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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka etiska normer som finns i lärares 
resonemang om vardagens problemlösning och konflikthantering. Vidare syftar studien till 
att undersöka hur lärare resonerar om sin handlingsberedskap och sitt beslutsfattande samt 
vilka etiska normer de grundar sina beslut på. Vår datainsamling har skett genom 
ljudupptagning av halvstrukturerade intervjuer med fem lärare. Lärarna har dagen innan 
intervjutillfället fått ett fall med olika etiska dilemman som de ombetts att läsa och 
reflektera kring. Intervjuerna har utgått ifrån fallet, men lärarna har uppmuntrats att relatera 
till egna erfarenheter av etiskt svåra situationer i läraryrket. Transkriptionerna analyserades 
och kategoriserades varefter vi upptäckte mönster. I studien identifierar lärare etiska 
dilemman som svåra situationer att lösa. De uttrycker sällan bakomliggande orsaker till 
varför de uppfattar situationerna som svåra. I lärarnas resonemang går det att urskilja etiska 
normer som lärarna tar ställning till men de uttrycker sällan normerna eller dess 
bakomliggande värden explicit. 
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Abstract  
The purpose of this qualitative study is to examine which ethical norms there are in 
teachers’ discussions concerning solving of problems and handling of conflicts. Further on, 
the study aims to examine how teachers discuss their readiness to act and their decision-
making, and which ethical values they use to support their decisions. Our accumulation of 
data was performed with semi structured interviews with five teachers. The day before the 
interviews, the teachers received a case containing several different dilemmas. The teachers 
were asked to read and reflect on the case. The interviews all started from the case, but the 
teachers were encouraged to relate to their own experiences in ethical conflicts in the 
teaching profession. The interviews were sound recorded transcripted and analysed. In our 
study, the teachers are identifying ethical dilemmas as difficult situations to solve. They 
seldom express the cause behind their understanding of the difficulties. One can discern 
ethical norms in the discussions that the teachers are taking a position on. But they seldom 
explicitly express norms or their supporting values.    
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Läraryrket är som bekant mycket komplext, och som lärare fattar man dagligen ett flertal 
beslut som kan komma att påverka elever, föräldrar och kollegor för resten av deras liv. 
Likväl som lärare måste kunna stå för beslut om ämnesinnehåll i sin undervisning måste 
också lärare kunna stå för andra beslut som verksamheten kräver. Pedagogisk verksamhet 
innebär till stor del mellanmänskliga relationer vilket i sin tur innebär ständigt närvarande 
etiska dimensioner. Det är därför viktigt att diskutera lärares yrkesetik (Fjellström, 2002) 
och det blir mycket intressant att undersöka hur lärare resonerar om sitt beslutsfattande och 
vad de grundar sina beslut på. 

I Yrkesetiska principer för lärare (Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund, 2001, s.2) sägs 
det att lärare ”arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom 
demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer”.  Fjellström 
(2006, s.21 ff.) hävdar att det i all trovärdig yrkesetik måste finnas en sådan klausul som 
påpekar varje yrkesutövares allmänetiska ansvar. Detta med tanke på Nürnberg-
rättegångarna mot krigsförbrytare som sade sig ha handlat på order av överheter. De 
frånsade sig med andra ord ett personligt ansvarstagande vilket inte anses som ett moraliskt 
handlande och inte bör finna stöd i etiska principer. Denna klausul gör att det är intressant 
att undersöka vilka etiska värden och normer som lärare tar stöd i, medvetet eller 
omedvetet, när de hanterar etiska dilemman.  

Colnerud (1995) har genomfört en empirisk studie om etik i läraryrket. Vid tidpunkten för 
den studien hade varken Lpo94 eller de Yrkesetiska principerna för lärare (Lärarförbundet 
& Lärarnas Riksförbund, 2001) utvecklats. Därför är det intressant att göra en liknande 
studie i dag, när de nämnda dokumenten har funnits tillgängliga i flera år. Vår studie är 
dock inte lika omfattande.  

Andreas är ansvarig för kapitel 1, 2 och 3 medan Linda är ansvarig för kapitel 4 och 5. 

Undersökningsområde 

Studiens begreppsområde  

Här presenteras en del begrepp med vilkas hjälp studiens kunskapsobjekt kan beskrivas. De 
aktuella begreppen är kursiverade. I studien undersöks vilka etiska värden och yrkesetiska 
normer som finns i lärares problemlösning och konflikthantering. Vidare undersöks hur 
lärare resonerar om sitt beslutsfattande och sin handlingsberedskap. Dessa begrepp är 
relevanta eftersom bl.a. Colnerud & Granström (2002) hävdar att ett utvecklat yrkesetiskt 
språk är ett viktigt redskap för att lösa och hantera problem och konflikter. Lärare måste 
därför reflektera och resonera över vilka normer som är viktiga för sin yrkesutövning. 
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I sökningen av tidigare forskning om vårt kunskapsobjekt så har vi använt oss av sökorden 
yrkesetik + lärare, etik +lärare. Vi har använt oss av sökmotorerna Google Scholar och 
Libris websök. Vi har fått fram litteratur inom pedagogik och psykologi men också inom 
filosofi. Den forskning vi har hittat bygger till största delen på undersökningar på 
individnivå, av lärares egna uppfattningar och åsikter om exempelvis vad som är 
yrkesetiskt handlande. Den forskning som vi har använt oss mest av är Colneruds 
avhandling Etik och praktik i läraryrket (1995). Vårt intresse för hennes avhandling 
väcktes av att vi båda hade läst boken Respekt för läraryrket (Colnerud och Granström, 
2002) vilken till stor del bygger på nämnda avhandling.  

Grundläggande antaganden 

I medias debatt såväl som i exempelvis litteratur av Colnerud (1995) och Bergem (1998) 
har vikten av yrkesetiska principer och en gemensam diskurs för att höja ett yrkes status 
och professionalitet framhävts. Detta förklaras genom exempelvis det grundläggande 
antagandet att lärarnas komplexa yrkesuppgifter ger upphov till andra etiska värderingar än 
de som görs i jämlika relationer. 

Ett annat grundläggande antagande är att skolan är en plats där etiska normer tenderar att 
hamna i konflikt med varandra. ”Den moraliska dimensionen är inbäddad i all pedagogisk 
verksamhet” (Orlenius & Bigsten, 2006, s.31). Därför är yrkesetik ett relevant ämne i 
skolan. Lpo94 anger värden såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde m.fl. Lärares styrdokument innehåller alltså krav på 
moralisk fostran och om läraren ska ses som ansvarig för denna fostran måste hon också ha 
ett kompetent yrkesspråk. Dels för att kunna ses som trovärdig i den rollen men också för 
att kunna motivera och berättiga sitt arbetssätt. Bergem uttrycker det på följande sätt (1998, 
s.12); 

En förutsättning för att läraren ska kunna göra det (ta minsta problem på allvar) på ett sätt som kan 

försvaras och motiveras, är att han utvecklar både en pedagogisk och en yrkesetisk kompetens 

som kan utgöra grunden för en handlingsberedskap som kan aktiveras när situationen så kräver.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka yrkesetiska 
normer som finns i lärares resonemang om vardagens problemlösning och 
konflikthantering. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare resonerar om 
handlingsberedskap och beslutsfattande som rör yrkets mellanmänskliga relationer. Vi vill 
att studiens deltagare ska få ta del av vårt syfte och vår frågeställning på ett konkret sätt. 
Därför använder vi oss av stimulansmaterial i form av ett fall som de deltagande lärarna 
och vi som intervjuare kan utgå ifrån. 

Följande frågeställning har varit vägledande för oss; Vilka olika slags yrkesetiska normer 
finns i lärarnas resonemang vad gäller rollen som problemlösare och i kontakten med 
personer i yrkesrelationerna? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Centrala begrepp 
 
I vårt arbete har vi stött på en del svårigheter med att åtskilja vissa begrepp. Det är begrepp 
som i vardagsspråket kanske används, en aning slarvigt och oreflekterat, som synonyma 
med varandra medan de i själva verket har disparata betydelser. De begrepp vi kommer att 
ta upp och skilja åt är bl.a. moral och etik, samt normer och värden.  

Moral eller etik 

Ordet etik kommer från grekiska ordet ethos eller ethikos, som betyder bruk eller sed. 
Innebörden av begreppet etik kan uppfattas som invecklad. Ett sätt att förstå etik är att sätta 
det i relation till det mer vardagliga begreppet moral som egentligen har samma språkliga 
betydelse som etik. Med moral avses enligt Colnerud (1995) de oreflekterade handlings-
normer om vad som är gott och ont och som fungerar i vardagslivet. Etiken hör hemma i 
den vetenskapliga disciplinen filosofi. Genom sin vetenskapliga ställning har den kommit 
att beteckna det medvetna reflekterandet över vad som är rätt och fel utifrån bestämda 
värden. Inom etiken finns flera olika traditioner som utifrån olika värden behandlar 
förhållningssätt och riktlinjer för vad som är det rätta handlandet. Fjellström (2006) kallar 
riktlinjerna för principer och att dessa bildar mer eller mindre sammanhängande system. 
Vidare skriver han att ”ett och samma system av etiska principer kan hanteras på olika sätt 
av olika individer med skilda förutsättningar” (Fjellström, 2006, s 17). Etik bygger på en 
mångfald av värden som pekar i olika riktningar. Dessa etiska värden har ingen given 
rangordning när de hamnar i konflikt med varandra. Moral används mer som något mätbart, 
den kan vara god (hög) eller dålig (låg). Detta gör att etik blir ett mer relevant begrepp att 
undersöka i vår studie och ger oss ett underlag för ett komplext undersökningsområde 

