeställningar är: 

  

 Hur ser lärare på bedömning av etik? 

 Vilken eventuell problematik finns kring bedömning av etik?   

 

Som grund för min undersökning har jag studerat litteratur och tidigare forskning om 

etik och bedömning. För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en 

kvalitativ metod där jag har intervjuat sex verksamma högstadielärare för att ta reda på 

deras syn på bedömning av etik. 

 

Resultatet visar att lärarnas syn på bedömning av etik är att respondenterna inte tycker 

att det finns några större problem vid bedömning av etik än vad det gör i övriga ämnen. 

De menar att den nuvarande läroplanen är tydlig med vad som ska läras ut respektive 

vad som ska bedömas. Vid otydligheter använder de kommentarmaterialet för 

religionskunskap som ett stöd vid undervisning och bedömning. Det tycker inte att det 

är svårare att förhålla sig objektivt vid bedömning i etik jämfört med andra 

arbetsområden. De menar att de inte heller ser några svårigheter i bedömning, trots att 

eleven har ett kränkande resonemang eller åsikter, då de inte är där för att bedöma 

elevernas åsikter. De menar att värdegrunden är något de jobbar efter, men att den inte 

har några kunskapskrav som ska bedömas. Dock anser en respondent att elever inte 

borde kunna nå högre betyg om de har kränkande resonemang, då det strider emot både 

värdegrund och skollag. 

 

Problematiken kring bedömning enligt några av respondenterna kan vara att det ibland 

är svårt att skilja på vad som är relativt väl utvecklade och väl utvecklade, alltså 

kunskapskraven för E-, C- samt A. Ett annat problem respondenterna upplever är att 
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eleverna har svårt att använda sig av de olika begrepp som är kopplat till etiken. Elever 

har lätt för att diskutera, men svårare för att underbygga sina resonemang, vilket i sin tur 

kan försvåra för läraren att bedöma.  

 

Respondenterna använder sig främst av diskussioner i undervisning kring etik, men 

bedömer skriftliga prov. Det alla respondenterna lägger störst fokus på i etikbedömning 

är om eleverna behärskar de etiska modeller som står utskrivna i Lgr 11.   
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Bilaga  
 

Intervjufrågor  

 

Etik i undervisning 

1. Hur brukar du undervisa i etik? (läromedel, övningar) 

 

2. Hur gör du urvalet i vad som ska behandlas inom etik? (Svårigheter?) 

 

3. Hur sker planering? Samplanerar du med dina kollegor? 

 

4. Anser du att det finns några otydligheter i kursplanen som försvårar 

undervisningen?  

 

5. Ändrar du undervisningen i etik beroende på elever/elevgrupper? (stökiga 

elever, pojkar/flickor, annan kulturell eller religiös bakgrund) 

6. Vilka är svårigheterna i undervisningen? 

 

7. Vad anser du är positivt/givande med etikundervisningen? 

 

Bedömning i etik 

1. Hur ser medvetenheten ut hos eleverna angående att de blir bedömda i etik, 

känner du?  

 

2. Hur bedömer du området etik? Vilka metoder använder du?  

-prov, debatter, panelövning, muntliga/skriftliga övningar, rollspel. 

3. Sambedömer du med andra lärare? 

 

4. Finns det svårigheter att vara objektiv vid bedömning av etik? (Vilka/varför?) 

 

5. Hur förhåller du dig till bedömning om en elev har ett bra resonemang, men ett 

oetiskt ställningstagande (kvinnoförnedrande, främlingsfientlighet, 

homofobiskt)? 
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6. Kan eleverna få ett betyg/högre betyg om deras åsikter strider mot skolans 

värdegrund? 

 

7. Vad anser du är lätt att bedöma i etik? 

 

8. Vilka är svårigheterna i att bedöma etik?  


