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 Sammanfattning 

Etiska dilemman är något lärare möter dagligen och detta särskilt i arbetet med elever i svårighet 

(Pope, Green, Johnson & Mitchell, 2009). Speciallärare och specialpedagoger ska i dessa 

situationer kunna bidra med stöd och handledning till lärarna (Skolverket, 2018a). I denna 

studie undersöks och jämförs hur olika studentgrupper tar ställning till etiska dilemman rörande 

bedömningssituationer och då i synnerhet i förhållande till arbetssätt och anpassningar vilka 

kan gynna elever i svårighet.  

 

 

Utgångspunkten i studien är en kvantitativ metod där studenter tar ställning till  olika scenarier 

och huruvida de anses vara etiskt rätt eller fel. Denna studie bidrar med empiri  från studenter 

på speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet. Även tidigare insamlad data från 

lärarstudenter inom sin grundutbildning presenteras och analyseras, vilket även görs med data 

från lärarstudenter från USA och Kina.  

 

 

Resultatet visar i likhet med tidigare studier (Liu, Johnson & Fan, 2016; Green, Johnson, Kim 

& Pope, 2007) att det finns behov av att förankra och stärka etiska riktlinjer inom 

lärarutbildningen. Vidare pekar vårt resultat på att blivande specialpedagoger och speciallärare 

har stark enighet kring vad som är etiskt i förhållande till bedömning inom ett flertal områden 

och att blivande lärare har behov av stöd då det kommer till  kunskapsbedömning och då i 

synnerhet i förhållande till elever i svårighet. Internationellt sett kan vi se både likheter och 

skillnader i de ställningstaganden studenterna gör, dock visar de svenska lärarstudenterna en 

större enighet utifrån riktlinjer kring klassrumsbedömning.  
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1       INLEDNING  

Etiska dilemman är något alla inom skolan möter dagligen och dessa dilemman uppstår i olika 

situationer, exempelvis vid konflikthantering, undervisning, anpassningar, stödinsatser och 

kanske främst i förhållande till provsituationer, bedömning och betygsättning. Detta gäller 

särskilt i arbetet med elever i svårighet, alltså de som av någon anledning inte passar in i skolans 

ganska snäva form (Atjonen, 2018; Colnerud, 2017). Alla skolor ska idag anpassa och göra 

undervisningen mer tillgänglig för alla elever men den avslutande bedömningen och 

betygsättningen ser i stort sett ut på samma sätt för alla elever med undantag av möjligheten att 

eventuellt använda undantagsbestämmelsen (Skolverket, 2018b). I rollen som specialpedagog 

är inte betygsättning en huvuduppgift men man ställs i stor utsträckning inför olika etiska 

dilemman i arbetet med att handleda och guida lärarkollegor i deras arbete med bedömning i 

förhållande till dessa elever, vilket också Skolverket (2018a) rekommenderar specialpedagoger 

och speciallärare att arbeta med. Detta förutsätter att dessa båda yrkesgrupper har kunskap om 

rådande regler och förhållningssätt lärare har att utgå ifrån vid bedömning och betygsättning.  

 

I och med att vi valde att fördjupa oss inom detta yrkesrelevanta område såg vi en möjlighet att 

studera etiska dilemman vid bedömning och betygsättning lite närmare för att på så sätt kunna 

vara än mer förberedda inför en, av alla, kommande arbetsuppgifter. Det finns studier om 

lärares bedömningsdilemman (Liu, Johnson & Fan, 2016; Green, Johnson, Kim & Pope, 2007; 

Pope, Green, Johnson & Mitchell, 2009) men när det gäller bedömning av elever i svårighet är 

de inte lika frekventa. Vi motiverar vår studie om bedömningsdilemman genom att vi bidrar 

med kunskap från studenter på speciallärar- och specialpedagogprogrammet, vilket 

kompletterar befintliga studier på fältet där det också efterfrågats mer forskning från fler länder 

men också utifrån andra deltagargrupper (Liu, Johnson & Fan, 2016).  I vår kommande 

yrkesroll som specialpedagoger är bedömning av skolans alla elever relevant och vår kunskap 

och medvetenhet om lärares ställningstaganden kring detta kan bidra till att vi, och andra med 

oss, kan undvika eventuella bedömningsdilemman. Även lärarstudenternas ställningstaganden 

är betydelsefulla för oss då de inom en snar framtid har en central roll vid klassrumsbedömning. 
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2       SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med denna studie är att studera och jämföra hur studenter tar ställning till etiska 

dilemman vid bedömningssituationer och då kring bedömningssituationer i allmänhet men i 

synnerhet i förhållande till elever i svårighet. Med studenter avses speciallärar- och 

specialpedagogstudenter, vilka vidare även benämns som specialpedagogikstudenter. 

Ställningstaganden från lärarstudenter inom sin grundutbildning från Sverige, USA och Kina 

ingår också i studien. 

   

Frågeställningar:  

 

 I vilken utsträckning är studenter inom specialpedagogik eniga i förhållande till etiska 

dilemman som uppkommer vid kunskapsbedömningar av elever?   

 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan ställningstaganden från studenter inom 

specialpedagogik och lärarstudenter inom sin grundutbildning i Sverige? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan lärarstudenter i Sverige, USA och Kina  

beträffande vad de ser anser vara etiskt rätt eller fel i bedömningsrelaterade situationer?  
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3       LITTERATURGENOMGÅNG   

Litteraturgenomgången beskriver dagens skola och dess förutsättningar med avseende på 

skolans uppdrag, kunskapsbedömning och specialpedagogiskt stöd. Även en kort beskrivning 

kring förändringar i styrdokument tas upp. Etiska aspekter av läraryrket berörs, främst kring 

bedömning, och detta särskilt i förhållande till elever i svårighet. Avslutningsvis lyfts fem 

specialpedagogiska perspektiv fram.  

3.1    Skolan och specialpedagogiken 

Skolan har i alla tider haft en viktig roll i samhället och speglat rådande samhällsnormer, både 

när det gäller kunskapssyn men även synen på människor och människors olikheter. Detta 

innebär att skolan har sett olika ut i sin organisation i olika tidsperioder vilket även i sin tur 

påverkat hur elevers olikheter och eventuella svårigheter hanterats. I dagens skola för alla är 

intentionen att alla elever ska känna sig inkluderade (Skollagen, 2010). Skolan ställs inför olika 

utmaningar och dilemman utifrån dess uppdrag samt utifrån olika etiska aspekter och då särskilt 

i relation till elever i olika svårigheter (Atjonen, 2018).  

3.1.1      En skola för alla  

Skolan ska i enlighet med Skollagen (2010) eftersträva att alla elever undervisas och får det 

stöd de behöver i den grupp eleven tillhör. Enligt läroplanen ska skolan dessutom tillgodose 

alla elevers individuella behov och ge dem möjlighet till utveckling och lärande så långt som 

möjligt (Skolverket, 2018a). Även Skollagen (2010) poängterar detta med att alla elever ges 

förutsättning att utvecklas så långt som möjligt, både elever i svårighet men även alla elever 

oavsett nivå. Att skolan som institution ska fungera för alla elever är ett krav men också en 

utmaning där Pope, Green, Johnson och Mitchell (2009) menar att de institutionella krav som 

styr skolan grundas i en allt för snäv normbild och är på så vis inte ett verktyg som gynnar 

inkludering i en skola för alla. De menar vidare att de institutionella kraven är huvudproblemet 

då lärare hamnar i etiska dilemman i förhållande till undervisning och bedömning. 

3.1.2      Bedömning  

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för lärares arbete i stort förändrats mycket 

och då särskilt när det gäller bedömning. Under 1990-talet genomfördes förändringen från en 

centraliserad regelstyrning av skolan till en decentraliserad mål- och resultatstyrning (Lindberg, 

Eriksson & Pettersson, 2018). En stor förändring för lärarna var att den nya läroplanen 

formulerades utifrån vilket lärande, undervisningen skulle fokusera på 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Tidigare läroplaner angav vilket innehåll undervisningen 

skulle ha samt hur undervisningen skulle utformas. Detta innebar att både grundskolan och 
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gymnasieskolan ändrades, från ett relativt betygssystem med sifferbetyg, till ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem med både mål att sträva mot men också mål att uppnå. 

Betygsnivåerna Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt infördes och det fanns alltså en 

lägsta godkändgräns att uppnå. År 2011 kom återigen en ny läroplan för både grundskolan, Lgr 

11, och gymnasieskolan, Gy 11, där en förändring var införandet av kunskapskrav istället för 

som tidigare, betygskriterier. Det fanns fortfarande en tydlig gräns för godtagbara kunskaper 

och detta innebär att en elev från och med höstterminen i årskurs 6 kan tilldelas ett underkänt 

betyg i ett eller flera ämnen. Dessa båda betygsreformer har varit stora och omvälvande 

förändringar för lärarna där de både behövt sätta sig in i ny betygsskala och nya 

nivåbeskrivningar. Det innebar att lärarna fick nya direktiv där alla elever skulle uppnå de krav 

som lägst motsvarade betyget E, vilket gjorde att lärare, från att ha haft huvudfokus på 

undervisning nu istället har kunskapsbedömning i fokus (Lindberg, 2018). Tidigare forskning 

har enligt Lindberg, Eriksson och Pettersson (2018) visat att det tar tid för lärare att utveckla 

ett professionellt förhållningssätt till, och bli förtrogna med, ett nytt betygssystem. Lärare 

behöver också möta en större variation av elevers prestationer för att de olika betygsnivåerna 

ska tydliggöras och för att likvärdighet ska uppnås (Lindberg et al., 2018). 

Regeringsförklaringen (2019), även kallad Januariavtalet, är en sakpolitisk överenskommelse 

vilken bland annat handlar om möjligheten för skolor att sätta betyg från årskurs 4 och att 

betygsliknande omdömen är tillåtet, men inte obligatoriskt, från årskurs 1. Skriftliga omdömen 

är däremot obligatoriskt från årskurs 1 och varje termin genomförs utvecklingssamtal med elev, 

vårdnadshavare och lärare där både en summativ och formativ bedömning tas upp. Hirsh (2016) 

förtydligar att den summativa bedömningen i samband med utvecklingssamtalet genomförs 

både i relation till nationella kunskapskrav men också i förhållande till eleven och dess tidigare 

prestationer. Summativ och formativ bedömning ses som två olika system med olika syften där 

den summativa bedömningen jämför elevens prestation med nationella riktlinjer. Den formativa 

bedömningen sker kontinuerligt utifrån individens prestationer. 

 

Pettersson (2013) lyfter fram att hur bedömningen sker har stor betydelse för vad och hur man 

lär sig och menar att bedömning kan stödja och stimulera lärandet men den kan å andra sidan 

även upplevas som en dom. Pettersson poängterar “Att göra det viktigaste bedömbart och inte 

det enkelt mätbara till det viktigaste.” (s. 34) och menar att urvalet vid bedömning är en viktig 

aspekt men också att bedömningen i sig ska ge alla elever möjlighet att visa sitt kunnande. 

Vidare beskrivs vikten av att elever behöver få kännedom om bedömningsprocessen för att 

bedömningen ska stödja lärandet.   



