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Sammanfattning 

I det dagliga mötet med elever ställs lärare inför utmaningar som kräver att läraren 
besitter en förmåga att ta ställning, både etiskt och moraliskt. Dessa utmaningar kan 
vara av det slaget att de resulterar i en konflikt. Denna konflikt blir ett dilemma då 
läraren tvingas göra avvägningar mellan olika etiska och moraliska hänsyn, i syfte att 
hantera situationen. Hanteringen av ett dilemma fodrar en god etisk medvetenhet. En 
etisk medvetenhet förutsätter ett ansenligt kunnande inom professionens yrkesetik. Den 
kunskapen kan erhållas genom etiska diskussioner inom den pedagogiska 
verksamheten.  

Studiens övergripande syfte är således att belysa lärares yrkesetik. Syftet uppnåddes 
genom att studera vilka etiska överväganden lärare gör, när de resonerade kring 
moraliska dilemman samt hur dessa överväganden kunde tolkas i förhållande till utvalda 
etiktraditioner. För att besvara syftet har en kvalitativ ansats brukats med intervjuer som 
metod för insamlande av data.  

Resultatet av studien visade att lärare vid moraliska dilemman strävar efter en kongruent 
lösning. Vidare fann vi att i ett specifikt dilemma, varierade lärarnas överväganden och 
handlingsalternativ. Resultatet visar dessutom att konsekvensetiken är möjlig att skönja 
i lärarnas överväganden, då konsekvenserna motiverar lärarnas hantering av situationen. 
Samtidigt påvisar resultatet att en etiktradition inte utesluts för en annan.  

Nyckelord 

Etik, moraliska dilemman, kvalitativa intervjuer, överväganden 

Abstract  

In the daily meeting with students teachers face challenges that demand that they 
possess an ability to take a position, both ethically and morally. These challenges might 
be of a kind that they result in conflict. This conflict becomes a dilemma as the teacher 
is forced to balance between different ethical and moral considerations in order to 
handle the situation. The handling of a dilemma requires good ethical knowledge. This 
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ethical awareness presupposes a considerable knowledge of the professional ethics. That 
knowledge can be obtained through ethical discussions within the educational 
programme.  

The overall aim of the study is thus to shed light on the professional ethics of teachers. 
The purpose is achieved by studying the ethical considerations teachers are making 
when reasoning about moral dilemmas and how these considerations can be interpreted 
in relation to ethical theories. In order to respond to the purpose, a qualitative approach 
has been undertaken with interviews as a means to collect data. 

The result shows that teachers strive for a congruent solution. Furthermore, the results 
illustrate that in one specific dilemma the considerations and alternatives for action of 
the teachers were varying. In addition the results show that the teleological ethics are 
discernable in the considerations of teachers as the consequences motivate the teachers 
handling of the situation. At the same time the outcome shows that one doctrine is not 
excluded in favour for another.  

Key words 

Ethics, moral dilemmas, qualitative interviews, considerations  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka de lärare som medverkat och hjälpt till att möjliggöra denna 
studie.  

Dessutom vill vi tacka våra familjer och vänner som under denna period visat stor 
förståelse för vårt engagemang i studien. Ett särskilt tack till Tommy Eklund för 
korrekturläsning och relevanta synpunkter. Därtill vill vi också tacka                      
Biljana Kotevski-Dahl, för hjälp med studiens abstract.  

Texten har författats tillsammans och vi delar således ansvaret för studien i sin helhet. 
På grund av studiens omfång har vi dock valt att dela upp texten i ansvarsområden. 
Jenny Johansson ansvarar för bakgrunden samt tidigare forskning och Caroline Eklund 
ansvarar för metoddelen.  



  

3

  
Förord ................................................................................................................ 2 

1. Bakgrund..................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Inledning ....................................................................................................................................5 

Skolans uppdrag och värdegrund .............................................................................................6 

Lärarnas yrkesetiska principer ..................................................................................................6 

Undersökningsområde ..............................................................................................................7 

Syfte och problem......................................................................................................................7 

2. Tidigare forskning ........................................................................................ 8 
Tidigare forskning......................................................................................................................8 

Etiktraditioner.............................................................................................................................9 

Dygdetik ................................................................................................................................9 

Pliktetik................................................................................................................................10 

Konsekvensetik ...................................................................................................................11 

Situationsetik.......................................................................................................................11 

Centrala begrepp.....................................................................................................................12 

Etik och moral .....................................................................................................................12 

Yrkesetik .............................................................................................................................12 