Yrkesetik 

Colnerud (1995) beskriver yrkesetik som en underavdelning till etik och att den utgör en 
tillämpning av etik på ett avgränsat yrkesområde (se Figur 1). Medan allmän etik bygger på 
sociala värden som hålls högt i samhället kan yrkesetik mer ses som anpassad efter 
yrkesspecifikt handlande. Allmänna etiska normer hör till yrkesetiska aspekter men till dem 
hör också lärares mål och yrkesansvar. Därför kan yrkesetiken för lärare ses som ett möte 
mellan yrkesmål, yrkesuppgifter och etiska normer. Bergem (1998, s.36) framhåller att 
läraryrket kräver en förmåga att kunna reflektera yrkesetiskt, mer än generellt etiskt 
tänkande. Lärare måste alltså ha yrkesetisk kompetens för att kunna handla på ett sätt som 
man kan stå för. 
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Figur 1: Colneruds illustration av yrkesetik (1995, s.159)  

Värden och normer 

Colnerud (1995) betecknar värden som något som är gott och eftersträvansvärt. Hon 
beskriver värden som moraliskt berättigande av handlingar. Vidare säger Colnerud att 
värden motiverar normer, vilka fungerar som handlingsdirektiv. Fjellström (2006) anser 
också att normer artikulerar handlandets inriktning. Han säger att attityder, beteende- och 
verksamhetsformer kan ses som normer, och de funktioner dessa fyller kan beskrivas som 
värden. Orlenius & Bigsten (2006) säger att normer kan ses som verktyg som anger 
riktlinjer för hur något ska vara. Ett förtydligande exempel för att beskriva begreppen 
förhållande till varandra kan enligt vår tolkning se ut som följer: Rättvisa är ett värde för 
eleverna i skolan. Den yrkesetiska normen för läraren blir då rättvis behandling av 
eleverna. Vi använder begreppen värden och normer i betydelsen yrkesetiska värden och 
yrkesetiska normer om inget annat anges.  

Yrkesetiska principer 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund antog år 2001 Yrkesetiska principer för lärare 
(se bilaga 1). I den här uppsatsen är inte lärares yrkesetik detsamma som yrkesetiska 
principer för lärare. Vi utgår istället från de yrkesetiska normer som presenteras i Tabell 1, 
s.8. 

Av värden följer handlingsprinciper (Colnerud & Granström, 2002, s.138). Värden som är 
relevanta inom yrkesetiken är exempelvis; 

- respekt för personlig integritet, 

- frihet från skada, fysisk eller psykisk, 

- självbestämmande, lika behandling för alla, 

- sanningsenlighet. 

Dessa värden motiverar handlingsprinciper. Handlingsprinciper som blir aktuella i denna 
studie är integritetsprincipen, skadeskyddsprincipen, omsorgsprincipen, likhetsprincipen 
och behovsprincipen. 

 

3
yrkesområdet
-undervisa
- fostra
- sortera
- i grupp
- för framtiden
- med kollegor

2
allmän etik
-beskydda
- respektera
- vara rättvis
- tala sanning

yrkesetik
1
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Handlingsberedskap 

Lärarutbildningar och lärarfortbildningar i västvärlden har under många år till stor del 
fokuserats på att utveckla den didaktiska aspekten av läraryrket. Bergem (1998, s.48) talar 
om en modell för handlingsberedskap där han betonar nödvändigheten av att lärare 
utvecklar en pedagogisk handlingsberedskap som baseras både på didaktiska reflektioner 
och yrkesetiska kritiska bedömningar.  

Colnerud & Granström (2002, s.54) gör en uppdelning av olika sorters handlande. De talar 
om det impulsiva handlandet som är styrt av slumpen. De talar också om det vanemässiga 
handlandet som inte anpassar sig till nya omständigheter. Det reflekterade handlandet 
däremot, tar hänsyn till tidigare erfarenheter och kreativa idéer och är en funktionell 
problemlösningsmetod. Man skulle kunna säga att det är det reflekterade handlandet som är 
det mest professionella. Colnerud & Granström (2002, s.43) hävdar att ett professionellt 
yrkesutövande inte kan vila på oreflekterat inlärda handlingsmönster och stereotypa rutiner. 
De säger vidare att ett kompetent yrkesutövande måste grunda sig på genomtänkta 
överväganden och planlagda handlingar.  

Vi uppfattar det som att man, för att vara professionell lärare, bör ha en reflekterande och 
kritisk hållning i bearbetandet av tidigare erfarenheter. Det krävs att man som lärare fattar 
många snabba beslut och man har många olika individer och gruppkonstellationer att ta 
hänsyn till. Den etiska aspekten blir således oerhört viktig. Många av de lärare vi mött 
säger att ”det sitter i ryggmärgen” på tal om sitt beslutsfattande. Vi ser det som att det där 
som sitter i ryggmärgen, är lärarnas handlingsberedskap, vilket borde grunda sig på 
genomtänkta överväganden och planlagda handlingar. Då vi anser att lärares yrkesetik är så 
nära förknippat med deras handlingsberedskap, vill vi åtminstone beröra det i denna studie. 
Studiens omfattning är dock begränsad vilket gör att vårt fokus kommer att ligga på lärares 
yrkesetiska normer i vardagens problemlösning. 

Tidigare forskning  
Vi har använt oss av forskning och litteratur av bl.a. Bergem (1998), Colnerud och 
Granström (2002), Fjellström (2006), Orlenius och Bigsten (2006) och Tornberg (2006). Vi 
har dock till största delen använt oss av Gunnel Colneruds doktorsavhandling Etik och 
praktik i läraryrket (1995) då den ligger närmast vårt syfte. Hon har gjort en kvalitativ 
studie som tar upp yrkesetiska konflikter i grundskolan. Studiens datainsamling har 
genomförts med hjälp av Critical incident tekniken (en typ av fallstudie) samt med 
halvstrukturerade intervjuer. Colnerud har valt att utgå från lärarnas resonemang och inte 
från observationer av lärarna för att försöka få en bild av hur lärare ser på etiska 
frågeställningar och etiska konflikter i sitt arbete. Colnerud har kategoriserat yrkesetiska 
normer som förekommit i hennes data (Tabell 1). Hon har i sin studie betraktat normer som 
etiska om de intervjuades bakomliggande argument har gått att koppla till sådana värden 
som har andras väl eller rätt som utgångspunkt. Dessa värden är exempelvis skydd mot 
skada, respekt för integritet och privatliv, självbestämmande, rättvisa och sanningsenlighet. 
Colneruds kategorier har fått utgöra utgångspunkt för vår analys, då vi sökt efter normer 
som går att koppla till etiska värden. 
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Skydd mot skada Respekt för 
integritet 

Rättvise-
principer 

Respekt för 
själv-
bestämmande 

Sannings-
enlighet 

Skydd mot fysisk 
skada 

Skydd mot psykisk 
skada 

Skada som läraren 
åsamkar 

Göra gott för att 
kompensera 

Hjälp och stöd 

Integritetsbrott pga 
bristande kännedom 

Respekt för 
integritet skapar 
avstånd 

Integritetsbrott pga 
ärlighet 

Ålder och 
integritetsfrågor 

Likhetsprincipen 

Behovsprincipen 

Rättvisa vid 
betygssättning 

Religionsfrihet och 
åsiktsfrihet 

Handlingsfrihet 

Sanning om 
kollegor 

Sanning om sig 
själv 

Sanning om elever. 

 

Tabell 1, Etiska normer och exempel på förekomst enligt Colneruds undersökning. (1995, s.85)  

Genom sin empiriska studie har Colnerud visat på motstridigheter och komplexitet som 
läraryrket innebär när lärare hamnar i situationer där olika värden kolliderar. Colnerud visar 
vidare på en ”gemensam implicit omsorgsetik” (1995, s.175) hos lärare vilken dock sägs 
vara diffus och oprecis. Hennes studie tyder på att det inte går att fastställa några konkreta 
gemensamma lösningar av etiska konflikter, trots de regelbundenheter i strukturella 
förhållanden som lärare arbetar under.  

Colneruds undersökning är publicerad 1995 och materialinsamlingen skedde under åren 
1990-1992. Efter detta har Lpo94 tillkommit, men också de Yrkesetiska principerna för 
lärare (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 2001). Man kan alltså anta att mycket har 
hänt inom läraryrket under dessa 12-17 år. Vi har dock inte kunnat hitta någon senare 
forskning om just lärares yrkesetik som varit lika omfattande som Colneruds undersökning. 

Teoretiskt perspektiv 

Etiska teorier 

Vi kommer nedan att kort redogöra för de doktriner inom etik som brukar sägas vara de 
huvudsakliga. De olika etiklärorna brukar delas upp i tre huvudtraditioner konsekvens-, 
plikt- eller sinnelagsetik. Av dessa följer argumentationsmodeller som på olika sätt 
behandlar värden. 

Konsekvensetik eller teleologisk etik betonar en handlings konsekvenser som det som 
avgör en handlings moraliska värde. Pliktetik eller deontologisk etik talar istället om plikter 
som av moraliska skäl alltid måste utföras, oavsett konsekvenserna. Sinnelagsetik hävdar 
att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt, intention eller motiv som den som 
utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande (Colnerud & Granström, 2002, 
s.138). Fjellström (2006) påpekar att det bör finnas inslag av samtliga nämnda typer av etik 
i en yrkesetisk modell. 
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Yrkesetiskt perspektiv 

Vår studie har ett yrkesetiskt perspektiv. Med yrkesetik menar vi en tillämpning av 
allmänetik på yrkesområdet. Yrkesetik är nödvändigt för att upprätthålla professionella 
relationer, det vill säga mellanmänskliga förhållanden i relationen lärare-elev där lärare är i 
maktposition. Då läraryrket är komplext måste också yrkesetiken vara komplex. Läraryrket 
är sammansatt av bl.a. situationsbundna beslut och individ- och gruppanpassning, vilket 
innebär att så även måste vara fallet för lärares yrkesetik. Detta har skapat svårigheter för 
oss att hitta en utgångspunkt i teorin. Ett yrkesetiskt perspektiv går inte att beskriva 
entydigt då det inte finns någon allmängiltig yrkesetisk teori. De författare som vi har valt 
att använda oss av påpekar svårigheterna i att resonera kring yrkesetik. Colnerud (1995, 
s.17) skriver att ”de för forskning om lärares yrkesetik relevanta begreppen är komplexa 
och svåra att avgränsa och entydigt beskriva”.  