5 
 

 

3.1.3      Bedömning i Kina och USA 

I en rapport från Skolverket (Lundahl, Hultén & Tveit, 2016) har svenska kunskapskrav och 

det svenska betyg- och bedömningssystemet undersökts och jämförts internationellt med andra 

länders. I rapporten lyfts det fram att skolan i USA och Kina inte är statligt styrd vilket innebär 

att det till viss del finns variationer inom länderna utifrån hur betygsättning och bedömning 

fungerar. Kina beskrivs genom att exemplifiera bedömning och betygssättning i Shanghai, där 

elevernas prestationer bedöms dagligen, både genom läxor och prov utifrån en femgradig skala. 

Denna löpande bedömningskultur fungerar som en formativ bedömning men är också 

rangordnande och grundas på hur väl andra elever lyckats då lärarna inte får dela ut för många 

betyg av samma sort i en klass (Lundahl et al., 2016). I dessa bedömningar värderas inte bara 

kunskapsprestationer utan andra aspekter vägs in så som arbetet med läxor samt hur väl eleven 

följer det som förväntas (Sun & Cheng, 2013). Det är hård konkurrens och eleverna och 

elevernas föräldrar tar skolan på stort allvar. Betygen fyller dock inte någon funktion vid byte 

av skola då resultat på inträdesprov är helt avgörande för antagning. Skolan i Kina är påväg att 

utvecklas mot en mer generös godkändgräns och mer klassrumsbedömningar men dessa 

förändringar kommer ta tid innan de är en naturlig del i hela skolsystemet (Lundahl et al., 2016). 

I rapporten granskar Lundahl et al. (2016) även USA och utifrån de rådande bedömnings- och 

betygssättningssystem New York har. Det framkommer att det inte finns någon motsvarighet 

till de svenska kunskapskraven och till skillnad från det svenska bedömningssystemet finns det 

inte normer och kriterier för bedömning mer än till standardiserade prov. Riktlinjer kring 

bedömning av kunskapsnivåer i varje skolämne finns alltså inte, utan dessa riktlinjer finns bara 

tillskrivna för prov och examinationer i vissa ämnen. Bookhart, Bowers och McMillan (2016)  

menar att betygen inte enbart sätts utifrån elevernas kunskaper i ämnet utan att även uthållighet, 

engagemang och positivt skolbeteende vägs in. I studien av Bookhart et al. (2016) framkommer 

att lärare inte gärna underkänner elever som anstränger sig utan oftare sätts ett godkänt betyg 

för att uppmuntra till fortsatt arbete då lärarna uttrycker att de vill elevernas bästa. I studien 

framhålls vikten av tydligare bedömningskriterier för att uppnå en mer likvärdig bedömning. 

Betygsättningen i USA grundas i elevens prestationer på prov och examinationer och i och med 

de stora skillnaderna mellan systemen i Sverige och USA är relevansen vid jämförelser mellan 

svenska och amerikanska bedömningsfrågor begränsad (Lundahl et al. 2016).  
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3.1.4      Specialpedagogiskt stöd 

I grundskolan används främst två olika sorters stödinsatser i förhållande till elever vilka av 

någon anledning är i skolsvårighet; extra anpassningar och särskilt stöd. Den hjälpinsats som 

då först ska göras är extra anpassningar med syfte att göra undervisningen mer tillgänglig för 

eleverna och dessa anpassningar kan sättas in när som helst utan att det har fattats formella 

beslut. Det finns även hjälpinsatser i form av särskilt stöd vilket avser de insatser som görs när 

stödbehovet är mer omfattande samt kräver mer resurser och planering. I de skolsituationer det 

visar sig finnas behov av särskilt stöd krävs att rektor fattar beslut och att stödinsatserna 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram vilka sedan utvärderas löpande (Skolverket, 2018a).  

 

I Skollagen (2010) finns undantagsbestämmelsen vilken är en undantagsregel skriven för att 

vara ett stöd vid betygsättning av elever i svårighet. Undantagsbestämmelsen, även kallad 

pysparagrafen, är tänkt att fungera på så vis att läraren i vissa fall ska kunna bortse från enstaka 

delar av ett kunskapskrav. Syftet är att undantagsbestämmelsen ska vara en hjälp för elever med 

någon form av funktionshinder eller annan problematik som inte är av övergående art. 

Funktionshindret kan inte avhjälpas med någon anpassning eller särskilt stöd, utan gör det 

omöjligt att uppnå en viss del av ett kunskapskrav. Hindret får inte vara av tillfällig natur och 

elevens svårigheter får heller inte bero på sociala omständigheter, familjesituation, kultur eller 

religion. Undantagsbestämmelsen får endast användas vid betygsättning, både vid terminsbetyg 

och slutbetyg av ett skolämne, men inte vid bedömning av enskilda prov eller uppgifter. Läraren 

avgör om undantagsbestämmelsen kan användas och i så fall vilka delar av kunskapskravet 

läraren kan bortse från vid betygsättningen. Vid denna bedömning kan även specialpedagog, 

speciallärare, psykolog eller läkare behöva kallas in som experter (Skollagen, 2010; Skolverket, 

2018a). 

 

Specialpedagoger och speciallärare bör enligt respektive Examensordning (SFS 2007:683; SFS 

2011:186) ha fördjupade kunskaper inom etik och bedömning även om specialpedagoger inte 

har betygsättning och bedömning som huvuduppdrag. I Examensordningen finns beskrivet att 

specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och kunna ge råd kring olika 

pedagogiska frågor och även medverka till att undanröja hinder i lärmiljön.  Skolverket (2018b) 

menar att en specialpedagog eller speciallärare kan finnas med som expert vid bedömning i 

samband med undantagsbestämmelsen. Specialpedagoger och speciallärare kan också fungera 

som handledare då lärare möter etiska dilemman kring undervisning och bedömning. Detta kan 

till exempel ske i form av handledande samtal vilket Zandén (2018) efterfrågar och då särskilt 
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kollegiala samtal kring tolkning av kunskapskrav och kursplaner. Genom gemensamma 

tolkningar skapas ett gemensamt språk och gemensamma erfarenheter kring bedömning vilket 

enligt Zandén leder till att likvärdigheten ökar i bedömnings- och betygsprocessen. Även 

Johnson, Liu och Burgess (2017) anser att lärare och lärarstudenter bör föra samtal om 

bedömningsprocessen och etiska dilemman den medför och de menar vidare att en generell 

mall med olika steg kan fungera som stöd i dessa samtal. De olika stegen är; identifikation av 

händelsen och dess problemområden, beslut kring vad som är dess etiska karaktär, 

rättfärdigande av beslutet och vilka följder de kan innebära. 

 

3.2    Etik  

Ordet etik betyder vana eller sed (Colnerud & Granström, 2002) och att göra en etisk analys av 

en handling kan beskrivas som att göra olika överväganden vilka utgår från sociala normer om 

vad som är rätt och fel i mänskliga handlingar. Etiskt agerande handlar om att undvika skada 

och att verka för det goda (Atjonen 2018) men etik kan även innebära att kritiskt granska regler 

och etablerade sociala normer och att dessa anpassas till det nuvarande samhällets normer och 

värden (Colnerud & Granström, 2002).   

3.2.1      Lärares yrkesetik  

Lärare möter dagligen etiska dilemman i sin yrkesroll när de har ansvar att utbilda men även att 

socialisera och fostra, vilket gör att de ska upprätthålla och styra i olika grupper, aktiviteter, 

värden och regler. Colnerud (2017) beskriver att “yrkesetik utgör en tillämpning av den i ett 

samhälle vedertagna etiken inom det yrkesområde och den samhällsuppgift en profession åtagit 

sig. Det gäller de moraliska ställningstaganden man som yrkesutövare avkrävs när man utför 

sitt arbete” (s. 17). Vidare hänvisar Colnerud till tidigare studier där både elever, lärare och 

lärarstudenter lyfter fram rättvisefrågor som en viktig aspekt. “Att vara rättvis och bli behandlad 

rättvist är en central moralisk fråga för såväl elever och lärare som för samhället i stort” 

(s.  102). Diskussioner om orättvisor beror på att rättviseprinciperna är oförenliga och Colnerud 

(2017) beskriver de tre rättviseprinciperna: likhetsprincipen, behovsprincipen och 

meriteringsprincipen.  Likhetsprincipen är en grundläggande princip i ett demokratiskt 

samhälle där alla är lika inför lagen. Enligt denna princip är rättvisa att alla människor har 

samma rätt. I förhållande till skolans elever betyder det att alla elever ska behandlas lika vid 

exempelvis betygsättning. Behovsprincipen innebär att alla behandlas olika utifrån individuella 

behov. I samhället märks detta inom bland annat sjukvård, äldrevård och socialvård. I skolan 

kan det handla om att de elever som behöver mest hjälp eller mer beröm får det eftersom 
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resurserna är begränsade. “Likhetsprincipen säger lika för alla och behovsprincipen säger åt var 

och en efter behov. Meriteringsprincipen säger åt var och en efter förtjänst” (s. 106). 

Meriteringsprincipen innebär där med att rättvisa bedöms utifrån prestation. Inom skolan 

betyder det exempelvis att eleven med mest välutvecklade svar får högst bedömning vilket 

anses vara logiskt utifrån kunskapskraven (Colnerud, 2017). 

 

Dagligen sker växlingar mellan de olika rättviseprinciperna utan att lärare tänker på dem 

medvetet men då lärare hamnar i ett dilemma kan det vara bra att lyfta fram de olika principerna 

för att kunna välja den mest relevanta och på så vis utgöra ett stöd i en svår situation (Colnerud, 

2017). I skolan är det viktigt att eleverna känner sig rättvist behandlade och för att det ska 

uppnås är det av vikt att lärare inte behandlar elever olika inom exempelvis betygsättning. Detta 

benämns av Colnerud (2017) som procedural rättvisa och för att göra en “rättvis” bedömning 

eller betygsättning mäts alla elevers prestationer mot samma kunskapskrav oavsett vilka 

förutsättningar eleven har. Likhetsprincipen är styrande vid bedömning och betygssättning då 

elevens behov sätts åt sidan för procedural rättvisa men för lärare kan det kännas etiskt fel (Alm 

& Colnerud, 2015). Lärares yrkesetiska principer innebär att skydda barnen från psykisk och 

fysisk skada, att respektera rätten till integritet och privatliv, att ha respekt för rätten till 

självbestämmande samt att vara rättvis och sanningsenlig. Läraryrket handlar om en ständig 

balansgång mellan vad som är etiskt rätt och etiskt fel då deras yrkesetiska principer och 

yrkesuppdrag ofta hamnar i konflikt (Colnerud & Granström, 2002).      