Värden.................................................................................................................................12 

Normer ................................................................................................................................13 

Moraliska dilemman ............................................................................................................13 

3. Metod ........................................................................................................... 14 
Kvalitativ ansats.......................................................................................................................14 

Analys av data .........................................................................................................................14 

Urval ........................................................................................................................................15 

Upplägg och genomförande ....................................................................................................15 

Insamling av data ................................................................................................................15 

Planering och förberedelse .................................................................................................16 

Genomförande ....................................................................................................................16 

Materialbearbetning.................................................................................................................17 

Bearbetning av data............................................................................................................17 

Tillförlitlighetsfrågor .................................................................................................................17 

Generaliserbarhet....................................................................................................................18 

Etiska aspekter ........................................................................................................................18 

4. Resultat ....................................................................................................... 19 
Beskrivning av data .................................................................................................................19 

Dilemma ”Ensam pojke”......................................................................................................19 

Dilemma ” Våldsam flicka” ..................................................................................................21 

Dilemma ” Att duscha eller inte duscha” .............................................................................23 

Dilemma ”Upprörd flicka” ....................................................................................................25 

Sammanfattning ......................................................................................................................27 

Analys......................................................................................................................................28 

5. Diskussion .................................................................................................. 31 
Diskussion om vilka överväganden lärare gör kring moraliska dilemman ..............................31 



  

4

 
Diskussion kring lärarnas överväganden i förhållande till etiktraditioner ................................34 

Slutsatser.................................................................................................................................34 

Betydelse.................................................................................................................................35 

Reflektion över forskningsprocessen ......................................................................................35 

Nya frågor................................................................................................................................36 

Litteraturförteckning ...................................................................................... 37 
Internet ....................................................................................................................................37 

Bilagor ............................................................................................................. 39 
Bilaga 1- Frågeschema ...........................................................................................................39 

Bilaga 2 – Informationsbrev.....................................................................................................40 

Bilaga 3 – Moraliska dilemman ...............................................................................................41  



  

5

 
1. Bakgrund 

Detta avsnitt introducerar studiens ämne samt behandlar undersökningens syfte och 
frågeställningar.  

Inledning 
Vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen, är att lärare, i mötet med 
elever, kontinuerligt ställs inför utmaningar som kräver någon form av etiskt och 
moraliskt ställningstagande. Vidare menar vi att dessa utmaningar emellanåt kan vara av 
sådan art att de utmynnar i en konflikt. Vi ämnar förklara begreppet konflikt som ett 
problem där lärare tvingas balansera och välja mellan olika etiska och moraliska 
hänsynstaganden, i syfte att hantera situationen. Således menar vi att läraren står inför 
ett dilemma som aktualiserar värden och rättigheter för en människa. Därtill innebär ett 
dilemma att valet av det ena utesluter det andra och alltså inte kan lösas med en 
kompromiss.  

Vi menar att när lärare tvingas ta ställning i ett dilemma sätts vederbörandes omdöme på 
prov. Läraren har ett antal hänsyn att tillgodose i ett ställningstagande. Läraren är 
förbunden att uppfylla de principer och riktlinjer som förmedlas i skolans styrdokument 
samt de yrkesetiska principerna. De yrkesetiska principerna är en samling riktlinjer för 
etisk vägledning inom professionen. Dessa principer formulerades av Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund och introducerades den 1 juni 2001. Utöver de lagar och 
riktlinjer som finns inom verksamheten, bör läraren även ta barnens sociala och 
kulturella bakgrund i beaktande. Därtill måste läraren också ta hänsyn till 
vårdnadshavares förväntningar och krav.  

Vidare menar vi att ett dilemma ofta innebär att läraren tvingas ta ett beslut i stunden. I 
många situationer finns ingen tid för eftertanke, utan situationen kräver ett omedelbart 
ställningstagande.   

Ovan nämnda hänsyn påvisar professionens komplexitet. Vi menar att trots etiska 
riktlinjer och styrdokument finns inga allmängiltiga svar som lärare kan förlita sig på. 
Föreskrifterna är endast av vägledande art och ger inga faktiska lösningar. Vi påstår att 
även om det hade funnits faktiska lösningar, hade dessa inte kunnat tillämpas i 
situationer av samma art, då varje händelse är bunden av förhållandet den uppstår i.    