Värdegrunden 

Zackari & Modigh (2002, s.55) menar att vuxna är förebilder och barn och ungdomar 
påverkas av hur vuxna bemöter och värderar dem vilket betyder att de vuxna aldrig bara 
kan lära ut moral och etik. De menar vidare att lärare måste stå för och företräda 
demokratiska värden och också verka i enlighet med dem, för att vara professionell i sitt 
yrke. Fjellström (2006, s.32 ff) säger att Läroplanskommitténs värdegrundbegrepp blandar 
principer från flera olika håll: principer för samhällets skolverksamhet, ett urval allmänna 
demokratiska värderingar, en miljöetisk princip samt humanistiska principer. Att 
värdegrunden tänks vara en uppsättning av ganska disparata riktlinjer, ser han som en 
fördel. Det visar, hävdar han, att skolan precis som samhället, har en bas som är 
sammansatt av flera olika komponenter. Vi anser att detta också visar på läraryrkets 
komplexitet. En annan aspekt av komplexiteten är att lärarna leder arbetet, utvärderar och 
bedömer elevers utveckling vilket gör att barn och ungdomar står i beroendeställning till 
lärarna. Bergem (1998, s.21) uttrycker det som att förhållandet mellan lärare och elever är 
asymmetriskt då lärarna har i uppdrag att välja och prioritera på elevernas vägnar. Han 
säger vidare att lärarens yrkesetiska utmaning består i att bedöma om hans och andras 
maktutövning verkligen befrämjar den enskilde elevens mognad och utveckling.  
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Kapitel 3 Metod 
Vi valde att göra en kvalitativ studie då vår frågeställning gällde ”att förstå eller att hitta 
mönster” (Trost, 1997, s 16). Undersökningen genomfördes med hjälp av halvstrukturerade 
intervjuer. Dessa intervjuer baserades på ett av oss konstruerat fall.  

Vi valde ganska snabbt att använda oss av intervjuer för att skapa empiri, eftersom vi var 
intresserade av att följa olika lärares resonemang. Enkäter eller formulär hade således inte 
kunnat hjälpa oss att uppnå vårt syfte. Vi vägde sedan mellan att göra en gruppintervju eller 
individuella intervjuer. Trost (1997, s.27) anser att gruppintervjuer kan innebära att inte alla 
får komma till tals, vilket ställer höga krav på intervjuaren, eller att deltagarna samlas kring 
en åsikt som är ”lämplig”. Tornberg (2006, s.181) tar upp att lärarna i hennes 
fokusgruppsintervjuer ofta uppnådde en kollegial samstämmighet vilket kan ha varit 
begränsande ur kunskaps- och skolutvecklingssynpunkt. Vårt syfte var inte att lärarna 
skulle nå konsensus så vi valde därför att ha enskilda intervjuer. Vi använde oss inte av 
strukturerade intervjuer, dvs vi hade inte fasta svarsalternativ (Trost, 1997, s.20). Våra 
öppna frågor hade dock ett fokus i det att de utgick från ett fall vilket ger att intervjuerna 
ses som halvstrukturerade. En kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997, s.32) 
halvstrukturerad eftersom det varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär.  

Vi valde att använda oss av ett fall för att vi ansåg oss behöva konkreta situationer att utgå 
ifrån under intervjuerna. Detta beroende på att vi inte visste vilken kunskapsnivå inom etik 
och yrkesetik vi kunde förvänta oss av lärarna som vi skulle intervjua. Genom att ha fallet 
som diskussionsunderlag kunde det hjälpa oss att behålla undersökningens syfte under 
intervjun. Vi ville vidare ha ett fall som innehöll fler än ett dilemma eftersom vi bl.a. var 
intresserade av att se om lärarna upplevde något värde som överordnat andra värden. Detta 
ledde till att vi konstruerade ett eget fall. 

Urval 
Vi har i vår undersökning använt oss av fem lärare från två olika skolor. Ett arbetslag på 
varje skola blev tillfrågad om de ville bli intervjuade om etiska dilemman i skolan. Av 
samtliga tillfrågade var det tre respektive två lärare från varje skola som ville delta. Övriga 
tillfrågade tackade nej på grund av tidsbrist beroende på stor arbetsbelastning. Lärarna 
arbetade vid intervjutillfället med elever i olika åldrar från förskoleklass till skolår fyra.  

Vi hade kännedom om båda skolorna och de tillfrågade lärarna sedan tidigare. Orsakerna 
till att vi använde oss av för oss kända lärare är flera. Dels beräknade vi att vår 
undersökning skulle ta totalt en till en och en halv timme för den enskilde läraren, med 
inläsning av fallet och själva intervjun. Vi antog därför att det skulle bli svårt att få lärare 
som inte var bekanta med oss att ställa upp på en så pass tidskrävande undersökning. En 
annan orsak var att vi inte ville att kontakten skulle gå genom rektorerna. Vi ville inte att de 
skulle uppfatta vår förfrågan om deltagande som en arbetsorder, utan att de skulle delta av 
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eget intresse. Ingen av oss hade träffat den andres lärarkontakter innan intervjuerna, så det 
blev nya bekantskaper för oss båda. Eftersom vi gjorde intervjuerna tillsammans så talade 
lärarna på ett sådant sätt att även den oinvigde skulle förstå, d v s ett minimum av interna 
referenser till gemensamma bekanta eller gemensamma upplevelser. 

Uppläggning och genomförande 

Fallkonstruktion 

Upplägget inleddes med att vi konstruerade ett fall som innehöll olika etiska dilemman. Vi 
försökte göra fallet så trovärdigt som möjligt och tog därför inspiration av olika lärares 
verkliga erfarenheter som vi läst om och fått berättat för oss. Vi ville samtidigt att fallet 
skulle beröra och engagera läsaren för att lättare väcka tankar och åsikter och valde därför 
att ha ett lärarperspektiv. Fallet formulerades kortfattat för att läsaren inte skulle behöva 
ägna så mycket tid åt inläsning. Fallet skickades till lärarna dagen innan intervjun så att de 
kunde få tid att förbereda sig. Vi ville dock inte att de skulle ha för lång tid på sig att gå 
igenom fallet för att deras tankar om fallet skulle vara färska och aktuella vid 
intervjutillfället. Tillsammans med fallet fick de också ett brev med information om vårt 
syfte med studien. Vi önskade också i brevet att de skulle läsa fallet för att kunna resonera 
kring de dilemman de upplevde samt försöka hitta olika lösningsalternativ. De uppmanades 
även till att gärna relatera till egna erfarenheter.  

Fallets dilemman ger flera handlingsalternativ vilka kan motiveras med etiska normer. 
Lärarna fick resonera fritt men fallets innehåll angav tydliga utgångspunkter för att 
konkretisera vårt syfte med studien. Detta vill vi åskådliggöra genom att exemplifiera med 
vår fallbeskrivning.  

Vi kommer alltså nedan att först presentera delar av fallet för att sedan visa på exempel på 
etiska normer som vi kommer att leta efter i lärarnas resonemang. 

Anton kom ofta till skolan i smutsiga kläder och gav ett allmänt ofräscht intryck. Han kom ny till 

klassen vid skolstart i fyran och fick snabbt en kamrat som han även umgicks med på fritiden. För 

övrigt kan jag inte direkt påstå att klassen mottog Anton med öppna armar. Efter någon månad 

började jag märka hur vissa undvek honom i matsalen och vid grupparbeten. Vid några tillfällen 

såg jag hur flera i klassen gjorde grimaser och härmade honom genom att låtsas peta sig i näsan 

för att sedan stoppa fingret i munnen. Till en början verkade Anton obekymrad så jag bestämde 

mig för att avvakta. Ibland kan det vända tvärt i barnens värld. Han fick ju vara med på rasterna 

och spela fotboll med de andra pojkarna och jag märkte ingen öppen mobbning. 

Men tiden gick och Anton kom inte in i gruppen. Snarare verkade det som om hans roll i klassen 

som annorlunda och äcklig befästes mer och mer. Några av tjejerna i klassen ville inte ta i saker 

som Anton hade tagit i, men de försökte vara diskreta så att jag inte skulle upptäcka. De verkade 

inte heller vilja såra Anton medvetet. Vad som oroade mig mest var att den enda riktiga kompisen 

som Anton hade funnit började ta avstånd från honom, kanske för att inte riskera att få samma 

stämpel. 

Läraren i fallet väljer att avvakta vilket av eleverna kan uppfattas som att deras beteende är 
accepterat. Läraren låter respekten för klasskamraternas integritet gå före omsorg om 
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Anton, d v s att skydda hans psykiska hälsa. Med integritet menar vi här deras rätt till 
självbestämmande och åsiktsfrihet. Det blir för läraren ett etiskt dilemma mellan normer 
som rör omsorg och integritet. Ett annat tänkbart värde för Anton är hans rätt till 
individualitet och självbestämmande om att få se ut som han vill. Normen för läraren i 
fallet blir då att respektera Antons integritet. 

Anton uppfattades även som annorlunda av vissa vuxna på skolan. I personalrummet skämtades 

det ibland om Antons utseende och att man ville undvika att vara för nära.  

