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Abstrakt 
Examensarbetet syftar till att beskriva och analysera yngre elevers uttryck av etisk 
argumentation och logiskt tänkande från studiens inledningsskede till dess slutskede fem 
veckor senare, samt till att undersöka och beskriva vilken betydelse bild kan ha som 
uttrycksmedel vid etisk argumentation, för elever i lägre årskurser. Vidare syftar arbetet till att 
besvara hur ett passande arbetssätt och innehåll skulle kunna utformas för att elever i de lägre 
årskurserna ska utveckla sin etiska argumentation och sitt logiska tänkande, samt sin förmåga 
att uttrycka sig inom dessa två områden. Inom centrala delar av studien har jag använt mig av 
relevanta steg inom kvalitetsredovisning i avsikt att försäkra arbetets validitet och reliabilitet, 
och datainsamlingen har skett genom observationer, kvalitativa intervjuer, enkäter och 
gruppsamtal. Arbetet genomfördes i en skolklass, årskurs 2, under fem veckors tid, och 
resultaten har visat en ansenlig positiv förändring i elevernas uttryck av skriftlig etisk 
argumentation. Exempelvis har antalet elever som skriftligt har uttryckt argument för 
ställningstaganden ökat i stor utsträckning. Intressanta slutsatser gällande bildens betydelse 
för etisk argumentation har även dragits, då resultatet indikerar att sätten vilka eleverna 
använder bilden på i vissa fall kan sorteras in i tre olika kategorier: förtydligande, 
förstärkande och stödjande.  
 
Nyckelord: filosofi med barn, etik, värdegrund, filosofiska samtal, kritiskt tänkande, logik, 
bild, uttrycksmedel, språkutveckling, argumentation. 
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Förord 
Arbetet med filosofi med barn kan över lag sägas ha varit mycket givande. Bland annat har 
det varit intressant att tillämpa och anpassa filosofiundervisning till lägre åldrar och se att 
även yngre elever med glädje och entusiasm kan ta till sig och intressera sig för etiska och 
logiska frågor. Detta har fått mig att än mer betrakta yngre elever som mer kompetenta än jag 
uppfattar att många ser dem idag. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till mer av ett sådant 
förhållningssätt bland läsarna.  

Jag vill tacka eleverna, läraren och skolan i vilken jag utförde mitt arbete, för att jag fick 
stort stöd, tillit och fria händer, trots att ansatsen att arbeta om filosofi med barn ännu är något 
ovanlig i Sverige. Vidare vill jag tacka min handledare Anders Persson, som alltid givit sitt 
varma stöd och som tillsammans med Liza Haglund välkomnat mig till Södra teatern, vilket 
har inspirerat mitt arbete i grunden. Jag vill även uttrycka min tacksamhet till Ann Sidén, 
Jillian Campana och Ulla Wiklund för deras inspirerande tankar om estetiska uttrycksformer 
och slutligen till Viktor Gardelli, som alltid ger stöd och goda råd. 
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Inledning 
I stora delar av Lärarutbildningen har det etiska perspektivet varit grundläggande. I 
styrdokument, såsom kursplanerna för grundskolan och Lpo 94, är det tydligt att riktlinjer 
gällande värdegrund, kritiskt tänkande, språkutveckling, ett demokratiskt arbets- och 
förhållningssätt samt tolerans inför oliktänkande är fem mycket centrala aspekter både 
generellt och för ett stort antal specifika ämnen inom skolverksamheten. Genom mina studier 
i filosofi (filosofie kandidatexamen i filosofi och pågående filosofie magisterexamen i 
praktisk filosofi), såg jag en stor och intressant möjlighet att förena lärande och filosofi, 
genom att föra filosofiska samtal med elever inom skolverksamheten. Detta arbete skulle 
kunna inkludera samtliga av dessa fem aspekter och skulle därför kunna vara oerhört relevant 
för skolverksamheten över lag. 

Jag har även deltagit i filosofen Anders Perssons och filosofipedagogen Liza Haglunds 
verksamhet ”Ung filosofi” vid Södra teatern i Stockholm under vårterminen och höstterminen 
2008, där ett flertal barn- och ungdomsgrupper i åldrarna 9–18 år fått möjlighet att under 
handledning av ledarna föra filosofiska samtal med varandra. Detta ökade mitt intresse för 
verksamheten, och gav mig flera viktiga inslag i hur mitt eget arbete skulle kunna bedrivas. 
En skillnad som är relevant är att den verksamhet jag avsåg bedriva skulle förekomma i en 
skolverksamhet, till skillnad från Haglunds och Perssons. 

Slutligen deltog jag under höstterminen 2007 och vårterminen 2008 i några olika 
verksamheter kring estetiska uttrycksformer vid Luleå tekniska universitet, vilket kom att få 
en betydande inverkan på valet av arbetssätt i mitt examensarbete. Jag deltog vid några 
tillfällen i ett nationellt språkutvecklingsprojekt på uppdrag från Myndigheten för 
skolutveckling som bedrevs på fem olika lärosäten i Sverige, däribland projektet 
”Språkrymden” på Luleå tekniska universitet. Inom projektet höll Ulla Wiklund 
(utvecklingskonsulent på Rikskonserter) en föreläsning under höstterminen 2007 för samtliga 
av projektets deltagare om ”den lydiga kreativiteten”. Fokus låg bl.a. på didaktiska perspektiv 
på olika estetiska uttrycksformer. Inom Språkrymden deltog jag även i ett seminarium om 
drama som pedagogiskt verktyg, lett av dramapedagog Ann Sidén. Under vårterminen 2008 
deltog jag också i ett doktorandseminarium i pedagogisk drama lett av Jillian Campana (ass. 
professor i drama vid University of Montana, USA), inom kursen ”Metoder för multimodala 
forskningsdata” på Institutionen för pedagogik och lärande. 

Allt detta har bidragit till att mitt intresse har ökat för att studera hur unga elever i en klass 
skulle utvecklas genom att få möjlighet att delta i en filosofisk undervisningsform, som till 
stor del skulle utgå från filosofiska samtal med etiska aspekter – med grund i elevernas egna 
tankar och funderingar – och som också skulle innehålla olika uttrycksmedel såsom bild, tal 
och skrift. Frågor kring om, respektive hur, en kombination av en lärande och en filosofisk 
verksamhet skulle kunna bidra till utformning av en undervisning som tillgodoser vissa av 
målen i styrdokumenten blev då aktuella. Mitt intresse väcktes för att praktiskt undersöka om 
det finns en möjlighet att därigenom kombinera de fem aspekterna jag nämnde tidigare, dvs. 
värdegrund, kritiskt tänkande, språkutveckling, ett demokratiskt arbets- och förhållningssätt, 
samt tolerans inför oliktänkande. Jag har dock valt att avgränsa mitt arbete till att behandla de 
tre första aspekterna, dvs. värdegrundsfrågor, kritiskt tänkande och språkutveckling. Vidare 
har undervisningssättet jag har använt mig av bestått av ett mycket stort elevinflytande, och 
därmed har även en demokratisk aspekt ingått. Det som skiljer min studie från andra studier 
jag funnit (vilka beskrivs nedan under ”Filosofi med barn och pedagogik” under ”Bakgrund”) 
är att min innehåller flera varierande arbetssätt och uttrycksformer. I tidigare studier som jag 
funnit har visserligen både samtal, skrift och filosofiska lekar av dramaturgiskt karaktär 
förekommit, men jag använder mig av samtal, bild, skrift, filosofiska lekar och egenskapade 
ljudberättelser. Jag har även inkluderat bild som uttrycksform, vilket är mer ovanligt inom 
fältet filosofi med barn. Jag har kombinerat flera olika sätt att bedriva undervisningen, där jag 
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dels har utgått från specifika texter som incitament till diskussion, dels följer Haglunds och 
Perssons exempel med de filosofiska samtalen och dels arbetar med bilden som uttrycksform. 
Detta för att tillgodose flera olika elevers behov, då vissa trivs bättre med att föra muntliga 
diskussioner och vissa trivs bättre med att göra reflektioner via skrift eller bild. Allt detta har 
jag sammanslagit till en undervisningsform, fastän en mycket varierad sådan, som för 
eleverna är känd som ”Tankens timme”. Om en sådan kombinerad undervisningsform skulle 
ha goda resultat, skulle detta vara mitt bidrag till en skola för alla.  
 
 
Syfte  
Studien syftar till att undersöka om och i så fall hur eleverna i en skolklass (årskurs 2), genom 
att delta i undervisning i filosofi under fem veckors tid, förändrar sitt uttryck av kritiskt 
tänkande, i form av etisk argumentation och logiskt tänkande, från studiens inledningsskede 
till dess slutskede. Vidare avser jag undersöka vilken betydelse bild som uttrycksmedel har 
för eleverna i klassen vid etisk argumentation. Slutligen syftar studien till att kritiskt granska 
och utvärdera mitt tillvägagångssätt i undervisningen, gällande såväl arbetssätt som innehåll, 
för att kunna formulera en hållbar slutsats om ett utvecklande arbetssätt och innehåll för 
elever i lägre årskurser gällande språkutveckling, logiskt tänkande och etisk 
argumentationsförmåga. Följande frågeställningar avser jag besvara: 
 

1. Hur uttrycker eleverna i klassen etisk argumentation och logiskt tänkande i 
inledningsskedet av studien respektive i slutet av studien? Sker det någon förändring, 
och vilka slutsatser kan i så fall dras av denna förändring?  

 
2. Vilken betydelse har bild som uttrycksmedel vid etisk argumentation för eleverna i 

klassen? 
 

3. Hur skulle ett passande arbetssätt och innehåll kunna utformas för att elever i de lägre 
årskurserna ska utveckla sitt logiska tänkande, sin etiska argumentation samt sin 
förmåga att uttrycka sig inom dessa två områden? 

 
 
Litteraturanalys 

Teorier, tidigare forskning och aktuell lagstiftning 

Filosofi med barn och pedagogik 
Enligt Costello (2000) har stort intresse ägnats åt undervisning i filosofi och kritiskt tänkande 
av forskare såväl som lärare i USA under 1980- och 1990-talen, och det har därigenom talats 
om att en sådan undervisning ska inkluderas i den reguljära undervisningen. Exempelvis har 
en pionjär inom filosofi för unga, Matthew Lipman (2003), visat stort intresse för området. 
Filosoferna Malmhester och Ohlsson (1999) beskriver hur de i en svensk forskningsansats 
gällande filosofi med barn delvis har använt sig av Lipmans metoder för att arbeta med 
filosofi med barn, vilka Lipman har utvecklat vid IAPC (The Institute for the Advancement of 
Philosophy for Children). Metoderna bygger till stor del på speciella texter som tar upp 
filosofiska frågor och problem, men även vissa filosofiska lekar, och till detta har Lipman 
även utarbetat handledningar. Resultaten av ett flertal forskningsansatser med utgångspunkt i 
IAPC:s metoder, exempelvis Curtis (1980), har indikerat att deltagarna utvecklar sitt logiska 
och kritiska tänkande samt sociala färdigheter av olika slag. I England har intresset varit stort, 
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om än inte lika utbrett som i USA. Enligt Costello (2000) har emellertid intresset varit större 
för undervisning i äldre årskurser, och det har därför fattats viss forskning inom de lägre 
årskurserna. Det har även funnits ett intresse för filosofi för unga i Norden, bl.a. i Finland där 
Hannu Juuso (2007) har skrivit sin doktorsavhandling Child, Philosophy and Education i 
ämnet. I Norge är filosofiämnet avsevärt mycket mer utbrett än i Sverige, men även i Sverige 
har filosofiundervisningen tilldelats intresse under 1980- och 1990-talen, vilket har lett till 
forskningsprojekt med mycket intressanta resultat. 

I Filosofi med barn beskriver författarna Malmhester och Ohlsson (1999) ett 
forskningsprojekt bedrivet från 1989 till 1994 i två lågstadieskolor i Stockholm, i vilket 
Ragnar Ohlsson varit projektledare. Projektet syftade bl.a. till att besvara frågeställningarna: 
Är det meningsfullt att föra filosofiska samtal med barn? Vilka effekter kan sådana samtal ha 
på barns utveckling? Inom projektet har regelbunden filosofiundervisning bedrivits (två 
lektionstillfällen i veckan) under flera år, till stor del i form av filosofiska samtal med 
utgångspunkt i speciella texter utformade i Lipmans regi samt filosofiska lekar. Flera 
relevanta resultat har erhållits genom dessa undersökningar. Bl.a. har försöksklassen redan 
efter ett år skiljt sig från kontrollklassen i aspekten att den tidigare lättare kan diskutera sig 
fram till lösningen av ett problem, och detta gäller inte endast filosofiska problem, utan även 
exempelvis matematiska och sociala problem. Dessa skillnader kvarstod även i årskurs 5, då 
en kontroll gjordes återigen. Eleverna i försöksklassen hade även en större förmåga att lyssna 
till andras argumentation och ta till sig argument på det sätt att de kunde ändra sin egen 
ståndpunkt. Samtidigt krävde de också i större utsträckning argument för olika ståndpunkter 
vid diskussioner. 

Malmhester och Ohlsson (1999) tar utgångspunkt bl.a. i resultatet av sitt forskningsprojekt, 
och menar att filosofin fyller en viktig roll i skolverksamheten. De poängterar att de två 
generella målen för skolan, som beskrivs nedan, är något som filosofin kan bistå med att 
uppfylla: 

 
Det finns två övergripande mål för den svenska skolan: dels skall barnen fostras till 
tolerans inför oliktänkande, dels skall de bibringas förmågan till kritiskt och 
självständigt tänkande. Dessa två mål tycks svåra att förena. Men i filosofiska samtal – 
och nästan bara där – förenas de på ett naturligt sätt. […] Filosoferande kräver 
lyhördhet, tolerans och kritiskt sinne. (Malmhester & Ohlsson, 1999, s. 18) 

 
Enligt Malmhester och Ohlsson är lärarens roll inte auktoritär, utan istället jämställd i 

förhållande till eleverna, då ingen av parterna vet svaren på frågorna. Alla parter försöker 
gemensamt söka sig fram till ett välgrundat svar på en frågställning. Med grund i detta skriver 
författarna följande:  
 

Filosofiska samtal skulle därför kunna bidra till att göra eleverna mer självständiga och 
mindre auktoritetsbundna. Det uppfattar vi som särskilt viktigt i en tid när vi 
översvämmas av ”information”. Att kunna sortera och ta ställning till budskap blir allt 
viktigare, särskilt när vår vardag invaderas av reklam, åsikter, information, lösryckta 
uppgifter om forskning och nya vetenskapliga rön. Förmågan att själv söka information 
med hjälp av de nya tekniska hjälpmedel som står till buds måste kombineras med en 
träning att själv värdera och ta ställning till de påståenden som förs ut. (Malmhester & 
Ohlsson, s. 19) 

 
Detta tyder på att filosofin kan ha en central plats att fylla i dagens samhälle, i vilket 
informationsflödet är så pass stort, och vikten av att kunna sålla relevanta fakta ökar. Att 
kunna argumentera för en ståndpunkt är viktigt, redan i de tidigare åren, och en utveckling i 
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rätt riktning kan vara att tillåtas föra argumenterande samtal om etiska frågor samt andra 
filosofiska frågor inom andra områden.  

Författarna Liza Haglund och Anders Persson (2004) berättar i Öppet sinne, stor respekt 
utifrån lång erfarenhet om den filosofiverksamhet för barn och ungdomar som de bedrivit på 
Södra teatern i Stockholm. Boken är skriven på uppdrag av Rädda barnen och är en 
handledning för att arbeta med ungas förståelse av Barnkonventionen genom filosofiska 
samtal. Författarna beskriver den ”undersökande gemenskapen”, där samtalet bl.a. bygger på 
att eleverna, tillsammans med varandra och läraren, undersöker frågor gemensamt, utan att ett 
färdigt svar är fastställt. På följande sätt beskrivs vad filosoferande innebär: ”Att filosofera 
innebär att man tillåter sig att ifrågasätta till och med det allra mest självklara. Det ingår i 
spelet att vända på varje sten, med utgångspunkt från att vi inte i förväg kan veta vad som 
ligger därunder.” (Haglund & Persson, 2004, s. 12) Vidare säger författarna även att: ”Ett […] 
syfte med att filosofera med barn utgår från idén om att skapa möjligheter för barn att tala om 
sådant som det vanligtvis inte finns plats för i skolsammanhang” (Haglund & Persson, 2004, 
s. 12).  

Eftersom den svenska skolan är avsedd att vara en skola för alla, krävs naturligtvis att varje 
elevs behov tillgodoses i största möjliga mån. Filosofiska samtal kan vara ett sätt att delvis 
uppnå detta mål, då samtalet kan bedrivas med utgångspunkt i elevernas förutsättningar. 
Genom att eleverna får möjlighet att diskutera sådant som är relevant i deras ögon, tas hänsyn 
till elevinflytande och eleverna delges även ett större ansvar. Det är emellertid viktigt att 
Haglunds och Perssons (2004) ”undersökande gemenskap” tas i beaktning för att uppnå detta 
mål. Denna tycks gå hand i hand med Gordons ”aktiva lyssnande”, som i Maltén (1998) 
beskrivs som ett kommunikationssätt vilket lättare kan leda till god och öppen 
kommunikation. Här visas vikten av att ha kännedom om hur lyssnaren i ett samtal kan bete 
sig för att skapa en positiv samtalsprocess. Istället för att använda sig av passivt lyssnande, 
som enligt Gordon går ut på att lyssnaren visar att han eller hon försöker förstå den andra 
personen i samtalet, menar Gordon att lyssnaren bör använda sig av aktivt lyssnande, som då 
har funktionen att den lyssnande parten verkligen visar att han eller hon har förstått vad den 
talande personen menar. Detta sker genom s.k. ”jag-budskap”, som innebär att lyssnaren 
genom påståenden och frågor uttrycker det han eller hon upplever att den andra personen i 
samtalet försöker förmedla. Detta snarare än att själv ge uttryck för sina egna ståndpunkter i 
frågan, och servera färdiga lösningar på det diskussionen behandlar. Maltén beskriver 
Gordons aktiva lyssnande som ett sätt att kommunicera på som ger möjligheter till en positiv 
kommunikation och öppnar dörrar, snarare än att stänga dem som genom det inledda samtalet 
har ställts på glänt.  

Det aktiva lyssnandet avser jag använda mig av i samtalen med eleverna, för att bl.a. få till 
stånd den undersökande gemenskap som Haglund och Persson nämner. Även den s.k. 
”ömsesidiga erkänslan” som Atterström och Persson (2000) beskriver, är någonting jag avser 
använda mig av i de filosofiska samtalen med eleverna. Här är även begreppet 
”definitionsmakt” relevant, ett centralt begrepp inom specialpedagogiken. Enligt Brister eller 
olikheter (Atterström & Persson, 2000) är detta den makt som vuxna har genom det sätt de 
bemöter barnens kommunikation på; vad de vuxna reagerar på och på vilket sätt de benämner 
barnens handlingar. Bemötandet av barnens kommunikation kan stimulera barnen till språklig 
utveckling om de vuxna använder sin makt för att behålla eller skapa en ömsesidig erkänsla. 
Den ömsesidiga erkänslan har att göra med att det i kommunikation mellan exempelvis elever 
och lärare ska finnas plats för respekt och acceptans av den andra personens åsikter. 
Atterström och Persson (2000) menar att definitionsmakten, genom den ömsesidiga erkänslan, 
kan användas i ett konstruktivt syfte, tillsammans med en förståelse av vad individens sociala 
omgivning har för konsekvenser för honom eller henne. Detta kräver dock oftast att den 
kommunikatoriska medvetenheten, inkluderat medvetenheten om definitionsmakten, är hög.  
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I Kernell (2002) beskrivs även vikten att som lärare tillskansa sig ett synsätt som till stor del 
ses utifrån elevens håll; ”att se med eleven” (s. 196). Detta är oerhört viktigt för att kunna 
förstå varför en elev handlar på ett visst sätt. Tanken är att läraren försöker inse på vilket sätt 
eleven i fråga ser på en situation respektive ett problem och därmed hur den kognitiva 
utvecklingen sker, för att utifrån detta kunna hjälpa eleven att utveckla sina tankar. Detta går 
väl ihop med Børresens och Malmhesters (2004) idé om att det centrala i arbetet med filosofi 
för unga är att de ska få möjlighet att reflektera och utveckla sina tankar. De skriver följande: 
 

Tonvikten ligger vid elevernas eget arbete med egna erfarenheter och tankar. Det handlar 
om en process – inte en bestämd kunskapsmängd. Filosofi med barn omfattar de 
filosofiska problem som barnen tar upp. Det filosofiska arbetet handlar om att söka 
sanning och mening i tillvaron. (Børresen & Malmhester, s. 8) 

 
Det bör även nämnas att en av pionjärerna inom filosofi för unga, Matthew Lipman, 
poängterar vikten av filosofi i skolverksamheten för syftet att erhålla eller upprätthålla ett 
demokratiskt samhälle: 
 

The schools, like the courts, are under a mandate of rationality, but in a democratic 
society we need reasonable citizens above all. How are we to educate for reasonableness? 
It is not simply that the schools must themselves be rationally organized so that they can 
justify their organization and procedures to lay boards of education. It is not simply that 
they operate for the good of those they serve (in contrast to businesses, which operate for 
the profit of those who own or who manage them). It is that the students who pass 
through the schools must be reasonably treated in an effort to make them more reasonable 
beings. (Lipman, 2003, s. 11) 

 
Vikten av att utbilda resonabla, rationella samhällsmedborgare lyfts här fram, och filosofin är 
den vetenskap som specifikt studerar rationalitet (Resnik, 2006, och Hargreaves Heap, Hollis, 
Lyons, Sugden & Weale, 1999), och som inkluderar kritiskt tänkande (Costello, 2000 och 
Lindop, 1993). Inom exempelvis filosofikurserna för unga på Södra teatern har det 
demokratiska perspektivet varit grundläggande i fråga om hur samtalen har bedrivits, vilket 
innebär en kombination av demokratiska arbetsformer och utbildning till resonabla och 
rationella samhällsmedborgare. Det kritiska tänkandet spelar en mycket relevant roll i detta 
sammanhang, där förmågan att kunna värdera olika påståenden och ställningstaganden är 
viktig.  
 