3.2.2      Yrkesetiska dilemman  

Läraryrket handlar enligt Colnerud och Granström (2002) om en ständig balansgång mellan 

etiskt och oetiskt handlande då lärares yrkesetiska principer och yrkesuppdrag ofta hamnar i 

konflikt och alltså utmynnar i yrkesetiska dilemman. Ett dilemma kan beskrivas som en 

valsituation då man tvingas att agera eller välja mellan två eller flera alternativ som vart och ett 

innebär mindre gynnsamma följder för en grupp eller en individ. Ett dilemma är alltså ett 

problem utan tydlig lösning där utgången är mindre bra oavsett agerarande (Colnerud & 

Granström, 2002; Hirsh, 2016). Hirsh (2016) menar att acceptans av motsägelsefulla krav är 

viktigt och framhåller också att inget kan väljas bort, utan att det mer handlar om att hitta en 

rimlig balans. Vidare beskrivs detta som komplementära attityder där synen är att hellre se olika 

krav som kompletterande än motstridiga, där balans och omdömesgillt handlande råder. Att 

kunna balansera dilemman i vardagen och anpassa skolan till olika elevers behov benämner 

Hirch (2016) som god autonomi, och hon lyfter särskilt två dilemmaformer där läraren behöver 

hitta god balans. Det första är kommunikationsdilemmat, vilket beskrivs i förhållande till 
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lärarens språk med elever och föräldrar, det handlar om en balans mellan ett för byråkratiskt 

språk och ett allt för enkelt språk. Läraren behöver ett begripligt och professionellt språk. Det 

andra dilemmat är tidsdilemmat vilket avser balansen mellan omfattande dokumentation och 

ingen dokumentation alls, där elevens rättssäkerhet vid bedömning berörs då omfattningen på 

dokumentationen inte får vara så stor att undervisning och andra arbetsuppgifter blir lidande 

(Hirsh, 2016). 

 

Lärares yrkesetiska riktlinjer hänvisar till att en god yrkesetik bland annat innebär att bemöta 

elever med respekt och skydda dem från fysisk och psykisk kränkning. I yrkesuppdraget ingår 

även att bedöma och betygsätta eleverna vilket enligt yrkesetiken ska göras rättvist och sakligt 

(Yrkesetiska rådet, 2014). Flera studier vilka undersökt de etiska dilemman lärare möter i 

skolan pekar på att det finns behov av att förtydliga riktlinjer och direktiv kring lärares yrkesetik 

i förhållande till bland annat rättvisa, omtanke, elevstöd och bedömning. Syftet med detta skulle 

vara att minska risken för att lärare agerar etiskt fel i sina olika yrkesuppgifter (Pope, Green, 

Johnson & Mitchell, 2009). I Regeringsförklaringen (2019) presenteras flera förslag kring 

lärares arbete vilka bland annat handlar om ökade krav på ordning, säkerställande av kunskaper 

samt betygsättning redan från årskurs 4. Silfver, Sjöberg och Bagger (2016) ställer sig kritiska 

till den skolpolitiska inriktningen i Sverige med ökad kontroll och bedömning då de menar att 

den kan medverka till att både elever och lärare känner ökat obehag och stress i förhållande till 

skolan. Detta visar sig exempelvis vid genomförande av nationella prov då det vid denna typ 

av kunskapskontroll finns många riktlinjer för lärare att förhålla sig till. Läraren riskerar då att 

hamna i etiska dilemman eftersom den etiska principen att inte göra någon illa, ”do no harm”, 

kolliderar med rädslan att ge en elev för mycket hjälp och på så vis bidra till en missvisande 

bedömning, ”score pollution” (Alm & Colnerud, 2015; Green m.fl., 2007).  

3.2.3      Bedömningsdilemman  

I tidigare studier kring lärares yrkesetik har man sett att bedömning är ett yrkesområde där lärare 

saknar ett gemensamt synsätt med avseende på etik (Green m.fl., 2007). Atjonen (2018) menar 

att läraren främst måste vara väl insatt i läroplanens människosyn för att kunna tolka och göra 

en rättvis och etisk bedömning utifrån kunskapskraven. Undervisning och bedömning är starkt 

kopplat till institutionella krav vilket gör att lärare ofta känner sig stressade vid bedömning av 

elever som anstränger sig väldigt mycket men ändå inte kan belönas med ett högt betyg då 

kunskaperna som uppvisas är för låga (Colnerud, 2017). Colnerud (2015) beskriver detta som 

en moralisk stress, när ett lågt betyg sätts på en elev som anstränger sig mycket, vilket känns 

orättvist, men att sätta ett högt betyg på en elev som inte visar rätt kunskapsnivå för det betyget 
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känns inte heller bra, alltså är det ett etiskt dilemma.  Även amerikanska forskare presenterar 

detta som ett vanligt förekommande dilemma i skolan och de menar att om man bedömer 

elevens arbetsinsats istället för kunskapsnivå så bidrar det till en missvisande bedömning, 

”score pollution” (Johnsson, Liu & Burgess. 2017). 

 

Forskningsresultat har visat att bedömning och betygsättning är ett område i lärarnas 

yrkesutövning där lärare inte agerar i linje med sina kollegor vilket innebär att elever inte 

behandlas likvärdigt (Green m.fl., 2007). Enligt en studie av Alm och Colnerud (2015) kan 

orättvisa betyg vara ett resultat av hur lärare tolkar och tillämpar betygsystemet eller i vilken 

grad de påverkas av andra faktorer som exempelvis elevens ansträngning. Det framkom även 

att kommunikationen om betyg mellan lärare och elev behöver vara tydlig för att undvika 

missförstånd och för att inte betyget ska upplevas orättvist.  

3.2.4      Bedömningsdilemman och elever i svårighet 

Den summativa kunskapsedömningen i skolan kan upplevas negativ av elever och då särskilt 

elever i svårighet. Även lärare upplever bedömning av elever i svårighet extra utmanande då de 

upplever sig vara antingen för snälla eller för stränga (Atjonen, 2018; Colnerud 2017). I Alm 

och Colneruds (2015) studie om bedömningens och betygsättningens vardagspraktik framkom 

att lärare inte upplever att deras utbildning bidragit med tillräckligt stöd i förhållande till 

betygsättning. Lärare hamnar lätt i etiska dilemman i relation till institutionella krav kopplade 

till bedömning, då anpassningar och hjälpmedel kan uppfattas bidra med för mycket stöd och 

alltså enligt läraren leda till missvisande kunskapsbedömning, vilket även Green m.fl. (2007) 

problematiserar och benämner som “score pollution”. Klapp Lekholm (2013) menar att lärare 

kompenserar för elevernas brister i deras betygsättningspraktik vilket benämns som 

kompensatorisk betygsättning. I praktiken kan det innebära att elevers personliga egenskaper 

och motivation kan väga upp kunskapsbrister, vilket har visat sig gälla alla elever, inte bara de 

som befinner sig på gränsen till godtagbar nivå, utan även för högre betygssteg. Atjonen (2018) 

efterfrågar en annan bedömningsform som lyfter elever och bygger självtillit till den egna 

förmågan och menar att det system vi har för bedömning nu istället bryter ner självtilliten hos 

de elever som inte lyckas. 
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3.3    Specialpedagogiska perspektiv  

Inom specialpedagogiken presenteras olika perspektiv vilka avser olika synsätt, utgångspunkter 

eller speciella sätt att se på pedagogik och elever. De olika perspektiven utvecklas i förhållande 

till hur samhället utvecklas och vice versa. Perspektiv är abstrakta uttryck för en praktik eller 

handling, där perspektiven och handlingarna utvecklas i sociala situationer och vidareutvecklas 

då de diskuteras och problematiseras, vilket sker över tid i samhället (Nilholm, 2007).   

3.3.1 Relationellt och kritiskt perspektiv  

Utifrån ett relationellt perspektiv ser man på specialpedagogik och skola med hjälp av ett 

förhållningssätt där utgångspunkten är att det är lärmiljön som ska anpassas till elevernas behov 

och nivå för att på så vis leva upp till kravet att vara en skola för alla (Persson, 2013). I likhet 

med det relationella perspektivet så grundar sig det kritiska perspektivet på specialpedagogik i 

en kritik mot normalitetsbegreppet, skolsystemet och dess form men även kritik mot 

specialpedagogik. Att se på pedagogik ur ett kritiskt perspektiv innebär att skolan har svårt att 

hantera olikheter och att skolans normer är kärnan till att det behövs specialpedagogik. Om 

skolans verksamhet och styrning ändrade sin syn kring vad som är normala barn och vad dessa 

ska kunna visa upp för kunskaper så skulle specialpedagogik inte fylla någon funktion. Vidare 

beskrivs att barnet inte är bärare av problemet utan att det är samhällsstrukturen. Skolan har 

problem med att ge alla barn undervisning och utbildning på rätt nivå och då specialpedagogik 

och diagnostisering ses utifrån detta perspektiv utgör de ett verktyg för att göra individer 

onormala (Nilholm, 2007).  

3.3.2 Kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv  

Med ett kategoriskt synsätt inom skolan sätts fokus på individen och hur dennes egenskaper 

avviker från normen men också hur specialpedagogiken kan hjälpa individen att passa in i 

skolans verksamhet (Persson, 2013). En del elever har svårt att genomföra vissa skoluppgifter 

och behöver då stöd. Problemen vilka anses vara onormala finns hos eleven och behöver 

kompenseras för enligt ett kompensatoriskt perspektiv. Då eleven inte uppnår förväntat resultat 

söks efter normavvikelser hos eleven och diagnoser ställs utifrån neurologi och psykologi. Inom 

detta perspektiv kategoriseras barnen utifrån den rådande normen där blinda, döva, barn med 

utvecklingsstörning, dyslexi och autism benämns i egenskap av problemgrupper. Det 

kompensatoriska perspektivets grundpunkter framhäver att specialpedagogiken är till hjälp för 

elever i skolproblematik och diagnostisering är en hjälp för barnet och för skolan att anpassa 

undervisningen och skoldagen i stort. Det kompensatoriska perspektivet kopplar ihop 
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specialpedagogiska insatser med ett problem vilka antas finnas hos individen och olika metoder 

tas fram för att underlätta för individen som har problem (Nilholm,2007).   

3.3.3 Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektivet är ytterligare ett specialpedagogiskt perspektiv vilket har vuxit fram ur 

den kritik som riktats mot det kompensatoriska perspektivet, men även ur kritik mot det kritiska 

perspektivet. Att alla elever ska få samma eller åtminstone liknande erfarenheter och kunskaper 

men att undervisningen och skolans verksamhet även ska anpassas och tillgodose alla elevers 

behov och olikheter är krav som på ett eller annat sätt innebär val för de yrkesverksamma inom 

skolan. Dilemmaperspektivet är nära besläktat med ett sociokulturellt synsätt eftersom det i 

olika sociokulturella kontexter finns eller uppstår olika sätt att hantera specialpedagogiska 

dilemman. Då specialpedagogiska dilemman innebär en valsituation är detta område även 

förknippat med lärares yrkesetik (Nilholm, 2007).  
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4       METOD  

Studien syftar till att studera de ställningstaganden studenter inom specialpedagogik gör i 

förhållande till etiska dilemman i samband med bedömningar. Det vi avser att studera är i vilken 

utsträckning specialpedagogikstudenterna är överens om vad som är etiskt rätt eller etiskt fel i 

bedömningssituationer. Vidare syftar studien till att jämföra dessa ställningstaganden med 

lärarstudenters ställningstaganden, både inom lärarutbildning i Sverige men även 

internationellt. Den internationella jämförelsen görs med studenter från Kina och USA för att 

även se i vilken utsträckning deras svar överensstämmer. Empirin från de svenska 

lärarstudenterna har samlats in av Universitetslektor Fredrik Alm på Linköpings Universitet 

medan de internationella resultaten är hämtade från en studie genomförd av Liu, Johnson och 

Fan (2016). Vår studie bidrar med empiri från svenska specialpedagogikstudenter.   