En yrkesetisk norm som Colnerud och Granström (2002) tar upp är den kollegiala 
lojaliteten. De beskriver situationer där lärare inser att en kollega har begått ett etiskt brott 
men känner sig förhindrad att göra något åt det. Det etiska dilemmat uppstår mellan 
normerna att vara lojal och att respektera integritet. 

Kvalitativa intervjuer 

Undersökningens datainsamling genomfördes med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa 
intervjuer. Vi valde att hålla i samtliga intervjuer tillsammans eftersom vi ansåg oss ovana 
som intervjuare. En fördel med att vara två ansåg vi vara att man tillsammans i större 
utsträckning uppfattar lärarnas svar och att man därmed kan få ut mer av intervjun. Man 
kunde också hjälpa varandra i situationer då den ena intervjuaren hade svårigheter att 
formulera sin fråga på ett tydligt sätt. Då vårt syfte till stor del handlar om att ta del av och 
analysera lärares egna resonemang om yrkesetiskt svåra situationer valde vi att låta lärarna 
resonera fritt utifrån fallet. Vi ville i så liten utsträckning som möjligt påverka lärarna i 
deras svar i intervjusituationen. Därför klargjorde vi att vi inte var ute efter någon korrekt, 
ultimat lösning, utan att vi var intresserade av deras tankar och åsikter om fallets innehåll.  

Intervjuerna inleddes med att vi frågade lärarna om de hade upptäckt något eller några 
dilemman i fallet. Om vi fick kortfattade svar försökte vi få läraren att utveckla sina 
resonemang. Vi försökte aktivt få lärarna att behandla så mycket av fallets innehåll som 
möjligt. Detta gjorde vi genom att nämna situationer i fallet och fråga vad de tyckte om 
dem. Vi ville också att de skulle resonera kring sin egen handlingsberedskap i yrkesetiskt 
svåra situationer. Därför frågade vi om de upplevde någon skillnad i sitt eget handlande vad 
gäller impulsivt eller överlagt agerande. Vi frågade också om lärarna kände till de 
Yrkesetiska principerna för lärare (Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund 2001).  

Materialbearbetning 
Vi använde oss av ljudupptagning under intervjuerna och valde att inte göra anteckningar. 
Direkt efter varje intervju hade vi möjlighet att diskutera hur vi upplevt intervjuerna och 
vad vi sett som särskilt relevant. Man kunde då ge varandra respons för att utveckla 
intervjutekniken till nästa intervju. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av oss i 
den utsträckning det var möjligt. Tveksamheter noterades, men andra nyanser som tonlägen 
och gestikuleranden har försvunnit. 

Efter transkriptionerna gjorde vi en första kategorisering vilken visar på intervjuns delar. Vi 
valde att dela upp intervjusvaren/resonemangen i fyra olika innehållsliga teman för att 
lättare kunna urskilja och analysera intervjusvaren. Detta innehållsliga tema är alltså det 
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första mönster vi har kunnat följa och därför valt att utgå ifrån. I det följande kommer vi att 
kort beskriva de teman vi har valt att använda för att ta oss an vårt material och för att 
skapa överblick.  

• Etiska normer i yrkesrollen - Lärarna talar om sin yrkesroll och reflekterar kring 
exempelvis sitt känsloliv eller kring sina handlingar.  

• Etiska normer i kontakten med elever - Lärarnas resonemang uppehöll sig mest kring 
elevkontakten. I analysen av lärarnas elevkontakter så väljer vi därför att göra 
ytterligare en indelning av lärarnas resonemang. De resonerar dels om elevkontakten i 
fallet men de resonerar också mer allmänt om elevkontakten. 

• Etiska normer i kontakten med föräldrar - Lärarna talar om hur och när en eventuell 
föräldrakontakt bör gå till.  

• Etiska normer i kontakten med kollegor - Lärarna talar om svårigheter som kan uppstå 
när kollegiet inte är överens, samt om kollegial lojalitet.  

Våra teman inspirerades av Tornbergs och Colneruds indelningar nedan. Då vårt material 
har ett något annat innehåll jämfört med Tornbergs och Colneruds material så har vi inte 
kunnat använda exakt någon av dessa indelningar. Vi har funnit det nödvändigt att 
formulera egna teman (enligt ovan). Tornberg (2006) gör i sin studie en indelning av de 
yrkesetiska diskussionerna i fyra yrkesetiska överväganden. 

• Yrkesetiska överväganden vid definition av problem. 

• Yrkesetiska överväganden vid problemhantering. 

• Yrkesetiska överväganden som rör rollen som problemlösare. 

• Yrkesetiska överväganden som rör fokala värden.  

Dessa överväganden var vägledande i valet av teman i vår första indelning då ’våra’ lärares 
resonemang grundar sig i deras olika roller i sina yrkesrelationer. Vi har också inspirerats 
av Colneruds (1995, s.174) konklusioner av lärares yrkesetiska problemområden. Hon 
sammanfattar dem i sex punkter. 

• Etiska aspekter att beakta när lärare har att hantera elever i grupp. 

• Etiska aspekter på den differentierande rollen, exempelvis betygssättning och 
bedömningssamtal. 

• Etiska aspekter på den socialiserande, fostrande rollen. 

• Etiska aspekter på ansvaret för eleverna både i nuet och i framtiden. 

• Aspekter på allmänmoraliskt ansvar väckt av relationer i yrket. 

• Etiska aspekter på de kollegiala relationerna. 

Utifrån våra innehållsliga teman har vi sedan, i det andra skedet av materialbearbetningen, 
sökt att urskilja och sammanställa lärarnas uppfattningar och påståenden. I det tredje skedet 
av materialbearbetningen, i vår analys, har vi sökt efter yrkesetiska normer med hjälp av 
Colneruds kategorier av etiska värden och normer (se Tabell 1, s.9). En del av lärarnas svar 
kan inte återfinnas i denna studie då vi endast presenterar de svar i vilka vi kunnat urskilja 
etiska värden. I vårt tolkningsarbete har vi sökt efter både implicit och explicit uttryckt etik.  
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Tillförlitlighetsfrågor 
Intervjuerna har en låg grad av standardisering av flera anledningar. Med hjälp av 
transkription och samtal med varandra efter varje intervju utvecklades och förändrades vår 
intervjuteknik medvetet och omedvetet vilket kan ha påverkat våra lärare på olika sätt. Vi 
upplever att det blev lättare att skapa en trygg och avslappnad stämning efter hand som vi 
blev mer säkra i rollen som intervjuare. 

Att intervjuerna har utgått ifrån ett fiktivt fall har inneburit att resonemangen till stor del 
har varit hypotetiska. Lärarna har fått sätta sig in i situationer som de i vissa fall saknar 
erfarenhet av. Det blir därför till viss del ett glapp mellan lärarnas verklighet och deras 
resonemang. Styrkan i att utgå ifrån ett fall istället för att enbart tala om autentiska 
situationer är att lärarna får resonera kring svåra situationer utifrån ett mer objektivt 
perspektiv, vilket kan underlätta vid ett resonerande förhållningssätt. På detta sätt kan man 
undvika att lärarna inte behöver känna sig ifrågasatta.  

Vår analys bygger på empiriskt material vilket inte utgör en fullständig uppräkning 
(Thurén, 1991). Detta innebär att vi inte kan göra anspråk på att presentera några sanningar. 
Våra tolkningar bygger på vår förståelse och vi är medvetna om våra egna begränsningar 
inom etiken som kunskapsområde. Det kan leda till att vi inte kan urskilja all etik som 
intervjusvaren innehåller. Ofta är värdena dolda i resonemangen vilket gör att risken för 
felaktiga tolkningar blir större än när läraren uttrycker sig mer explicit. Det går inte att vara 
säker på vad läraren egentligen menar.  

Sammantaget ger detta en viss osäkerhet i våra slutsatser, men vi anser ändå att det är av 
värde att presentera vår analys. Syftet med denna studie är bl a att undersöka vilken etik 
som finns i lärares resonemang, och för att göra den undersökningen krävs att vi gör 
tolkningar av vad lärarna har sagt.    

Etiska aspekter 
Vi är medvetna om att det faktum att vi var två mot en i intervjuerna kan uppfattas som 
obehagligt för den som blir intervjuad (Trost, 2005). Vi har därför vinnlagt oss om att hålla 
en god stämning i intervjusituationen och påpekat att vi inte är några experter för att få en 
avspänd relation till lärarna (Kvale, 1997).  

Vi har följt kraven på etiskt förhållningssätt enligt Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2006) vad avser krav på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Då vi frågade lärare om de ville delta 
i vår studie genom intervju så informerade vi samtidigt om deras tänkta uppgift i projektet 
och vilka villkor som gällde för deras deltagande. D v s att det var ett frivilligt deltagande 
och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att det skulle få några 
följder. Efter att vi fått samtycke från fem av de tillfrågade lärarna så informerade vi dem 
om att samtliga arbetsmaterial såsom ljudupptagning, transkriptioner och anteckningar 
skulle behandlas med sekretess och enbart användas för denna studie. I kvalitativa 
intervjuer blir deltagarna mer utelämnade än vid exempelvis enkäter vilket ger att den 
personliga integriteten måste skyddas.  (Kvale, 1997). För att anonymisera informanterna 
kommer varken namn på person, skola eller ort att omnämnas i analysen. Eftersom vi har 
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intervjuat flera lärare från samma skola så skyddar vi deras identitet genom att använda ett 
minimum av citat (Trost, 2005) och genom att göra sammanställningar av intervjuerna där 
ingen person kan utpekas eller hållas ansvarig för någon handling. För att skydda den ende 
manliga deltagarens anonymitet så avstår vi från att använda pronomen som ’han’ eller 
’hon’.  
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Kapitel 4 Resultat 

Beskrivning av empiri 
Vi har använt oss av en fallbeskrivning som vi framledes kommer att hänvisa innehållsligt 
till. Därför finner vi det nödvändigt att förtydliga att pojken i fallet heter Anton. Vi finner 
det också nödvändigt att förtydliga att vi ibland talar om ’lärarna’ och då menar vi lärarna i 
intervjuerna. Ibland talar vi om läraren i fallet eller om lärare i allmänhet och då använder 
vi just de ordalydelserna, ’läraren i fallet’ och ’lärare i allmänhet’.  