Filosofi – argumentationsanalys, logik och etik 
I Argumentationsanalys av Björnsson, Kihlbom, Tersman och Ullholm (1994) beskrivs en 
tydlig metod för att kritiskt analysera och värdera argumentationer, vilket är ett hjälpmedel till 
kritiskt tänkande. Här beskrivs begrepp såsom argument, vilket är ett påstående som är avsett 
att stötta ett ställningstagande. Som exempel kan vi betrakta ställningstagandet ”Man bör vara 
snäll mot sina klasskamrater”. Ett argument för detta kan vara ”Om man är dum mot sina 
klasskamrater blir de ledsna”. Björnsson et al. (1994) beskriver även de värderande begreppen 
hållbarhet och relevans, vilka man i olika grader tillskriver argument. Ett argument kan sägas 
vara hållbart om det är rimligt att acceptera det, och dess hållbarhetsgrad beror på i hur stor 
utsträckning det är rimligt att acceptera det. Ett argument är relevant om acceptansen av 
argumentet gör det rimligt att acceptera ställningstagandet, och dess relevansgrad beror på i 
hur stor utsträckning acceptansen av argumentet gör det rimligt att acceptera 
ställningstagandet.  
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För att ge läsaren en djupare inblick i den begreppsapparatur jag använder mig av i denna 
uppsats, exemplifierar jag mycket kortfattat hur en analys av ett arguments hållbarhet och 
relevans kan utföras. Argumentet ”Om man är dum mot sina klasskamrater blir de ledsna” 
verkar vid en första anblick ganska rimligt att acceptera, vilket skulle innebära att detta har 
hög hållbarhet. Enligt Björnsson et al. (1994) är det dock så att hållbarheten ofta beror på hur 
man tolkar begreppen i påståendet. I detta fall är ’dum’ och ’sina klasskamrater’ centrala 
begrepp att definiera närmare. Att en person är ’dum’ mot någon skulle kunna beskrivas som 
att denne är ogenomtänkt i sina handlingar eller har avsikten att göra en annan person ledsen. 
Med den första definitionen, i termer av ogenomtänkthet, skulle argumentet rimligen inte ha 
speciellt hög hållbarhet. Att en handling mot sina klasskamrater är ogenomtänkt skulle 
troligtvis inte behöva ha som följd att de blir ledsna. Exempelvis kan handlingen att köpa en 
chokladask till sin kompis vara ogenomtänkt i avseendet att hela veckopengen går åt, men 
samtidigt resultera i att kompisen blir glad snarare än ledsen. Om ’dum’ istället definieras i 
termer av avsikten att göra någon ledsen, tycks argumentet ha mycket hög hållbarhet, så länge 
avsikten stämmer överens med resultatet av handlingen. Det andra begreppet, ’sina 
klasskamrater’, kan exempelvis definieras som ’en stor del av sina klasskamrater’ eller ’alla 
sina klasskamrater’. Om begreppet definieras på det första sättet kan påståendet rimligen 
accepteras i stor utsträckning, medan om det definieras på det andra sättet verkar det inte 
kunna accepteras i speciellt stor utsträckning, då vissa av klasskamraterna kanske anser just 
denna klasskamrats avsikter och handlingar vara helt betydelselösa. Vid tolkningar och 
preciseringar av de olika begreppen är det mycket centralt att personen som utför analysen i så 
stor utsträckning som möjligt försöker utgå från avsikterna hos den som skrev, eller på annat 
sätt uttryckte, argumentationen. 

Relevansen av argumentet verkar vara mycket hög, dvs. om det är rimligt att acceptera 
argumentet skulle detta ge starkt stöd till ställningstagandet. Påståendet ”Om man är dum mot 
sina klasskamrater blir de ledsna” tycks (givet att det är rimligt att accepteras) intuitivt göra 
ställningstagandet ”Man bör vara snäll mot sina klasskamrater” mycket mer rimligt att 
acceptera. Vid en närmare anblick kan man emellertid se att relevansen hos argumentet är 
beroende av en s.k. premiss, vilket är ett påstående som är avsett att öka relevansen hos 
argumentet gentemot ställningstagandet. Argumentet blir endast relevant om det finns ett 
annat påstående, nämligen ”Det är eftersträvansvärt att människor är lyckliga”. Eftersom detta 
påstående förmodligen är förhållandevis allmänt accepterat, tycks argumentet vara relevant i 
stor utsträckning. 

En annan relevant del av det kritiska tänkandet, och tänkandet över lag, är det 
grundläggande logiska tänkandet. Utan detta kan vi inte bilda ny kunskap, och det är en 
nödvändig förutsättning för samtliga vetenskaper, exempelvis för matematiken (Sibley, 2009). 
Därför är det logiska tänkandet otroligt centralt inom skolverksamheten som bildande 
institution. Den mest accepterade logiken är satslogiken, vilken behandlar formerna hos satser 
och satsdelar, och vilken är en mindre avancerad form av logik än många andra. I exempelvis 
Prawitz (2001) och Sibley (2009) beskrivs även mer avancerad logik av olika sorter, 
exempelvis predikatlogik, som behandlar formen hos olika mindre delar av satser, och 
klasslogik. Needham (1995) beskriver även den s.k. modallogiken, vilken behandlar logik 
gällande modaliteter, såsom möjlighet och nödvändighet. Här avgränsar jag dock 
informationen till att gälla grundläggande satslogik. En kortfattad beskrivning av detta följer 
nedan. 

Prawitz (2001), Sibley (2009) och Mårtensson (1995) beskriver grundläggande logiskt 
tänkande och ger exempel på hur enklare, till mer avancerade, logiska slutledningar utförs och 
vilka regler som kan tillämpas. Enligt Prawitz (2001) består en slutledning av två olika delar. 
Den första delen innehåller ett antal satser som kallas premisser. Den andra delen innehåller 
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en sats som kallas slutats. Om slutledningen är logiskt giltig, följer slutsatsen från 
premisserna. Ett eget exempel på en slutledning: 

 
1. Om det är matematiklektion så är eleven Kalle Karlsson glad. (Premiss) 
2. Det är matematiklektion.    (Premiss) 
3.  Eleven Kalle Karlsson är glad.   (Slutsats) 
 

För att slutledningen i sin helhet ska vara logiskt giltig krävs inte att premisserna är sanna. Det 
kanske råkar vara så att Kalle Karlsson inte alls tycker om matematik och därmed inte känner 
sig glad när det är matematiklektion. Det som krävs är istället att slutsatsen är sann om 
premisserna är sanna. Därmed är slutledningen ovan logiskt giltig; det är sant att eleven Kalle 
Karlsson är glad om de två premisserna är sanna. Prawitz (2001) och Mårtensson (1995) ger 
liknande exempel, och beskriver att detta är en slutledning i vilken man använder sig av den 
logiska regeln modus ponens. Denna regel kan tillämpas på ett fall där vi har två premisser av 
formen som premisserna ovan har. Premiss 1 ovan har formen ’Om A så B’ och premiss 2 har 
formen ’A’, där A står för ’det är matematiklektion’ och B står för ’eleven Kalle Karlsson är 
glad’. När vi vet att ’om A så B’ och ’A’, då kan vi genom regeln modus ponens sluta oss till 
’B’, dvs. att ’eleven Kalle Karlsson är glad’. 

Logiken är nödvändig för att vi ska kunna bilda ny kunskap. Ovan ser vi exempel på sådan 
kunskapsbildning. Om vi för enkelhetens skull antar att de två premisserna är sanna, kan vi 
i.o.m. den logiska regeln modus ponens sluta oss till ytterligare kunskap, nämligen att eleven 
Kalle Karlsson är glad. Denna regel är dock inte tillräcklig för att visa hur vi bildar ny 
kunskap på alla satslogiska sätt som vi faktiskt gör detta. Enligt Prawitz (2001) och 
Mårtensson (1995) finns det ett flertal olika logiska regler inom satslogiken. En vanlig regel 
som vi använder dagligen är modus tollens, vilken liknar modus ponens. Följande exempel 
kan illustrera: 

 
1.  Om Anna Persson alltid gillar skolmaten så gillar hon maten idag. (Premiss) 
2.  Anna Persson gillar inte maten idag.   (Premiss) 
3.  Anna Persson gillar inte alltid skolmaten.  (Slutsats) 
 
Även här är slutsatsen sann, givet att de båda premisserna är sanna. I.o.m. detta är 

slutledningen logiskt giltig. I detta exempel är dock premisserna av formen ’Om A så B’ och 
’Det är inte så att B’, där A står för ’Anna Persson gillar alltid skolmaten’ och B för ’Anna 
Persson gillar maten idag’. Ett vardagligt exempel på en situation där denna regel är 
tillämpbar är när du inte minns om du köpte mjölk eller inte när du handlade igår. Du vet att 
mjölken står i kylen om du köpte den, och du går därför till kylen för att kolla om den står där. 
Tyvärr står den inte i kylen, och du sluter dig till att du inte köpte någon mjölk. Naturligtvis 
kan det finnas andra orsaker till att mjölken inte står i kylen – som t.ex. att din sambo drack 
upp mjölken till frukost. Det är emellertid så att vi redan har antagit att du vet (vilket innebär 
att det är sant) att mjölken står i kylen om du köpte den igår. 

En annan regel som är vanligt använd i vardagssammanhang är alternativeliminering eller, 
med ett annat namn, eliminering av eller (Mårtensson, 1995). Denna regel kan exemplifieras 
på följande sätt: 

 
1. Johan är ledsen eller Johan är glad.   (Premiss) 
2. Johan är inte ledsen.    (Premiss) 
3. Johan är glad.    (Slutsats) 
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I premiss 2 ”elimineras” ett av alternativen från premiss 1, vilket gör att det endast finns ett 
alternativ kvar, nämligen att Johan är glad. Denna regel kan tyckas ganska intuitiv, och vi 
använder den ganska ofta i vardagssammanhang. Anta att du befinner dig i den ganska 
vanliga situationen att du ska öppna dörren till ditt hem med din nyckel. Du vet att nyckeln är 
i vänster eller höger ficka. Du undersöker vänster ficka och upptäcker att nyckeln inte är där. 
Slutsatsen blir då att nyckeln ligger i höger ficka. 

Enligt Tännsjö (2007) och Miller (2006) använder sig även etiken av logiska slutledningar, 
och är således beroende av logiken. Enligt Lpo 94 är det etiska perspektivet av stor betydelse 
för skolverksamheten (se nedan under ”Förankring i styrdokument”). För personal inom 
skolverksamheten är etik och moral av stor vikt, bl.a. i fråga om hur man som lärare bör 
bemöta elever i skolan, hur man bör behandla konfliktsituationer och hur resurser bör fördelas 
i förhållande till olika elever eller elevgrupper. Etiken indelas i två huvudfält; normativ etik 
och metaetik. Den normativa etiken behandlar frågor om vad som är rätt och fel, respektive 
vad man bör och inte bör göra. Tännsjö (2007) beskriver den normativa etiken bl.a. som ett 
kritiskt utvärderande av och sökande efter korrekta etiska principer som är tillämpbara som 
lösningar på praktiska problem. Tännsjö (2007) problematiserar även diskussionen av 
förhållandet mellan etik och religion, vilka av många, i vardagliga sammanhang, ofta kan 
betraktas som nära förknippade. Tännsjö invänder mot detta och menar att en viss religion kan 
gå efter vissa etiska principer (exempel på sådana kan vara: ”Du skall icke döda!”), men att 
etiken är autonom i relation till religionen. 

Tännsjö (2007) beskriver den grundläggande normativa etiken utifrån ett antal normativa 
teorier: konsekventialism och utilitarism, egoism, kontraktslära, pliktetik, rättighetsetik, 
feministisk etik och miljöetik. I Singer (1994), Tännsjö (1998) och Tännsjö (2007) beskrivs 
utilitarismen i några olika former, men generellt kan den beskrivas som att endast de 
handlingar är riktiga att utföra som maximerar nyttan i världen. Vad ’nytta’ är kan sedan 
preciseras närmre med hjälp av olika mer precisa versioner av utilitarismen. Tännsjö (1998) 
argumenterar för den hedonistiska utilitarismen (eller hedonismen, som den också kallas), 
som står för att det som ska maximeras är lycka. En annan teori, som beskrivs i Tännsjö 
(2007) och Singer (1994) är preferensutilitarism, vilken står för att det som ska maximeras är 
tillfredsställelse av preferenser (ung. önskningar). Dessa teorier är s.k. konsekventialistiska 
teorier, inom vilka en handling anses vara moraliskt riktig eller felaktig beroende på vilka 
konsekvenser den ger. Andra teorier, såsom pliktetik och rättighetsetik, är inte 
konsekventialistiska teorier. Tännsjö (2007) beskriver att en handling är riktig eller felaktig 
oberoende av dess konsekvenser enligt dessa teorier. En handling kan enligt pliktetiska teorier 
sägas vara riktig bara om den inte motsäger någon plikt (t.ex. plikten att inte ljuga), och enligt 
rättighetsetiska teorier vara riktig bara om den inte motsäger någon rättighet. 

Problem kan uppstå när vi inte vet vilken teori vi ska tillämpa i en situation, eller om vi 
håller oss med två eller flera teorier samtidigt.  Anta att du befinner dig i en situation där du 
har lovat en vän att träffa denne vid en speciell tidpunkt idag. Anta vidare att du är på väg till 
träffpunkten, men att du ser en gammal man ramla och slå huvudet, och du inser att han är i 
behov av en ambulans. Du har valet att bryta mot ditt löfte som du givit din vän, vilket enligt 
en pliktetisk teori som beskrivs i Singer (1994) skulle vara detsamma som att bryta mot en 
plikt, eller att hjälpa mannen, vilket skulle innebära en stor lycka för mannen, som därmed 
skulle klara livhanken. Detta innebär en motsättning mellan hedonismen och en pliktetisk 
teori. I ett annat exempel kan en lärare stå inför situationen att antingen låta dem som skriker 
högst få störst mängd uppmärksamhet i klassrummet (vilket innebär lugn och frid till hela 
klassen, men kanske en kränkning av den elevs rättigheter som räckt upp handen längre tid), 
eller låta uppmärksamheten gå till den som har räckt upp handen längst tid (vilket skulle 
innebära att klassen skulle få sämre arbetsro, men samtidigt innebära att den tystare eleven får 
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sina rättigheter tillgodosedda). Det första alternativet är rimligen en utilitarists val, medan det 
senare skulle kunna vara en rättighetsetikers val. 

Frågan om det över huvud taget kan finnas några korrekta etiska principer diskuteras inte 
inom den normativa etiken, utan hänvisas istället till metaetiken (Miller, 2006). Denna del av 
etiken behandlar frågor om huruvida det finns rätt och fel, vad begrepp som ’bör’, ’värde’ och 
’moralisk riktighet’ egentligen står för, hur relationen mellan dessa begrepp ser ut och vad vi 
menar när vi uttalar dem (Bergström, 2004 och Rønnow-Rasmussen & Zimmerman, 2005). 
Detta hamnar dock utanför ramen för detta arbete, och kommer därmed inte att läggas mer 
fokus på.  
 

Kvalitetsredovisning 
SFS (Svensk Författningssamling, 1997: 702) har fastslagit en s.k. ”kvalitetsredovisning” som 
obligatorisk att utföra varje år för varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet samt för 
varje kommunalt bedrivet fritidshem respektive varje kommunalt bedriven förskola. Denna 
lagstiftning trädde i kraft den 1 juni 2006, och innebär att lärare och övrig personal ska 
medverka under utarbetningen av kvalitetsredovisningen. Denna ska innehålla en redovisning 
och bedömning av utsträckningen av måluppfyllelse av de nationella målen för utbildningen, 
samt en beskrivning av hur man ska gå till väga för att åstadkomma ökad måluppfyllelse.  

Enligt ett internt dokument, Kvalitetsarbete i grund- och gymnasieskolan (Institutionen för 
pedagogik och lärande), är kvalitetsarbetet indelat i tre övergripande delar: en beskrivande 
del, en analyserande del och en framåtsyftande del. Den beskrivande delen innehåller val av 
nationella mål, delmål, bedömningskriterier, innehåll och aktiviteter samt 
informationsinhämtande metoder. Vid målskrivning är det enligt dokumentet viktigt att målen 
”utgör en beskrivning av ett Tidsbestämt, Önskat, Framtida, Tillstånd (TÖFT)”, vilket bl.a. 
innebär att målet inte bör vara en ouppnåelig vision. Bedömningsmatriserna kan enligt 
dokumentet beskriva ”Mycket gott utfall”, ”Gott utfall”, ”Acceptabelt utfall” och ”Icke 
godtagbart utfall”. Den analyserande delen innehåller bearbetning av information, analys av 
information, samt tolkning och bedömning. Den framåtsyftande delen innehåller förslag till 
åtgärder.  
 

Förankring i styrdokument 
Det finns oerhört starkt stöd för att arbeta med filosofiska samtal i skolverksamheten. 
Angående det kritiska tänkandet, vilket är en av filosofins byggstenar, sägs följande i Lpo 94 i 
det avsnitt som berör det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 
 

”Det är […] nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och 
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 
till sin språkliga förmåga.” (Lpo 94, s. 11) 

 
Som vi ser är det kritiska tänkandet och språkutvecklingen nära förknippade med varandra. I 
samklang med citatet ovan poängteras även vikten av utveckling av elevernas förmåga att 
göra egna etiska ställningstaganden: 
 

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden.” (Lpo 94, s. 12) 
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Fler än dessa hänvisningar kan göras, då det kritiska tänkandet och värdegrunden uttrycks 
som grundpelare för flera aspekter i skolverksamheten. Gällande strävansmålen beskrivs bl.a. 
följande: 
 

”Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva mot att varje elev 

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”  

(Lpo 94, s. 13) 
 

”Skolan skall sträva efter att varje elev […] 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 

kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden […] 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 

(Lpo 94, s. 15) 
 
Vidare uttrycks även i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet att en central del i undervisningen är att den bedrivs utifrån ett demokratiskt 
förhållningssätt och genom ett demokratiskt arbetssätt: 
 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga 
att ta ett personligt ansvar. (Lpo 94, s. 11) 

 
Som jag beskrivit ovan har jag i en stor del av undervisningen utgått från elevernas egna 
tankar och åsikter vid ett samtal eller en skrivövning. Detta demokratiska arbetssätt är avsett 
att tillgodose en större mängd av elevernas behov, genom att utgå från deras förutsättningar. 
 
 
Metod 

Undersökningsgrupp 
Den grupp jag har utfört min studie inom är en klass på arton elever i årskurs 2. Antalet har 
emellertid reviderats p.g.a. att vissa elever endast deltog vid förstudien och andra endast vid 
efterstudien. Inom den del av studien som behandlade etisk argumentation deltog femton 
elever vid både för- och efterstudien, vilket innebar ett bortfall på tre personer. Inom delen 
som gällde logiskt tänkande, deltog tretton elever vid både för- och efterstudien, vilket 
innebar ett bortfall på fem elever.  
   Skälet till att jag har valt att undersöka en hel klass är att jag skulle kunna få ett något 
bredare underlag för mina slutsatser av arbetet. Klassen är inte utvald p.g.a. några speciella 
egenskaper, såsom att eleverna skulle ha varit ovanligt vana vid etiska samtal eller liknande, 
vilket förhoppningsvis gör studien mer generellt giltig. Den ålder eleverna har är låg, vilket 
har till sin fördel att undersökningen även kan uttala sig något om huruvida det är möjligt att 
använda sig av filosofiundervisning i en så pass låg ålder och ändå få goda resultat. (Se 
”Bakgrund” om Malmhester och Ohlsson (1999) för mer information om forskning kring 
filosofi för yngre elever.) 
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Datainsamlingstekniker 

Kvalitativa intervjuer 
I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer, observationer och enkäter. Mer 
specifikt använde jag mig av kvalitativa intervjuer som genomfördes utifrån olika 
intervjuguider och i förhållandevis stor utsträckning var standardiserade, vilket Trost (2005) 
beskriver som att de förhållanden under vilka man intervjuar är lika från intervju till intervju. 
Intervjuerna bedrevs både individuellt skriftligt, där jag ställde muntliga frågor och eleverna 
svarade skriftligt i samband med att de ritade bilder, och muntligt i form av gruppsamtal. 
Intervjuerna innehöll i samtliga fall öppna svarsalternativ, vilket enligt Trost (2005) är frågor 
som eleverna har möjlighet att besvara mer individuellt. De kvalitativa intervjuerna kan 
betraktas som huvudinstrumentet i denna studie. Jag utförde även ett flertal gruppsamtal, vilka 
jag valde att inte spela in, varken på band eller videokamera. Min motivering till detta är att 
eleverna kunde påverkas av dessa medel. Samtalen var även av en något ovanlig karaktär för 
eleverna, och behandlade etiska frågor som eleverna inte var speciellt vana vid att samtala 
kring, vilket påverkade mitt val att inte lägga in ytterligare moment som eleverna inte var 
vana vid. Eftersom jag lade stor vikt vid vad som uttrycktes under samtalen valde jag att avstå 
från dessa hjälpmedel, då både eleverna och resultatet kunde bli lidande av dessa, och var 
istället mycket noga med att dokumentera och att direkt efteråt skriva ned det som 
framkommit under samtalen.  