I en artikel i Pedagogiska Magasinet (2002) kastar Gunnel Colnerud ljus på 
diskussionen kring skolans yrkesetik. Vidare påvisar hon i samstämmighet med oss, att 
lärare dagligen ställs inför etiska ställningstaganden som kräver olika 
handlingsalternativ. Dessa handlingsalternativ fodrar att lärare kan balansera mellan 
olika etiska hänsyn. Colnerud menar att balansen förutsätter ett ökat kunnande inom 
yrkesetiken, vilket erhålls genom kollegiala diskussioner inom professionen (Ibid.). 

Tidigare i texten åskådliggör vi att lärare har ett flertal hänsyn att tillgodose när 
vederbörande ställs inför ett dilemma. Likt Colnerud anser vi att en diskussion i 
kollegiet är ett forum för att ventilera frågor som berör yrkesetiken. I sådana 



  

6

 
diskussioner kan lärare sinsemellan reflektera över moraliska och etiska dimensioner i 
verksamheten. Reflektionerna kan lärare sedan ha i åtanke när de konfronteras med ett 
dilemma, vilket i förlängningen leder till en ökad etisk medvetenhet hos lärare.  

Skolans uppdrag och värdegrund 
Läroplanerna fastställs av regeringen och för varje skolform finns en förskriven 
läroplan. Den läroplan som åsyftas i studien är Lpo 94, läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lärarförbundet, 2004). Genom 
läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som ska prägla skolans 
verksamhet och de mål och riktlinjer som ska gälla för den (Ibid.)  

Skolan har således i uppgift att hos eleverna förmedla och förankra dessa grundläggande 
värden. De värden som skolan ska gestalta och förmedla är: Människornas 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Därtill är också skolans 
uppdrag att genom utbildning och fostran föra vidare ett kulturarv, språk och kunskaper 
från en generation till nästa generation. Vidare ska skolans verksamhet präglas av 
omsorg för den enskildes välbefinnande och utveckling samt en för individen gynnsam 
samverkan med hemmet.  

Skolans uppdrag är även att klargöra för elever och föräldrar vilka rättigheter och 
skyldigheter de har, samt vilka krav skolan som institution ställer på vederbörande.  

Vidare ska skolan sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet för 
alla.  

Uppdraget ämnar även förmedla att fysik aktivitet står i relation till psykiskt och fysiskt 
välbefinnande. Ämnet idrott påvisar således att motion i olika former har stor betydelse 
för den enskilde individens hälsa, livsstil, livsmiljö och livskvalitet. 

Lärarnas yrkesetiska principer 
År 2001, framställde Lärarförbundet i samband med Lärarnas Riskförbund, yrkesetiska 
principer för lärare. Intentionen var att påvisa gemensamma etiska hänsyn och ange 
etiska riktlinjer för lärare att följa (Lärarnas handbok, 2006). De etiska principerna ska 
beskriva vilka attityder samt vilket ansvar och förhållningssätt som professionen 
förutsätter. De etiska principerna återspeglar även de gemensamma värderingar lärare 
har och förväntas ha (ibid.). 

De etiska principerna innebär således att lärare exempelvis förbinder sig att i sin 
yrkesutövning: 

 

 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 på grund 
av förmåga eller prestation 
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verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 
föräldrar/ vårdnadshavare och vara lyhörd 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 ( Lärares 
handbok, 2006, s.131). 

De databaser som brukats till denna studie är: E-arkivet, Artikelsök, 
Nationalencyklopedin (NE), Svenska Akademins Ordlista (SAOB) och Skolverkets 
författningssamling. Sökord som använts är: Etik, moral, dilemma, moraliska 
dilemman, etik i skolan, skolans uppdrag och värdegrund, lärares yrkesetiska principer, 
dygdetik, pliktetik, konsekvensetik samt situationsetik.  

Undersökningsområde 
Vi ämnar studera lärarnas resonemang kring moraliska dilemman. Vi vill vetenskapligt 
beskriva och verbalisera lärarnas resonemang och förstå dem med hjälp av utvalda 
etiktraditioner? 

Med studien vänder vi oss till såväl blivande som etablerade lärare. Fokus ligger på 
lärares yrkesetik i relation till elever inom grundskolans tidigare år (årskurs 1-3) . 

Syfte och problem 
Arbetets övergripande syfte är att belysa lärares yrkesetik. 

Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka etiska överväganden gör lärare när de resonerar kring moraliska dilemman? 

2. Vilka etiktraditioner är möjliga att skönja i lärarnas överväganden kring moraliska 
dilemman? 
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2. Tidigare forskning  

Avsnittet behandlar tidigare forskning kring studiens undersökningsområde och avslutas 
med en inblick i olika etiktraditioner. 