Den enda slutna fråga som vi medvetet ställde i varje intervju var om någon av lärarna 
kände till de Yrkesetiska principerna för lärare (Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund, 
2001). En av lärarna tyckte sig vagt känna igen dem, de övriga hade aldrig hört talas om 
dem. 

Samtliga lärare identifierar flera av fallets dilemman (se s.12 ff.) som svåra situationer. De 
visar alltså en medvetenhet om etiskt konfliktfyllda situationer. Däremot nämner de sällan 
orsaker till varför de uppfattar situationen som svår.  

Tabellen nedan sammanfattar exempel på de olika former av etiska normer som skildrats av 
lärare i våra intervjuer. 

Etiskt värde Etiska normer 

Omsorg Omsorg om elever  
Omsorg om kollegor 
Elevers omsorg om varandra 

Rättvisa Behovsprincipen 
Likhetsprincipen 
Elevers likvärdighet  
Elevers delaktighet 

Sanningsenlighet Elevers sanningsenlighet 

Beskydd Skydd mot skada som läraren åsamkar 
Skydd mot psykisk skada 

Respekt för integritet Respekt för föräldrars integritet 
Respekt för elevers integritet 
Autonomi - Elevers inflytande över sin skolgång och rätten till 
självbestämmande 

Tabell 2, Exempel på etiska normer som skildrats i intervjuer.  
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Analys 
Under varje tema nedan (Etiska normer i yrkesrollen; i kontakten med elever; i kontakten 
med föräldrar samt i kontakten med kollegor) kommer vi att presentera ett antal citat ur 
lärarnas resonemang. Vi har försökt att urskilja de resonemang som innehåller etiska 
normer vilka sammanställts i tabell 2 ovan. Övriga resonemang har vi lämnat därhän då de 
saknar relevans för vår studie. Citatpresentationerna följs av att vi försöker explicitgöra 
yrkesetiken i lärarnas resonemang, d.v.s. vår tolkning. Lärarna benämns som Lärare A, B, 
C, D och E.  

Etiska normer i yrkesrollen  

Beskydd 

I de följande resonemangen talar flera av lärarna om sina handlingar. En av dem tänker på 
konsekvenserna av sitt handlande nästan varje gång ett beslut fattas med eleverna, i stort 
och i smått.  

Lärare A: Ja ja, det är ju ett av knepen som lärare att man måste ju fatta så många beslut alltså 

varje minut. Vad får det för konsekvenser, det beslutet som jag fattar nu, om jag säger ja. Vad får 

det för konsekvenser om jag säger nej? Vad får det för konsekvenser i förlängningen? Man måste 

ju på något sätt vara trovärdig som lärare, man kan ju inte säga en sak ena gången och så säger 

man en annan sak en annan gång till någon annan. 

En annan lärare tycker att det är viktigt att ha en dialog med sig själv och väga 
handlingsalternativ för och emot. Läraren påpekar också svårigheten med att välja 
handlingsalternativ eftersom det inte alltid kan avgöras vad som är rätt eller vad som är fel.  

Lärare D: Man gör hela tiden val i sin klassrumsmiljö eller i en skolmiljö. Men man får tänka så att 

hur kan jag motivera, om någon frågar, hur ska jag säga då? Att man hela tiden har en dialog med 

sig själv och med andra /…/ Då måste det vara lite bättre det alternativet man valde. Lite fler plus 

på den sidan. 

En tredje lärare talar om ”genomtänkta impulser”. Läraren beskriver det som att man har 
funderat över hur man vill reagera i olika situationer och därmed kan styra över sitt 
känsloliv. 

Lärare C: Men sen när man, tror jag, får lite mer erfarenhet som man har fått så reagerar man 

ganska snabbt fast det är genomtänkta impulser eller vad man ska säga. Man vet vad som har 

funkat förut och man känner eleverna. 

Läraren har upplevt svårigheter i att stå för beslut som fattats impulsivt och utan 
betänksamhet, och därmed upplevt ett behov av att utveckla sin handlingsberedskap.  

Lärare C: Så lär man ju också känna barnen och sig själv lite mer, hur man vill reagera och visst 

gör man fel. Ibland känner man ju att gud jag blev nog lite för arg där, men då tror jag att det är 

viktigt att man kan säga till eleven sen att man ber om ursäkt. 

De flesta lärarna påpekar att läraren i fallet inte skulle ha avvaktat så länge. Att avvakta en 
viss tid kunde de förstå eftersom pojken i fallet hade en kompis och att det kan ta ett tag för 
en ny elev att komma in i gruppen, men i detta fall gick det för lång tid. Flera av lärarna 
påpekar vikten av att handla i sådana sammanhang.  
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Lärare A: Ja, läraren var ju mycket tveksam som inte tog itu med problemet tidigare, tycker jag.  

Lärare B: …avvakta? Nej, det hade jag inte gjort för en sekund. Är det en grimas eller vad tusan 

det är, det är ju ingen som ska behöva bli drabbad av det i klassen. Om inte den här pojken 

uppfattar det så uppfattar ju alla andra… alltså om inte alla i klassen uppfattar det, de som gör det 

vet ju det och många till ser ju hela… och jag accepterar det – aldrig någonsin alltså. Nej, det ska 

inte förekomma i mitt klassrum, att man gör så mot varandra helt enkelt. Och ser man det så måste 

man ju lyfta det på en gång. 

En av lärarna talade om att det kunde vara svårt att prata med en elev om intima saker 
eftersom läraren hade en rädsla för att såra eleven. Läraren kunde uppleva sig själv som 
feg, eller att inte ha tillräcklig kunskap om hur man kan hantera situationen.  

Lärare C: Men jag skulle nog inte prata med barnet direkt. Jag skulle prata med skolsyster. /---/Det 

kanske kan vara ren feghet, eller att inte veta hur jag ska lägga fram det. 

En av lärarna påpekar att lärares agerande i klassrummet också kan vara kränkande för 
eleverna. Läraren nämnde exempelvis offentliga tillsägelser i klassrummet som kan 
uppfattas som kränkande av elever och nämnde också att elever kan bli kränkta av både 
positiv och negativ särbehandling. Läraren exemplifierade;  

Lärare A: Och sen kan ju, barn märker ju också om man särbehandlar dem på något sätt, att man 

behandlar dem olika i en grupp. Att man inte får ha någon som man gullar lite extra med eller blir 

lite extra arg på eller så. Det upptäcker ju gruppen eller eleven också. 

Analys 

• Gemensamt för tre av lärarna är att de tycker att det är viktigt att tänka över sitt 
handlande för att vara förberedd nästa gång. I resonemangen ovan tar lärarna upp 
det faktum att de vill skydda eleverna mot skada som man som lärare kan åsamka. 
Genom att tänka igenom vilka konsekvenser ens handlande kan få för eleverna så 
visar man att man är medveten om att ens handlingar kan vara skadliga för eleverna. 

• Det faktum att lärarna reagerar över att läraren i fallet väljer att avvakta för länge, 
visar att de tycker att man som lärare kan åsamka elever skada genom att inte 
handla i tid.  

• Att läraren talar om rädslan att såra elever, att vara rädd för att säga fel saker, 
uppfattar vi som en medvetenhet om att okunskap hos lärare också kan orsaka skada 
hos elever.  

• I det sista resonemanget ovan talar läraren om att elevers integritet kan bli kränkta 
av lärare. Lärares omedvetenhet, d v s att man inte tänker sig för, kan alltså skada 
elever. 

Etiska normer i kontakten med elever i fallet 

Autonomi 

Flera av lärarna lyfter begreppet medvetenhet som en del av problematiken i fallet, men ur 
lite olika infallsvinklar. Det handlar exempelvis om att pojken bör vara medveten om 
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problemet själv och att han är tillräckligt gammal för att, med lite hjälp, sköta sin hygien 
bättre.  

Lärare A: Jag tror nog att jag skulle ta upp det med honom först. Att prata, nu beror det ju på, jag 

antar att det är någonting hemma. Och säga det, fråga honom att, antagligen så har han varit med 

om det förut i någon annan skola då också, samma sak. Han är antagligen inte dummare än att 

han vet om det själv och så, barn är ju ganska smarta. Så han måste ju vara medveten om det 

själv på något sätt, han går ju i fyran, tänker jag mig. Och att man kan prata med honom, nu är det 

såhär och såhär och hur ska vi göra för att du får det bra? Kan du få hjälp av någon hemma så att 

du kommer lite renare till skolan? 

En lärare talar om att man måste vara uppmärksam på om barnet är omedvetet om att dålig 
hygien är ett problem eller om barnet kanske genom protest gör det medvetet.  

Lärare B: Har det förekommit under en längre tid, då måste man ju först prata och se om det här 

barnet är medvetet om att det är ett problem. Eller om det här barnet är helt omedvetet. Eller om 

barnet genom protest gör det medvetet. Det måste man ju urskilja om det är en medveten 

handling, eller om han är helt omedveten och inte vet hur man ska göra. Jag kan tänka mig att det 

kanske är en protest på något sätt. 

En lärare säger att det är pojkens omedvetenhet om sin dåliga hygien som skapar 
svårigheter i kompisrelationerna…  

Lärare C: Men just det här med kompisar känner jag väl ändå som att /---/ han verkar ju inte direkt 

vara medveten om det själv, att han är smutsig, så det är ju….och då blir det ju nästan lite svårare.  