Inför intervjuerna är det enligt Kvale (1997) viktigt att resonera kring vilken roll 
intervjuaren har i intervjusituationen och därmed om denna lider en risk att påverka 
intervjupersonerna med ledande frågor samt om tolkningarna kommer att bli subjektiva. 
Genom att jag valde att inte spela in intervjuerna finns en betydande risk att tolkningarna av 
svaren blir subjektiva redan vid nedskrivningen av gruppsamtalen. Detta försökte jag avvärja 
genom att följa intervjuguiderna inför varje intervju och memorera vissa specifika utsagor 
från varje elevs sida. Intervjuguiderna, vilka enligt Trost (2005) är ungefärliga mallar för vilka 
frågor och områden som intervjuaren vill beröra under intervjun, fungerade i denna studie 
som ett bra hjälpmedel vid intervjuerna. Med stöd i denna kunde en lagom fast struktur hållas 
genom intervjun. Trost (2005) beskriver att intervjuaren, med stöd av en intervjuguide, både 
kan följa den intervjuade i dennes associationsbanor och ändå föra samtalet vidare till de 
övriga ämnesområdena, vilket var en av avsikterna med intervjuerna. 

Ett av de centrala syftena med den vetenskapliga informationsinsamlingsmetoden kvalitativ 
intervju är enligt Kvale (1997) att forskaren ska få möjlighet att förstå en människas 
upplevelser utifrån den intervjuades perspektiv. Kvale (1997) beskriver att människor genom 
denna metod kan berätta med egna ord om sina respektive upplevelser, och enligt Trost 
(2005) kan avsikten från intervjuarens sida ofta vara att försöka förstå människors sätt att 
resonera eller reagera. Detta är helt i enlighet med den studie jag har genomfört, där syftet i 
stor utsträckning har berört barns sätt att resonera i argumentativa banor.  

Kvale (1997) beskriver att det under intervjun är oerhört viktigt att intervjuaren är medveten 
om sin roll och därmed om det förhållande som denna har till den intervjuade. Därmed är det 
centralt att intervjuaren tar sin roll som aktiv lyssnare på allvar och ställer relevanta frågor på 
ett inkännande sätt. Detta var något jag lade stor vikt vid, såväl vid utformningen av frågorna 
till intervjuguiden som under själva samtalen och gällande kroppsspråk vid framförandet av 
frågorna. Något som skulle kunna betraktas som ett problem vid gruppsamtalen var att jag, 
samtidigt som dessa ägde rum, hade rollen som undervisande lärare och höll i själva samtalen. 
Detta gjorde att fokus från min sida även lades på att hålla ihop gruppen och att se till att 
samtalen inte svävade iväg alltför mycket, vilket i sin tur gjorde att min fokus på elevernas 
uttryck blev något mindre. Detta var jag emellertid väl medveten om, och jag hade vid 
samtliga tillfällen gjort i ordning och anpassat allt material, såsom egenskrivna berättelser (se 
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bilaga 5), ljudberättelser (se bilaga 11) och dylikt, i förväg. Detta gjorde att jag i stor 
utsträckning kunde koncentrera mig på elevernas uttryck.  
 

Observationer 
Jag har valt att använda mig av observationer som ett komplement till de kvalitativa 
intervjuerna, vilket enligt Patel och Davidson (2003) är ett vanligt sätt att använda 
observationsmetoden på. Observationerna har främst använts till att studera hur den 
skolverksamhet, i vilken studien bedrivs, behandlar etiska frågor dagligdags. Detta har sedan 
använts som medel för att förstå varför resultatet föll ut som det gjorde samt för att se vilka 
förbättringsmöjligheter av undervisningssätt som kan vara aktuella. I vissa sammanhang har 
observationerna även använts för att se hur eleverna har reagerat på och agerat vid 
undervisningen som jag har bedrivit.  

Patel och Davidson (2003) beskriver att en fördel med att samla in information genom att 
göra observationer är att det inte kräver ett direkt deltagande av andra människor, till skillnad 
från de kvalitativa intervjuerna. Eftersom den eller de som blir observerade enbart behöver 
bidra med sitt naturliga varande i ett för dem naturligt sammanhang, medför deltagandet inte 
speciellt mycket ansträngning eller krav på prestation. Detta har jag sett som en viktig faktor i 
min studie, eftersom jag har velat att eleverna inte ska behöva känna sig pressade under 
studiens gång. Därför har jag också valt att komplettera studien med observationsmetoden.  

Observationerna var vid de flesta tillfällen deltagande, okända och mestadels strukturerade. 
Att en observation är strukturerad innebär enligt Patel och Davidson (2003) att man i förväg 
kommit fram till vad som ska observeras - vilka beteenden och skeenden som är centrala att 
titta efter. Den som är deltagande är enligt Patel och Davidson (2003) delaktig i gruppen som 
observeras och är även aktiv i den aktuella situationen, och den som är känd har upplyst sin 
observationsgrupp om sitt syfte. Gällande att vara okänd deltagande observatör skriver Patel 
och Davidson (2003) att man har mindre inverkan på de observerades beteende då de är 
ovetande om observatörens syfte, men däremot kan man inte tala lika fritt som den kända 
observatören om sådant som rör problemområdet. Det kan även innebära svårigheter att 
observera allt som anses vara relevant och att registrera sina observationer obemärkt, vilket 
kan leda till att en del information förloras. Detta har jag tagit hänsyn till vid observationerna 
och som jag nämnde tidigare använde jag observationer endast som en kompletterande 
datainsamlingsteknik, genom vilken jag observerade mer generella skeenden.  
 

Enkäter 
Liksom observationerna användes även enkäterna som komplement till intervjuerna. 
Enkäterna var gruppenkäter med slutna frågor med fasta (strukturerade) svarsalternativ (Trost, 
2005), och de användes endast vid två tillfällen (se nedan under ”Specifikt tillvägagångssätt”). 
Dessa följdes emellertid upp båda gångerna med samtal om hur eleverna tänkte då de svarade 
som de valt att svara. 

Enligt Trost (2005) används gruppenkäter i sammanhang där människor är sammanförda på 
en plats, till exempel i skolor, vilket var fallet i min studie. Fördelarna med denna metod är 
enligt Trost (2005) att undersökaren kan vara närvarande och svara på frågor vid 
undersökningstillfället, vilket minimerar bortfallet och risken för missförstånd. När det gäller 
den här formen av enkäter är det också viktigt att undersökaren beter sig lämpligt och 
förklarar det hela på ett tillfredställande sätt. Undersökaren bör enligt Trost (2005) bland 
annat se över frågorna. Det är viktigt att de är enkla att förstå så att alla respondenter uppfattar 
frågorna likadant. Vid utformningen av enkäterna var jag oerhört noga med att utforma dem 
på ett tydligt sätt, eftersom respondenterna är av mycket låg ålder för att svara på enkäter. 
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Inför varje fråga läste jag upp samtliga svarsalternativ i tur och ordning för att alla elever 
skulle kunna svara enligt sina egna åsikter. I Patel och Davidsson (2003) framhålls också 
vikten av att se över om frågorna och svarsalternativen är relevanta och frågornas längd och 
svårighetsgrad, för att respondenterna ska kunna svara på ett, för undersökningen, 
tillfredställande sätt. Detta tog jag stor hänsyn till, då språk och längd på frågorna m.m. i 
enkäterna är anpassade efter respondenterna. 

Enkäterna kan sägas vara kvantitativa, då jag använt resultatet bland annat för att se om en 
procentuell ökning av logiskt riktiga slutledningar förekommit, men vid båda tillfällena 
uppföljdes enkäterna med gruppsamtal om hur eleverna tänkt när de svarat som de svarat, 
vilket ändå kan visa på en kvalitativ ansats. I kvantitativa enkäter nyttjas enligt Trost (2005) 
ofta slutna frågor med fasta (strukturerade) svarsalternativ, vilket jag använt mig av. Patel och 
Davidsson (2003) pekar på vikten av att variera de fasta svarsalternativen, för att de som 
svarar på enkäterna inte ska tappa motivationen. Variationen inom mina enkäter är relativt 
stor, främst gällande berättelserna runtomkring frågorna och svaren i enkäterna (för att ta del 
av dessa berättelser, se bilaga 5 och 11).  
 

Specifikt tillvägagångssätt 
För att kunna besvara frågeställningarna som studien syftar till att besvara (se ”Syfte” ovan), 
lade jag upp det praktiska arbetet i tre punkter: 
 

1. Förstudie: Jag undersökte här hur eleverna uttryckte etisk argumentation och logiskt 
tänkande, med skrift, bild och tal som uttrycksmedel. Inom förstudien använde jag mig 
av deltagande samt okända observationer, kvalitativa intervjuer, enkäter och 
gruppsamtal. Enkäterna använde jag endast för att undersöka elevernas uttryck av 
logiskt tänkande. 

2. Process: Här bedrev jag undervisning inom det filosofiska området, med övningar som 
på olika sätt knöt an till uttryckandet av de filosofiska förmågor som undersöktes i 
förstudien. Jag höll bl.a. i ett flertal gruppsamtal om värdegrundsfrågor och andra 
filosofiska frågor med eleverna i klassen i olika former. Under processen arbetade jag 
utifrån ett flertal olika arbetssätt: samtal, skrift, bild (se bilaga 1 för översiktlig 
lektionsbeskrivning), egenskapade ljudberättelser (se bilaga 11), logiska gåtor och 
berättelser med logiska problem (se bilaga 5), problemlösning och anpassade (ibland 
egenskrivna) texter som behandlade etiska frågor och problem. Under processen 
skedde den största mängden av de kvalitativa intervjuerna, och delvis även 
observationer av samma sort som i förstudien. 

3. Efterstudie: I denna utförde jag en undersökning av samma karaktär som den i 
förstudien, efter de fem veckornas filosofiundervisning i ”Process”. I efterstudien 
använde jag mig återigen av deltagande samt okända observationer, kvalitativa 
intervjuer, gruppsamtal och enkäter. Enkäterna använde jag återigen endast för att 
undersöka elevernas förmåga till logiskt tänkande. 

 
Till stöd i arbetet gällande uttryck av etisk argumentation och logiskt tänkande valde jag att 
använda mig av relevanta steg inom kvalitetsredovisning (för generell beskrivning av 
kvalitetsredovisning, se ”Teorier, tidigare forskning och aktuell lagstiftning” under 
”Bakgrund”). Nedan, under ”Kvalitetsredovisning – beskrivande del”, följer en närmare 
beskrivning av mitt tillvägagångssätt vid kvalitetsredovisningen. Jag valde till en början att 
prioritera mål från Lpo 94, beskriva delmål utifrån dessa och sedan att utforma en egen 
bedömningsmatris för att tydliggöra bedömningen av elevernas förmågor att argumentera i 
etiska frågor. Jag valde även att använda mig av Björnssons m. fl. (1994) 
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argumentationsanalytiska metod när jag konstruerade bedömningsmatriserna. 
Kvalitetsredovisningen sträcker sig fram t.o.m. undersökningen av elevernas uttryck av etisk 
argumentation, varvid uttryckandet av logiskt tänkande ligger utanför kvalitetsredovisningen. 
Ljudberättelserna är uppdelade i två delar, där den ena gäller etik och etisk argumentation, 
vilken därmed inkluderas i kvalitetsredovisningen, och där den andra gäller logik – mer 
preciserat innehåller dessa logiska gåtor och logisk problemlösning. 

Vid skapandet av ljudberättelserna utgick jag även från grundläggande satslogiskt tänkande 
och vissa satslogiska regler, vilket presenteras i Prawitz (2001) och Mårtensson (1995), samt 
vissa etiska problem, med inspiration från liknande problem som presenteras i Tännsjö (2007) 
(för närmare beskrivning av den argumentationsanalytiska metoden, logik och etik se, 
”Filosofi – argumentationsanalys, logik och etik” under ”Bakgrund”). De etiska 
ljudberättelserna, med egengjorda röster och egenskriven musik, handlade om trollen Trull, 
Trall och Trollis, som hamnade i olika situationer som de inte visste hur de skulle lösa, där 
elevernas uppgift var att skriftligt och bildligt beskriva hur de tyckte att huvudkaraktären 
skulle göra och varför de tyckte detta. Den generella frågan gällde om man bör handla efter att 
alltid tala sanning, eller om man (ibland eller alltid) bör handla efter vad som får de bästa 
konsekvenserna. 

Både i för- och efterstudien utgörs enkäten till logikdelen av 6 frågor, som i ordning har att 
göra med olika logiska regler (se ”Bakgrund”). Förstudien gick till så att eleverna i helklass 
fick lyssna på en egenskapad ljudberättelse där huvudkaraktären, trollet Trull, sökte efter 
olika saker som han skulle ha med sig när han skulle på kalas. Utifrån detta fick eleverna 
svara på frågor, bl.a. om var Trulls olika saker befinner sig. Eleverna fick i uppgift att en och 
en kryssa i rutorna i enkäten beroende på vad de själva tänkte var riktigt. Frågorna i enkäten 
är standardiserade i stor grad, men ändå anpassade till de olika berättelserna. Jag lade speciellt 
stor vikt vid att konkretisera och göra de logiska frågorna spännande och intressanta för 
eleverna, eftersom de annars kan uppfattas som alltför svåra och abstrakta. I efterstudien fick 
eleverna fylla i en mycket liknande enkät, efter att denna gång ha lyssnat på en egenskriven 
berättelse som jag läste högt för dem. Berättelsen (se bilaga 5) var av liknande karaktär som 
ljudberättelsen (se bilaga 11). 

Vid utformningen av lektionsserien till kvalitetsredovisningen använde jag mig även av 
filosofiska lekar och samtalsfrågor som jag delvis konstruerat på egen hand och delvis hämtat 
från Børresen och Malmhester (2004) och Haglund (2001). Jag har även utgått från ett 
demokratiskt undervisningssätt som har inspirerats från filosofikurser för unga på Södra 
teatern, där det demokratiska perspektivet varit grundläggande i fråga om hur samtalen har 
bedrivits. En av de demokratiska aspekterna inom denna studie har varit att jag har försökt 
utforma gruppsamtalen och den övriga undervisningen så att varje elev ska ges möjlighet att 
ge uttryck för sina åsikter och delges verktyg för att vidareutveckla sin förmåga till kritiskt 
tänkande. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Några övergripande och centrala aspekter jag har tagit stor hänsyn till vid de kvalitativa 
intervjuerna, observationerna och enkäterna är bl.a. sekretess, att beakta min roll som 
intervjuare och observatör och att inte påverka intervjupersonerna med ledande frågor eller 
kroppsspråk. Detta uppfattar jag som mycket centralt, speciellt när det gäller etiska frågor, 
vilka kan vara av ganska personlig och i vissa fall avslöjande karaktär. I rapporten använder 
jag mig också av fingerade namn. 

I det inledande skedet skickade jag även ett brev hem till eleverna och deras vårdnadshavare 
där jag informerade om mitt planerade arbete samt frågade om vårdnadshavarna ville att deras 
barn skulle avstå från att delta i arbetet. I brevet meddelade jag bl.a. vem jag var, mitt syfte 
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med examensarbetet och vad det skulle handla om. Ingen av vårdnadshavarna ville att deras 
barn skulle avstå. Detta gjordes genom den s.k. ”kontaktboken”, vilken vårdnadshavarna läser 
varje vecka. Syftet med kontaktboken är att vara en av flera länkar mellan skolan och 
hemmet, vilket gjorde den till ett rimligt medel att kontakta föräldrarna genom.  

Eftersom jag på egen hand skapade ljudberättelserna samt flera av de andra berättelserna 
och arbetsmaterialen, var jag mycket noga med att välja problem och frågor som jag trodde 
skulle vara relevanta för eleverna. Samtidigt, vilket jag tog stor hänsyn till, valde jag alla 
exempel och diskussionsfrågor i berättelser och dylikt utifrån tanken att eleverna skulle kunna 
samtala m.m. om dem utan att det skulle påverka enskilda elever, eller klassen i stort, 
negativt. Framförallt i fråga om de etiska problemen eleverna ställdes inför var detta relevant. 

Vid bemötandet av olika elevers ställningstaganden och argument under samtalen, var jag 
även mycket noga med att förhålla mig neutral till deras åsikter, och att inte framföra mina 
egna ställningstaganden (vare sig med ord eller kroppsspråk). Detta för att jag inte skulle 
påverka enskilda elever eller samtalet i en riktning som jag själv ville att det skulle gå. 
Samtidigt tyckte jag att det var viktigt att ge eleverna morötter att tänka vidare, och att 
förklara sina åsikter och ge argument för dem i större utsträckning, vilket innebar en snäv 
balansgång i min roll som intervjuare. 
 

Bearbetning, analys och tolkning 
Svenning (1996) beskriver olika principer för kvalitativ analys, och nämner att all analys går 
ut på att finna mönster i materialet. Exempelvis beskriver han principen analytiska 
jämförelser, genom vilken man söker efter regelbundenheter. Enligt Svenning finns det två 
olika metoder av analytiska jämförelser: samstämmighetsmetoden, genom vilken forskaren 
söker likheter i fall med stora olikheter, respektive olikhetsmetoden, vilken innebär att 
forskaren söker efter olikheter i fall med stora likheter. Inom kvalitetsredovisningen, dvs. i 
den del av studien som behandlar etisk argumentation, har jag valt att utgå från 
samstämmighetsmetoden. Jag har betraktat elever som vid förstudien, i inledningsskedet av 
studien, hamnat på extremt olika platser i bedömningsmatrisen, och sedan iakttagit relevanta 
likheter eleverna emellan gällande undersökningen i studiens slutskede. 

I Svenning (1996) beskrivs även den s.k. kulturanalysen, genom vilken forskaren 
strukturerar kulturella mönster inom exempelvis en verksamhet eller hos en grupp personer. 
Kulturanalysen har jag använt mig av både inom kvalitetsredovisningen och inom 
undersökningen av elevernas uttryck av logiskt tänkande. Kulturanalysen har varit till stor 
hjälp i tolkningen av resultaten, eftersom jag med hjälp av analyser av kulturella mönster hos 
enskilda elever, skolklassen i stort samt hela skolverksamheten, har kunnat erhålla en större 
förståelse om bidragande och motsättande faktorer gällande elevernas utveckling respektive 
mottagande och villighet att delta i undervisningen.  

Generellt har jag, efter varje dag med intervjuer eller observationer, sammanställt det 
material som jag har erhållit under dagen, vilket gör att en jämförelse över tid förhoppningsvis 
är tillförlitlig. Jag har emellertid förhållit mig starkt kritisk till de resultat jag får fram, och på 
detta sätt har jag försökt framta tillförlitliga slutsatser av arbetet. I Patel och Davidson (2003) 
presenterar författarna begreppen ”validitet” och ”reliabilitet”, dvs. vikten av att både veta att 
vi undersöker det vi avser att undersöka och att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. 
Genomgående i studien har jag haft dessa begrepp i åtanke, och vid analys av resultaten har 
jag till stor del utgått från dessa begrepp. 

För att besvara mina frågeställningar har jag även använt mig av relevanta delar av 
Björnssons et al. (1994) argumentationsanalytiska metod. Motiveringen till detta är att jag har 
behövt explicita verktyg för att analysera elevernas argumentationer, då detta behöver göras 
på ett tillförlitligt sätt.  
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Inom kvalitetsredovisningen har jag även använt mig av fallstudier, vilket Flyvbjerg (1991) 
beskriver som en underskattad forskningsmetod. Enligt honom kan det vara lämpligt att 
specifikt undersöka de s.k. kritiska fallen, dvs. extrema och atypiska fall med stor variation. 
Det kan enligt Flyvbjerg (1991) vara fördelaktigt att välja ut omkring tre fall med maximal 
variation inom ett specifikt område. I resultatredovisningen nedan (se ”Kvalitetsredovisning – 
analyserande del”) har jag valt ut och redogjort för tre mycket olika elevers material, vilket 
fungerar som underlag för bedömning, där elevernas riktiga namn har ersatts med fingerade 
namn. Dessa tre utvalda elever är mycket olika varandra och kan någotsånär representera det 
skilda kunskapsspann som fanns bland klassens elever före lektionsserien (se de gula 
markeringarna i bedömningsmatriserna nedan). Olikheter finns både gällande personliga 
karaktärsdrag och hur de har arbetat under lektionsserien, men främst finns olikheter gällande 
de placeringar eleverna hamnade på i bedömningsmatrisen vid förstudien, dvs. på deras 
uttryck av etiska ställningstaganden och argument vid studiens inledningsskede.  
 

Kvalitetsredovisning – beskrivande del  

Nationella mål 
Följande är de tre mål jag har prioriterat från Lpo 94, ur Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet: 
 

”Mål att sträva mot 
Skolan skall sträva mot att varje elev 

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”  

(Lpo 94, s. 13) 
 

”Skolan skall sträva efter att varje elev […] 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 

kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden […] 
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 
erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 

(Lpo 94, s. 15) 
 

Delmål 
Följande delmål är grundade i de tre olika punkterna från Lpo 94 ovan. Respektive av 
delmålen tar avstamp i samtliga av de tre punkterna ovan och är preciserade i termer av olika 
sätt att uttrycka ställningstaganden och argument. 
 

• Varje elev ska muntligt kunna ta tydlig ställning i en etisk fråga.  
• Varje elev ska muntligt kunna ange en grund till sitt ställningstagande i en etisk fråga, 

dvs. ange ett argument för sin ståndpunkt. 
• Varje elev ska skriftligt eller bildligt kunna ta tydlig ställning i en etisk fråga.  
• Varje elev ska skriftligt eller bildligt kunna ange en grund till sitt ställningstagande i 

en etisk fråga, dvs. ange ett argument för sin ståndpunkt. 
 
Delmålen är utformade för att uppfylla kraven för ett tidsbestämt, önskat, framtida tillstånd 
(TÖFT), då varje av delmålen ovan är avsedda att uppnås vid någon tidpunkt under 
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lektionsserien, dock senast vid det avslutande lektionstillfället. Delmålen är utformade så att 
en bedömning utifrån bedömningsmatrisen nedan kommer att ge ett tydligt svar på i hur stor 
utsträckning eleverna uppfyller delmålen. De olika delmålen är avsedda att ge elever med 
olika förutsättningar och behov möjlighet att uppnå de mer generella målen i Lpo 94. Vissa 
elever trivs bättre med skriftliga uppgifter, medan det för andra passar bättre att arbeta 
muntligt eller bildligt. 
 