Tidigare forskning 
Pedagogikforskaren Gunnel Colnerud, har i sin avhandling studerat etiska 
överväganden och val som lärare ställs inför i sin profession (Colnerud,1995).  

Med hjälp av kvalitativa intervjuer finner Colnerud (1995) att lärare inte har en 
gemensamt vedertagen yrkesetik. Studiens resultat visar på förslag till konfliktlösningar, 
som ibland är entydiga, ibland motstridiga.  

Vidare visar studien (Colnerud, 1995) att lärarna tycks handla utifrån egen personlig 
bedömning. Anledningen till denna individuella bedömning anser Colnerud tyder på att 
lärare saknar gemensamma normer för vad som är viktigt. Lärarna föreslår ibland helt 
olikartade handlingsalternativ vid samma konfliktsituation. De flesta intervjuade lärare 
strävade efter en kongruent lösning, det vill säga att uppfylla flera värden samtidigt, en 
så kallad kompromisslösning (Ibid.).  

Studien (Colnerud, 1995) aktualiserar dessutom grundläggande allmänetiska principer, 
som kommer i konflikt antingen med varandra eller med andra styrande normer, som 
läraren har att ta hänsyn till. Dessa grundläggande etiska principer är att; Skydda elever 
mot fysisk och psykisk skada, respektera elevers och föräldrars rätt till integritet och 
privatliv, respektera rätten till självbestämmande, vara rättvis samt vara sanningsenlig. 
Exempel på styrande normer är pedagogiska, fostran - och systemnormer. Pedagogiska 
normer samt fostransnormer bygger på professionens mål och metoder, medan 
systemnormer är de normer och principer som skolan som institution har utvecklat och 
fastställt. Således menar Colnerud att lärarens socialiserande uppdrag kan kollidera med 
en individinriktad yrkesetik som berör individens rättigheter och behov. Lärare 
balanserar ständigt mellan att företräda skolan och att ta etiska hänsyn till den enskilde 
eleven (Ibid.).  

I en artikel i Pedagogiska magasinet (2002) framför Colnerud ett flertal argument för att 
lärares yrkesetik inom professionen är i behov av förändring och förtydligande. Hon 
menar dels, att alla elever har rätt till en etiskt skälig behandling och dels att lärarna har 
rätt till etisk handledning.  

Läraren och forskaren i praktisk filosofi, Roger Fjellström (2006) vittnar i sin forskning 
om vikten av samtal kring och analys av etiska frågeställningar. Vidare påvisar han, att 
de yrkesetiska riktlinjer som fastslogs 2001, samt lärares yrkeserfarenhet inte är 
tillräckligt för att ge lärare den etiska kompetens som krävs. Detta menar han vilar på 
argumentet att de yrkesetiska principerna tolkas annorlunda lärarna sinsemellan, vilket 
sålunda leder till att lärarna kommer fram till olika yrkesetiskt riktiga ståndpunkter. 
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Fjellström menar vidare att diskussioner om etiska frågor kan främja en fördjupning 
inom ämnet och stärka lärarna i deras etiska reflektioner och personliga 
ställningstaganden (Ibid.).  

Lärare hamnar ofta i svåra situationer som enligt Tryggve Bergem (2004) i första hand 
handlar om vem de ska vara lojala mot. I mötet med sådana dilemman utmanas lärarnas 
självförståelse och deras förmåga till yrkesetisk reflektion. Vidare menar Bergem att en 
första förutsättning för att kunna handla rätt, är helt enkelt att varje lärare måste vara 
klar över att hon eller han står inför en moralisk utmaning, där olika värderingar och 
intressen står mot varandra.  

Göran Collste (1996) har uppmärksammat att samtal kring ämnet etik under senare år 
vuxit sig starkare både inom och utanför den pedagogiska verksamheten. Idag finns ett 
ansenligt etikintresse, men samtidigt en omfattande osäkerhet när det gäller moral och 
etik. Vidare menar han att i det moderna samhället finns inga givna svar på etiska 
frågor, vilka bottnar i en allt mer komplicerad verklighet (Ibid.).  