 /---/Om han hade vetat om det så hade det kanske varit helt annorlunda för då tänker han ju på det 

själv.  

…och att pojken måste lära sig att ta ansvar för sin egen hygien. 

Lärare C: Så att eleven också får ta ansvar för sin hygien, och får lära sig. Jag skulle kunna säga 

att han ska tvätta sig…ja…de vitala delarna och kroppen och tvätta hår och sådant där… men jag 

tror att nog skolsyster är bäst, tror jag. /---/ Ja, för sen…föräldrarna ska väl…eftersom det…som 

sagt, eftersom att det inte är de som har ansvaret, just för eleven Anton då som har ansvaret för att 

ta hand om sig själv. Och sen får föräldrarna då kanske se över det lite bara…tänka på vad som 

händer. 

En lärare säger att man måste göra alla elever medvetna om sitt eget beteende och att det 
arbetet bör ske från grunden med exempelvis drama och samtal.  

Lärare D: Men jag skulle gå tillbaks till grunden och börja jobba… alltså dels prata jättemycket och 

sen börja jobba igen då med gruppstärkande, med drama, och med olika slags forumteatrar 

kanske. Så att man får ta sig roller och känna hur man är den här personen. Och då det med fördel 

inte vara så att det är någon som luktar illa eller har…utan andra slags utanförskap som de ändå 

skulle kunna känna igen sig i. Börja från den änden på något sätt, och sen försöka få dem 

medvetna om vad det är de håller på med. 

Analys 

• Gemensamt för de flesta av lärarna är att de eftersträvar att skapa medvetenhet hos alla 
inblandade för att kunna gå vidare i hanteringen av problemen. En del av dessa lärare 
uttalar att pojken måste ta huvudansvaret för sin hygien 
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• Lärarna i vår undersökning resonerar kring elevernas medvetenhet om sin delaktighet i 
olika gruppkonstellationer och det ansvar som följer därav. De talar om att ta ansvar 
för, och se konsekvenserna av, sina handlingar och inte minst av sina icke-handlingar. 
Vi uppfattar detta som att den etiska hänsynen till pojken som enskild individ får stå 
tillbaka för yrkesuppdragets krav på fostrande och socialiserande. Omsorg möter 
autonomi i det lärarna säger ovan om att man inte ska avvakta så länge, samtidigt 
menar de att Anton måste lära sig att ta ansvar bl a för sin egen hygien.  

Omsorg 

Flera av lärarna upplever ett slags subtil mobbning i fallet. De beskriver ett icke-uttalat 
utanförskap där ingen är direkt aktiv.  

Lärare C: Och sen det andra dilemmat tycker jag är just kompisrelationen, att de tycker han är 

äcklig, även om de försöker dölja det. Så han verkar inte vara dum på något vis, känns det ju som. 

Så det ju kanske inte dilemmat att han är direkt utmobbad, så… rent…uttänkt mobbad. 

En del påpekar att man måste uppmärksamma klassrumsklimatet som tillåter att någon blir 
utanför, och göra tydliga markeringar att det inte är okej att utesluta någon.  

Lärare B: Men man får prata om det varje gång alltså, så är det. För jag tror inte att det försvinner, 

om det funkar sen med de här kläderna så blir det nåt annat, jag menar det är ju inte över på något 

sätt, utan det är hela hela tiden. Så är det. Men jag blir ju förbannad naturligtvis (skratt). /---/ Att 

man inte tolererar, att så gör man inte med varandra, det är inte okej. 

Samtidigt kan flera av lärarna se att det finns anledning att respektera de andra elevernas 
känslor av avsmak inför pojken, och att man som lärare måste agera och göra något för att 
förändra situationen. Då uppnår man både gruppens bästa och pojkens bästa.  

Lärare C: Och jag tror att...jag tänker att man kan ju prata med tjejerna om det där att man ska ju 

inte göra så där. Men de tycker ju säkert att han är äcklig. De tycker att han är ofräsch, de vill inte 

ta i hans grejer för man vet inte riktigt…..hur han…ser ut… 

Lärare D: De har ju rätt i att det inte är acceptabelt att…att människor runt omkring ska ju inte 

behöva stå ut med en lukt t ex som inte…inte…ja, är gångbar i ett…ja. /---/ Jag tänker att han mår 

ju inte bra i det heller. /---/Att det är någonting som ändå är fel, tänker jag, från början så att det är 

inte…och de har ju rätt i att reagera, för det är ju inte bra någon gång…i någon situation i livet att 

inte kunna…att inte sköta sin hygien. Då får man ju så stora nackdelar så. 

En del av lärarna ser att man bör ta upp hygienproblemet eller liknande problem som 
allmän information i klassen för att ingen ska känna sig utpekad.  

Lärare D: …att kanske inte direkt beröra att det handlar om någons lukt utan att det handlar om ett 

utanförskap över huvud taget. 

En av lärarna tycker att man kan prata med barnet om hur man beter sig och att det är 
viktigt att det samtalet sker enskilt. Denna lärare tycker också att om ett barn upplevs som 
äckligt av andra så kan man som pedagog försöka lyfta fram det barnets positiva sidor i 
andra sammanhang. 

Lärare E: Men att man kanske i avskildhet kan prata med det om det, men att man inför gruppen 

kanske lyfter fram det som det som barnet är bra på.  
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Analys 

• Dessa lärare talar om att elever inte ska känna sig utanför eller utpekade. De vill alltså 
skydda elever mot psykisk skada, vilket handlar om en vilja att visa omsorg om 
eleverna. Lärarna vill också att eleverna ska visa omsorg om varandra. 

Etiska normer i kontakten med elever i allmänhet 

När lärarna resonerar i mer allmänna ordalag om elevkontakten och frångår fallet, så tycker 
vi oss kunna se att lärarna oftare tenderar att lyfta olika etiska värden som krockar med 
varandra. 

Rättvisa 

En lärare talar om att alla elever inte får lika mycket uppmärksamhet av läraren men säger 
sig också tänka mycket på att det ska vara rättvist i klassen. 

Lärare A: Fast jag är nog ganska sådär rättvisetänkande. /---/ För det är ju så att alla barn får ju 

inte lika mycket av en. 

Analys 

• Denna lärare beskriver ett rättvisedilemma och visar att behovsprincipen oftare tas i 
bruk än vad likhetsprincipen gör. 

Sanning 

En lärare talar om vikten av att skapa förtroende mellan lärare och elev. Om en elev har 
gjort något dumt men kommer och berättar det så anser denna lärare att man bör uppmuntra 
ärligheten och strunta i att skälla.  

Lärare B: Och sen det där att barnen ska ha förtroende för en, så att de säger som det är. Så 

ibland när de säger som det är, och även om man är jättearg så säger man bara ”Jaha, det var 

bra”. 

Analys 

• Denna lärare låter det goda gå före det rätta. Sanningsenligheten blir viktigare än att 
bestraffa det felaktiga handlandet eftersom konsekvensen blir att lärare och elev får ett 
bättre förtroende för varandra. Läraren gestaltar också värdet av sanning genom att 
uppmuntra ärligheten istället för att bestraffa. 

Självbestämmande 

En lärare berättar om hur samtliga elever i en klass ville ha ett straffsystem som gick ut på 
att tydligt peka ut elever som gjort fel. Läraren, som trots sin egen delaktighet i initierandet 
av straffsystemet, var helt emot det.   

Lärare D: Och sen så var det som att jag såg mig själv uppifrån nästan så här. Såg så här… Vad är 

det som händer? Vad gör jag, hemska människa? Det strider mot alla ens inre principer, 

värderingar, liksom så. /- - -/ Jag vill inte hänga ut barnen på det sättet.. 
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Analys 

• Lärarens vilja att upprätthålla likvärdighet fick ge vika för elevernas rätt till delaktighet 
och självbestämmande. Läraren ville inte ha ett utpekande straffsystem men i 
demokratisk anda fick eleverna sin vilja igenom.    

Konflikthantering 

I resonemangen om konflikthantering i allmänhet tycker vi oss se att lärarna tar upp en del 
etiska normer. De talar om eget ansvar och delaktighet men också om vikten av att 
motarbeta kränkningar i skolan. Flera av lärarna talar om att eleverna måste lära sig att ta 
eget ansvar i konflikthantering exempelvis. De talar om att eleverna måste lära sig att inse 
sin egen delaktighet i olika gruppsammanhang. 

En lärare tar upp att elevers icke-handlingar också kan ses som ett ställningstagande och att 
elever behöver medvetandegöras om detta.  

Lärare B: Just det där att inte stå för sin handling. /---/Om det är en som grimaserar där och sen är 

det tre tjejer bakom som säger att ’jag gjorde ingenting’. Och hur pratar man med någon som inte 

gör någonting? Som är minst lika skyldig. /---/ Ja, vad kunde du ha gjort istället för att inte göra 

någonting? Kunde du ha gjort något? För du kunde ju ha gjort någonting. /---/ Kunde du ha stöttat 

nån? 

När lärarna pratar om konfliktlösning framhåller flera av dem att det är viktigt att alltid 
agera i nuet, att ta konflikterna på plats. De framhåller att man alltid måste markera vad 
som inte är acceptabelt, och genom att inte agera visar man att man accepterar 
situationen/handlingen.  

Lärare B: Men man kan inte låta bli i stundens hetta bara för att man inte har någon, alltså då visar 

man att man inte bryr sig på något sätt. Jag som lärare måste alltid bry mig  

Däremot anser en annan lärare att man inte ska bli arg när man är arg eftersom det då är lätt 
att man säger eller gör något som man inte riktigt kan stå för.  

Lärare C: Det finns saker som man inte kan stå för. Men det tror jag också kan mer och mer 

försvinna när man blir mer van. Man går in i den här lärarrollen, att man blir mer, att man tänker 

efter vad man ska göra. Och det är väl någonting jag börjar lära mig just det här också att man ska 

inte bli arg när man är arg. 