Bedömningskriterier 
Bedömningskriterierna är specifikt inriktade på den muntliga, skriftliga och bildliga förmågan 
att uttrycka ställningstaganden och argument. Kriterierna är alltså utformade för att undersöka 
i hur stor utsträckning eleverna uppfyller delmålen ovan, och de är anpassade till elevernas 
olika förmågor att uttrycka sig på olika sätt, och således även anpassade till 
datainsamlingsteknikerna nedan. Under varje tabell står en kort förklaring. 
 
Bedömningen Icke godtagbart Acceptabelt utfall Gott utfall Mycket gott utfall 
avser utfall 
 
Skriftligt eller 
bildligt 
ställningstagande  
Förekomst av 
etiskt 
ställningstagande 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven gör inget 
eller ett otydligt 
etiskt 
ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett 
någorlunda tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett mycket 
tydligt etiskt 
ställningstagande på 
papperet. 

Skriftlig eller 
bildlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos ett 
argument för 
ställningstagandet 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven framför 
inget argument för 
sitt 
ställningstagande 
på papperet, eller 
ett otydligt 
argument som inte 
är relevant för 
ställningstagandet 
på papperet. 

Eleven framför ett 
någorlunda tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är 
någorlunda relevant för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
tydligt argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är relevant 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
mycket tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är mycket 
relevant för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

Muntligt 
ställningstagande 
Förekomst av 
etiska 
ställningstaganden 
i muntlig 
kommunikation. 

Eleven gör inga 
eller otydliga 
etiska 
ställningstaganden 
i samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
någorlunda tydliga 
etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
mycket tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Muntlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos 
argument för eller 
emot 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen.  

Eleven framför 
inga argument för 
eller emot, eller 
argument som är 
irrelevanta för, 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen. 

Eleven framför ett eller 
flera någorlunda tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är någorlunda relevanta 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera tydliga argument 
för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är relevanta för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera mycket tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är mycket relevanta för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 
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Tabell 1 Bedömningsmatris för bedömning av elevers etiska argumentation 
 

Innehåll och aktiviteter 
Jag har lagt upp lektionsserien inom kvalitetsredovisningen så att jag direkt från början gjorde 
en förstudie för att få kännedom om elevernas dåvarande förmåga att uttrycka etisk 
argumentation. Inom förstudien gick jag till väga så att jag höll i gruppsamtal som tog sin 
utgångspunkt i en berättelse (se bilaga 1) som behandlade vissa etiska och filosofiska problem 
och frågor. Till en början läste jag berättelsen högt för eleverna och därefter fick eleverna i 
uppgift att återberätta den. Därpå samtalade vi om berättelserna utifrån elevernas åsikter om 
olika händelser i texten, och slutligen fick eleverna i uppgift att rita en bild av något som 
hände i berättelsen samt skriva vad de tyckte om den händelsen, respektive varför de tyckte 
detta.  

Generellt kan sägas att texten är en förkortning och anpassning av Älskade lilla gris av Ulf 
Nilsson (1982), vilken handlar om två barn som räddar en griskulting som heter Pellen från att 
bli avlivad. Vidare beskrivs grisens och barnens relation och den problematik som 
framkommer ju större Pellen blir. Till slut rymmer Pellen från barnen till naturen, där han 
lever ett lyckligt liv. Förstudien skedde i smågrupper om 5-7 elever, och vi satt i ring och 
samtalade om frågorna. Jag ledde samtalet, men förhöll mig passiv i fråga om egen 
argumentation, och försökte istället locka fram varje elevs egna tankar och åsikter. Frågor 
som behandlades var bl.a. huruvida barnen gjorde rätt i att rädda Pellen, om bonden på 
grisfabriken skulle ha gjort rätt om han hade dödat Pellen och om Pellen borde stanna i 
naturen eller gå tillbaka till barnen. När jag gått igenom materialet från denna utgick jag från 
en av idéerna från den formativa bedömningen och fastställde utifrån elevernas aktuella 
kunskaper vilka specifika delmål och bedömningskriterier jag skulle använda mig av, då 
utformningen av dessa naturligtvis berodde på elevernas dåvarande kunskaper och förmågor.  

För att samtliga elever skulle kunna nå upp till de mål jag satt upp, utformade jag min 
lektionsserie. Denna lektionsserie bestod av lektioner med många olika arbetssätt samt olika 
innehåll som avsågs ge eleverna stor möjlighet att uppnå de utsatta målen. De olika 
arbetssätten avsågs ge elever med olika förutsättningar och behov möjlighet att uppnå de mer 
generella målen i Lpo 94, då vissa trivs bättre med skriftliga uppgifter, medan det för andra 
passar bättre att arbeta muntligt eller bildligt. För vissa fungerar det bättre att arbeta i mindre 
grupper, medan andra trivs bra i helklass. Jag har även anpassat innehållet till en 
förhållandevis konkret nivå, även om det ofta är abstrakt och generellt tänkande filosofisk-
etiska frågor behandlar. De exempel jag har valt har ofta handlat om barn eller om sagofigurer 
(t.ex. troll), som ofta står inför förhållandevis vardagliga situationer, vilka eleverna kan 
relatera till, utan att de behöver ta specifik ställning till hur de själva skulle agera i det aktuella 
sammanhanget (vilket ibland kan upplevas lite mer personligt och känsligt). 

Som avslutning utförde jag en efterstudie, vilken utfördes på ett i princip helt likartat sätt 
som förstudien. För- och efterstudierna innehöll dock naturligtvis två olika texter, vilka ändå 
kan anses förhållandevis likvärdiga i undersökningssammanhanget. Texten som behandlades 
vid efterstudien var en förkortning och förändring av berättelsen Den fräcka kråkan (se bilaga 
3), vilken handlar om två barn som en dag blir ivägjagade från sitt äppelträd av en kråka. 
Barnen försöker jaga iväg kråkan från trädet, genom att bl.a. spruta vatten på den och kasta 
stenar och ett nät över den, vilket problematiseras genom att de nästan dödar kråkan. Barnen 
tar sedan hand om kråkan tills den vaknar till liv igen och flyger iväg. Frågor som 
behandlades under samtalet var bl.a. om barnen gjorde rätt i att kasta nätet mot kråkan.  
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Datainsamlingstekniker och generellt om bedömning och målskrivning 
Data samlades in via gruppsamtal, kvalitativa intervjuer, deltagande observationer samt 
elevernas tecknade bilder. Jag nämnde ovan att lektionsserien var utformad så att innehåll och 
arbetssätt i större utsträckning kunde anpassas till varje enskild individs behov och 
förutsättningar. Detta speglar även datainsamlingsteknikerna, vilka är utformade för att 
fungera som stöd i bedömningen av elevernas argumenterande förmåga samt deras förmåga 
att göra etiska ställningstaganden. Datainsamlingsteknikerna är avsedda att ge underlag till en 
bedömning av i hur stor utsträckning eleverna uppnår de mer generella delmålen: ”Varje elev 
ska kunna ta tydlig ställning i en etisk fråga” och ”Varje elev ska kunna ange en grund till sitt 
ställningstagande i en etisk fråga. dvs. ange ett argument för sin ståndpunkt”. Bedömningen 
av i hur stor utsträckning eleverna uppnått dessa generella mål sker som sagt via 
bedömningskriterierna, vilka exempelvis är avsedda att bedöma elevernas mer specifika 
förmågor att uttrycka argument via skrift. 

I Lindström och Lindberg (2005) görs en distinktion mellan analytisk och holistisk 
bedömning, och i samband med beskrivs de s.k. ”bedömningsmatriserna”. Det finns fördelar 
och nackdelar med båda sorternas bedömning. Den analytiska tar fasta på en till mycket stor 
del diverserad bedömning som delas upp i bedömning av ett flertal skilda aspekter, vilket jag 
har anammat i min bedömningsmatris. Den holistiska, däremot, används för att bedöma 
helhetsintrycket av en individs kunskaper. En fördel med det analytiska tillvägagångssättet är 
att elev och lärare får möjlighet att se mer precist vad eleven kan inom ett specifikt område, 
och därmed blir det förhållandevis enkelt att gå vidare med att bestämma nya mål. Det blir 
med detta påtagligt för eleven vilka sidor han eller hon behöver utveckla vidare.  

Vid utvecklandet av delmålen, såväl som vid utvecklandet av kriterierna för bedömningen, 
ansåg jag det mycket relevant att utforma dessa så att de behandlar elevernas förmågor att 
kunna uttrycka sina tankar och ståndpunkter på olika sätt, till skillnad från en bedömning av 
hur väl eleverna kan återge utantillkunskaper. Detta stämmer väl överens med de generella 
mål som jag utgått från i Lpo 94, samt med vad som beskrivs i Berg och Scherp (2003): 
 

Resultatet, dvs. lärdomarna, är beroende av de ingångsvärden som ligger till grund för 
lärprocessen. Olika ingångsvärden ger olika mönster och därmed olika slutsatser och 
lärdomar. De indikatorer eller kriterier man använder sig av för att bedöma resultatet av 
olika arbetssätt blir därför av avgörande betydelse. Ska t.ex. resultaten bedömas utifrån 
hur väl eleverna klarar av att återge vad som stått i boken eller ska resultaten bedömas 
utifrån hur väl eleverna klarar av att tillämpa sina nyvunna kunskaper i nya situationer? 
Kriterierna behöver skapas utifrån den förståelse man har av skolans uppdrag. (Berg & 
Scherp, 2003, s. 33) 

 
Vid utformningen av lektionsseriens innehåll, arbetssätt och innehåll, valde jag att samtala 

med eleverna angående vad man lär sig i skolan och varför man lär sig dessa saker. Tanken 
med detta var att införliva eleverna i syftet med lektionsserien, så att de skulle bli någotsånär 
medvetna om detta. Detta arbetssätt går hand i hand med vad Johansson (2002) skriver om att 
målen eleverna arbetar efter bör vara väl förankrade hos varje elev. Han beskriver ett mycket 
spännande och givande tillvägagångssätt där eleverna vid en skola fick möjlighet att diskutera 
och konkretisera målen i Lpo 94 och vissa kursplaner. Syftet var att öka elevernas delaktighet 
i undervisningen, öka elevinflytandet på skolan och få eleverna att öka sitt ansvarstagande. 
Jag har som sagt utformat min lektionsserie på ett liknande sätt under vissa av lektionerna, 
även om samtalet om syfte med lektionerna endast implicit utgick från målen Lpo 94. Jag 
anser det vara mycket viktigt att arbeta på detta elevaktiva sätt, dvs. att använda sig av 
arbetssätt som ger eleverna möjlighet att bli mer delaktiga i sin egen lärprocess. Motivationen 
till lärande ökar naturligtvis om eleverna vet vilket mål de strävar mot. En sak som det verkar 
som att Johansson inte anser vara lika relevant som att ha en diskussion om vad som är målet 
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med lärandet, är att även ha en diskussion om varför eleverna bör lära sig vad som står i 
styrdokumenten, dvs. varför det är bra att över huvud taget sträva efter att uppfylla målen. 
Detta anser jag vara mycket viktigt för att eleverna ska bli motiverade att lära sig. En faktor är 
naturligtvis det Johansson framhåller – att eleverna vet vad de ska lära sig – men en annan 
mycket viktig faktor är att eleverna vet varför de ska lära sig något. 
 
 
Resultatredovisning 

Kvalitetsredovisning – analyserande del 

Generellt resultat 
I denna del av studien som gäller kvalitetsarbetet har jag valt att endast räkna med de elever 
som deltog både vid för- och efterstudien, vilka var femton stycken. När jag talar om 
”samtliga” elever, talar jag om dessa femton. I förstudien skrev tre av samtliga elever 
argument (eller något som liknar argument) för sina ställningstaganden. Detta till skillnad från 
resultatet i efterstudien, där samtliga elever utom en (som tyckte att skrivandet var mycket 
problematiskt), dvs. fjorton elever, skrev argument för sina ställningstaganden. Detta innebär 
en procentuell ökning med ca 367 % av skriftligt grundade ställningstaganden.  

I förstudien skrev inte heller alla elever ned sitt ställningstagande. En elev skrev exempelvis 
texten ”När han var fri” till sin bild, vilket snarare är en beskrivning av bilden än av 
ställningstagandet. Detta indikerar att eleven inte har förstått vad uppgiften gick ut på eller 
vad det är skriva vad man tycker om något som hände i berättelsen. Samtliga elever skrev 
emellertid ner sina ställningstaganden i efterstudien.  

Generellt kan sägas att eleverna verkade ha mycket svårare att komma på vad de skulle 
skriva i det tidigare skedet av arbetet, exempelvis i förstudien, än vad de hade i efterstudien. 
Vissa uttryckte en tydlig problematik i början genom att klaga ljudligt och säga att det var 
tråkigt samt genom att säga att de inte kunde och att det var svårt. Generellt lättade detta med 
tiden, och i slutändan var det flera som uttryckligen ropade ”Jaaa!” när vi skulle ha Tankens 
timme, och ”Neeej!” när vi inte skulle ha detta. I efterstudien gick skrivandet och 
bestämmandet av vad de skulle skriva och rita generellt sett också mycket snabbare än i 
början, vilket framgick genom observationer. Det fanns även de elever, framförallt två 
specifika elever, som klagade uttryckligen under hela studien när jag nämnde att vi skulle ha 
Tankens timme. Den ena eleven sade uttryckligen att hon istället ville jobba i sitt 
”arbetsschema” som de jobbade med varje vecka och som de skulle hinna en viss längd på 
varje vecka. Denna elev var över lag väldigt fäst vid sitt arbetsschema. Den andra eleven 
innehade en roll i klassen som den som skulle försöka vara häftig och opponera sig mot 
lärarna. Denna elev angav också delvis skälet att han ville jobba i sitt arbetsschema för att 
hinna göra så långt som möjligt. 

Samtalen var mer innehållsrika och över lag mer varierade mot slutet, både med avseende 
på innehåll och på elevprestationer. Exempelvis pratade fler elever mot slutet av arbetet. I 
början sade vissa elever inte ett ord, bokstavligt talat, medan de pratade en hel del i den senare 
delen av processen. Åsikterna som fördes fram i inledningsskedet av lektionsserien var även 
ganska enhetliga och likriktade. Samtliga elever förde fram precis samma skriftliga 
ställningstagande vid arbetet utifrån en av de egenskapade ljudberättelserna. Samtliga elever i 
klassen uttryckte på ett eller annat sätt att huvudkaraktären borde tala sanning (för 
ljudberättelse, se bilaga 11, för kortfattad lektionsbeskrivning, se ”Sanning eller konsekvens 
1” i bilaga 1), medan de i slutskedet av lektionsserien (se lektionsbeskrivningen ”Sanning 
eller konsekvens 2” i bilaga 1) hade helt skilda åsikter och argument gällande samma fråga. 



 

 

 21

Genom observationer av verksamheten framgick att klassen främst samtalade om 
värderingar och dylikt under de s.k. ”Tjejsnacken” och ”Killsnacken”. Detta innebar att 
värdefrågor kontinuerligt behandlades med tjejer och killar frånskilt från varandra, samt när 
det uppkom konflikter på exempelvis rasterna, dvs. att man då samtalade om värdefrågor vid 
de tillfällen då dessa kom upp. Det förekom även att läraren vid vissa tillfällen samtalade med 
klassen i helhet om värdefrågor. Flera av eleverna verkade främmande och något blyga inför 
att tala inför elever av motsvarande kön.  

Gällande vilken betydelse bild har som uttrycksmedel vid etisk argumentation för eleverna i 
klassen, verkar tre kategorier kunna urskiljas: förtydligande, förstärkande och stödjande. Det 
kan konstateras att vissa elever verkar ha använt bilden som ett medel för förtydligande av 
sina ställningstaganden. Exempelvis har en elev vid förstudien ritat en bild innehållande en 
människa med en hammare i luften, som står bredvid en liten rosa gris. Texten lyder: ”det här 
är inte bra”. Om bilden inte hade funnits, hade det varit betydligt svårare att tolka innehållet i 
texten. Frågan ”Vad är det som inte är bra?” hade varit obesvarad. En annan elev verkar på 
liknande sätt ha använt bilden, som innehåller en rosa gris som står på grön mark och kollar 
upp på ett äppelträd. Texten lyder: ”Han borde stanna”. Utan bilden kan läsaren inte få någon 
förståelse av vem som borde stanna, respektive var denne borde stanna. Genom bilden verkar 
det någotsånär tydligt att subjektet är grisen, och att grisen enligt eleven borde stanna i 
naturen, eller åtminstone vid äppelträdet.  

Ett annat användningsområde som vissa elever verkar ha använt bilden till i förhållande till 
texten, är förstärkande av textens budskap. En elev har skrivit texten: ”Jag tycker att det var 
dolit att skule slå ihjäl grisen”. På bilden står en man med en gigantisk hammare höjd över en 
gris. Mannen ser mycket arg ut, med arga ögon och stora huggtänder. Grisen står under 
hammaren och har neddragna mungipor och tårar sprutar ur ögonen ner till en pöl på marken. 
På samma sätt verkar en annan elev ha använt bilden i efterstudien. Denna elevs text lyder: 
”Jag tycker det var rätt Där för att dom måste få ge tilback”. Bilden innehåller en glad 
människa som säger ”HA HA”, medan hon sprutar vatten på en kråka i ett äppelträd. 

En tredje kategori som kan urskiljas av elevernas användande av bild i förhållande till etisk 
argumentation, är den stödjande. Exempelvis har en elev (se ”Elev 2: Elin” nedan) vid ett 
flertal tillfällen inte uttryckt sig tydligt i muntliga sammanhang, gällande ställningstaganden 
och argument vid etisk argumentation. I ett sammanhang läste jag upp en berättelse för 
eleverna som handlade om några barn som var strandsatta på en öde ö, där barnen hade olika 
karaktärsdrag, och där några av barnen hade skadat sig, andra hade hjälpt till att göra upp eld 
och vissa bara hade klagat på situationen. Vidare kom det en dag en pizza flytande i ett paket 
till ön, och elevernas uppgift var att dela upp denna pizza mellan barnen på ön. Eleverna fick 
inleda med att först ta ställning i frågan genom att rita en bild av pizzans uppdelning och 
skriva namnen på barnen på respektive bit, enligt elevernas eget tycke. Bilden innehöll 
emellertid inte elevernas argument för respektive ställningstagande. Exempelvis hade eleven 
Elin, som vid andra tillfällen varit mycket lågmäld och otydlig vid sina argumentationer, en 
mycket tydlig struktur på bilden, och vid den muntliga presentationen framkom såväl ett 
flertal tydliga ställningstaganden som tydliga argument för dessa. Detta indikerar att eleven 
använde bilden som stöd vid den muntliga presentationen och möjligen även som stöd vid den 
personliga framställningen av ställningstaganden respektive argument. 

Jag har valt ut tre elever som är representativa för klassens spann gällande kunskaper och 
förmågor i förstudien (se motivationen till detta ovan under ”Bearbetning, analys och 
tolkning”). Nedan redogör jag för de tre olika elevernas material, vilket fungerar som 
underlag för bedömning, där elevernas riktiga namn har ersatts med fingerade namn. Det 
material som redogörs för nedan är endast kortfattat sammanfattat. 
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Analys, tolkning och bedömning av etisk argumentation 
I Lindström och Lindberg (2005) beskrivs hur olika uttrycksformer kan ligga till grund för 
bedömning av elevers lärande. Där nämns där bl.a. de uttrycksformer jag har valt att bedöma 
genom bedömningsmatriserna: bild och ord, varav det senare är uppdelade i det talade och det 
skrivna. I Lindström och Lindberg (2005) beskrivs även att bedömningen egentligen inte sker 
av elevernas kunskaper, utan deras prestationer, och att det därför är viktigt att låta eleverna få 
möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt, samt i flera olika situationer. Detta har jag tagit 
stor hänsyn till vid utformningen av målen och bedömningsmatriserna, samt vid själva 
bedömningen. Vid några tillfällen har eleverna inte verkat visa sin fulla potential vid 
efterstudien, och då har jag specifikt beaktat det övriga materialet som samlats in från 
lektioner i ett tidigare skede, vilka skedde under andra förutsättningar som kanske bättre 
passade just denna elev.  