 

4.1    Metodansats  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes en kvantitativ ansats till förmån för en 

kvalitativ, vilket hade passat bättre om studien avsåg att undersöka lärares uppfattningar om 

etik och bedömningsdilemman. Eftersom vi var intresserade av frekvenser, alltså hur stor andel 

av studenterna som är eniga eller oeniga om vad de anser vara etiskt rätt eller fel utifrån 

scenarierna föll valet på en kvantitativ ansats med avseende på datainsamling och 

resultatredovisning. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webbenkät och resultatet 

presenterades i tabellform i enighet med vad Trost (2016) rekommenderar. Vår utgångspunkt 

är en tidigare genomförd studie och för att kunna jämföra vårt resultat med den studien användes 

samma metod, då vi eftersträvar så lika förutsättningar som möjligt vilket Bryman (2018) menar 

är av stor vikt. Vår avsikt var att göra en jämförelse mellan specialpedagogikstudenter och 

lärarstudenter för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna utifrån vad de 

anser vara etiskt eller oetiskt. Utöver detta jämförs ställningstagandena från lärarstudenterna i 

Sverige med USA och Kina.  

 

4.2    Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen genomfördes via en webbenkät (bilaga 1) och valet motiveras dels utifrån att 

vi vill kunna jämföra våra resultat med en tidigare studie genomförd av Liu, Johnson och  Fan 

(2016) då  vi använt oss av samma enkät. Fortsättningsvis benämns denna studie 

ursprungsstudien. Webbenkäten ger oss också möjlighet att på ett enkelt sätt nå ut till studenter 

på olika platser i Sverige. Ursprungsstudien genomfördes på lärarstudenter i USA och Kina och 
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i Sverige pågår fortfarande datainsamling från lärarstudenter. Enkätundersökningen utgick från 

36 scenarier (bilaga 1) där deltagaren skulle ta ställning utifrån en sexgradig ordinalskala. 

Enkätens scenarier har omarbetats av Universitetslektor Fredrik Alm och Professor Robert 

Thornberg vid Linköpings universitet för att passa in i en svensk kontext. De olika scenarierna 

är utformade som dilemman där inget svarsalternativ är neutralt utan deltagarna behöver ta 

ställning åt ena eller andra hållet. 

 

4.3    Urval  

Urvalet utgick från syftet då avsikten var att samla in data från speciallärarstudenter och 

specialpedagogstudenter. Det handlade både om ett målinriktat urval utifrån att deltagarna ska 

vara studenter inom specialpedagogik, alltså under pågående utbildning. Det var även en form 

av bekvämlighetsurval i enighet med både Bryman (2011) och Trost (2016), då studenter på 

Linköpings universitet valdes ut, med anledning av att vi själva studerar där. Studenter inom 

specialpedagogik vid Malmö Högskola har också deltagit i studien vilket motiveras av att vi 

skulle få in svar från studenter vid minst två olika lärosäten och det sker i likhet med 

ursprungsstudien (Liu, Johnson & Fan 2016). Även i detta fall var det frågan om ett 

bekvämlighetsurval då Malmö högskola var det lärosäte, av fyra tillfrågade, vilka svarade ja då 

vi skickade ut förfrågan om att delta i vår studie. Denna typ av urval benämns som ett icke 

sannolikhetsurval vilket innebär att det inte går att säga något om huruvida resultaten går att 

generalisera till hela populationen (Eliasson, 2018).  

 

4.4    Genomförande  

Enkätprogrammet Survey & Report användes för att administrera och skicka ut enkäten där 

deltagarna kunde svara genom att klicka på en länk i ett mejl. Mejlet skickades ut av respektive 

programadministratör och ett missivbrev bifogades (bilaga 2) vartefter en påminnelse skickades 

ut efter en veckas tid, vilket även skedde via studenternas digitala lärportal. Studenterna på sitt 

sista utbildningsår vid Linköpings Universitet informerades även muntligt i samband med en 

föreläsning i enighet med informationen i missivbrevet.  

   

Enkäten består av 36 scenarier och berör olika kategorier vilka kan delas in i sju delar: allsidig 

bedömning, betygskommunikation, betygsättning, bias/rättvisa, konfidentialitet, förberedelser 

inför standardiserade prov och genomförande av prov. Alla frågor besvarades i enkäten även 

om vi endast använde två frågor från respektive kategori (bilaga 3) i vår resultatredovisning. 
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Ingen fråga  från kategorin konfidentialitet användes då vi upplevde att de saknade relevans i 

vår studie. Innan webbenkäten skickades ut genomförde vi den var för sig för att få en förståelse 

för genomförandet och scenarierna. Därefter granskade vi enskilt scenariernas relevans i 

förhållande till elever i svårighet i en skola för alla. Utifrån de 36 scenarierna valde vi båda ut 

de scenarier vi ansåg hade störst relevans i förhållande till dessa elever, arbetssätt och 

anpassningar. I enstaka fall hade vi valt ut olika scenarier men efter en förtydligande diskussion 

om hur vi tänkt enades vi kring de 12 vi presenterar i resultatet.  Enkäten vi skickade ut 

avslutades med frågor om bakgrundsfaktorer och vi samlade då in information om kön, 

utbildning (speciallärar- eller specialpedagogprogrammet) samt huvudsaklig tjänstgöring inom 

skolan; F-5, 6-9 eller gymnasiet. De 12 scenarier vi valt ut innan enkäten skickades granskades 

på nytt innan resultatet bearbetades för att på detta sätt kontrollera att vår bedömning av 

relevanta scenarier för vår studie var likvärdig över tid.  

  

Ett mejl med en länk till enkäten skickades till deltagarna och i vår studie deltog 101 personer 

vilket motsvarar antal lärarstudenter i den svenska studien (98) och utgör lite drygt hälften av 

deltagarna i de amerikanska och kinesiska studierna, där 173 respektive 174 deltagare bidragit. 

Av de 101 specialpedagogikstudenterna tillhörde 40,6% specialpedagogprogrammet och 59,4% 

speciallärarprogrammet. Av deltagarna var 94% kvinnor och 6% män. Andelen deltagare vilka 

hade sin huvudsakliga tjänstgöring inom år F-5 var 60,4%, inom år 6-9 var 25,7% och 13,9% 

tillhörde gymnasiet.  

 

4.5    Etik  

Kontakten med deltagarna togs via mejl med missivbrev samt en länk till webbenkäten. 

Undersökningen presenterades i korthet och där framgick att vår målgrupp var blivande 

specialpedagoger samt speciallärare med inriktning matematikutveckling eller läs- och 

skrivutveckling. Studien utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) där 

missivbrevet tog upp informationskravets innebörd om att deltagandet är frivilligt samt vad som 

gäller för att delta. Med avseende på samtyckeskravet kunde deltagarna själva välja om de ville 

genomföra enkäten och de kunde avbryta sitt deltagande vid vilken tidpunkt om de så önskade. 

Av hänsyn till detta krav gjordes också endast en påminnelse om deltagande i studien för att 

inte utsätta deltagarna för påtryckningar (Bryman, 2018). Konfidentialitetskravet berör 

anonymiteten för deltagarna och deras svar, vilket var lätt att uppnå då all data samlades in 

anonymt via Survey & Report där svaren inte kan kopplas till enskilda individer. Avslutningsvis 
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berördes nyttjandekravet i missivbrevet, vilket informerar om att insamlad data endast får 

användas till forskning. Eftersom undersökningen tidigare genomförts internationellt har 

enkätfrågorna översatts till svenska förhållanden med så små justeringar som möjligt i 

scenarierna.  Detta för att innehållet i undersökningen på så vis ska bli jämförbar med tidigare 

insamlad data. Medgivande har givits från de forskare (Liu, Johnsson & Fan, 2016) vilka har 

utvecklat enkäten, att vi får använda frågorna i vår studie, vilket Bryman (2018) menar är en 

viktig aspekt i förhållande till forskningsetiken.  

 

4.6    Validitet och reliabilitet  

En kritik mot att undersöka samhällsfrågor kvantitativt är att människor gör sin egen tolkning 

av frågorna men att man också förutsätter att deltagarna i en studie tolkar frågorna i enkäten på 

samma sätt (Eliasson, 2018). Validitet visar i vilken grad undersökningen mäter det man avser 

att mäta och i vilken grad det finns giltighet hos instrumentet (Eliasson, 2018).   

 

Reliabilitet avser om en undersökning är pålitlig eller inte och berör huruvida en upprepning av 

enkäten i denna studie skulle generera samma resultat (Eliasson, 2018). Reliabilitet beskriver 

alltså om mätningen är stabil eller utsatt för slumpen. Variabler som skulle kunna påverka 

reliabiliteten negativt vid webenkätundersökningar som den vi genomfört är exempelvis att 

deltagarna kan svara på en webbenkät när de vill, alltså vid olika tidpunkter och på olika platser. 

Dessa oberoende variabler redogör Trost (2016) för och tar då även upp att oförutsedda 

händelser, bakgrundsljud och dagsform kan påverka hur deltagaren tolkar och svarar på frågor.  

 

4.7    Analys  

Insamlade data från de 12 utvalda scenarierna presenteras utifrån hur deltagarna valt att ta 

ställning till dessa i en sexgradig ordinalskala, där siffran 1 motsvarar ett helt oetiskt svar och 

siffran 6 motsvarar helt etiskt. Vi valde att sammanföra ordinalskalan och presentera resultatet 

utifrån dikotoma svarsalternativ enligt en nominalskala, etiskt (skattning 4-6) eller oetiskt 

(skattning 1-3). Detta för att på så vis lättare kunna jämföra våra svar med resultaten från USA 

och Kina vilka redovisats dikotomt.  Resultatet presenteras utifrån hur stor andel som angett att 

scenariot beskriver ett etiskt respektive oetiskt agerande. Detta sätt att presentera resultatet 

passade bra utifrån studiens syfte då vi i analysen gjort jämförelser mellan de olika deltagande 

grupperna samt även undersökt enigheten inom gruppen. 
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I vår studie har data samlats in från 101 specialpedagogikstudenter och vi har tagit del av data 

från 98 lärarstudenter inom Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Den ursprungliga 

studie vi hänvisar till har samlat in data från 173 lärarstudenter från USA samt 174 

lärarstudenter från Kina. Data från de 12 utvalda scenarierna användes och sammanställdes i 

resultatet och analyserades sedan med stöd i litteraturen utifrån syfte och frågeställningar.  