Collste (1996) menar att etiken väcker frågor om vad som är ett bra mänskligt liv, i 
relationen mellan människor och till tillvaron som helhet. Människan är beroende av 
andra människor och av omvärlden runt omkring sig. Individens handlingar påverkar 
således omgivningen både positivt och negativt. Collste menar att moralens uppgift är 
att vägleda människan i handlandet, så att hon kan ta ansvar för hur hon lever. Vidare 
menar Collste, att när individen reflekterar över moraliska ståndpunkter bör 
vederbörande utforma vissa etiska regler och principer för att undvika tillfälligheter. För 
att kunna handla konsekvent i en situation kan människan inte göra på ett sätt ena 
stunden och på ett annat i nästa. Etiska principer styr handlandet och människornas 
ställningstaganden samt ger en möjlighet att i efterhand motivera varför individen väljer 
att göra på ett visst sätt (Ibid.). 

Etiktraditioner 
Ett förhållningssätt inom den moraliska vetenskapen är den deskriptiva etiken, som 
fokuserar på att beskriva människors faktiska uppfattningar kring etiska och moraliska 
frågor (Thorsén & Olivestam, 1991). Studien följer denna deskriptiva etik och vi ämnar 
således inte skildra och ta ställning till respektive etiktraditions giltighet. Vår intention 
är endast att beskriva och tolka fem lärares överväganden kring moraliska dilemman, i 
förhållande till de representerade traditionerna. 

De etiska traditionerna som berörs i denna studie är: Dygdetiken, pliktetiken, 
konsekvensetiken och situationsetiken, vilka är de mest allmänt kända traditionerna 
inom moralfilosofin. 

Dygdetik 

Enligt Orlenius & Bigsten (2006) betonar dygdetiken karaktärsdaning och en utveckling 
av goda egenskaper hos barn och ungdomar. Vidare tolkas att det finns skilda åsikter 
om hur en sådan utveckling möjliggörs. Inom dygdetiken finns företrädare för såväl 
moral - som karaktärsinlärning. Den föregående lägger tonvikten på betydelsen av en 
moralisk miljö och den andra på en förmedling av värden. Vidare översätter författarna 
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Aristoteles dygdbegrepp, som att livet är ett förlopp med målet att uppnå människans 
fullkomlighet (Orlenius & Bigsten, 2006). För att uppnå fulländning måste människans 
agerande ledas av dygden. Dygden är en medveten, intellektuellt styrd karaktär som 
möjliggör ett medvetet val av rätt handling. De viktigaste dygderna är vishet, mod, 
måttfullhet och rättvisa. Denna klassiska Aristoteliska idétradition har förnyats genom 
den så kallade kommunitarianismen. Författarna tolkar vidare denna tradition som att en 
dygd är uppnådda egenskaper, som gör det möjligt att förverkliga de värden som är 
specifika för den verksamhet eller samhälle de hör till. Samhället och dess moraliska 
traditioner bestämmer vilka dygder vi ska känna till samt vilka som bör utvecklas 
(Ibid.).  

Sambandet mellan dygderna och frågor som rör rätt eller orätt handlande kan av 
dygdetiker ses på olika sätt, vilka behandlas av Torbjörn Tännsjö (2000). En sida hävdar 
att om en människa är medveten om vad en dygdig person är, finns en vetskap om vad 
som gör händelser riktiga och oriktiga. En annan sida tänker att trots vetskap om 
dygderna, besitter människan ingen kunskap om svaret på vad som gör en handling 
riktig. Dock finns en känsla för hur man bör välja att leva. Denna känsla ger svar på 
vilka karaktärsdrag en människa bör försöka utveckla samt hur hon bör uppfostra sina 
barn. Dessutom är dessa karaktärsdrag inte medfödda, utan något som lärs genom 
övning (Ibid.).   

Pliktetik  

Enligt pliktetiska eller deontologiska teorier (efter grekiska deon, plikt) beror en 
handlings rätt eller orätt inte på dess konsekvenser. Det är egenskaperna i själva 
utförandet av och karaktären hos handlingen, som är det avgörande kännetecknet för om 
en handling är rätt eller fel (Tersman, 2004). En pliktetiker anser att människan är 
underkastad vissa plikter som exempelvis, tala sanning, hålla löften, bevara liv.  

Nämnda plikter används av en pliktetiker som allomfattande regler, som är gällande i 
alla enskilda fall. Om plikterna följs hjälper de människan att leva moraliskt (Ibid.). 
Vidare tolkar Collste (1996) pliktetiken som att en människas agerande bestäms av både 
förnuft och känslor. Om människan ska kunna handla moraliskt måste hon befria sig 
från känslor och verka enligt en moralisk lag. Denna moraliska lag innebär att rätta sig 
efter moraliska plikter, vilka grundas på de värden som människan upplever som goda, 
och således en plikt att följa oavsett konsekvenser (Ibid.). Dock kan människan inte helt 
bortse från känslor när hon tar ett beslut. Människan har av naturen fått egenskapen att 
känna medlidande, vilket har en betydelse när hon agerar i samförstånd med plikten 
(Collste, 1996).   