Bedömningen som gjorts i den analyserande delen är till viss del även en bedömning av 
relationen mellan exempelvis arbetssätt och lektionsseriens process och resultat, vilket senare 
kan användas som underlag till förbättringsåtgärder. I Berg och Scherp (2003) beskrivs 
följande: 
 

På elevnivå handlar resultaten om vilka föreställningar, kompetenser och egenskaper som 
man bidragit till att utveckla hos eleverna. Processen på elevnivå handlar om den lärmiljö 
som bidragit till resultaten. Lärandet inom dessa båda områden kan t.ex. rikta sig mot 
förståelsen av uppdraget och/eller att fördjupa förståelsen av innebörden av ett visst 
undervisningsmönster som t.ex. elevaktiva arbetssätt. Lärandet kan även riktas mot 
sambandet mellan process och resultat dvs. att fördjupa förståelsen av samband mellan 
arbetssätt och åsyftade resultat. (Berg & Scherp, 2003, s. 41) 

 
Detta verkar vara i enlighet med hur jag har betraktat bedömningens steg. Det lärande och den 
fördjupade förståelsen som nämns i Berg och Scherp (2003) kan rimligen erhållas av läraren 
genom en bedömning av elevernas utvecklade kunskap och förmågor i förhållande till 
lektionsseriens innehåll och arbetssätt. Även de institutionella och mer generellt 
organisatoriska faktorer bör i detta skede beaktas, eftersom även dessa kan vara fokus för 
förbättringsåtgärder. I Berg och Scherp (2003) beskrivs följande gällande detta: ”Jag 
argumenterar här för är att verklig professionalism är en fråga om att i enskilda situationer 
fatta, genomföra och följa upp beslut med beaktande av såväl institutionella som 
organisationella faktorer.” (Berg & Scherp, 2003, s. 79) 

I det följande är dock fokus främst på elevernas utveckling, vilken bl.a. beskrivs genom den 
utformade bedömningsmatrisen. Den gula markeringen står för vad eleverna uppvisade vid 
förstudien, och den gröna markeringen står för vad eleverna uppvisade vid efterstudien. Om 
det endast finns en grön markering, visar detta att eleven befann sig vid den gröna 
markeringen även vid förstudien. Jag har genomgående grundat bedömningen på 
informationen från förstudien respektive efterstudien. Informationen från de andra 
undervisningstillfällena har jag använt mig av främst i syfte att förstå varför eleverna 
hamnade där de hamnade i bedömningen, samt som grund till förbättring av undervisningen 
(dvs. som svar på frågorna kring hur jag hade kunnat utforma undervisningen så att eleverna i 
större utsträckning kunnat nå upp till de utsatta målen). I vissa fall, där bristande grund för 
bedömning har funnits i för- eller efterstudien, har jag dock tagit hjälp av material från någon 
av de andra lektionerna (se ”Elev 2: Elin” nedan). Som jag har nämnt tidigare, har jag vid 
bedömningen av elevernas uttryck av argumentationer även använt mig av Björnsons et al., 
(1994) metod för att analyserna argumentationer. 
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Elev 1: Anders 
(Anders bilder och texter kan betraktas närmre i bilaga 6 och 9.) Redan i förstudien uttryckte 
Anders skriftligt ett ställningstagande: ”jag tykte at han bode stana i skogen”, vilket jag tolkar 
som ett någorlunda tydligt ställningstagande (se bilaga för Anders text och bild i för- och 
efterstudien). Detta skulle innebära att Anders hamnar på Acceptabelt utfall gällande det 
skriftliga ställningstagandet redan i förstudien. Anledningen till att jag inte placerat Anders på 
Mycket gott utfall eller ett Gott utfall är till stor del för att han inte preciserat vem det är han 
talar om, dvs. frågan ”Men vad betyder ’han’?” kan anses berättigad i detta sammanhang, och 
kan heller inte besvaras med hjälp av bilden, som innehåller natur med en sjö och ett grönt 
landskap med ett äppelträd på. Gällande grund för sitt skriftliga ställningstagande har Anders 
inte angett något argument alls, vilket gör att han utan tvekan placeras i Icke godtagbart utfall 
på denna punkt. 

I förstudien uttryckte Anders också muntligt några ställningstaganden och argument för 
dessa, såsom att det var mer rätt att döda Pellen när han hade blivit större. Detta 
ställningstagande tolkar jag som ett mycket tydligt ställningstagande och Anders hamnar 
alltså direkt på Mycket gott utfall på denna punkt. Argumentet som framfördes av Anders i 
samband med uttryckandet av ståndpunkten var att man kan äta köttet när Pellen är större. 
Detta tolkar jag som fullständigt hållbart argument (dvs. det är helt rimligt att acceptera 
påståendet) och även som ett relevant argument, men inte som ett mycket relevant argument, 
och därmed hamnar Anders på ett Gott utfall på denna punkt. Det finns många olika åsikter i 
denna fråga, där många anser det vara helt rimligt att döda djur för att äta deras kött, medan 
andra anser att ett djur kan inbringa föda till människor genom att de dödas inte är tillräckligt 
relevant för att det ska vara en riktig handling, eftersom det exempelvis finns annat att äta 
förutom kött som inte kräver att någon dödas, och som är förhållandevis god mat.  

Gällande efterstudien skrev Anders ”Jag tyker att de var dumt av Johan att hjälpa till att 
kasta nätet. för att de är dumt att plåga jur.”, vilket innehåller ett ställningstagande såväl som 
ett argument. Här har ställningstagandet blivit än mer tydligt och preciserat, och hamnar 
således på ett Mycket gott utfall. Argumentet är i än större grad relevant för ståndpunkten än 
det muntliga argumentet, eftersom en fullständig acceptans av att det är dumt att plåga djur 
skulle omkullkasta ställningstagandet helt och hållet, då ”dumt” rimligen kan anses synonymt 
med ”fel”. Dock kan argumentet anses inte helt och fullt hållbart, då det kan finnas vissa 
situationer då det är försvarbart att plåga ett djur (exempelvis om man av någon underlig 
anledning tvingas välja mellan att plåga ett djur eller att plåga tio djur). Argumentet kan dock 
anses förhållandevis hållbart, då det förmodligen i de flesta fall är dumt att plåga djur. 
Därmed placeras Anders i Mycket gott utfall på denna punkt. Här verkar dock inte bilden 
användas som ett förtydligande medel, då denna endast innehåller en flygande fågel som ser 
glad ut. Möjligen kan bilden betraktas som en förstärkning av ställningstagandet och 
argumentet, då denna verkar beskriva en glad fågel i frihet, vilket i sin tur kan beskrivas som 
något positivt. 

Även gällande det muntliga ställningstagandet hamnar Anders på Mycket gott utfall. Han 
uttrycker det mycket tydliga etiska ställningstagandet att det är dåligt att skjuta och döda när 
man inte ska äta fågeln. Argumentet för detta presenteras dock lite dolt i och med att han 
säger att det är onödigt att skjuta fåglar om man inte ska äta upp dem. Argumentet för att det 
är dåligt att skjuta fåglar när man inte ska äta dem, är alltså att det är onödigt. Om detta skulle 
vara sant, dvs. att det faktiskt skulle vara onödigt att skjuta fåglar om man inte tänkte äta dem, 
skulle ställningstagandet kunna anses helt och fullt hållbart, vilket intygar att argumentet har 
mycket hög relevans. Frågan är dock om det även kan anses förhållandevis hållbart, dvs. om 
det är sant att det vore onödigt att skjuta fåglar i ett sådant sammanhang. Det finns naturligtvis 
situationer där det skulle vara nödvändigt att skjuta fåglar av andra skäl än att äta dem, men 
förmodligen skulle det anses rimligt att anta att det i de flesta situationer är onödigt att skjuta 
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fåglar om man inte tänker äta dem. Därmed tolkar jag argumentet som förhållandevis hållbart, 
och Anders hamnar med detta på ett Mycket gott utfall även här. 
 
Bedömningen Icke godtagbart Acceptabelt utfall Gott utfall Mycket gott utfall 
avser utfall 
 
Skriftligt eller 
bildligt 
ställningstagande  
Förekomst av 
etiskt 
ställningstagande 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven gör inget 
eller ett otydligt 
etiskt 
ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett 
någorlunda tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett mycket 
tydligt etiskt 
ställningstagande på 
papperet. 

Skriftlig eller 
bildlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos ett 
argument för 
ställningstagandet 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven framför 
inget argument för 
sitt 
ställningstagande 
på papperet, eller 
ett otydligt 
argument som inte 
är relevant för 
ställningstagandet 
på papperet. 

Eleven framför ett 
någorlunda tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är 
någorlunda relevant för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
tydligt argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är relevant 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
mycket tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är mycket 
relevant för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

Muntligt 
ställningstagande 
Förekomst av 
etiska 
ställningstaganden 
i muntlig 
kommunikation. 

Eleven gör inga 
eller otydliga 
etiska 
ställningstaganden 
i samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
någorlunda tydliga 
etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
mycket tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Muntlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos 
argument för eller 
emot 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen.  

Eleven framför 
inga argument för 
eller emot, eller 
argument som är 
irrelevanta för, 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen. 

Eleven framför ett eller 
flera någorlunda tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är någorlunda relevanta 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera tydliga argument 
för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är relevanta för 
ställningstagandet. 

 

Eleven framför ett eller 
flera mycket tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är mycket relevanta för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

 
Tabell 2 Bedömningsmatris för bedömning av eleven Anders etiska argumentation. Gul 
markering visar resultaten vid förstudien och grön markering visar resultaten vid 
efterstudien. 
 

Elev 2: Elin 
 (Elins bilder och texter kan betraktas närmre i bilaga 7 och 10.) Vid förstudien gjorde Elin 
varken något skriftligt ställningstagande eller angav något argument. Det hon skrev till bilden 
var ”När han var fri.”, vilket jag med ganska stor säkerhet tolkar som en beskrivning av bilden 
och händelsen, snarare än som ett ställningstagande eller ett argument. Detta innebär att Elin 
hamnar på Icke godtagbart utfall både gällande ställningstagande och argument. Detsamma 
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gäller den muntliga delen. Elin gjorde inget muntligt ställningstagande och angav inget 
muntligt argument för någon ståndpunkt. Även här hamnar Elin på Icke godtagbart utfall 
både i fråga om det muntliga ställningstagandet och argumentationen. 

Vid efterstudien har materialet ändrat karaktär till stor del. Gällande texten har Elin gjort ett 
ställningstagande, och skrivit någon form av argument: ”Jag tycker att det inte är snält att den 
kan svima.”. I detta sammanhang verkar bilden, som består av ett nät med en fågel i mitten, ha 
en avgörande betydelse för hur det är rimligt att uppfatta ställningstagandet och argumentet. 
Den första delen av meningen, ”Jag tycker att det inte är snält”, verkar syfta på barnens 
handling att fånga fågeln i nätet. Den andra delen ”att den kan svima”, kan tolkas som att det 
fattas ett ord, nämligen ”för”. Då skulle meningen istället se ut som följer: ”Jag tycker att det 
inte är snält för att den kan svima.”. Själva ställningstagandet kan rimligen, med hjälp av 
bilden, betraktas som tydligt. Detta innebär att Elin skulle hamna på ett Gott utfall gällande 
det skriftliga ställningstagandet. Jag anser dock att detta inte gäller för argumentet, som inte 
riktigt kan sägas vara tydligt. Det kvalificerar sig emellertid mycket väl till ett Acceptabelt 
utfall, då argumentet åtminstone kan sägas vara någorlunda tydligt. Relevansen är det inte 
heller något problem med, dvs. att det kan sägas vara någorlunda relevant för 
ställningstagandet, även om det inte har överdrivet hög relevans.  

Som jag nämnde ovan, har jag dock även tagit hänsyn till annat relevant material som jag 
samlat in genom lektionsserien, vid de tillfällen då materialet från efterstudien inte helt och 
hållet verkat som ett rättvist återgivande av elevens förmåga. Vid ett undervisningstillfälle 
som bestod av att eleverna lyssnade på en ljudberättelse om ett etiskt problem, där eleverna 
sedan fick i uppgift att skriva ner vad de tyckte att berättelsens huvudkaraktär skulle göra, 
samt rita en bild till, uppvisade Elin en större förmåga att skriftligt uttrycka ett tydligt 
ställningstagande och argument. Berättelsen handlade om trollet Trull som ställdes inför 
problemet att antingen berätta sanningen för sin käre vän, trollet Trollis, och säga att Trull 
tyckte att Trollis festklädsel inte alls passar Trollis, eller att ljuga för sin vän. Hon skrev då 
”Jag tycker att trull ska säga att den är rolig för att då är han snäl.” I denna mening uttrycker 
Elin ett mycket tydligt ställningstagande: ”Jag tycker att trull ska säga att den är rolig”. Det 
enda som inte är tydligt i detta ställningstagande är ”den”, dvs. frågan: ”Vilken är det som 
Trull ska säga är rolig?” kan uttryckas som en invändning mot tydligheten i meningen. 
Bedömningskriterierna nedan inkluderar emellertid både skrift och bild i denna punkt, vilket 
gör att hänsyn bör tas till vad bilden uttrycker. Elin har, enligt anvisningarna till uppgiften, 
ritat en teckning till sin text, där en av trollen har en speciell tröja på sig. Detta hjälper Elin att 
uttrycka att det är kläderna det är fråga om, vilket gör att det verkar rimligt att bedöma hennes 
uttryckta ställningstagande som mycket tydligt. Med detta hamnar Elin på Mycket gott utfall 
på denna punkt. 

Argumentet som Elin ger för att Trull ska säga att ”den” (vilket troligen ska förstås som 
”tröjan”) är rolig, är att han är snäll då. Detta tolkar jag som ett mycket tydligt argument. 
Argumentets relevans är mycket hög, eftersom det rimligen är någonting positivt och riktigt i 
att vara snäll. Givet att det är hållbart att det är snällt att säga att tröjan är rolig, blir 
ställningstagandet mycket mer acceptabelt. Frågan här är snarare om argumentet är hållbart 
eller inte. Är det ”snällt” av Trull att säga till Trollis att Trollis har en rolig tröja, om inte Trull 
tycker det? Dvs.: Är det ”snällt” att ljuga i ett sådant här sammanhang? Jag tror att de flesta 
skulle acceptera att det åtminstone är någotsånär ”snällt” att göra det, då detta skulle göra 
Trollis glad. Rimligen kan då Elins argument hamna inom ramen för ett Mycket gott utfall, då 
det är mycket tydligt, mycket relevant och förhållandevis hållbart.  

I den muntliga delen av efterstudien gjorde Elin som sagt några ställningstaganden och 
angav några argument. Allra tydligast framkom dock hennes muntliga ställningstaganden vid 
ett annat lektionstillfälle, under lektionsserien. Under denna lektion läste jag en kortare 
egenskriven berättelse om några barn på en öde ö, vilka inte hade någon mat. En dag kom en 
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pizza flytande, och eleverna i klassen fick i uppgift att på en bild dela upp pizzan mellan 
barnen i berättelsen. Sedan samtalade vi om elevernas uppdelning utifrån bilderna och varför 
de valde att dela pizzorna på det sätt de valt. Här angav Elin sina ställningstaganden gällande 
vem av barnen hon tyckte skulle få störst bit, och varför hon tyckte på det sättet. Elin uttryckte 
här exempelvis att barnet Olle borde få störst bit av pizzan, eftersom han hade brutit benet. 
Detta muntliga ställningstagande var mycket tydligt, och Elin hamnar därmed på Mycket gott 
utfall på denna punkt. Detta visar också Elins användande av bilden som ett stödjande medel 
vid etisk argumentation. Hennes uttryck för sina ställningstaganden respektive argument blev 
i stor utsträckning tydligare när hon använde bilden som utgångspunkt.  

Argumenten som angavs i detta sammanhang är naturligtvis mycket tydliga, och åtminstone 
något av dem kan rimligen anses uppfylla kraven för ett Mycket gott utfall. Exempelvis är 
argumentet för att Olle bör få störst bit att han hade brutit benet. Detta är naturligtvis att 
betrakta som hållbart, eftersom vi antar att berättelsen är (hypotetiskt) sann när vi samtalar 
kring dessa frågor (förmodligen förstår eleverna att berättelsen inte är sann, men för att ett 
rimligt samtal ska kunna föras kring en text måste man kunna anta exemplen som gällande). 
Frågan är om det är tillräckligt relevant för att kunna betraktas som mycket relevant. Jag tror 
emellertid att de flesta skulle vilja betrakta att en person har skadat sig rejält som ett gott skäl 
att ge personen en större bit mat än de andra. Med detta betraktar jag detta argument som 
mycket relevant och helt hållbart, och Elin hamnar därmed på Mycket gott utfall även här. 
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 Bedömningen Icke godtagbart Acceptabelt utfall Gott utfall Mycket gott utfall 
avser utfall 
 
Skriftligt eller 
bildligt 
ställningstagande  
Förekomst av 
etiskt 
ställningstagande 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven gör inget 
eller ett otydligt 
etiskt 
ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett 
någorlunda tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett mycket 
tydligt etiskt 
ställningstagande på 
papperet. 

Skriftlig eller 
bildlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos ett 
argument för 
ställningstagandet 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven framför 
inget argument för 
sitt 
ställningstagande 
på papperet, eller 
ett otydligt 
argument som inte 
är relevant för 
ställningstagandet 
på papperet. 

Eleven framför ett 
någorlunda tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är 
någorlunda relevant för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
tydligt argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är relevant 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
mycket tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är mycket 
relevant för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

Muntligt 
ställningstagande 
Förekomst av 
etiska 
ställningstaganden 
i muntlig 
kommunikation. 

Eleven gör inga 
eller otydliga 
etiska 
ställningstaganden 
i samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
någorlunda tydliga 
etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
mycket tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Muntlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos 
argument för eller 
emot 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen.  

Eleven framför 
inga argument för 
eller emot, eller 
argument som är 
irrelevanta för, 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen. 

Eleven framför ett eller 
flera någorlunda tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är någorlunda relevanta 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera tydliga argument 
för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är relevanta för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera mycket tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är mycket relevanta för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

 
Tabell 3 Bedömningsmatris för bedömning av eleven Elins etiska argumentation. Gul 
markering visar resultaten vid förstudien och grön markering visar resultaten vid efterstudie 
samt process. 
 

Elev 3: Krister 
 (Kristers bilder och texter kan betraktas närmre i bilaga 8 och 11.) I förstudien angav Krister 
ett mycket tydligt skriftligt ställningstagande: ”Jag tycker grisar ska vara i naturen. Jag tycker 
att grisar hör bättre i naturen.”. Jag uppfattar det som att den första meningen i Kristers text är 
avsedd att stå för ett ställningstagande, vilket jag alltså anser kan betraktas som mycket tydligt 
redan inledningsvis i förstudien. Frågan är senare om den andra meningen ska betraktas som 
ett argument för ställningstagandet. Med grund i hur samtalet kring texten fortgick innan 
bilderna ritades och texterna skrevs, tolkar jag det som att Krister menar något i stil med ”Jag 
tycker att grisar hör bättre hemma i naturen”, och detta skulle då kunna bettraktas som ett 
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argument för ställningstagandet. För att argumentet skulle ha kunnat betraktas som tydligt, 
borde det i sådana fall ha stått något i stil med: ”Jag tycker att grisar ska vara i naturen, för att 
de hör bättre hemma där.” På grund av otydligheten i detta argument, placeras Krister på ett 
Acceptabelt utfall, trots att argumentet (om det ska förstås som jag tolkade det ovan) rimligen 
är förhållandevis relevant, och någotsånär hållbart (beroende på hur ”hör hemma” ska 
förstås). Om bilden hade uttryckt ett förtydligande av texten hade bedömningen varit 
annorlunda, men denna elev ritade endast något som ser ut som ett blått hav under texten, 
vilket inte är speciellt instruktivt. 

Krister verkar dock hamna på ett Mycket gott utfall på den muntliga delen som behandlar 
ställningstaganden, eftersom han muntligt uttryckte flera tydliga ställningstaganden. Han 
uttryckte exempelvis att det var fel att döda Pellen när han var så liten, för att han borde få 
leva lite först. Argumentet, ungefär: ”för att han borde få leva lite först”, kan anses tydligt 
uttryckt. Frågan är dock om det är mycket relevant och förhållandevis hållbart. Att det är 
hållbart tror jag ganska många vill acceptera. Det verkar kanske grymt, onödigt eller liknande 
att döda djur när de just har kommit till världen, och det kanske verkar rimligare att döda dem 
senare när de har fått leva en större del av sina liv. Att det är relevant verkar också 
förhållandevis acceptabelt, och med detta hamnar Krister på ett Mycket gott utfall redan 
inledningsvis. 

Krister har inte ritat någon bild till efterstudien, men hans text såg ut som följer: ”Jag tycker 
att man inte ska döda fåglar. för att man får bara döda fåglar på en viss dag. och det är 
olagligt.” Ställningstagandet ”Jag tycker att man inte ska döda fåglar” är utan tvekan mycket 
tydligt, och därmed placeras Krister på ett Mycket gott utfall. Argumenten för 
ställningstagandet är uttryckta mycket tydligt: ”för att man får bara döda fåglar på en viss dag. 
och det är olagligt.” Gällande hållbarheten hos argumenten, verkar det inte helt rimligt att anta 
dem som förhållandevis hållbara. Det är inte sant att det är olagligt att skjuta fåglar, så länge 
man har jaktcertifikat. Argumenten är naturligtvis mycket relevanta, givet att det är fel att 
bryta mot lagen. Med dessa argument verkar Krister inte nå upp till ett Mycket gott utfall på 
denna punkt. Han har emellertid skrivit andra argument vid tidigare tidpunkter, som håller än 
högre kvalitet, exempelvis i följande text: ”Jag tycker Trull ska säga att den är fin. För att det 
är snällt.” Detta argument, ”För att det är snällt”, är i enlighet med vad Elin skrivit, och som 
jag då bedömde som ett Mycket gott utfall (se motivering ovan). Samma sak gäller naturligtvis 
när det är Krister som skrivit argumentet. 

Gällande den muntliga delen, uttryckte Krister ett flertal ställningstaganden och argument, 
exempelvis att det var dåligt att kasta stenar på skatan eftersom det är olagligt. Detta 
ställningstagande, ”det var dåligt att kasta stenar på skatan”, bedömer jag som ett mycket 
tydligt ställningstagande, vilket innebär att Krister hamnar på ett Mycket gott utfall. 
Argumentet, ”det är olagligt”, är mycket tydligt uttryckt, och bör anses både hållbart och 
relevant (givet premissen att det är dåligt att bryta mot lagen, vilket är förhållandevis 
accepterat). Med detta placeras Krister på ett Mycket gott utfall gällande den muntliga 
argumentationen. 
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Bedömningen Icke godtagbart Acceptabelt utfall Gott utfall Mycket gott utfall 
avser utfall 
 
Skriftligt eller 
bildligt 
ställningstagande  
Förekomst av 
etiskt 
ställningstagande 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven gör inget 
eller ett otydligt 
etiskt 
ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett 
någorlunda tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett tydligt 
etiskt ställningstagande 
på papperet. 

Eleven gör ett mycket 
tydligt etiskt 
ställningstagande på 
papperet. 

Skriftlig eller 
bildlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos ett 
argument för 
ställningstagandet 
med hjälp av skrift 
eller bild. 

Eleven framför 
inget argument för 
sitt 
ställningstagande 
på papperet, eller 
ett otydligt 
argument som inte 
är relevant för 
ställningstagandet 
på papperet. 

Eleven framför ett 
någorlunda tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är 
någorlunda relevant för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
tydligt argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är relevant 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett 
mycket tydligt 
argument för sitt 
ställningstagande på 
papperet. 
 