 

4.8    Metoddiskussion  

I denna undersökning har enkätens 36 olika scenarier översatts till svenska samt till en svensk 

kontext, vilket kan vara ett kritiskt arbete då det är viktigt att varje påstående fortfarande mäter 

det som avses för att jämförelser mellan de olika studierna ska vara möjlig. Översättningen 

genomfördes av professor Robert Thornberg och universitetslektor Fredrik Alm enligt samma 

procedurer som den ursprungliga studien översattes från amerikanska till kinesiska. Förfarandet 

innebar att frågorna översattes helt oberoende av två personer väl insatta i området vartefter en 

gemensam diskussion fördes och avslutningsvis användes en extern granskare vilket i detta fall 

var Professor Gunnel Colnerud. Trots detta förfarande fick vi återkoppling från några deltagare 

via mejl, att de upplevde att det i vissa scenarier var svårt att förstå vad som avsågs. Då vi också 

sett att en stor andel deltagare avbrutit enkäten under pågående process kan detta eventuellt 

tolkas som att enkäten antingen varit svår att förstå för vissa deltagare eller för krävande. En 

nackdel med webbenkäter generellt är att de ofta medför ett stort bortfall i det urval som görs 

(Bryman, 2018).  

 

När vi valde ut de 12 scenarier vi ansåg hade störst relevans utifrån en skola för alla skulle vi 

kunna använt oss av en utomstående expert för att på så vis öka validiteten i studien. Att vi 

valde ut relevanta scenarier var för sig först för att därefter diskutera olikheter samt att samma 

procedur genomfördes på nytt efter ungefär 3 veckor bidrar dock till en ökad validitet. Då vi 

endast analyserar 12 av 36 scenarier kan detta bidra till att ge ett mer instabilt resultat jämfört 

med om fler frågor varit med i analysen vilket även Bryman (2018) poängterar.  

 

När skattningsskalans kategorier sammanfördes, genererade svarsalternativ 1-3 ett oetiskt svar 

och svarsalternativ 4-6 ett etiskt svar. I och med denna indelning fanns en risk att vi missade 

nyanserna i deltagarnas svar, samtidigt som det kunde upplevas lättare för deltagarna att ta 

ställning till dilemmat då det fanns nyanser. I och med sammanföringen till dikotoma svar vid 

resultatsammanställningen finns det även en etisk aspekt i förhållande till deltagarna i studien 
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då de lämnar sina svar i en ordinalskala medan resultatet presenteras och analyseras utifrån en 

nominalskala. Det finns även en risk att studiens resultat visat andra siffror om enkäten endast 

haft två alternativ, etiskt eller oetiskt. Ytterligare en aspekt kring enkätens svarsalternativ berör 

avsaknaden av ett neutralt alternativ eller en möjlighet att svara vet ej. Anledningen till detta är 

att få fram ett ställningstagande, vilket är avsikten med etiska dilemman då det finns två 

handlingsalternativ som står mot varandra vilka skapar dilemmat (Colnerud & Granström 

2002). För att deltagarna ska behöva ta ställning finns alltså inget neutralt alternativ och det går 

heller inte att komma vidare i enkäten om någon fråga hoppas över. Alla deltagare måste i och 

med detta svara på alla frågor och om någon upplever det svårt att ta ställning ”tvingas” man 

att svara.  
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5       RESULTAT  
Resultatet från enkäten presenteras i tabeller och beskrivs i löpande text. Vi har valt att 

presentera vårt resultat utifrån de olika kategorier enkätfrågorna delats in i men visar endast 

resultatet för de scenarier vi anser vara mest relevanta utifrån elever i svårighet, vilket 

resulterade i två scenarier från varje kategori, dock valdes inget scenario från kategorin om 

konfidentialitet då vi inte ansåg dessa relevanta i förhållande till syftet med denna studie. Inom 

varje kategori presenteras resultatet utifrån om specialpedagogikstudenterna var eniga eller inte. 

Därefter görs en jämförelse med de svenska lärarstudenterna för att sedan fortsätta med en 

jämförelse mellan lärarstudenterna i Sverige, USA och Kina. Avslutningsvis sammanfattas 

kärnan i resultatet.  

 

Vi har valt att tolka vårt resultat utifrån samma värden som Liu, Fan & Johnsson (2016) i 

ursprungsstudien. Om 50% av deltagarna i studien anser att scenariot beskriver något etiskt och 

50% anser det vara oetiskt har vi den största möjliga splittringen där deltagarna är helt oeniga. 

Däremot om mer än 80% av deltagarna anser något vara etiskt råder en stark enighet i gruppen. 

Ett resultat mellan 30% och 70% visar ett splittrat resultat där deltagarna är oeniga medan 

procentsatser större än 70% eller lägre än 30% indikerar att gruppen är enig. Resultatet 

presenteras alltså i tabeller där en procentsats anger hur stor andel av deltagarna som svarat och 

anser det beskrivna scenariot var etiskt.  

 

5.1 Rättvisa/Bias  
Inom kategorin rättvisa/bias (tabell 1) var det en total enighet på 100% hos 

specialpedagogikstudenterna utifrån gruppens svar när det gällde scenario 16. Vid en 

jämförelse mellan specialpedagogikstudenterna och lärarstudenterna i Sverige visar resultatet 

att de anser scenariot vara etiskt och detta i stark enighet. Gruppen med svenska lärarstudenter 

har ett resultat vilket ligger 10 procentenheter lägre än specialpedagogikstudenterna, 90,81% 

angav att det är ett etiskt agerande i scenario 16. Vid en jämförelse mellan lärarstudenterna i de 

tre länderna är alla starkt eniga med avseende på att agerandet är etiskt.  

 

Utifrån scenario 28 är gruppen med specialpedagogikstudenter splittrad då 63,36% anser 

agerandet är etiskt. Vid en jämförelse mellan specialpedagogikstudenter och lärarstudenter i 

Sverige är de nästintill lika splittrade i sina ställningstaganden, det skiljer endast ungefär 2 

procentenheter mellan de båda gruppernas svar. Då vi jämför lärarstudenterna internationellt 
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ser vi att studenterna från Kina och USA anser scenariot vara oetiskt till skillnad från de svenska 

studenterna. Alla tre studentgrupperna visar dock på ett splittrat resultat.  

 

Tabell 1 Rättvisa/Bias 

  
Scenario Svenska 

spec.studenter  
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter  
(% etiskt,  
N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter  
(% etiskt,  
N=173) 

Kinesiska 
 lärarstudenter 
(% etiskt, 
N=174) 

16. En lärare låter en elev med 
läs- och skrivsvårigheter 
använda en ljudinspelare för att 
besvara de öppna frågorna på 
ett skriftligt 
samhällskunskapsprov.  
 

 
 
100% 
 

 
 
90,81% 

 
 
88,44% 

 
 
89,08% 

28. För att betygsätta en 
gymnasieelev med 
språksvårigheter, som läser en 
kurs i engelska i enighet med 
ämnesplanen, använder läraren 
samma kunskapskrav som 
övriga elever.  

 
 
63,36% 

 
 
61,22% 

 
 
36,99% 

 
 
37,36% 

 

Inom kategorin rättvisa/bias visar resultatet att de undersökta grupperna är säkra när det gäller 

vad som är etiskt rätt i samband med att låta elever med läs- och skrivsvårigheter använda 

ljudinspelare. När det gäller anpassning avseende på bedömningsform är alltså svaren eniga 

men däremot  när det gäller anpassning av bedömningsgrunder råder det oenighet om det är 

etiskt rätt eller fel. Detta med att anpassa bedömningsgrunder framkommer i resultatet från 

scenario 28, vilket visar att deltagarna är oeniga i sina ställningstaganden huruvida alla elever 

bedöms utifrån samma kunskapskrav. 

  

5.2 Betygskommunikation   
Scenario 9 berör betygskommunikation (tabell 2) och här var specialpedagogikstudenterna 

starkt eniga då 91,09% svarat att agerandet var etiskt.  Vid en jämförelse mellan 

specialpedagogikstudenternas ställningstagande och lärarstudenterna i Sverige så är även 

lärarstudenterna eniga då 77,55% har svarat att agerandet är etiskt. När de amerikanska och 

kinesiska lärarstudenterna jämförs med de svenska framkommer att de kinesiska studenternas 

resultat är splittrat då 55,17% svarat etiskt medan de amerikanska studenterna är starkt eniga 

då 94,22% svarat att agerandet i scenario 9 är etiskt. 
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Inom kategorin betygskommunikation visar specialpedagogikstudenterna stark enighet även i 

samband med scenario 19 då 81,19% svarat etiskt. Likaså de svenska lärarstudenterna var eniga 

där 75,51% svarar etiskt. Resultatet visar också att både de kinesiska och amerikanska 

studenterna är överens om att agerandet är etiskt då de svarat 93,68% respektive 97,11%, vilket 

är en stark enighet.  

 

Tabell 2 Betygskommunikation 

  
Scenario Svenska 

spec.studenter  
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter  
(% etiskt,  
N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter  
(% etiskt, 
N=173) 

Kinesiska 
lärarstudenter  
(% etiskt, 
N=174) 

9. En lärare talar om för 
eleverna vilka delar som är 
viktiga att lära sig inför ett 
slutprov.  
 

 
 
91,09% 
 

 
 
77,55% 

 
 
94,22% 

 
 
55,17% 

19. I början av terminen delar 
en lärare ut 
bedömningsmatriser för alla 
kursuppgifter. Läraren 
diskuterar sedan matriserna 
med eleverna och omarbetar 
dem utifrån deras synpunkter. 
Eleverna får sedan en slutlig 
version av 
bedömningsmatriserna som 
stöd i arbetet med 
kursuppgifterna.  

 
 
81,19%% 

 
 
75,51% 

 
 
97,11% 

 
 
93,66% 

   

När det gäller kommunikationen mellan lärare och elev angående vad eleven förväntas kunna 

eller vad som ingår i bedömningen visar resultatet att lärarna agerat etiskt enligt alla undersökta 

studentgrupper. De kinesiska studenterna anser det vara etiskt att informera om förväntningar 

och bedömningsmatriser i början av en termin men de visar ett splittrat resultat i samband med 

att lärare informerar elever om vad som är viktigt vid ett slutprov.  

 

 5.3 Betygsättning  

I samband med scenario 17 i kategorin om betygsättning (tabell 3) visar 

specialpedagogikstudenterna en god samstämmighet då 3,96% svarat etiskt vilket visar på en 

stark enighet där de alltså anser agerandet vara oetiskt. Vid en jämförelse mellan 

specialpedagogikstudenterna och de svenska lärarstudenterna visar de ett liknande resultat då 

det endast skiljer lite drygt 3 procentenheter.  Då de svenska lärarstudenterna jämförs med de 

amerikanska och kinesiska studenterna visar resultatet att de amerikanska studenterna är helt 
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oeniga då 52,02% svarat etiskt utifrån scenario 17.  Även bland de kinesiska lärarstudenterna 

visade resultatet på ett delat synsätt då 40,23% svarat etiskt. Resultatet visar en tydlig skiljelinje 

mellan svenska lärarstudenter och de amerikanska och kinesiska studenterna.  

 

Specialpedagogikstudenterna visar ett enigt resultat i samband med scenario 22 där 25,74% 

ansåg att agerandet var etiskt, vilket visar att majoriteten av deltagarna ser lärarens agerande 

som oetiskt. Av de svenska lärarstudenterna anser 36,73% att agerandet är etiskt vilket ger 

information om att majoriteten av de tillfrågade är oeniga. Vid en internationell jämförelse 

mellan de amerikanska och kinesiska lärarstudenterna är de båda grupperna eniga i att agerandet 

är etiskt och inom gruppen med kinesiska studenter råder dessutom en stark enighet till skillnad 

från de svenska lärarstudenterna vilka var oeniga. 