Flera av lärarna talar om att man som lärare hanterar konflikter olika beroende på vilka 
barn som är inblandade. Man måste själv ha en relation till barnen för att kunna lösa 
problemet på bästa sätt. 

Lärare E: Sen beror det också på vad det är för barn också som… Vissa barn så kan man prata 

och de förstår och så där, men sedan vissa… då tar det längre tid. De här som inte har så mycket 

empati och som inte kan sätta sig in i de andra barnen och så. 

Lärare C: Det beror förstås på vilken skola, vilka barn man har. Men just där jag är så skulle det ta 

alldeles för lång tid, för där händer det någonting hela tiden. /---/ Och de lär ju känna mig också, 

hur jag reagerar. De vet ju också vad som… ser de mig då så vet de att då kan de sluta, för de vet 

vad som händer ändå. 
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Analys 

• Lärarna talar om ett klassrumsklimat som måste ge varje elev skydd mot psykisk skada. 
Omsorgsprincipen verkar således vara av stor vikt, liksom elevernas rätt till 
självbestämmande och delaktighet. 

Etiska normer i kontakten med föräldrar  

Lärarna är eniga om att samtal med föräldrar är nödvändigt för Antons bästa och ser det 
som något som måste göras även om det kan vara känsligt. Det är enligt dem lärarens 
skyldighet. 

Lärare B: Men det är ju vår skyldighet att anmäla, så det måste man ju göra, hur jobbigt det än är. 

En lärare uttalar även en förståelse för att de flesta föräldrar förmodligen har sitt barns 
bästa för ögonen men att Anton har en egen vilja och kanske inte låter sig styras. 

Lärare C: Fast det behöver ju inte vara att han har dåligt hemma bara för att han är smutsig, det 

behöver inte vara någonting, det kan vara ett jättefint hem, eller jättesnälla föräldrar och allting, så 

att man måste ju akta sig för det också. Men efter att ha pratat med föräldrarna så kanske man får 

lite mer kött på benen ändå om hur det ligger till. Om de säger ’Jo vi försöker, men han sätter på 

sig de här och springer iväg till skolan, och han bryr sig inte om… jag försöker tvinga in honom i 

duschen’ kanske föräldrarna säger. Och då har de ändå försökt. 

En annan lärare talar om att man i kontakten måste visa förståelse för föräldrarnas integritet 
och att intimhygien är ett känsligt ämne.  

Lärare D: Jag förstår att det är väldigt kränkande för dig att få höra det här, men att man ändå på 

något sätt visar att man förstår att det är känsliga frågor men att det är min skyldighet. Man kan ju 

ändå lite grann gömma sig bakom yrkesrollen att det är min skyldighet att ta reda på hur han har 

det, som lärare, som pedagog och som medmänniska. Men visst jättejobbigt samtal, men jag skulle 

ändå göra det. Det är jag tvungen till för hans skull. 

En tredje lärare talar om att man måste vara ”smidig” och att det är lättare att ta upp dylika 
frågor om man har en tät, regelbunden kontakt.  

Lärare E: Alltså man får ju ta det på ett fint sätt så. Man får vara lite smidig så där ändå. Och sen 

när man… Det är ju alltid lättare när man har den här dagliga kontakten med föräldrarna. Man vet 

hur… alltså man kan…Man pejlar ju in föräldrar och de pejlar ju säkert in en själv, och så vissa är 

det ju lättare att prata med än andra och så. 

Analys 

• Lärarna ser inga hinder i kontakten med föräldrarna men påpekar vikten av att 
respektera föräldrarnas integritet. Föräldrarnas integritet får dock inte gå före omsorgen 
om elevens hälsa.  En del lärare tar upp att föräldrar som till stor del respekterar sina 
barns rätt till självbestämmande kan få problem med barnens lydnad.  
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Etiska normer i kontakten med kollegor  

Lärarnas reaktioner på hur det skämtas i personalrummet om Anton varierar. Flera av 
lärarna tycker att man måste kunna prata av sig, bl a om eleverna. En del påpekar att det är 
fel att skämta om elever, men att det kan vara viktigt för att orka med arbetet.  

Lärare C: För i lärarrummet så måste man få prata av sig om sådant som är konstigt ute i skolan, 

och kunna faktiskt kunna skratta också åt det. Okej så ska man ju inte hålla på, det är ju 

egentligen… det är ju inte snällt… man är ju van att inte gå bakom ryggen. Men det rätta skulle 

vara, anser jag, att vi inte ska säga så här. Det skulle vara det mest moraliskt rätta. /---/ Så jag tror 

det…lite som att man ska kunna skämta om allt, och liksom också kunna fly undan problemen 

ibland tror jag är viktigt, i personalrummet. 

De lärare som under intervjuerna inte delar uppfattningen om att kunna prata, menar att 
man ska bemöta dem som skämtar med att visa att man inte tycker att det är acceptabelt. En 
av lärarna tycker att personalen i fallet inte är förebilder och inte tar sitt ansvar genom att 
uppträda oschysst mot Anton.  

Lärare B: Och det som jag tycker är det knepigaste, det är inte barnet och familjen och det här, 

utan det är de här lärarna. Om man har haft lärarkollegor som inte ser sin profession i det hela. Det 

tycker jag är…Då skulle jag bli ilsken och arg. Så det tycker jag är det svåraste att ta itu med i det 

här fallet. /---/ Och inte vill vara nära honom (Anton) heller. När inte de vuxna på skolan då tar sitt 

ansvar och är förebilder för de andra barnen på skolan. 

Analys 

• För en del av lärarna får omsorgen om kollegornas mentala hälsa gå före respekten för 
elevernas integritet. De verkar anse att det är av stor vikt att skydda sina kollegor från 
psykisk skada. En del av lärarna säger sig inte acceptera att man skämtar om elever. Vi 
tolkar detta som att de lärarna inte tycker att det stämmer överens med de egenskaper 
som lärare bör ha. För de lärarna är elevernas integritet viktigare är kollegornas mentala 
hälsa.  

• Flera av lärarna tar upp att man ska försöka samarbeta med kollegorna för Antons 
bästa. En av lärarna säger att det skulle vara svårt att kritisera en kollega som man 
tycker har ett felaktigt beteende. Detta skulle kunna peka på att lärarna har olika syn på 
den kollegiala lojaliteten. Vi har dock inte ställt någon fråga till lärarna som direkt 
behandlar svårigheten att kritisera sina kollegor.   

Sammanfattning  

I lärarnas resonemang om reflektioner om läraryrket syns ett tydligt mönster över deras oro 
att riskera att åsamka en elev skada och över att de anstränger sig för att minimera dessa 
risker. Vi finner det intressant att reflektera över att samtliga etiska resonemang om de egna 
reflektionerna om läraryrket handlade om att skydda elever från skada som åsamkas av 
lärare. 

I lärarnas resonemang om elevkontakten i fallet så handlar det mycket om omsorg men 
också om elevers autonomi. Vi tolkar det som att lärarna tycker att det är viktigt med frihet 
under ansvar, d v s att elevers rättigheter också bär med sig skyldigheter vilket behöver 
medvetandegöras för alla berörda.  
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När lärarna resonerar i mer allmänna ordalag om elevkontakten och frångår fallet, så tycker 
vi oss kunna se att lärarna oftare tenderar att lyfta olika etiska normer som krockar med 
varandra. De beskriver olika dilemman som berör exempelvis rättvisa, likvärdighet, 
självbestämmande och kränkningar. De lyfter också en del andra etiska normer i sina 
övriga resonemang, som delaktighet, respekt för elevers och föräldrars integritet men också 
här talar man om elevers rätt till självbestämmande. 

Lärarna ansåg att det kunde vara känsligt att påpeka om man ansåg att en kollega handlade 
orätt.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 
Vårt resultat tyder på att lärarna har en medveten moral men inte lika tydligt medveten etik. 
Detta skulle kunna tolkas som att lärarna kanske bygger sin handlingsberedskap på 
oreflekterade handlingsnormer om vad som är gott och ont. Lärarna resonerar på en, vad 
Colnerud och Granström (2002, s.49) skulle kalla, vardagsspråklig nivå. De beskriver 
vardagsspråket som ett spontant och omedelbart redskap som används för att oreflekterat 
meddela sig med omvärlden. Lärarna presenteras för ett fall med ett flertal olika dilemman, 
men de lyfter inte de etiska värdena och de nämner sällan orsaker till varför de uppfattar 
situationen som svår. Colnerud (1995, s.173) säger om detta att;  

Konflikterna når således lärarens medvetande, även om de bakomliggande konflikterande värdena 

inte är synliga.  

Vi drar slutsatsen att etiken absolut är närvarande i skolan. När lärare får ett dilemma att 
lösa så går det att urskilja yrkesetiska normer i deras resonemang, men det är inte så att de 
stödjer sina egna resonemang med dessa normer. 

Elevkontakten 

Lärarnas resonemang uppehöll sig mest kring elevkontakten. Precis som i Colneruds 
undersökning (1995, s.77) så handlar det till stor del om att skydda elever mot skada. Det 
som framkommer som ett mönster i vår studie är att lärarna anstränger sig för att minimera 
risker för att själv vara den som åsamkar en elev skada.  

När lärarna resonerar om elevkontakten i fallet så handlar det mycket om omsorg men 
också om elevers autonomi. Detta skulle kunna innebära att lärarna tycker att det är viktigt 
med frihet under ansvar, d v s att elevers rättigheter också bär med sig skyldigheter.  