Argumentet är mycket 
relevant för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

Muntligt 
ställningstagande 
Förekomst av 
etiska 
ställningstaganden 
i muntlig 
kommunikation. 

Eleven gör inga 
eller otydliga 
etiska 
ställningstaganden 
i samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
någorlunda tydliga 
etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Eleven gör ett eller flera 
mycket tydliga etiska 
ställningstaganden i 
samtalet. 

Muntlig 
argumentation  
Förekomst av och 
kvalitet hos 
argument för eller 
emot 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen.  

Eleven framför 
inga argument för 
eller emot, eller 
argument som är 
irrelevanta för, 
ställningstaganden 
som framkommer 
under den 
muntliga 
kommunikationen. 

Eleven framför ett eller 
flera någorlunda tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är någorlunda relevanta 
för ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera tydliga argument 
för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är relevanta för 
ställningstagandet. 

Eleven framför ett eller 
flera mycket tydliga 
argument för eller emot 
ställningstaganden som 
framkommit under den 
muntliga 
kommunikationen. 
 
Argumenten/argumentet 
är mycket relevanta för 
ställningstagandet och 
kan även anses vara 
förhållandevis hållbart. 

 
Tabell 4 Bedömningsmatris för bedömning av eleven Kristers etiska argumentation. Gul 
markering visar resultaten vid förstudien och grön markering visar resultaten vid efterstudie 
samt process. 
 

Resultat – uttryck av logiskt tänkande 
Här redovisas elevernas uttryck av logiskt tänkande, vilket hamnar utanför 
kvalitetsredovisningen. I det följande redovisas en kortfattad sammanfattning av resultatet, 
både gällande observationer och gruppsamtal under processen och vad gäller för- och 
efterstudien, där jag använde mig av ljudberättelser, vanliga berättelser, gruppsamtal och 
enkäter. En mer utförlig beskrivning av antal elever som svarat vad i enkäterna ges i bilaga 4.  

Generellt kan sägas att många elever uttryckte sitt intresse för de logiska frågorna under 
gruppsamtalen genom lektionsserien. De svarade med glädje på frågorna kring varför de 
tänkte att just det alternativ som de valt var riktigt, och gav förklaringar som ofta var helt 
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tydliga och riktiga i logiskt bemärkelse. Ibland visade det sig, när eleverna svarat ett svar som 
inte var riktigt i logisk bemärkelse, att de inte riktigt hade accepterat exemplet från början. 
Detta var extra tydligt med en specifik elev, men även vissa andra elever uttryckte saker som 
tydde på detta. Exempelvis finns i berättelsen Skatten i spökhuset ett exempel när de två 
barnen i berättelsen går igenom ett kök. De har hittat en sanningslapp (en lapp där det bara 
står sanningar) där det står: ”Varje gång du ser en rutten macka i köket, så kommer du att bli 
hungrig.”. Barnen i berättelsen läste detta på lappen och gick sedan igenom köket. De stängde 
sedan dörren till köket bakom sig, och kände att de inte alls var det minsta hungriga. Frågan 
lyder sedan: ”Vet vi om barnen såg en rutten macka i köket?” Enligt den logiska regeln 
modus tollens vet vi att barnen inte såg en rutten macka i köket. Detta eftersom barnen 
faktiskt inte var hungriga. En elev uttryckte vid ett gruppsamtal gällande detta att man inte 
kan bli hungrig av att se en rutten macka, vilket i vanliga sammanhang verkar helt rimligt att 
anta. Denna elev har dock bortsett från att det var sanningslappar, förkastat själva exemplet 
och utför därför inte den logiska slutledningen.  

En annan elev svarade att vi inte kan veta säkert om barnen såg en rutten macka i köket eller 
inte. Denne elev tänkte i vidare banor gällande denna fråga och sade att det kan vara så att det 
finns ett fönster in till köket och att barnen såg mackan genom fönstret efter att de stängt 
dörren. Om detta är fallet, har eleven helt rätt i sitt svar, vilket innebär att det svar jag antog 
var logiskt riktigt inte måste vara det, eftersom exemplet lämnade öppet för en sådan 
invändning. 

Jag har inte sett några stora skillnader i hur eleverna har svarat vid förstudien och vid 
efterstudien. Det verkar inte vara så att eleverna har uttryckt fler logiskt riktiga slutledningar i 
enkäten i efterstudien. Siffrorna av logiskt riktiga svar är förhållandevis lika vid 
inledningsskedet och vid slutskedet av studien. En av de större skillnaderna återfinns i fråga 
två och tre. Vid fråga tre, vilken behandlar den logiska regeln modus tollens, har betydligt fler 
elever angett logiskt riktigt svar; från sju elever i förstudien till tolv elever i efterstudien. 
Gällande fråga två, vilken behandlar en version av den logiska regeln modus ponens, har 
däremot antalet logiskt riktiga svar sjunkit drastiskt; från sex i förstudien till tre i efterstudien. 
 
 
Diskussion 

Resultatdiskussion 
Samtliga av de tre elevernas förmågor att uttrycka ställningstaganden muntligt, skriftligt och 
bildligt i efterstudien, och i vissa fall under själva lektionsserien, har hamnat på ett Mycket 
gott utfall gällande samtliga fyra punkter. Som jag nämnde tidigare kan dessa elever i 
förstudien betraktas som representativa för det spann som fanns i klassen gällande de 
förmågor som studerades i för- och efterstudien. Detta kan rimligen betraktas som positiv 
respons till lektionsseriens innehåll och arbetssätt. Enligt två av strävansmålen ur Lpo 94 som 
jag nämnde tidigare i arbetet (se ”Förankring i styrdokument” under ”Bakgrund”), ska skolan 
sträva efter att varje elev:  
 

• ”utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”  

(Lpo 94, s. 13) 
 

• ”befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl 
kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden […]” 

(Lpo 94, s. 15) 
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Elevernas positiva förändring från inledningsskedet till slutskedet av studien antyder att bl.a. 
dessa mål har uppfyllts genom arbetets gång. Det är dock så att elevernas utveckling även kan 
ha berott på andra faktorer, såsom att de utvecklat sitt motoriska skrivande, blivit mer säkra i 
förhållande till sina klasskamrater respektive mig som lärare och därmed vågat uttrycka sig 
muntligt i större utsträckning, blivit mer vana vid arbetssätten, vant sig vid att det är helt 
acceptabelt att stå för sin egen åsikt och insett att det inte betraktas som någonting negativt att 
tycka annorlunda än sina klasskamrater eller sin lärare. Oavsett om dessa faktorer har haft 
inverkan på elevernas förändrade uttryck av etisk argumentation och logik, kan åtminstone 
konstateras att deras uttryck för etisk argumentation har genomgått en positiv förändring i 
förhållande till målen, även om skälet att exempelvis Elin uttrycker sig tydligt muntligt i 
efterstudien kan vara att hon känner sig mer säker i situationen och i sig själv.  
En tolkning av förändringen av elevernas uttryck för etisk argumentation är att de har 

förändrat sin begreppsapparatur. Ett flertal av lektionstillfällena bestod av muntliga samtal 
kring etiska frågeställningar, där eleverna uppmanades att reflektera och föra fram sina åsikter. 
Över lag lades stor vikt vid ordet varför genom lektionsserien. Frågor som ”Varför tycker du 
det?”, ”Varför tänker du att det är så?” eller ”Varför är inte det bra?” har varit frekvent 
förekommande under de flesta av lektionerna. Genom detta har samtalen varit kritiskt 
inriktade, dvs. att de har varit inriktade på argument för olika ståndpunkter och inte endast på 
ett okritiskt accepterande av samtliga ståndpunkter. Jag har emellertid varit noga med att agera 
helt och hållet passivt i framläggning av mina egna åsikter, medan jag har agerat mycket aktivt 
i att försöka frammana elevernas sådana. Jag har varit noga med att varken uttrycka mina 
åsikter om att något ställningstagande eller argument är felaktigt eller att det är helt riktigt. Jag 
har genomgående försökt förhålla mig jakande till framförandet och förtydligandet av 
ställningstaganden och argument, medan jag i stor utsträckning har försökt agera neutralt till 
själva ställningstagandena respektive argumenten. Detta förmodar jag har haft avgörande 
betydelse för elevernas framförande av åsikter och argument, såväl muntligt som skriftligt och 
bildligt.  

Håkan Johansson (2002) skriver att hans utgångspunkt i undervisningen har varit att göra 
eleverna införstådda med läroplanernas mål, vilket i hans arbete verkar ha medfört en utförlig 
fokusering på begreppet vad. I detta arbete har jag till stor del fokuserat på begreppet varför. I 
inledningsskedet av studien hade ett flertal elever svårigheter att uttrycka varför de tyckte 
någonting, framförallt skriftligt och bildligt, men även muntligt. En tolkning av detta är att 
eleverna till en början hade problem med att uppfatta betydelsen av begreppet varför, vilket 
skulle innebära att de har utvecklat sin begreppsapparatur i en mer kritisk riktning under 
arbetets gång. Andra tolkningar är att eleverna faktiskt inte hade så många argument till sina 
åsikter, att de inte var medvetna om grunden till sina ställningstaganden, eller att de inte tänkte 
i argumentativa banor innan arbetet. Dessa tolkningar skulle på olika sätt peka i positiv 
riktning för dessa arbetssätt och innehållet i lektionsserierna. Det finns naturligtvis även fler 
tolkningar, vilka pekar i mer negativ riktning, exempelvis att eleverna inte alls har genomgått 
en utveckling under arbetets gång, eftersom skillnaden i resultaten gällande för- respektive 
efterstudien beror på att jag som lärare har uttryckt mig svårbegripligt vid förstudien men inte 
vid efterstuiden, att eleverna var mer nervösa vid förstudien än vid efterstudien eller att de var 
ovana vid själva arbetssättet. Det som motsäger att resultatet helt och hållet kan förklaras på 
dessa sätt är att detta är så pass entydigt gällande vissa delar, exempelvis gällande den 
skriftliga argumentationen, där fjorton av femton elever uttrycker ett argument i efterstudien, 
att jämföras med de tre elever som uttryckte ett argument i förstudien. Skillnaden gäller inte 
endast de elever som är mer tillbakadragna och nervösa, utan de allra flesta eleverna i klassen. 
Att förändringen i uttrycket endast skulle ha att göra med att eleverna utvecklar sin förmåga att 
skriva, verkar inte heller helt troligt, då många inte skulle godta att en sådan förändring 
gällande så pass många elever sker inom ramen för fem veckors arbete. Detta kan sägas 
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indikera att eleverna har utvecklat sin förmåga att ta ställning och argumentera. Vidare kan 
man då fråga sig om förändringen främst beror på att eleverna utvecklat sitt språk, eller om 
den också beror på en utveckling av sättet att tänka på. Under ”Bakgrund”, tidigare i arbetet, 
beskrev jag att resultaten av ett flertal forskningsansatser med utgångspunkt i IAPC:s metoder, 
t.ex. Curtis (1980), indikerar att deltagarna bland annat tycks ha utvecklat sitt kritiska 
tänkande. Detta verkar stödja de resultat jag har erhållit genom denna studie, gällande den 
etiska argumentationen.  

En annan faktor som verkar visa på någon form av utveckling är att vissa åsikter som fördes 
fram i inledningsskedet av lektionsserien var ganska enhetliga och likriktade. Exempelvis 
förde samtliga elever fram precis samma skriftliga ställningstagande vid arbetet utifrån en av 
de egenskapade ljudberättelserna. Samtliga elever i klassen uttryckte på ett eller annat sätt att 
huvudkaraktären borde tala sanning (för kortfattad lektionsbeskrivning, se ”Sanning eller 
konsekvens 1” i bilaga 1), medan de i slutskedet av lektionsserien (se lektionsbeskrivningen 
”Sanning eller konsekvens 2” i bilaga 1) hade helt skilda åsikter och argument gällande 
samma fråga. Detta skulle kunna tolkas så att eleverna under lektionsserien har börjat tänka 
mer i egna banor och börjat våga stå för sina egna åsikter. Det kan också tolkas som att 
eleverna har börjat förstå att deras åsikter faktiskt räknas, och att det inte alltid behöver vara 
så att de etiska påståenden som förmedlas från exempelvis äldre generationer eller media, som 
”Du bör aldrig ljuga!” är de som är riktiga, utan att eleverna själva kan ha betydelsefulla 
tankar om dessa frågor. Enligt Malmhester och Ohlsson (1999) finns det två övergripande mål 
för den svenska skolan, varav det ena handlar om att fostra barnen till tolerans inför 
oliktänkande och det andra handlar om att barnen ska erhålla förmågan till kritiskt och 
självständigt tänkande. Vidare skriver de att filosofiska samtal skulle kunna bidra till att göra 
eleverna mer självständiga och mindre auktoritetsbundna. Mina resultat tycks vara i enlighet 
med Malmhesters och Ohlssons (1999) idé om att filosofiska samtal kan leda till att eleverna 
är mindre auktoritetsbundna, då elevernas åsikter har gått från att vara i enlighet med en enkel 
och övergripande norm (att det är rätt att alltid tala sanning) till att innehålla en mer varierad 
uppsättning åsikter. Till en början uttryckte eleverna i stor utsträckning färre argument, vilket 
kan antyda att de hade lärt sig normen som sådan från någon slags auktoritet, utan att delges 
större möjlighet eller verktyg för att ifrågasätta normens riktighet. 

Det är troligtvis så att arbetssätten har haft betydelse för elevernas möjliga utveckling, då 
dessa är anpassade efter olika förutsättningar och behov. Eleverna har arbetat i helklass, 
halvklasser och i mindre grupper, vilket har möjliggjort att även de mer blygsamma 
personerna har fått komma fram. Både samtal, bild och skrift har använts som uttrycksmedel, 
vilket rimligen också har varit relevant för elevernas utveckling, då vissa bättre kan uttrycka 
sig skriftligt och andra muntligt. Enligt Atterström och Persson (2000) kan bemötandet av 
barnens kommunikation stimulera barnen till språklig utveckling om de vuxna använder sin 
makt för att behålla eller skapa en ömsesidig erkänsla. Någon form av språklig utveckling kan 
förmodligen antas ha kommit till stånd, vilket kan ha berott på den öppna atmosfär som 
förelåg under gruppsamtalen, vilken liknar vad Haglund och Persson (2004) kallar en 
”undersökande gemenskap”.  

Som vi såg ovan (se bedömningen av Elins uttryck av etisk argumentation), förekom det 
även att elever använde bilden som ett förtydligande av sin skriftligt framförda åsikt. Gällande 
Elin blev det även tydligt att hon hade lättare att uttrycka sig muntligt om hon hade en bild 
som stöd. Under lektionen ”Etiska ställningstaganden och argumentation - fördelning och 
rättvisa” (se bilaga 1) fick eleverna i uppgift att rita en pizza och fördela den efter ett antal 
karaktärer med olika egenskaper. Elin var en av dem som tydligast framförde sina åsikter, och 
gav mycket tydliga argument för dessa, till skillnad från det inledande samtalet vid förstudien. 
Detta synliggör vikten av att använda olika arbetssätt för att samtliga elever ska få möjlighet 
att utveckla sina förmågor.  
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Detta synliggör även den stödjande funktionen som bilden har haft när det gäller etisk 
argumentation. I presentationen av resultatet blev det tydligt att eleverna använder bilden på 
åtminstone tre olika sätt när det gäller skriftlig argumentation: som ett förtydligande, 
förstärkande respektive ett stödjande medel. De två första kategorierna har jag uppfattat som 
medel vid skriftlig argumentation, medan den stödjande kategorin snarare verkar gälla det 
muntliga uttrycket av etisk argumentation. Dessa kategorier kan möjligen generaliseras för att 
gälla etisk argumentation över lag, men det jag har sett indikerar denna uppdelning gällande 
skriftlig och muntlig argumentation. Kategorierna tycks emellertid skilja sig åt på fler sätt än 
angående vilka uttryckssätt (dvs. muntligt eller skriftligt) de gäller. Möjligen bör den 
stödjande funktionen betecknas som ett pedagogiskt hjälpmedel vid elevens uttryck för sina 
ställningstaganden och argument, snarare än som ett medel till utökande av innehållet i 
uttrycket. De förtydligande och förstärkande medel som eleverna använder sig av tycks på ett 
mer direkt sätt ha att göra med innehållet i uttrycket, där förtydligandet är ett förtydligande av 
innehållet och förstärkandet är ett förstärkande av innehållet. Den stödjande funktion som 
bilden har för exempelvis Elin, tycks vara att den är stödjande i förhållande till framförandet 
av uttrycket, snarare än stödjande i förhållande till själva uttrycket. Det kan emellertid även 
vara så att bilden är stödjande i fråga om själva konstruerandet av ställningstaganden och 
argument för Elin, dvs. att bilden exempelvis konkretiserar elevens egna tankar för henne 
själv, vilket skulle kunna göra det enklare för eleven att forma argument. Detta är dock 
mycket svårt att avgöra eftersom denna slutsats beror på vad som händer i Elins eget 
medvetande, vilket minst sagt kan sägas vara svårt att iaktta utifrån. 

Gällande den förstärkande funktionen som bilden verkar ha haft för vissa elever, kan 
påpekas att det som förstärks i bilden tycks vara graden av etisk relevans gällande vissa 
faktorer. Exempelvis verkar det som att bilden av en arg bonde med huggtänder och hammare 
som står över en mycket ledsen liten gris kan sägas uttrycka ett förstärkande av den moraliska 
relevansen av lycka. Texten lyder: ”Jag tycker att det var dolit att skule slå ihjäl grisen.” och 
genom bilden tycks det framgå att en relevant moralisk aspekt att ta hänsyn till vid 
ställningstagandet att det är dåligt att slå ihjäl grisen, är att den verkar ledsen. Detta innebär 
att kategoriseringen av bildens funktion kanske inte verkar helt fullständig. I detta exempel 
verkar eleven t.o.m. uttrycka ett argument för ställningstagandet att det är dåligt att döda 
grisen genom sin bild, dvs. argumentet ”grisen blir ledsen”. De tre kategorierna som jag har 
föreslagit verkar dock förhållandevis rimliga, och en generell slutsats som kan dras av 
elevernas användande av bilden, är att den tycks ha flera relevanta funktioner vid etisk 
argumentation. 

Jag har som sagt även anpassat innehållet till en förhållandevis konkret nivå, även om det 
ofta är abstrakt och generellt tänkande filosofisk-etiska frågor behandlar. Exemplen och 
berättelserna är förhållandevis konkreta och möjliga för eleverna att relatera till utan att 
eleverna själva behöver ta specifik ställning till hur de själva skulle agera i det aktuella 
sammanhanget. Detta har förmodligen också haft inverkan på elevernas positiva förändring av 
uttryck för etisk argumentation. Även gällande den del av studien som behandlade logik, 
konkretiserade jag materialet till stor del. Detta verkade emellertid inte medföra samma 
förändring från förstudien till efterstudien som i förändringen gällande den etiska 
argumentationen. Anledningen till detta kan delvis ha varit att jag främst prioriterade 
undervisningen kring den etiska argumentationen. De undervisningstillfällen jag hade med 
eleverna om logik var fåtaliga, och eftersom logiken kan betraktas som ett förhållandevis 
komplicerat område, verkar detta ha resulterat i ett tvetydigt resultat. Det är svårt att dra några 
generella slutsatser från detta arbete, då jag hade behövt bättre underlag för detta. Jag 
uppfattade det emellertid som att flertalet elever uppskattade att arbeta med logik i de former 
som vi arbetade med detta, vilket indikerar att arbetssätten och det konkretiserade innehållet, 
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genom samtal, berättelser, gåtor och ljudberättelser förmodligen skulle fungera bättre i ett 
längre perspektiv.  

Eleverna uppfyllde målen gällande etisk argumentation som jag har satt upp för dem, vilket 
jag visat exempel på ovan. Deras uppnående av målen är naturligtvis bra respons till 
lektionsserien, men detta innebär inte att arbetet förflöt utan problem eller att det inte finns 
saker att förbättra. Som jag nämnt tidigare har jag använt mig av diverse olika arbetssätt, 
såsom bild, skrift, tal och ljudberättelser, samt att jag har arbetat både i helklass och i mindre 
grupper. De differentierade arbetssätten verkar ha haft gott resultat, men jag hade emellertid 
gärna också arbetat med drama och musik, för att i än större utsträckning kunna tillgodose 
varje elevs individuella behov och anpassa undervisningen till elevernas olika förutsättningar. 
Jag upplevde det som att flera elever verkligen uppskattade Tankens timme (de tjöt ”Jaaa!” 
när jag svarade jakande på frågan om vi skulle ha Tankens timme), medan andra uttryckte en 
klar skepsis mot företeelsen. Det var framförallt två elever som klagade uttryckligen inför mig 
och klassen när det var dags för Tankens timme. Den ena eleven sade uttryckligen att hon 
istället ville jobba i sitt ”arbetsschema”, som de jobbade med varje vecka och som de skulle 
hinna en viss längd på varje vecka, vilket eleven konstant ville arbeta med. Den andra eleven 
hade lite av rollen i klassen som den som skulle försöka vara häftig och opponera sig mot 
lärarna. Den eleven hade emellertid också delvis som skäl sin vilja jobba i sitt arbetsschema 
för att hinna göra så långt som möjligt. Här blir slitningen mellan å ena sidan skolans brådska 
kring att eleverna ska hinna göra klart sina arbetsböcker och å andra sidan skolans uppdrag att 
utveckla elevernas personliga civilkurage samt deras etiska och kritiska tänkande oerhört 
tydlig. En förbättring i detta sammanhang hade kunnat vara den mer generella förändringen i 
skolans verksamhet att fokus i undervisningen hade kunnat ligga än mer på personlig 
utveckling än på att hinna klart boken före någon annan, vilket är något jag avser ta med mig 
ut i skolverksamheten som lärare för en klass under en längre period.  