 

Tabell 3 Betygsättning 

  
Scenario Svenska 

spec.studenter  
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter  
(% etiskt,  
N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter  
(% etiskt, 
N=173) 

Kinesiska 
lärarstudenter  
(% etiskt, 
N=174) 

17. En lärare ger sänkt betyg för 
störande elevbeteende. 

 
3,96% 
 

 
7,14% 

 
52,02% 

 
40,23% 

22. En lärare tar hänsyn till 
elevernas ansträngningar i 
betygsättningen. 

 
25,74% 

 
36,73% 

 
73,99% 

 
95,40% 

 

Inom kategorin betygsättning kan vi se att de deltagande gruppernas ställningstaganden ser 

väldigt olika ut då resultatet visar att det bland deltagarna finns uppfattningar om att elevens 

ansträngning och beteende bör påverka betyget vilket då anses vara etiskt medan vi också har 

den andra ytterligheten där agerandet anses vara oetiskt. Det framkommer också en skillnad 

mellan de svenska specialpedagogikstudenterna och de svenska lärarstudenternas syn på 

störande elevbeteende (scenario 17) jämfört med elevers ansträngning (scenario 22), i 

förhållande till betygsättning. Resultatet visar att det råder större oenighet kring elever vilka 

anstränger sig medan det visar en större enighet i förhållande till störande elevbeteende. 

 

5.4. Allsidig bedömning  
När det gäller allsidig bedömning (tabell 4) och gruppen specialpedagogikstudenter var det en 

stark enighet då 99,00% ansåg att agerandet i samband med scenario 1 är etiskt. Då 

lärarstudenter jämförs visar resultatet att det finns en enighet mellan de olika grupperna inom 
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scenario 1 då de amerikanska studenterna svarar 95,95% och de kinesiska och svenska 

lärarstudenterna visar de 98,28% respektive 90,82%. vilket visar på en stark enighet inom 

samtliga grupper. 

 

Scenario 7 visar även det på en stark enighet hos specialpedagogikstudenterna vilka ansåg 

agerandet vara etiskt. Vid en jämförelse mellan specialpedagogikstudenternas och de svenska 

lärarstudenternas svar skiljer det 25 procentenheter och lärarstudenterna visar ett splittrat 

resultat på 58,16%. De kinesiska lärarstudenterna visar ett splittrat resultat då 68,97% anser 

läraren agerat etiskt till skillnad från de amerikanska lärarstudenter visat på en stark enighet då 

97,11% angett att agerandet är etiskt.   

 

Tabell 4 Allsidig bedömning 

 
Scenario Svenska 

spec.studenter  
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter  
(% etiskt,  
N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter  
(% etiskt, 
N=173) 

Kinesiska 
lärarstudenter ( 
% etiskt,  
N=174) 

1. En SO-lärare ger eleverna 
möjlighet att välja (skriftlig, 
muntlig redovisning eller 
estetisk uttrycksform) hur de vill 
redovisa vad de lärt sig av ett 
studiebesök på ett museum. 
 

 
 
99,00% 
 

 
 
90,82% 

 
 
95,95% 

 
 
98,28% 

7. En lågstadielärare använder 
sig av observations-checklistor, 
korta minnesanteckningar och 
intervjuer (elevsamtal) för att 
bedöma eleverna. 

 
 
83,16% 

 
 
58,16% 

 
 
97,11% 

 
 
68,97% 

 

När det gäller att låta eleverna välja redovisningsform var det en stark enighet hos grupperna 

men när det gällde lågstadielärarens olika arbetssätt för att samla information om elevens 

kunskapsnivå visade inte resultatet en lika stark enighet.  

  

5.5 Genomförande av standardiserade prov  
I samband med genomförande av standardiserade prov (tabell 5) och scenario 24 visar 

studenterna i specialpedagogik ett splittrat resultat på 66,33% vilket dock hamnar på den etiska 

sidan. De svenska lärarstudenterna är överens om att scenariot är etiskt med 75,51% vilket gör 

dem mer samstämmiga i detta fall jämfört med specialpedagogikstudenterna. Svenska och 

amerikanska lärarstudenter är överens då de anger att scenario 24 är etiskt medan de kinesiska 

lärarstudenterna, i likhet med de svenska, visar en större oenighet då resultatet ligger på 66,67%. 
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När det gäller scenario 35 anser 90,09% av specialpedagogikstudenterna att agerandet är etiskt 

vilket visar en stark enighet. Lärarstudenter från Sverige och USA är eniga i att agerandet är 

etiskt. De kinesiska lärarstudenterna visar ett splittrat resultat utifrån hur de tagit ställning då 

62,07% ansåg scenariot vara etiskt.  

 

Tabell 5 Genomförande av standardiserade prov 
  

Scenario Svenska 
spec.studenter 
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter 
(% etiskt, N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter 
(% etiskt, 
N=173) 

Kinesiska 
lärarstudenter 
(% etiskt, 
N=174) 

24. Inför ett test som genomförs 
för alla elever i en kommun låter 
en lärare sina elever göra en 
annan version av det testet som 
förberedelse. Den alternativa 
versionen prövar samma 
innehåll men består av andra 
frågor.  
 

 
 
66,33% 
 

 
 
75,51% 

 
 
80,92% 

 
 
66,67% 

35. Under ett prov lägger en 
lärare märke till att en elev har 
hoppat över en fråga och sedan 
råkat fylla i några av sina svar på 
fel rad. Läraren 
uppmärksammar eleven på 
misstaget och visar var eleven 
ska fylla i sina svar. 

 
 
90,09% 

 
 
83,67% 

 
 
86,71% 

 
 
62,07% 

 

 

Resultatet inom kategorin genomförande av standardiserade prov visar att det råder oenighet 

kring vad som är etiskt korrekt. Utifrån scenario 24 handlar osäkerheten om det är etiskt rätt att 

öva på likande uppgifter som själva provet har. I samband med själva provsituationen är 

grupperna mer starkt eniga om vad som är etiskt rätt eller fel förutom i gruppen med de 

kinesiska studenterna där de visar en mer splittrad syn. 

  

5.6 Förberedelser inför standardiserade prov  
När det gäller förberedelser inför standardiserade prov (tabell 6) kan man utifrån scenario 23 

och se att det råder en stark enighet inom gruppen specialpedagogikstudenter då 97,03% angav 

att agerandet är etiskt vilket även de svenska lärarstudenterna gjorde, där 81,63% svarat etiskt. 

Både studenter i specialpedagogik och lärarstudenter i Sverige är överens om att det är etiskt 

dock skiljer det ungefär 15 procentenheter mellan de båda grupperna. I den internationella 

jämförelsen med avseende på scenario 23 är alla grupper med lärarstudenter starkt eniga om att 

det är etiskt agerat.  
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Det råder även en stark enighet bland specialpedagogikstudenterna kring scenario 30 då 95,05% 

ansåg agerandet vara etiskt.  Även i en internationell jämförelse mellan grupperna med 

lärarstudenter råder en stark enighet. 

  

Tabell 6 Förberedelser inför standardiserade prov  
Scenario Svenska 

spec.studenter 
(% etiskt, 
N=101) 

Svenska 
lärarstudenter 
(% etiskt, N=98) 

Amerikanska 
lärarstudenter 
(% etiskt, 
N=173) 

Kinesiska 
lärarstudenter 
(% etiskt, 
N=174) 

23. En lärare ägnar en lektion åt 
att träna eleverna i strategier 
för att besvara provfrågor (t.ex. 
Inte lägga för mycket tid på en 
fråga, stryka orimliga 
svarsalternativ eller gissa).   
 

 
 
97,03% 
 

 
 
81,63% 

 
 
94,22% 

 
 
80,46% 

30. För att förbereda eleverna 
inför de nationella proven låter 
en lärare dem arbeta med 
exempeluppgifter, utgivna av 
ett läromedelsförlag, vars 
innehåll och form liknar 
uppgifterna på de nationella 
proven. 

 
 
95,05% 

 
 
91,84% 

 
 
87,28% 

 
 
83,91% 

 

Resultatet visar att det är en stark enighet hos specialpedagogikstudenter men även hos 

grupperna med lärarstudenter kring vad som är etiskt agerande vid förberedelser till 

standardiserade prov.  

  

5.7 Sammanfattning  

Inom flera kategorier råder en stark enighet kring huruvida agerandet anses vara etiskt eller 

oetiskt. När det gäller specialpedagogikstudenterna råder, utifrån de flesta kategorier, en stark 

enighet utifrån vad de anser vara etiskt rätt eller etiskt fel. Inom kategorierna 

betygskommunikation, betygsättning, allsidig bedömning samt förberedelser inför 

standardiserade prov är specialpedagogikstudenterna starkt eniga. Inom kategorierna 

rättvisa/bias samt genomförande av standardiserade prov visar specialpedagogikstudenterna ett 

mer splittrat resultat. Vid en jämförelse mellan specialpedagogikstudenterna och de svenska 

lärarstudenterna visar resultatet att ställningstagandena oftast följer varandra åt i förhållande till 

om de anser agerandet vara etiskt rätt eller fel men att det råder en lägre grad av enighet i 

samband med flera scenarier inom gruppen lärarstudenter från Sverige. Det finns ett scenario 

där specialpedagogikstudenterna visar ett mer splittrat resultat än de svenska lärarstudenterna, 
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scenariot berörde genomförande av standardiserade prov. När resultatet för grupperna med 

lärarstudenter från Sverige, USA och Kina studeras visar sig att samsyn råder utifrån vad som 

anses vara etiskt rätt eller fel i förhållande till några kategorier, däribland förberedelser inför 

standardiserade prov samt betygskommunikation även om de kinesiska studenterna visade ett 

mer splittrat resultat utifrån vissa scenarier. Resultatet visar också att det fanns flera kategorier 

där lärarstudentgrupperna visar olika uppfattningar om vad de anser vara etiskt rätt eller fel. 

Det fanns scenarier där två av lärarstudentgrupperna visade samstämmighet i sina 

ställningstaganden; Kina och USA, USA och Sverige samt Sverige och Kina. Utöver detta 

visade resultatet att det fanns scenarier där de tre gruppernas resultat hade stor spridning. 
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6       DISKUSSION  

Avsikten med denna studie är att undersöka och jämföra hur olika studenter tar ställning till 

etiska dilemman rörande bedömningssituationer och då i synnerhet i förhållande till arbetssätt 

och anpassningar gynnsamma för elever i svårighet. I följande avsnitt diskuteras resultatet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar med stöd av tidigare forskning.  