Colnerud (1995, s.168) påvisar i sin studie att omsorgen för eleverna ofta får stå tillbaka för 
lojaliteten mot kollegorna. Detta har vi inte upplevt i våra intervjuer. Visserligen så tyckte 
en del lärare att det kunde vara accepterat att i lärarrummet, utom hörhåll för elever, skämta 
om en elev. Även om de ansåg att det inte var moraliskt rätt mot eleven i fråga. Men vi 
tolkar det ändå som att det var för elevens bästa. Lärare är ju inte mer än människor och 
behöver ibland få ventilera saker och ting, och detta skulle kunna ske i en skämtsam ton. 
Själva ventilerandet skulle få positiva effekter för eleverna, eftersom läraren då kan samla 
nya krafter.   

Explicitgörande av bakomliggande normer i lärares handlingsberedskap 

Colnerud (2002, s.159) talar om att lärare ibland tvekar att handla p g a hänsyn till 
exempelvis föräldrars integritet. Integritetsprincipen skulle få större tyngd än 
skadeskyddsprincipen. Hon talar vidare om att lärarna i hennes undersökning beskriver sig 
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som ganska ensamma i hanteringen av svåra etiska dilemman. Vi hade förväntat oss att 
lärarna i vår undersökning också skulle lyfta något liknande problem. Det visade sig 
möjligt att det var tvärtom. Lärarna i våra intervjuer såg exempelvis inga svårigheter i att 
kontakta socialtjänst eller annan sakkunskap. Lärare A exemplifierar; 

Men förr i tiden var det nog så att jag fick ta det själv än att man hade ett välfungerande 

elevhälsoteam att gå till. Det är en mycket bättre organisation nu tycker jag /.../  När jag började för 

många år sedan, då var man ju mycket mer ensam. Man är aldrig ensam nu. 

Det blir tydligt att skolan har organiserat för att kunna skydda elever men det kan vara 
något annat också som har skett. Kanske är det så att lärarna idag har ett bättre stöd av 
varandra och faktiskt bättre kan explicitgöra sina handlingar och beslut vilket leder till en 
större handlingsberedskap. 

Betydelse 
För att höja läraryrkets status krävs professionella lärare (se vårt resonemang, s.8). För att 
lärarna ska vara professionella krävs att de analyserar och reflekterar över sitt arbete ur ett 
yrkesetiskt perspektiv. Vårt resultat visar på liknande tendenser som våra föregångare inom 
samma forskningsområde har visat, nämligen att lärare saknar en medveten yrkesetik för att 
utveckla sin handlingsberedskap i etiskt svåra situationer. Vid några tillfällen pratade 
lärarna om vikten av att reflektera över sitt handlande för att utveckla handlandet. Vi 
upplever att de lärarna visar en medvetenhet om de behov av yrkesetisk kompetens som 
finns i skolan idag. Vi hoppas att vårt arbete ska föra med sig att lärare talar mer om sin 
yrkesetik och därmed tränar ett viktigt redskap för hanterande av etiska konflikter, 
nämligen språket.  

Vi upplever själva att vi i och med detta arbete har genomgått en process mot en högre 
yrkesetisk kompetens och vi hoppas att vi i vårt kommande yrkesliv kommer att få 
möjlighet att lyfta yrkesetiska frågor i skolan. 

Reflektion över forskningsprocessen 
I vardagliga ordalag kan man beskriva vårt arbete med att vi varit inriktade på lärares 
medvetenhet om varför man gör som man gör i olika situationer, där man fattar beslut som 
påverkar andra människor. Vi har fokuserat på yrkesetiskt svåra situationer. Det är i de 
svåra situationerna som man får ett underlag för resonemang och diskussion. Etiska 
dilemman blir synliga i dessa resonemang där både tankekraft och känsloliv får utrymme. 
Ett alternativt sätt att få svar på vårt syfte hade kunnat vara att intervjua lärare efter att vi 
observerat en dag i deras vardag. Man hade kunnat be lärarna att motivera sitt agerande och 
analysera deras resonemang kvalitativt utifrån etiska aspekter. Den moraliska dimensionen 
är nämligen inbäddad i all pedagogisk verksamhet. Studier visar att den moraliska 
dimensionen är implicit snarare än explicit för lärare.  

Vi har hamnat vid flera vägskäl under arbetets gång där vi tvingats ta avgörande beslut för 
vad vi ansett vara studiens bästa. Att vi valde att utgå från ett fall i våra intervjuer var ett 
svårt beslut att ta. Vi såg flera risker med det, bl.a. att lärarna skulle uppleva situationerna 
som främmande och långt ifrån deras egna yrkeserfarenheter. Några av lärarna kan ha 
upplevt det så, medan andra har uttryckt att de engagerats av det. Vi upplevde att yrkesetik 



 

 29

var ett svårt ämne att prata om med lärare. Det var ibland svårt att formulera följdfrågor på 
ett sätt som inte skulle uppfattas som kritik eller ifrågasättande av deras person.  

Nya frågor 
De lärare vi har mött talar ofta om att det inte finns tid för samtal och reflektion. Samtidigt 
vet vi att alla lärare som vi har mött har regelbundna arbetslagsmöten där det finns tid, om 
inte för reflektion så åtminstone för samtal. Enligt bl.a. Colnerud & Granström (2002) är 
det en gemensam diskurs och ett utvecklat yrkesetiskt språk som är de bästa redskapen i 
lösningen av skolans etiska konflikter. Colnerud & Granström (2002, s.116) hävdar att det 
är avsaknaden av en gemensam vetenskaplig bas för läraryrket som utgör det största hindret 
för lärares professionalitet och därmed även det största hindret för lärares pedagogiska och 
didaktiska diskussioner på metanivå. Det blir därför intressant att undersöka om lärare får 
tillräckligt utrymme att resonera kring yrkesetiska problem vilket i sin tur kanske leder till 
att yrkesspråket utvecklas? 

I våra intervjuer så frågade vi lärarna om de hade hört talas om de Yrkesetiska principerna 
för lärare (Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund 2001). En av lärarna tyckte sig vagt 
känna igen dem, de övriga hade aldrig hört talas om dem. Detta är ju bara fem lärare, men 
är det så allmänt i lärarkåren? I så fall blir det intressant att undersöka vad principernas 
dåliga genomslagskraft beror på.  

Med tanke på att de lärare som vi har mött under utbildningen menar att det saknas tid till 
reflektion kan det vara svårt att få in yrkesetiken som en medveten kompetens i vardagen. 
En ände att börja i för att bekanta sig med etik och yrkesetik är att använda sig av etiska 
värden och normer när man beslutar om lokala regler på skolan, eller formulerar 
handlingsplaner i samband med lösningar på problem.  

Det skulle också vara mycket intressant att göra en kvantitativ undersökning om det 
förhåller sig så att många lärare bygger sin handlingsberedskap på oreflekterade 
handlingsnormer om vad som är gott och ont.  

Under studiens gång har vi tyckt att en diskursanalys av lärarnas språk i etiska frågor hade 
varit intressant att för att få en vidare inblick i lärares etiska medvetenhet och kompetens. 
Det skulle vara intressant att undersöka om det finns en gemensam yrkesetisk diskurs. 
 

 



 

 30

Referenser 

Litteratur 
Bergem, Tryggve (1998). Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur. 

Colnerud, Gunnel. (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares 
yrkesetiska konflikter i grundskolan. Stockholm: HLS Förlag. 

Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS Förlag. 

Fjellström, Roger (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lärarförbundet (2004). Lärarens handbok. Sammanställning av Skollag, Läroplaner, 
Yrkesetiska principer samt FN:s barnkonvention. Solna: Tryckindustri Information. 

Orlenius, Kennert & Bigsten, Airi (2006). Den värdefulla praktiken: Yrkesetik i 
pedagogers vardag. Stockholm: Runa Förlag. 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

Tornberg, Gunbritt (2006). Bara man ser till studiens bästa, En studie av lärares 
yrkesetiska överväganden i en skola för alla. Print & Media: Umeå. 

Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik (2002). Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i 
skolan. Skolverket: Stockholm. 

Elektroniska källor 
Fjellström, Roger (2002). Lärarens sammansatta etik. Artikel i Pedagogiska magasinet nr 2 
http://www.pedagogiskamagasinet.net  

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning  
http://www.codex.vr.se/    

Libris webbsök vid Kungliga Biblioteket http://www.libris.kb.se/index.jsp  

Lärares yrkesetik. (2001) http://www.lr.se Se även bilaga 1.  



 

 31

 

Bilaga 1 Lärares yrkesetik  
 
 

Eleven alltid i centrum 

I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. 

Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och 

prioriteringar. 

Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta 

förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se 

eleverna som individer och som ett kollektiv.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och 

skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla 

kritiskt tänkande  

• Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda 

varje individ mot skada, kränkning och trakasserier  

• inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och 

religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga 

eller prestation  

• stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras 

ansvarstagande för sina studier  

• vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid 

motstå otillbörlig påverkan  

• verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 

föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter  

• vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som 

mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa 

 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på allt 

sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 

professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället 

och samhällsmedborgarna.  

Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan 

till en god arbetsplats.  

Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget 

och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.  
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Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det 

pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. 

Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets 

utveckling och innehållet i undervisningen.  

Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling 

eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder 

kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

• bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk 

erfarenhet  

• ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och 

följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde  

• ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär  

• påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola 

och samhälle som kan skada eleverna  

• respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och 

ansvar i skolvardagen  

• anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna  

 

Att upprätthålla lärares yrkesetik  

För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare 

upprätthåller sin yrkesetik.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

• hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera 

och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av 

etisk innebörd som uppstår  

• Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande 

ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares 

yrkesetik vilar på. 

 

Lärares samhällsuppdrag 

Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers 

grundläggande utbildning och fostran.  

Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar. Lärare utgår 

i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt över 

uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna. Lärare arbetar i enlighet med det 

samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte 

strider mot dessa yrkesetiska principer. 

 

 