Ett annat problem var att Tankens timme inte var statiskt inlagd på schemat på det sätt som 
t.ex. arbetsschemat och idrotten var. Detta gjorde visserligen att det blev en överraskning (för 
många en glad sådan) varje gång vi skulle ha Tankens timme, men det gjorde också att det 
blev något av en extragrej som inte helt och hållet hörde till vardagen. Innan jag införde 
Tankens timme pratade klassen oftast om värderingar och dylikt under ”Tjejsnacken” och 
”Killsnacken”. Värdefrågor behandlades således i de flesta sammanhang med tjejer och killar 
frånskilt från varandra, samt när det uppkom konflikter på exempelvis rasterna, dvs. att man 
då samtalade om värdefrågor vid de tillfällen då dessa kom upp. Det förekom även att läraren 
vid vissa tillfällen samtalade med klassen i helhet om värdefrågor. Att eleverna var 
förhållandevis vana vid att samtala om värdegrundsfrågor, upplevde jag som mycket positivt. 
Att eleverna inte var vana att samtala om värderingsfrågor med motsvarande kön var 
emellertid något som verkade ha negativ inverkan på lektionsserien, då flera av eleverna 
verkade främmande och något blyga inför att tala inför motsvarande kön, bl.a. eftersom olika 
ämnen behandlades i de olika grupperna på tjej- och killsnacken och eftersom killar och tjejer 
var ovana att tillsammans behandla värdefrågor. Att lägga ner tid och fokus på att samtala och 
på andra sätt arbeta med värderingsfrågor och kritiskt tänkande är också något som jag avser 
ta med mig till min egen verksamhet som lärare. 

Det hade också varit bra att arbeta med Tankens timme under en längre tid än vid denna 
studie. På en fem veckor lång lektionsserie har eleverna hunnit utveckla sina förmågor att 
uttrycka ställningstaganden och argument på olika sätt. Det vore emellertid mycket mer 
fördelaktigt att få möjlighet att arbeta med sådana frågor under en längre tid i en klass, och då 
kunna bl.a. kunna gå mer in på värderingar av argumentationer och använda sig av än fler 
uttrycksformer i undervisningen. Till en början kände jag inte heller eleverna speciellt bra, 
vilket gjorde att jag inte på direkten kunde fånga upp de elever som jag egentligen på förhand 
hade kunnat förstå att de skulle anse det jobbigt att gå ifrån arbetsschemat. När jag förstod att 
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det förhöll sig på detta sätt med vissa av eleverna, tog jag ett samtal i halvklassform (se 
lektionsbeskrivningen ”Varför går ni i skolan? - etik i skolan” i bilaga 1) där vi diskuterade 
vad man lär sig i skolan och om man bara lär sig saker som att läsa, stava, skriva och räkna. 
Eleverna kom då fram till att man lär sig en mängd andra saker, som faller inom ramen för 
etik och moral. Detta gjorde att eleverna bättre förstod syftet med Tankens timme. Om jag 
hade förstått vilka elever som var mer fokuserade på att hinna klart med veckans 
arbetsschema, hade jag exempelvis kunnat anpassa informationen om undervisningen till 
dessa elever genom att de hade kunnat erhålla ett litet skriftligt schema om innehållet i de 
respektive lektionerna. Jag hade också kunnat samtala med dessa elever ännu mer specifikt 
om vad syftet var med lektionerna.  

Hittills har jag diskuterat de två första frågeställningarna, vilka gäller om respektive hur 
elevernas uttryck av etisk argumentation och logiskt tänkande förändras från inledningsskedet 
till slutskedet av studien, vilka slutsatser som skulle kunna dra av detta, samt vilken betydelse 
bilden kan ha som uttrycksmedel vid etisk argumentation för eleverna. Vidare är frågan hur 
ett passande arbetssätt och innehåll skulle kunna utformas för att elever i de lägre årskurserna 
ska utveckla sitt logiska tänkande och sin etiska argumentation, samt sin förmåga att uttrycka 
sig inom dessa två områden. Gällande etisk argumentation finns det många beprövade 
arbetssätt, exempelvis Haglunds och Perssons (2004) vid Södra teatern som jag beskrivit 
tidigare, vilka jag uppfattar har fungerat mycket bra i ett sådant sammanhang. Jag valde som 
sagt att delvis utgå från detta arbetssätt, men att samtidigt anpassa arbetssätt och innehåll mer 
till en skolverksamhet med den schema- och lektionsbaserade undervisning som präglar 
många skolverksamheter, samt till elever i yngre ålder. Detta innebar att jag använde mig av 
en mycket varierad undervisning, vilken på många sätt fungerade bra i klassen och 
uppskattades av eleverna. Jag skulle även i fortsättningen vara beredd att argumentera för en 
sådan varierad undervisning som klarar av att anpassas till en elevgrupps mycket åtskilda 
förutsättningar och behov, bl.a. även eftersom resultaten har varit förvånansvärt entydiga vad 
gäller den skriftliga etiska argumentationen. Samtidigt finns naturligtvis de betänkligheter vad 
gäller de tolkningar och slutsatser som kan dras av dessa resultat kvar, då förklaringarna till 
förändringen från förstudien till efterstudien kan vara helt andra än de jag har föreslagit.  

Resultaten visar på att eleverna uttrycker sin etiska argumentation i större utsträckning och 
genom argument för sina ställningstaganden. Detta kan tänkas visa att arbetssättet och 
innehållet i lektionsserien har bidragit till en utvecklad förmåga att uttrycka etisk 
argumentation. Detta behöver dock inte innebära att eleverna har förändrat eller utvecklat sitt 
sätt att tänka, vilket innebär att det finns svårigheter med att besvara den tredje 
frågeställningen. Man kan dock rimligen anta att elevers uttryck beror på vad som händer 
inom en person, vilket skulle innebära att eleverna faktiskt har förändrat någonting 
inombords, exempelvis tanke- och begreppsapparaturen. Detta skulle innebära att arbetet med 
Tankens timme både har haft språkutvecklande och tankemässig förtjänst inom etisk 
argumentation, vilket var en av förhoppningarna. Detta är i enlighet med resultaten från flera 
forskningsansatser utifrån IAPC:s metoder, exempelvis Curtis (1980), vilka tycks visa på att 
deltagarna har utvecklat sitt kritiska och logiska tänkande. För att dra några större slutsatser 
av mitt arbete gällande logiken, krävs emellertid bättre underlag.  

Enligt Lipman (2003) har arbetet med filosofi med barn bland annat en relevant funktion; att 
behandla elever på ett resonabelt sätt för att de själva ska bli resonabla människor. Detta har 
jag tagit till mig inledningsvis i studien, och tagit hänsyn till genom hela arbetet, vilket tycks 
ha givit goda resultat. Arbetssättet, som i stor utsträckning har utgått från ett demokratiskt 
förhållningssätt där elevernas egna åsikter, idéer och olika förutsättningar gällande olika 
uttryckssätt och storlek på arbetsgrupper varit i fokus, verkar ha bidragit till en utveckling av 
eleverna till mer resonabla individer, vilka i större utsträckning anger argument för sina 
åsikter och som verkar mindre auktoritetsbundna vid studiens slutskede. Detta indikerar att 
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studiens arbetssätt och innehåll åtminstone kan sägas ha sina relevanta fördelar och som 
uppfyller flera av de krav som Lpo 94 ställer på undervisningen i skolan:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. (Lpo 94, s. 11) 

 

Kvalitetsredovisning – framåtsyftande del 
I Lindström och Lindberg (2005) diskuteras den formativa respektive summativa 
bedömningen. Den tidigare använder bedömningen som utgångspunkt för lärande, medan 
bedömningen i den senare mer har funktionen som kontrollorgan. Naturligtvis krävs det att 
elevers, lärares och omgivningens utveckling respektive kunskaper kontrolleras kontinuerligt, 
men detta bör, vilket beskrivs i Lindström och Lindberg (2005), användas som utgångspunkt 
för vidare målbeskrivning och kunskapsutveckling. Detta är även ett av mina syfte med 
bedömningen, dvs. att kunna använda den som ett framåtsyftande medel som kan visa på 
förbättringsmöjligheter och förklarande faktorer. 

Om man betraktar lektionsserien och bedömningen utifrån ett skolutvecklingsperspektiv, 
kan man undersöka hur och om arbetssätt och innehåll har bidragit till måluppfyllelse, 
respektive om några faktorer har varit hämmande för elevernas utveckling, för att sedan finna 
förbättringsåtgärder för vidare utveckling av skolverksamheten. Ovan, i min beskrivning av 
hur arbetssätt och innehåll just verkar ha haft positiv betydelse för elevernas utveckling, 
beskriver jag även vissa förbättringsåtgärder. Exempelvis skulle jag gärna i fortsättningen 
vilja arbeta med än fler arbetssätt, såsom drama och musik, vilket verkar vara i enlighet med 
vad som beskrivs i Lindström och Lindberg (2005) om det positiva med att använda sig av 
flera olika uttrycksformer vid bedömning. 

Vidare finns även förbättringsåtgärder som skulle kunna införlivas mer generellt i 
skolverksamheten, såsom att behandla etiska frågor och kritiskt tänkande mer specifikt i 
skolan, även i lägre åldrar, och inte endast sporadiskt och vid konfliktsituationer. Ovan 
beskrev jag att värderingsfrågor över lag behandlades i skilda tjej- och killgrupper i klassen, 
innan jag inledde lektionsserien. Forsberg och Wallin (2005) skriver att det enligt Skolverket 
finns liknande brister som är oroande med tanke på målet om en likvärdig skola:  

 
Dessa brister handlar dels om resultatförsämringar i flera ämnen och en ökning av 
variationer mellan skolor, dels om systematiska skillnader mellan såväl könen som låg- 
och högpresterande elever samt elever med svensk och utländsk bakgrund och elever som 
har respektive inte har högutbildade föräldrar. (Forsberg & Wallin, 2005 s. 300) 

 
Dessa systematiska skillnader i kön gällande samtal om värderingar fann jag som sagt innan 
jag inledde min lektionsserie. Jag beskrev då att eleverna främst förde samtal om värderingar i 
kill- och tjejgrupper. Jag förklarade även att detta var något som jag hade velat att det skulle 
ha varit annorlunda då flera av eleverna verkade främmande inför att tala inför personer av 
motsvarande kön, vilket verkar vara i enlighet med vad Skolverket har uttryckt. Att införa 
kontinuerlig undervisning i olika former gällande etik och andra delar av filosofiämnet, som 
bedrevs i olika elevkonstellationer, skulle förmodligen underlätta arbetet med jämställdhet 
inom skolverksamheten. 
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Metoddiskussion 
Vad som jag uppfattade var av stor vikt vid gruppsamtalen, observation och intervjuerna var 
att vara väl förberedd, speciellt med tanke på att jag inte spelade in samtalen, då detta 
förmodligen skulle påverka elevernas beteende. För att öka tillförlitligheten, eller 
reliabiliteten som Trost (2005) benämner det, skrev jag ned samtalen genomgående efter varje 
sådant undervisningstillfälle. Detta är å ena sidan förmodligen inte lika tillförlitligt som om 
jag hade använt bandspelare eller videokamera, men ur en annan aspekt mer tillförlitligt 
eftersom eleverna inte påverkades av yttre utrustning. Eftersom jag utförde för- och 
efterstudierna, samt en stor del av processen, i mindre elevgrupper, kunde jag i stor 
utsträckning lägga märke till varje elevs uttryck. Direkt efter samtalen skrev jag ner varje 
persons utsagor, och eftersom jag var väl förberedd inför varje undervisningstillfälle på vad 
jag skulle observera och lägga märke till, var det inte alltför problematiskt att på ett 
förhållandevis tillförlitligt sätt redogöra för vad varje elev sagt. Det finns dock ändå en 
svårighet med att inte lägga mina egna ord i tolkningen av deras muntliga uttryck, innan jag 
skriver ner dessa. De allra mest tillförlitliga källorna är emellertid troligtvis det skriftliga och 
bildliga materialet.  

För att öka reliabiliteten använde jag mig av bedömningsmatriserna, vilka preciserar 
förändringen i elevernas uttryck av etisk argumentation, och enkäterna, vilka var avsedda att 
precisera elevernas uttryck av logiskt tänkande. Enkäterna var i ganska stor utsträckning 
standardiserade och de användes i mycket liknande sammanhang. För- och efterstudierna var 
även dessa standardiserade i stor utsträckning, dock även beroende på elevernas egna tankar 
och åsikter vid gruppsamtalen. Detta gör troligen också resultatet mer tillförlitligt. 

Som jag beskrivit tidigare, var jag mycket noga med att beakta min roll som förhållandevis 
passiv samtalsledare, dvs. att inte själv ge uttryck för mina ställningstaganden eller argument i 
olika etiska och logiska frågor, eftersom jag med enkelhet hade kunnat påverka elevernas 
åsikter. Detta beskriver Kvale (1997) som mycket relevant. Detta innebär inte att jag inte var 
en ”aktiv lyssnare” (Kvale, 1997 och Maltén, 1998), vilket jag lade stor vikt vid.  

För att öka validiteten (Trost, 2005) försökte jag använda mig av en klar röd tråd genom 
frågeställningarna. Denna utgjordes av de nationella målen i kvalitetsredovisningen, de 
delmål och bedömningsmatriser som jag utformade utifrån dessa, det lektionsinnehåll jag 
utformat och de datainsamlingsmetoder jag valt att använda mig av. Giltigheten har därmed 
rimligen blivit förhållandevis hög. Jag har även lagt vikt vid att utforma de två första 
frågeställningarna på ett sätt som ger dessa en mycket deskriptiv karaktär, snarare än en 
normativ. Detta bör ha ökat validiteten i arbetet. Ett problem finns dock gällande besvarandet 
av den tredje frågeställningen, vilken inte är av lika deskriptiv karaktär. Frågan, vilken jag 
diskuterat i resultatdiskussionen ovan, är om en positiv förändring av elevernas uttryck av 
etisk argumentation verkligen medför en utveckling i tanken.  

Ett annat problem gäller den del av studien som behandlar uttryck av det logiska tänkandet. 
Jag har undersökt två olika uttrycksformer för logiskt tänkande, genom gruppsamtal och 
enkäter. Enkäterna är ofta precisa, men frågan är om dessa är fullt användbara i studier av 
yngre elever på detta sätt. Möjliga felkällor finns gällande om eleverna verkligen har förstått 
alternativen, vilka jag visserligen har förklarat för dem uttryckligen innan varje fråga.  
 

Fortsatt forskning 
Gällande fortsatt forskning finns det ett flertal relevanta aspekter att utforska inom det fält 
som rör filosofi med barn och filosofiska aspekter av lärande. Jag kommer själv att som 
doktorand vid Luleå tekniska universitet fortsätta att beforska aspekter som berör området 
inom ett forskningsprojekt som behandlar elevers psykosociala hälsa. Frågor om huruvida, 



 

 

 38

och i så fall hur, ett filosofiskt arbetssätt i skolverksamheten kan ge elever möjlighet att i 
större utsträckning uttrycka sina åsikter och argumentera för dessa, är relevanta och 
intressanta frågeställningar som jag uppfattar som viktiga att finna svar på. Kanske kan ett 
arbetssätt och innehåll liknande det jag har utgått från i denna studie bidra till att elever i 
större utsträckning kan uttrycka sina åsikter om exempelvis förbättringsmöjligheter av den 
psykosociala miljön i olika skolverksamheter. Kanske kan dessa åsikter, genom att de är 
underbyggda av argument, ge eleverna större inflytande i skolverksamhetens utformning. 
Dessa och andra aspekter av filosofi med barn skulle kunna vara intressanta att beforska 
vidare.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Kortfattad beskrivning av kvalitetsredovisningens lektionsinnehåll 
 
Förstudie 

• (Smågrupper om 5-7 elever.) ”Etiska ställningstaganden och argumentation – Älskade 
lilla gris” 

1. Högläsning av en text som tar upp något etiskt problem (se bilaga).  
2. Samtal kring några utvalda delar i texten som behandlar etiska aspekter (se bilaga).  
3. Eleverna får till uppgift att rita en teckning av någon händelse i berättelsen, och att 

sedan skriva vad de tyckte om den händelsen, och varför de tyckte så.  
 
Process 

• (Helklass.) ”Etiska ställningstaganden och argumentation - Sanning eller konsekvens 
nr 1” (syftar ej till leken med samma namn) 

1. Uppspelning av en egenskriven ljudberättelse på cd-skiva, där berättelsen handlar om 
två troll som har två olika åsikter i en praktisk etisk fråga. Problemet gäller vilken av 
två handlingar som trollet Trall ska utföra.  

2. Eleverna skriver ner vad de tycker att Trall ska göra, och varför de tycker att Trall ska 
göra detta. 

3. När samtliga elever är färdiga, läser varje elev upp sin text, och vi samtalar med detta 
som utgångspunkt. 

 
•  (Helklass) ”Vad är etik och moral?” 
1. Genomgång av och samtal om vad ”etik” är och vad ”etiska meningar” (värdesatser) 

samt ”vanliga meningar” (naturliga satser) är.  
2. Dela ut frågeformulär och ge eleverna i uppgift att fylla i det (med hjälp från lärarna). 
3. Gå igenom formuläret tillsammans med eleverna efteråt. Samtal förs kring vad de har 

svarat och varför de tänker att det är en etisk/vanlig mening. 
 

•  (Halvklasser) ”Varför går ni i skolan? - etik i skolan” 
1. Jag ställer frågan: ”Varför går ni i skolan?” och vi samtalar om detta i gruppen. 
2. Jag fortsätter: ”Vad lär man sig i skolan?” och spaltar upp de svar som kommer fram i 

två spalter, där en spalt har att göra med att ”läsa”, ”skriva”, ”räkna”, o.s.v., och den 
andra har att göra med normer och regler. 

3. Vi samtalar om dessa saker och den uppdelning som jag gör av sakerna som kommer 
fram. Vi samtalar även om vilka av dessa saker som är viktiga att lära sig i skolan. 

4. Jag frågar: ”Vad av det här brukar ni kalla ’skoljobb’?”, och vi samtalar om detta. 
 
 

• (Helklass) ”Sorteringsleken – argumentation och kriterier” 
1. Klassen delas upp i grupper, och varje grupp får i tur och ordning gå fram till 

ett bord med flera olika föremål, medan de andra grupperna blundar och håller 
för ögonen.  

2. Respektive grupp får gemensamt inom gruppen välja ut ett föremål som de 
tycker skiljer sig från de andra, och att komma ihåg det föremålet samt varför 
de valde ut detta föremål.  

3. Sedan redovisas vilket föremål som valts ut av respektive grupp, samt varför 
detta valts ut (”vad skiljer detta föremål från de andra?”) inför hela klassen.  
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• (Helklass.) ”Introduktion av begreppet ’argument’”.  
1. Jag skriver upp ordet på tavlan och ett samtal förs om vad detta begrepp 

betyder. 
 

• (Smågrupper om 5-7 elever.) ”Etiska ställningstaganden och argumentation - 
fördelning och rättvisa” 

1. Varje elev läser berättelsen (se bilaga) 1-2 gånger (p.g.a. elevernas olika läshastighet). 
2. Jag läser berättelsen högt (alla kanske inte har förstått texten, eller hunnit läsa den). 
3. Eleverna återger berättelsen i egna ord och beskriver de olika karaktärerna. 
4. Varje elev får i uppgift att rita en pizza som fördelas efter eget val till de fem olika 

karaktärerna i berättelsen.  
5. Vi tar en runda och varje elev får berätta vem som har fått störst respektive minst bit, 

och lite om bitarna däremellan, samt varför en större/mindre (lika stor bit) tilldelades 
respektive karaktär.  

6. Jag visar på olikheter/likheter i motiveringarna hos de olika eleverna, utan att säga att 
den ena eller den andra har gjort rätt eller fel. 

7. Samtliga elever får i uppgift att rita en till pizza och fördela den på nytt, och nu också 
speciellt fundera på varför de valde den ena eller den andra fördelningen. 

8. Vi samtalar om de nya fördelningarna och motiveringarna till dessa.  
9. Jag introducerar begreppet ”rättvisa” och vi samtalar om ordets betydelse, samt dess 

koppling till de olika fördelningarna eleverna gjort.  
 

• (Helklass.) ”Etiska ställningstaganden och argumentation - Sanning eller konsekvens 
nr 2” (syftar ej till leken med samma namn) 

1. Uppspelning av en egenskriven ljudberättelse på cd-skiva, där berättelsen 
handlar om ett troll som heter Trull och som står inför ett svårt beslut i en etisk 
fråga – ska Trull tala sanning eller inte?.  

2. Eleverna skriver ner vad de tycker att Trull ska göra, och varför de tycker att 
Trull ska göra detta. 

3. När samtliga elever är färdiga, läser de elever som vill upp sin text, och vi 
samtalar med detta som utgångspunkt. 

 
Efterstudie 

• (Smågrupper om 5-7 elever.) ”Etiska ställningstaganden och argumentation – Barnen 
och skatan” 

1. Högläsning av en text som tar upp något etiskt problem (se bilaga).  
2. Samtal kring några utvalda delar i texten som behandlar etiska aspekter (se 

bilaga).  
3. Eleverna får till uppgift att rita en teckning av någon händelse i berättelsen, 

och att sedan skriva vad de tyckte om den händelsen, och varför de tyckte så.  
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Bilaga 2: Berättelse vid förstudie inom kvalitetsredovisningen 
 

Älskade lilla gris 
 

Mitt i grisfabriken stod en pappa, en flicka och en pojke. De tittade storögt på en grismamma 
som just höll på att föda. Grismamman födde tretton små grisar. 

”Den trettonde får vi slå ihjäl” sade bonden som tog hand om grisarna i fabriken. ”Mamman 
har bara tolv spenar och det blir för jobbigt att spara honom.” 

Bonden gick för att hämta en hammare… 
 

Pappan, flickan och pojken tittade på den ynklige grisen. De tyckte så synd om honom. 
Bonden kom tillbaka. Han höjde hammaren. 

”STOPP!” ropade pojken och flickan. ”Kan inte vi få ta hand om honom?” 
”Jovisst! Han är er!” 