6.1 Enighet i gruppen specialpedagogikstudenter 

När det gäller specialpedagogikstudenterna råder, i de flesta kategorier, en stark enighet utifrån 

vad de anser vara etiskt rätt eller etiskt fel. Inom kategorierna betygskommunikation, 

betygsättning, allsidig bedömning samt förberedelser inför standardiserade prov är 

specialpedagogikstudenterna starkt eniga. Inom kategorierna rättvisa/bias samt genomförande 

av standardiserade prov visar specialpedagogikstudenterna ett mer splittrat resultat. Enligt 

Pope, Green, Johnsson & Mitchell (2009) handlar lärares etiska dilemman ofta om att de vill 

leva upp till institutionella krav men att dessa krockar med lärarens önskan och uppdrag om att 

inte skada elever, varken fysiskt eller psykiskt enligt principen, “do no harm” vilket även 

Yrkesetiska rådet (2014) lyfter fram. Vårt resultat visar att specialpedagogikstudenterna är 

samstämmiga kring vad de anser vara etiskt rätt eller etiskt fel inom de flesta områden i 

förhållande till undervisning och bedömning. Detta kan indikera att 

specialpedagogikstudenterna hittat ett sätt att förhålla sig till dilemman rörande just 

institutionella krav och vad som är etiskt rätt. Green et al. (2007) lyfter fram att överlag är detta 

ett område där lärare saknar ett gemensamt synsätt men våra resultat tyder på att 

specialpedagogikstudenterna alltså har hittat ett sätt att förhålla sig till denna problematik, vilket 

i enighet med Lindberg, Eriksson och Pettersson (2018) skulle kunna bero på att deras 

yrkeserfarenhet bidragit till att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Trots en fullständig 

enighet kring att en elev har rätt till anpassning vid en provsituation (scenario 16) visar resultatet 

en oenighet kring huruvida det är etiskt rätt att bedöma en elev med språkstörning utifrån 

samma kunskapskrav som övriga elever (scenario 28). Det indikerar att även 

specialpedagogikstudenterna balanserar mellan “do no harm” och “score pollution” och denna 

balansgång förstärker känslan av “moralisk stress” i enighet med Colnerud (2015). Vid 

betygsättning kan inga anpassningar göras eftersom det skulle bidra till score pollution (Green 

et al., 2007) utan alla elever bedöms i förhållande till de ämnesspecifika kunskapskraven utifrån 

Lgr 11 (Skolverket, 2018b). Enda möjligheten att bortse från någon del av ett kunskapskrav är 

att använda undantagsbestämmelsen enligt Skollagen (2010).  
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När det gäller anpassningar som stöd i undervisning eller vid provsituationer tolkar vi att 

specialpedagogikstudenternas ställningstaganden utgår från elevens behov, alltså det Colnerud 

(2017) beskriver som behovsprincipen. Vid betygsättning tolkar vi resultatet utifrån att 

majoriteten av specialpedagogikstudenterna istället följer likhetsprincipen vilken utgår ifrån att 

alla elever ska behandlas lika. Att man använder sig av likhetsprincipen vid betygsättning är en 

förutsättning för att bedömningen ska uppfattas som rättssäker. Colnerud (2017) beskriver detta 

förhållningssätt som procedural rättvisa då alla elever måste bedömas utifrån samma 

kunskapskrav men vi ser det som en risk att elever kan komma till skada utifrån principen “do 

no harm”. Utifrån Hirsh (2016) resonemang om att anpassa skolan till olika elevers behov och 

se motstridigheten som kompletterande attityder fungerar inte i samband med betygsättningen 

då systemet saknar en flexibilitet vid betygsättningen. 

6.2 Likheter och skillnader mellan de svenska studenterna  

Resultatet visar att de svenska lärarstudenternas ställningstaganden ofta liknar 

specialpedagogikstudenternas men det råder en lägre grad av enighet i samband med flera 

scenarier. Anledningen till detta skulle kunna vara en osäkerhet i förhållande till läraruppdraget 

vilket i sin tur kan bero på bristande undervisning kring betyg och bedömning inom 

lärarutbildningen vilket också Alm & Colnerud (2015) lyfter fram i sin studie. Att 

specialpedagogikstudenterna har en yrkeserfarenhet på minst 5 år, vilket är ett krav för att få 

påbörja vidareutbildningen inom speciallärarar- och specialpedagogprogrammet, kan också ha 

betydelse. Lindberg, Eriksson och Pettersson (2018) poängterar just detta och lyfter särskilt 

tidsaspekten då de menar att det tar tid för lärare att utveckla en bedömningskompetens. Inom 

svensk skolpolitik handlar debatten just nu om att de nationella kraven behöver bli tydligare 

och att kunskapskontroll är viktigt för att säkerställa elevernas utveckling (Regeringen, 2019; 

Silfver, Sjöberg & Bagger, 2016). Vi tror i likhet med Silfver et al. (2016) att dessa ökade krav 

bidrar till att lärare oftare hamnar i olika etiska dilemman, om inte tydligare riktlinjer kring 

etiken presenteras eller möjlighet ges till att problematisera och samtala kring hur lärare ska 

förhålla sig i relation till bedömning och betygsättning (Johnsson, Liu & Burgess, 2017; Liu, 

Johnsson & Fan, 2016; Zandén, 2018). Speciallärare och specialpedagoger har flera års 

erfarenhet av undervisning och bedömning samt specialpedagogisk vidareutbildning och utifrån 

detta anser vi, i likhet med Skolverket (2018) att de skulle kunna fungera som ett stöd för lärare 

i förhållande till etiska dilemman och framförallt i samband med bedömning och undervisning 

av elever i svårighet då detta enligt Atjonen (2018) anses vara extra utmanande för lärare. Dock 

visar vårt resultat att det finns områden där även specialpedagogikstudenterna visar en 
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osäkerhet vilket innebär att vi ser behov av tydligare direktiv kring exempelvis 

undantagsbestämmelsen. 

  

Inom kategorin betygskommunikation visar resultatet att både specialpedagogikstudenterna 

och lärarstudenterna var eniga i att agerandet var etiskt, dock var gruppen med 

specialpedagogikstudenter starkt eniga tillskillnad från lärarstudenterna. Inom kategorin 

betygsättning, och då specifikt scenario 22, där läraren tar hänsyn till elevers ansträngningar i 

betygsättningen visar resultatet att de svenska lärarstudenterna är mer splittrade i sina 

ställningstaganden jämfört med specialpedagogikstudenterna då de visar en enighet i frågan. 

Om lärare väljer att höja en elevs betyg på grund av ansträngning även om eleven inte presterat 

på rätt nivå finns det risk för “score pollution” där skötsamma elever får betyg trots att de inte 

uppnått kraven. Att använda sig av behovsprincipen vid betygsättning kan medföra att eleverna 

slutar att lita på rättsäkerheten i betygen vilket Colnerud (2017) menar är en risk. Klapp 

Lekholm (2013) har också sett att det vid betygsättning är svårt för lärare att bortse från elevers 

personliga egenskaper och särskilt i förhållande till elever i svårighet. Det förekommer att lärare 

använder sig av en kompensatorisk betygsättningspraktik där elevers ansträngning väger upp 

en viss kunskapsbrist. 

  

När det gäller kategorin allsidig bedömning, scenario 7, där olika sätt att samla information om 

elevens kunnande berörs, visar specialpedagogikstudenterna en stark enighet medan 

lärarstudenterna är splittrade i sina ställningstaganden. Inom kategorin genomförande av 

standardiserade prov handlar scenario 24 om att genomföra en annan version av ett test som 

förberedelse. Resultatet visar att specialpedagogikstudenterna är mer splittrade i sina 

ställningstaganden då lärarstudenterna visar en enighet. I förhållande till detta scenario ser vi 

det som intressant att lärarstudenterna anser det etiskt att genomföra ett prov för att träna 

eleverna medan specialpedagogikstudenterna är mer splittrade. Vi ser att detta kan tolkas på 

olika sätt då det kan tyckas etiskt fel att genomföra flera prov bara för att kunna mäta elevernas 

prestationer vilket också i enighet med Pettersson (2013) ger eleverna en missvisande bild av 

vad som är viktigt. Det kan även ses som ett relevant sätt att göra eleverna bekväma i formen 

och på så vis förbereda dem inför det “verkliga” provet. 

6.3 Likheter och skillnader mellan studenter från Sverige, USA och Kina  

I gruppen lärarstudenter från Sverige, USA och Kina finns det frågor där samsyn råder kring 

vad som anses vara etiskt rätt eller fel. Detta gäller exempelvis kategorierna förberedelser inför 
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standardiserade prov samt betygskommunikation även om de kinesiska studenterna visade ett 

mer splittrat resultat utifrån vissa scenarier. Inom kategorin rättvisa/bias scenario 28, vilket 

handlar om att alla elever bedöms utifrån samma kunskapskrav, visade de tre studentgrupperna 

ett splittrat resultat där de kinesiska och amerikanska studenterna ansåg agerandet vara oetiskt 

medan de svenska lärarstudenterna ansåg det vara etiskt. Vi tycker oss se att lärarstudenter från 

USA och Kina tar ställning utifrån det Colnerud (2017) benämner som behovsprincipen då 

deras ställningstaganden visar att alla elever inte bör bedömas utifrån samma kunskapskrav. 

Här är även en viktig aspekt att kunskapskrav och bedömningskriterier inte är skrivna på samma 

sätt i de olika länderna (Sun & Cheng, 2013; Brookhart, Bowers & McMillan, 2016). Detta 

resultat kan vidare tolkas som tecken på att de svenska lärarstudenterna inte ställer sig kritiska 

till de institutionella kraven utifrån vad som kan anses vara etiskt rätt för eleven, för att inte ta 

skada. De svenska lärarstudenterna vill skapa procedural rättvisa för eleverna och agerar då 

genom att följa riktlinjerna i kriterier och kunskapskrav.  

 

Även inom kategorin betygsättning framkom skillnader mellan lärarstudenterna. De svenska 

lärarstudenterna var splittrade men ansåg det vara etiskt fel att ta hänsyn till elevernas 

ansträngningar i samband med betygsättning, scenario 22. De amerikanska och kinesiska 

studenterna ansåg snarare att agerandet är etiskt, vilket de var eniga respektive starkt eniga i. 

De amerikanska och kinesiska studenternas agerade kan förstås utifrån begreppet 

kompensatorisk betygsättning vilket Klapp Lekholm (2013) beskriver och som i sin tur kan leda 

till score pollution. Detta skulle kunna bero på att bedömningskriterierna inte är lika starkt 

förankrade i skolsystemen i USA och Kina som i Sverige (Sun & Cheng, 2013; Brookhart, 

Bowers & McMillan, 2016). Scenario 17 hör också till kategorin om betygsättning och handlar 

om huruvida störande beteende ska påverka betyget eller inte. Här visar de tre grupperna att de 

har olika syn utifrån vad som är etiskt rätt eller fel. De kinesiska och amerikanska studenterna 

visar båda ett splittrat resultat där de kinesiska studenterna ansåg agerandet vara etiskt fel medan 

de amerikanska studenterna ansåg det vara etiskt rätt. De svenska lärarstudenterna ansåg 

agerandet vara etiskt fel och de var starkt eniga i detta till skillnad från de amerikanska 

studenterna. När det gäller betygsättning ser vi att de svenska lärarstudenterna utgår från 

likhetsprincipen vilket i sin tur gynnar procedural rättvisa. Detta tror vi kan bero på att den 

svenska skolan skiftat fokus från undervisande till kunskapsmätande vilket även Lindberg 

(2018) lyfter fram kan ha bidragit till att stärka kunskapskravens betydelse. Detta gynnar dock 

inte elever i svårighet då den ökade kunskapsmätningen och kontrollen blir mer summativ och 
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sker på bekostnad av den undervisning och formativa respons som eleverna är i behov av men 

det gynnar dock en rättssäker bedömning (Atjonen, 2018; Colnerud 2017).  

 

6.4 Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis ser vi att specialpedagogikstudenterna är eniga i förhållande till 

undervisning och bedömning vilket skulle kunna indikera att de hittat en god balans mellan 

institutionella krav och yrkesuppdraget, att inte någon elev ska komma till skada. Däremot är 

det etiken ”do no harm” som läggs åt sidan för att göra en rättssäker kunskapsbedömning. 

Därför tycker vi oss se behov av att stärka etikens position inom läraryrket och i dess 

styrdokument. Vi anser i likhet med Atjonen (2018) att betygsättning av alla elever behöver 

kunna ske mer humant då dagens verktyg med tillhörande undantagsbestämmelse utgör ett för 

snävt verktyg där många elever inte kan passera och kunskapsbedömningen gör att elever tappar 

tron på sin egen förmåga. Undatagsbestämmelsen blir, istället för ett sätt att kompensera elever 

i svårighet, ytterligare en bidragande orsak till lärares etiska dilemman i förhållande till 

bedömning. Vi anser att betygssystemet i stort behöver kunna inkludera elever i svårighet. 

Undantagsbestämmelsen räcker inte till, alltså finns det behov av tydligare riktlinjer kring vad 

som är etiskt i förhållande till betygsättning av elever i svårighet. 

 

I och med att lärarstudenterna har haft en lägre grad av enighet i en stor del av scenarierna kan 

vi även se att det finns ett behov av ytterligare kunskap om yrkesetik, bedömning och 

betygsättning till lärarstudenter under deras utbildning. Denna oenighet indikerar också att det 

finns behov av handledning och stöd i samband med olika bedömningsdilemman vilket vi ser 

att specialpedagogikstudenterna, med både sin påbyggnadsutbildning och yrkeserfarenhet, kan 

bidra med. Vi ser dock, vilket vi varit inne på tidigare, att specialpedagogikstudenterna visar en 

osäkerhet i vissa frågor, vilket indikerar att det finns ett behov av ytterligare stöd för 

specialpedagogikstudenterna då de ska kunna handleda lärare i dessa frågor. Detta stöd skulle 

kunna vara liknande den mall Johnson et al. (2017) redogjorde för angående samtal kring 

bedömningsprocessens dilemman. Vidare tror vi även att mer kunskap och förståelse kring 

elever i svårighet behövs samt att lärarens yrkesetik behöver få en mer framträdande roll i 

styrdokumenten i förhållande till betygsättning och bedömning.  

 

Vi ser en stark samstämmighet kring att de svenska lärarstudenterna anser det vara etiskt rätt 

att strikt följa direktiven vid betygsättning vilket inte de amerikanska och kinesiska studenterna 
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visade utan de ansåg det vara mer etiskt att ta hänsyn till individens förutsättningar, beteende 

eller ansträngning. Brookhart et al.  (2016) poängterar att amerikanska lärares bedömning inte 

alltid visar vad en elev kan och är heller inte rättssäker eller likvärdig men de tror att man kan 

komma tillrätta med denna godtyckliga bedömning om lärare får tydligare bedömningskriterier.  

 

Generellt sett så ser vi att specialpedagogikstudenterna antar ett relationellt synsätt i förhållande 

till skola och undervisning, men vi kan även se att gruppen intar ett mer kompensatoriskt synsätt 

i förhållande till betygsättning och nationella prov, vilket vi tolkar som att de institutionella 

kraven och riktlinjerna anses vara viktigare än skolans värdegrund. Vi tror i likhet med Silfver 

et al. (2016) att svenska lärare och även lärarstudenter är plikttrogna och vill göra rätt utifrån 

nationella krav. Principen om procedural rättvisa vilken Colnerud (2017) lyfter fram blir 

vägledande för många lärare även om de kanske anser att agerandet strider mot den yrkesetiska 

principen ”do no harm” (Green et al., 2007). Om tydligare riktlinjer kring etiska principer 

utvecklades och skrivs fram på ett tydligt sätt utifrån lärarens uppdrag tror vi att de svenska 

lärarna skulle agera utifrån dem. Både de svenska lärarstudenterna och 

specialpedagogikstudenterna, anser vi skulle behöva vara mer kritiska till de direktiv lärare har 

att förhålla sig till, i enighet med Colnerud och Granström (2002) då dessa direktiv inte alltid 

är formulerade utifrån principen “do no harm”.  

 

I vår studie gör vi jämförelser mellan länder med olika bedömnings- och betygssystem. Det är 

viktigt att ha i åtanke att  bedömningssystemen som är aktuella i de olika länderna naturligtvis 

påverkar vad lärare uppfattar vara etiskt eller oetiskt. Vi anser ändå att det är viktigt att belysa 

etiken kring klassrumsbedömning och att vi ser ett behov av tydliga etiska riktlinjer kring 

bedömning så att elever inte ska komma till skada i en alltför rigid bedömningsprocess. Att 

följa institutionella riktlinjer utan att ha etiken i åtanke tror vi kan vara en risk om inte 

yrkesetiska principer kring bedömning får en mer central roll i lärarens utbildning och uppdrag.  
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7       FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Utifrån denna studie ser vi att vidare studier kan bidra med mer kunskap om etiska dilemman 

vid bedömningar. Att då vidareutveckla och anpassa olika scenarier ännu mer till de situationer 

där det framkommit att det råder en osäkerhet kring hur man bör agera vid bedömning och 

framför allt vid betygsättning, skulle kunna bidra med mer kunskap. Ytterligare en möjlighet 

skulle kunna vara att ta del av yrkesverksamma lärares ställningstaganden i samband med etiska 

bedömningsdilemman. Lärarna skulle kunna bidra med mer kunskap om den yrkesetik lärare 

utvecklar utifrån sin erfarenhet, vilket i sin tur skulle vara ett värdefullt bidrag att använda för 

utvecklandet av yrkesetiska riktlinjer vid bedömning. Dessa skulle i sin tur kunna användas vid 

lärarutbildning samt vid fortbildning av yrkesverksamma. Yrkesverksamma lärares 

ställningstaganden skulle också bidra med kunskap om vilka situationer i det vardagliga 

bedömningsarbetet det råder konsensus kring samt de situationer där det förekommer en större 

oenighet.   

 

Extra anpassningar är något skolor ska göra för att undervisningen ska bli tillgänglig för alla 

elever. Ett etiskt dilemma är att veta vad som är en anpassning och vad som är en otjänst, alltså 

att eleven får för mycket hjälp. Detta skulle vara intressant att diskutera med verksamma lärare, 

speciallärare och specialpedagoger i form av fokusgruppsintervjuer för att komma åt hur de 

pratar om anpassningar för att på så sätt ta del av deltagarnas uppfattningar.   

 

Utifrån insamlad data i denna studie skulle det även vara intressant att jämföra ytterligare inom 

gruppen specialpedagogikstudenter och då jämföra mellan grupperna specialpedagog- och 

speciallärarstudenterna för att se vilka likheter och skillnader det finns i deras 

ställningstaganden. Det är också av intresse att se på likheter och skillnader bland de 

ställningstaganden som görs utifrån var specialpedagogikstudenternas lärarerfarenhet främst 

kommer ifrån: F-5, 6-9 eller gymnasiet då dessa olika erfarenheter påverkar erfarenheter av 

bedömning och betygsättning.   
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9       BILAGOR 
 

Bilaga1: Webbenkät 
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Bilaga 2: Våra 12 scenarier 

 

1. En SO-lärare ger eleverna möjlighet att välja (skriftligt, muntlig redovisning eller estetisk 

uttrycksform) hur de vill visa vad de lärt sig av ett studiebesök på ett museum. 

 

 

7. En lågstadielärare använder sig av observations-checklistor, korta minnesanteckningar och 

intervjuer (elevsamtal) för att bedöma eleverna. 

 

 

16. En lärare låter en elev med läs- och skrivsvårigheter använda en ljudinspelare för att 

besvara de öppna frågorna på ett skriftligt samhällskunskapsprov. 

 

17. En lärare ger sänkt betyg för störande elevbeteenden. 

 

 

22. En lärare tar hänsyn till elevernas ansträngningar i betygsättningen. 

 

23. En lärare ägnar en lektion åt att träna eleverna i strategier för att besvara provfrågor (t.ex. 

inte lägga för mycket tid på en fråga, stryka orimliga svarsalternativ eller gissa). 

 

24. Inför ett test som genomförs för alla elever i en kommun låter en lärare sina elever göra en 

annan version av det testet som förberedelse. Den alternativa versionen prövar samma 

innehåll men består av andra frågor. 

 

28. För att betygsätta en gymnasieelev med språksvårigheter, som läser en kurs i engelska i 

enlighet med ämnesplanen, använder läraren samma kunskapskrav som för övriga elever. 

 

 

30. För att förbereda eleverna inför de nationella proven låter en lärare dem arbeta med 

exempeluppgifter, utgivna av ett läromedelsförlag, vars innehåll och form liknar uppgifterna 

på de nationella proven. 

 

32. För att minimera att eleverna gissar på ett prov med flervalsfrågor meddelar en lärare att 

hon gör större poängavdrag för felaktiga svar än för inget svar alls. 

 

33. För att uppmuntra till livliga diskussioner i engelska låter en gymnasielärare elevernas 

deltagande på lektionerna utgöra 30% av betygsunderlaget. 

 

34. På en gymnasieskola får en framstående sistaårselev hjälpa till lite grand som 

lärarassistent. Som en del av sina uppgifter får eleven rätta och betygsätta prov med fasta 

svarsformat (t ex flervalsfrågor) som andra elever har gjort. 

 

35. Under ett prov lägger en lärare märke till att en elev har hoppat över en fråga och sedan 

råkat fylla i några av sina svar på fel rad. Läraren uppmärksammar eleven på misstaget och 

visar var eleven ska fylla i sina svar. 

 

  



44 
 

Bilaga 3: Missivbrev 

 

Hej! 

  

Här kommer länken till webbenkäten. Frågorna i enkäten är översatta till det svenska språket 

och  det svenska skolsystemet utifrån en studie som genomförts i USA och Kina. Syftet med 

enkäten är att studera svenska lärarstudenters, specialpedagog- och speciallärarstudenters syn 

på vad som är etiskt och oetiskt i förhållande till lärares arbete med bedömningar i skolan. Detta 

medför att du som läser inom området förskollärare inte är berörd av frågorna och därför inte 

ska genomföra enkäten.  

  

Det tar ca 15 minuter att genomföra hela enkäten och vår förhoppning är att du kan avvara den 

tiden för att svara på frågorna. På så vis hjälper du oss att få underlag till vårt examensarbete 

samt att du bidrar till ny kunskap av vikt för svensk lärarutbildning och vidare samtal om 

yrkesetiska dilemman.  

  

Som vid all forskning är det helt frivilligt att delta. 

  

Svara vänligen på enkäten genom att klicka på länken. Kom ihåg att avsluta med att klicka på 

”skicka in enkät/submit-survey”. 

  

  

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter! 

  

Mvh 

  

Sandra Franzén & Ida Striem 

 

Specialpedagogprogrammet  
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