Pojken tog grisen i sina händer. 
”Älskade lilla gris”, sade han ömt. 

 
Först var grisen så liten och trött. Han ville inte äta och pojken blev så ledsen för han trodde att 
grisen skulle dö. Men så hände något. På den tredje dagen började grisen äta. Pappan, flickan 
och pojken blev så glada. De bestämde att han skulle heta Pellen. 
 
Barnen gjorde en docksäng åt Pellen, men han trivdes bättre i pappans mjuka och varma säng. 
Pappan blev inte glad när Pellen ville klättra innanför pappans pyjamas klockan fem på 
morgonen. 
 
Pellen var som en lillebror i familjen. Han ville alltid göra samma sak som barnen. Spela boll. 
 
Se på TV. 
 
Bada. 
 
Pappan tyckte att Pellen skulle äta rester på golvet. Men Pellen ville äta riktig mat vid bordet 
med familjen. Pellen växte och det blev dyrt att ge honom mat. En dag tog familjen med 
honom till grisfabriken för att få djurfoder att ge till Pellen istället för vanlig mat. 

”Snart är han färdig för slakt”, sade bonden på grisfabriken.  
Pellen förstod vad bonden sade och försökte bita honom. 
 
Pellen förändrades. Var det för att bonden sade det där om slakt? Barnen förstod inte. Pellen 
hade inte lust med lekar och skoj. Han låg ensam i badkaret och funderade. Han växte och 
växte och blev trumpen. Till sist blev han jättestor. Familjen vågade knappt gå in i sitt badrum. 
 

”Man kan inte ha en jättegris i sitt badrum”, sade pappan. ”Vad ska vi göra?” I händerna 
höll han en verktygslåda med en hammare i. Barnen grät när de förstod vad pappan tänkte 
göra. 
 
Pappan tog hammaren och tänkte att om han slog riktigt hårt skulle Pellen dö. Familjen 
öppnade dörren och pappan smög in till Pellen som sov och snarkade högt. Pappan höjde 
hammaren. Plötsligt öppnade grisen ögonen och tittade på honom. Länge, länge tittade de på 
varandra. 

”Älskade lilla gris”, sade pappan tyst och slängde hammaren på golvet. 
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Pellen reste sig upp och tänkte:  
”Här kan man ju inte stanna alltså!” 

 
Och så sprang han sin väg, rätt ut på gatan. Pojken och flickan grät och ropade: 

”Kom tillbaka! Kom tillbaka!” 
Men grisen sprang sin väg. Bort från staden. Han ville inte vara instängd! 
 
Pellen sprang tills han var trött. Han var mycket rädd. Han nosade på en gräshoppa i diket. Den 
var inte farlig. Bredvid fanns ett fält med gröna växter. Vinden ruskade i dem. Vinden verkade 
inte farlig. Högt upp på himlen flög fåglarna och ritade figurer. Inte ens himlen verkade farlig. 
Han var inte rädd längre. Om man bara vågade ta steget, var den stora världen inte farlig.  
 
Pellen hittade en sval dunge och bökade ner trynet i den mörka jorden. Han somnade så gott 
som han gjorde som liten griskulting. Fåglarna sjöng vaggvisor för honom. Det sista han tänkte 
var: 

”Oj, oj, det här är ju Livet, alltså!” 
 
Det var mörkt när Pellen vaknade. Han sprang över fält och ängar och hittade ett äppelträd. 
Han åt och åt av de röda äpplena som låg på marken. Det var något annat än foder från 
grisfabriken. Han sprang vidare i galopp och kom till en liten sjö. Änderna i vassen blev riktigt 
rädda när han dök i vattnet med ett plask. 
 
Vattnet var ljumt och skönt. Pellen flöt som en kork. Under honom var det alldeles svart, men 
han var inte rädd för djupet. 

”Det här är Livet, det här är den riktiga Världen”, tänkte han. ”Det här måste familjen få se, 
för de vet ju inte vad en annan har hittat!” 
 
När morgonen kom gav Pellen sig iväg mot staden. I skogen utanför mötte han familjen. De 
hade letat så efter sin gris. Nu kramade de varandra allihop. 

”Älskade lilla gris”, sade flickan och pojken. 
”Kom hem till oss igen. Det är bra program på TV, och vi har köpt massor av spagetti.” 

 
”Nix”, sade grisen. ”En annan har hittat något som är bättre, alltså. Och har ni inte lust att 
hänga med, så ses vi kanske ändå någon gång. Good bye!” 

Så vinkade han och gick igen. Bort mot sin svala dunge och härliga sjö. 



 

 

 45

Bilaga 3: Berättelse vid efterstudie inom kvalitetsredovsining 
 

Barnen och skatan 
 
De två syskonen Johan och Åsa tyckte mycket om att klättra i äppelträdet som de hade på 
gården hemma. Där uppe brukade de sitta och smaska på äpplen hela dagarna på 
sommarlovet. Det var så härligt och gott med färska rödgröna söta äpplen!  
 
Men en morgon när Johan och Åsa öppnade dörren till trädgården satt det en skata i trädet. 
Den kollade på barnen när de gick fram till trädet, och vips, precis när barnen skulle klättra 
upp kom skatan farande genom luften med sina stora vingar. Den flög just ovanför Åsas 
huvud och slet tag i några hårstrån. ”Aj!” skrek Åsa, men skatan lyckades ta med sig några 
hår. ”Ge dig iväg!” ropade hon. Men skatan bara kraxade och flaxade med vingarna i Johans 
ansikte så att han inte kunde se något. Barnen sprang iväg in till huset igen och stängde dörren 
snabbt.  
 
Johan sade att han trodde att skatan kraxade för att den tyckte att äpplena och trädet var 
skatans och inte deras. ”Vilken dum skata!” sade Åsa argt. ”Vi ska allt ge den! Jag vet hur vi 
ska skrämma bort den!”  
 
På gården fanns det många småstenar. Åsa tog handen full och kastade mot skatan. ”flyg iväg, 
din dumma skata”, ropade hon. Men stenarna träffade inte skatan. Den duckade, eller hoppade 
undan. Den kraxade högt. Åsa tyckte att det såg ut som att den hånlog, och blev arg. 
 
Hon sprang till garaget och drog ut den stora vattenslangen. Hon sade till Johan att han skulle 
skruva på vattnet, och han skruvade allt han hade. Åsa siktade på skatan. Först såg den häpen 
ut. Sedan blev den glad. Det var ju en varm dag och vattnet var svalt och skönt. Skatan 
duschade i vattnet. ”Äh, det här fungerar ju inte.”, sade Åsa och sade åt Johan att stänga av 
kranen. 
 
Åsa fick en ny idé. Hon hämtade farfars trumpet. Ute på gården tutade hon det värsta hon 
kunde. Familjens hund svarade och ylade ilsket. Men skatan satte bara vingarna för öronen 
och började skråla och kraxa. ”Det var den märkvärdigaste skatan jag mött” sade Johan. Till 
slut var Åsa och Johan tvungen att sluta och hålla för öronen. ”Nu vet jag ett bättre sätt!”, 
sade Åsa. 
 
I ett hörn i ladan hittade Åsa en gammal svart rock, två räfsor och en rostig häcksax. Barnen 
klädde ut sig till en stor och farlig skata. De lufsade fram i gräset. De flaxade med de spretiga 
räfsorna och klippte med den rostiga näbben. Nu blev skatan riktigt rädd. Den föll baklänges 
ner från trädet. Barnen kraxade vilt. Men precis när skatan skulle slå ner i marken, bredde den 
ut sina vingar och landade mjukt. Den flinade fräckt och bugade sig djupt för oss. 
 
Skatan knarrade på ett sätt som Åsa tyckte verkade dumt. Men plötsligt fick den något ilsket i 
blicken och flög rakt mot barnen. De ramlade ihop i den stora rocken. ”Ännu ett misslyckat 
försök!” sade Åsa. 
 
”Nu vet jag hur vi ska skrämma bort den dumma skatan!” sade Åsa. Hon hämtade en kartong 
med ett nät. Hon tog sats och kastade den mot trädet. Men den kom inte så högt upp. Hon 
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sade till Johan att hjälpa henne, och han hjälpte henne fast han inte riktigt var säker på om han 
ville.  
 
Det fungerade. När skatan flög mot nätet fastnade den. Den skrek till. ”Hurra, där fick du din 
dumma skata”, ropade Åsa och Johan. 
 
Men nu var det inte längre på skoj. Skatan var död. Barnen gick sakta närmre. Den såg ledsen 
ut, tyckte Johan. ”Den försökte flyga mot sitt bo.”, sade Åsa. ”Kanske sitter en massa ungar 
och väntar på den i boet”. Hon hade en klump av gråt i halsen. ”Det är vårt fel alltihop”, 
flämtade Johan. ”Vi har dödat den”. De började gråta. 
 
Till och med skatan snyftade till… 
 ”Den lever!” jublade Åsa. ”Den lever lite grann. Vi badar den med vatten, så kanske den mår 
bättre!” De värmde skatans kalla fötter i sina händer, och plockade de finaste äpplena och 
stoppade bitar av dem i skatans näbb. Barnen hoppades så att innerligt att den skulle få leva. 
Då hostade den plötsligt och slog upp sina ögon. 
 
Den kraxade till och snodde iväg i en faslig fart. ”Sådana är skator” sade Åsa. ”De tackar 
ingen.” Den kraxade på sitt speciella sätt, flög iväg och kastades hit och dit av vindarna. 
 
Den sommaren fortsatte Johan och Åsa att gå till äppelträdet varje morgon. Det gjorde skatan 
också. Medan vi kalasade på våra äpplen kom skatan och rev och slet i sina. ”Skator frågar 
ingen om lov” sade Åsa. ”De gör som de vill.”  
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Bilaga 4: Sammanfattning av elevernas svar på enkäterna gällande logiska slutledningar 
 
(Gul markering anger det logiskt riktiga svaret) 
 
Förstudie 
 
”Hjälp Trull att hitta sina saker!” 
 
1. Vet vi var paketet är? 
 
� Vi vet att paketet är på golvet. 
� Vi vet att paketet inte är på golvet. 
� Vi kan inte säkert veta var paketet är. 
 
11 av eleverna svarade alternativ 1. 
2 av eleverna svarade alternativ 2. 
 
 
2. Vet vi om trollkatten Kattis har hittat väskan?  
 
� Vi vet att Kattis har hittat väskan. 
� Vi vet att Kattis har inte hittat väskan. 
� Vi kan inte veta säkert om Kattis har hittat väskan eller inte. 
 
1 av eleverna svarade alternativ 1. 
6 av eleverna svarade alternativ 2. 
6 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
3. Vet vi om hatten är på hatthyllan?  
 
� Vi vet att hatten är på hatthyllan. 
� Vi vet att hatten inte är på hatthyllan. 
� Vi kan inte säkert veta var hatten är. 
 
1 av eleverna svarade alternativ 1. 
7 av eleverna svarade alternativ 2.. 
5 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
 
4. Vet vi om Trull glömde nyckeln i låset? 
 
� Vi vet att Trull glömde nyckeln i låset. 
� Vi vet att Trull inte glömde nyckeln i låset. 
� Vi kan inte säkert veta om Trull glömde nyckeln eller inte. 
 
4 av eleverna svarade alternativ 1. 
9 av eleverna svarade alternativ 2. 
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5. Vet vi om Trull ska ta med sig sina trollskor? 
 
� Vi vet att Trull ska ta med sig sina trollskor. 
� Vi vet att Trull inte ska ta med sig sina trollskor. 
� Vi kan inte säkert veta om Trull ska ta med sig sina trollskor. 
 
13 av eleverna svarade alternativ 1. 
 
 
6. Vet vi var trollkatten Kattis är? 
 
� Vi vet att Kattis är på skorstenen. 
� Vi vet att Kattis inte är på skorstenen. 
� Vi kan inte säkert veta var Kattis är. 
 
10 av eleverna svarade alternativ 1. 
3 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
Efterstudie 
 
”Skatten i spökhuset” 
 
1. Vet vi om dörren kommer att öppnas? 
 
� Vi vet att dörren kommer att öppnas. 
� Vi vet att dörren inte kommer att öppnas. 
� Vi kan inte säkert veta om dörren kommer att öppnas. 
 
12 av eleverna svarade alternativ 1. 
1 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
2. Vet vi om ytterdörren kommer att vara öppen?  
 
� Vi vet att ytterdörren kommer att vara öppen. 
� Vi vet att ytterdörren inte kommer att vara öppen. 
� Vi kan inte veta säkert om ytterdörren kommer vara öppen eller inte. 
 
6 av eleverna svarade alternativ 1. 
4 av eleverna svarade alternativ 2. 
3 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
3. Vet vi om spöket i korridoren kan se barnen?  
 
� Vi vet att spöket i korridoren kan se barnen. 
� Vi vet att spöket i korridoren inte kan se barnen. 
� Vi kan inte säkert veta om spöket i korridoren kan se barnen eller inte. 
 
12 av eleverna svarade alternativ 2. 
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1 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
4. Vet vi om barnen såg en rutten macka i köket? 
 
� Vi vet att barnen såg en rutten macka i köket. 
� Vi vet att barnen inte såg en rutten macka i köket. 
� Vi kan inte säkert veta om barnen såg en rutten macka i köket eller inte. 
 
 
2 av eleverna svarade alternativ 1. 
10 av eleverna svarade alternativ 2. 
1 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
5. Vet vi om trappan leder till balsalen? 
 
� Vi vet att trappan leder till balsalen. 
� Vi vet att trappan inte leder till balsalen. 
� Vi kan inte säkert veta om trappan leder till balsalen. 
 
12 av eleverna svarade alternativ 1. 
1 av eleverna svarade alternativ 3. 
 
 
6. Vet vi om Albin tryckte på knappen som är längst ner? 
 
� Vi vet att Albin tryckte på knappen som är längst ner. 
� Vi vet att Albin inte tryckte på knappen som är längst ner. 
� Vi kan inte säkert veta om Albin tryckte på knappen som är längst ner. 
 
11 av eleverna svarade alternativ 1. 
1 av eleverna svarade alternativ 2. 
1 av eleverna svarade alternativ 3. 
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Bilaga 5: Berättelse vid efterstudie gällande elevers uttryck av logiskt tänkande 
 

Skatten i spökhuset 
 
Nina och Albin sitter hemma hos Albin och ser på TV. ”Vad ska vi göra?” säger Nina till 
Albin. ”Vi går till spökslottet!” svarar Albin. ”Äh! Det där är bara trams” säger Nina, ”Det 
bor ju inga spöken där. Det har min pappa sagt”. ”Nä, men har du inte hört att det en gång har 
funnits en gammal gubbe som har bott där och som har varit pirat!” viskar Albin. ”Nä, du 
ljuger!” säger Nina, ”pirater finns inte.” ”Jo du, det fanns riktiga pirater på 1700-talet!” svarar 
Albin, ”och de brukade fara runt och röva guld från andra skepp! Och jag har hört att gubben i 
spökslottet var en sådan pirat, och att han har gömt en skatt någonstans i huset.” ”Hm, men 
hur ska man hitta den då?” säger Nina. ”Min farfar gav mig en lapp för en vecka sedan, och 
sade att om jag någonsin ville gå på äventyr skulle jag följa instruktionerna på lappen. Vet du 
vad det står?” viskar Albin ännu tystare. ”Nej, vaddå?” säger Nina som börjar tycka att det här 
faktiskt verkar bli en ganska spännande dag i alla fall. ”Jo, det står: ”Gå till gamla spökhuset 
och lyft på mattan som ligger på bron.” säger Albin. ”Men kom då!” säger Nina som redan 
hade flugit upp ur stolen, stängt av TV:n och tagit på sig ena skon, ”Skynda dig!” 
 
När Nina och Albin kommer fram till Spökhuset är det redan mörkt och blåsigt ute. Några av 
fönstren i Spökhuset är sönderspruckna och trasiga gamla gardiner hänger ut genom några av 
dem. De ser nästan ut som spöken, tänker han. Albin börjar tycka att det här kanske var en 
alldeles för kall och ruskig dag för att hålla på med sådana här dumheter, men Nina är redan i 
full färd med att lyfta på den smutsiga gråbruna mattan på bron. ”Albin kom hit!” ropar hon 
när hon får se vad som ligger där under. ”En nyckel!” De kollar på nyckeln som är guldig, 
stor och smutsig. ”Det ser ut som att den har legat där jättelänge” säger Albin. ”Men vad står 
det på den?”  
 
”Det står: ’Varje gång du sätter nyckeln i låset, kommer dörren att öppnas.’” Nina lyfter upp 
nyckeln och sätter den i låset.  

- Vet vi om dörren kommer att öppnas? 
 
”Usch” säger Albin när dörren öppnas, ”jag vet inte om jag vill gå in…” Nina drar Albin i 
armen och försöker sedan fösa in honom framför sig. ”Du får i alla fall gå först!” säger han till 
Nina. Hon kikar in i mörkret och tar några steg. Också hon har en klump i magen. ”Undrar 
vad som kommer hända om vi går in” säger hon tyst för sig själv och går sedan vidare. Direkt 
innanför dörren finns en trappa som leder neråt till vad som Albin tycker ser ut att vara en 
källare. Han ser en skylt på ena väggen som är för smutsig för att den ska vara läslig. Han går 
fram och skrubbar av dammet med tröjärmen. 
 
Det står: ”Varje gång du går ner i källaren kommer ytterdörren att låsas.” Nina och Albin 
bestämmer sig snabbt för att inte gå ner i källaren.  

- Vet vi om ytterdörren kommer att vara öppen?  
 
Nina och Albin svänger istället av åt höger och går genom en lång mörk korridor. När de 
kommer fram till slutet av korridoren stöter de på en stenmur som verkar svår att komma 
förbi. Plötsligt märker barnen att det är något på andra sidan av korridoren. Albin griper tag i 
Nina och frågar ”Är det ett spöke?” Nina ”Jag tror det…” får Nina fram, ”vi måste förbi 
muren! NU!”. Albin försöker hitta ett sätt att ta sig förbi stenmuren och råkar samtidigt dra ut 
en stenbricka som satt löst i muren. ser att det högt uppe på den står något ”Varje gång man 
plockar ut den lösa stenbrickan på muren, kan inte spöket i korridoren se en”. 
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- Vet vi om spöket i korridoren kan se barnen? 

 
Nina och Albin upptäcker en jätteliten dörr till höger om muren. Den är låst, men Nina 
kommer på att hon har nyckeln till ytterdörren kvar i fickan. Hon sätter nyckeln i låset och 
vrider om. Till deras förtjusning öppnas dörren med ett gnisslande ljud. De springer snabbt in 
i öppningen och låser dörren bakom sig med nyckeln. När de vänder sig om igen ser de att de 
har kommit till ett gammalt kök. Kastruller och byttor med gammal mat stod på bänkarna. 
”Blä!” säger Nina när hon känner lukten av maten. ”Kom, vi går” säger Albin snabbt och de 
traskar förbi alla smutsiga tallrikar som ligger på golvet. Precis innan de kommer fram till 
nästa dörr, råkar Nina sparka till något som ligger på golvet. Hon ser att det är ett kuvert och 
tar upp det. När hon öppnar det ser hon att det ligger en lapp i kuvertet. Det står: ”Varje gång 
du ser en rutten macka i köket, så kommer du att bli hungrig.” Albin och Nina var inte det 
minsta hungriga och gick ut genom dörren. 
- Vet vi om barnen såg en rutten macka i köket? 
 
”Vi måste skynda oss!” sade Albin, som hade lovat sin mamma att vara hemma till klockan 
sex. ”Var ska vi gå, då?” sade Nina. Framför dem låg en trappa som ledde uppåt. På första 
trappsteget läste Albin att det stod: ”Trappan leder till balsalen och till skatten.” Albin sa: ”Nu 
verkar vi vara nära!” till Nina, som nickade.  

- Vet vi om trappan leder till balsalen? 
 
Just ovanför trappan finns en vägg med knappar på, och inga dörrar syns på sidan om. Albin 
ser att det står något på väggen. Han läser: ”Du kan antingen trycka på den knapp som är 
längst upp, eller på den knapp som är längst ner.” Albin trycker inte på den knapp som är 
längst upp. 
- Vet vi om Albin tryckte på knappen som är längst ner?  
 
Nina och Albin hamnar i vad som ser ut att vara en gammal, gammal balsal, fast golvet är 
täckt av damm och tavlorna på väggarna är sneda och några av dem har fallit ner och ligger 
sönderslagna på salsgolvet. Nina tittar runt på tavlorna och försöker se om någon av dem kan 
ge dem ett tecken på var skatten kan finnas. ”Titta” ropar hon när hon ser en av tavlorna som 
har en stor skattkista på sig. Albin och Nina rusar fram till tavlan. Albin petar lite på den för 
att ta bort lite damm så att de kan se bättre. Plötsligt faller den till marken med ett brak! Nina 
och Albin blir livrädda och ropar till, men sedan ser Nina något som gör hennes ögon 
vidöppna. Bakom tavlan finns ett hål, som verkar ha varit gömt bakom tavlan i alla dessa år. 
Albin sträcker in handen och känner något hårt och träigt därinne. Han lyfter ut det. ”Oj!” 
säger Nina, ”den fanns på riktigt ändå!”. Albin står och håller i trälådan som fanns bakom 
tavlan. Nina plockar fram nyckeln och sätter den i låset som går upp direkt. Albins ögon blir 
vidöppna när han ser vad som finns i lådan. Glimmande guldklimpar blandade med 
genomskinliga kantiga saker. ”Diamanter” ropar Nina, ”Det är diamanter!”. 
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Bilaga 6: Anders bild och text vid förstudie inom kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 7: Elins bild och text vid förstudien inom kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 8: Kristers bild och text vid förstudien inom kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 9: Anders bild och text vid efterstudien inom kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 10: Elins bild och text vid efterstudien inom kvalitetsredovisningen 
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Bilaga 11: Kristers text vid efterstudien inom kvalitetsredovisningen 
 
 
 

 