Pliktetiken uttrycks enligt Tännsjö (2000) som att en del handlingar är rekommenderade 
eller otillåtna oavsett konsekvenserna. Inga undantag finns och goda konsekvenser är 
ingen ursäkt. Förbjudna eller påbjudna handlingar tar sig Immanuel Kant an i sitt 
kategoriska imperativ. Tännsjö (Ibid.) tolkar imperativ som en föreskrift eller norm. 
Vidare förklaras kategoriskt som att det gäller för människan generellt, oberoende av 
hennes specifika syften och strävanden. Kant uttrycker sitt kategoriska imperativ i 
följande berömda citat: 
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Handla bara enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle bli allmän 

lag (Tännsjö, 2000, s 62). 

Handla alltid så att du behandlar mänskligheten, oavsett om den framträder i form av dig själv 

eller i form av någon annan, som ett ändamål i sig, aldrig uteslutande som ett medel (Ibid.).  

Konsekvensetik  

Enligt konsekvensetiska eller teleologiska teorier (efter grekiska telos, mål) är det 
konsekvenserna som bestämmer huruvida en handling bör utföras eller inte. 
Konsekvensetikern ställer frågan om konsekvensen bidrar till att förverkliga ett givet 
och eftersträvansvärt mål. Den mest regelrätta handlingen är följaktligen den handling 
vars konsekvenser är de bästa (Collste, 1996). Tännsjö (2000) tolkar konsekvensetiken i 
följande citat: 

En handling är rätt om och endast om det inte finns något alternativ till den som skulle ge 

upphov till bättre konsekvenser. Vi har handlat rätt i en situation om det i situationen inte fanns 

något annat vi kunde ha gjort, som hade haft bättre konsekvenser (Tännsjö, 2000, s 26).  

Enligt Thorsén & Olivestam (1991) bör en konsekvensetiker ha kriterium för vad som 
är goda konsekvenser. Dessa kriterier kallas för värdefilosofi, som beskriver vilka 
värden som är viktiga i livet. Exempel på sådana värden är frihet, rättvisa, solidaritet 
och hälsa.   

En förgrening inom konsekvensetiken är utilitarismen (Collste, 1996). Utilitarismen är 
universell och förutsätter att alla individer behandlas lika. Enligt utilitarismen är det 
konsekvenserna för mänskligheten i stort som fastställer om en handling är rätt eller 
orätt. Följaktligen kan det förklaras som störst möjliga lycka, för störst möjliga antal 
människor (Ibid.). Vidare menar Collste (1996) att utilitaristerna söker en värld med 
optimal lycka och de handlingar som bidrar till att lyckan i världen ökar är riktiga, de 
som minskar lyckan är oriktiga. Denna tanke sammanfattar filosofen Jeremy Bentham: 

Med den utilitaristiska principen avses den princip som gillar eller ogillar varje handling utifrån 

dess tendens /…/ att ge upphov till eller förhindra lyckan (Collste, 1996 s 34).   

Situationsetik  

Orlenius & Bigsten (2006) tolkar situationsetiken som att nämnda etik tar avstånd från 
givna och absoluta värden. En situationsetiker anser att varje situation är unik och 
individen är helt utlämnad åt sig själv, självbestämmande och fri att handla. Följaktligen 
betyder det att hon då också måste ta ansvar för sitt agerande:  

Endast regler kan vara universella. Man kan lagstifta om universella regelstyrda plikter, men 

moraliskt ansvar existerar enbart som interpellation till individen och som ett individuellt buret 

ansvar. Plikter tenderar att göra människor lika; det är ansvaret som gör dem till individer /…/ 

Det moraliska subjektets moral har därför inte karaktär av regel. Man kan säga att moral är det 

som motstår kodifiering, formalisering, socialisation, universalisering (Orlenius & Bigsten, 2006 

s 98).  

Vidare framförs av Orlenius & Bigsten (2006) att den enskilde måste använda egen 
värdering i förhållandet mellan sig själv och en annan part. Avsikten är att utröna vilken 
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handling som är den bästa i given situation. Det är sålunda inte utmärkande principer 
eller konsekvenser som avgör vad som är rätt eller fel, utan ömsesidigheten och 
relationen till den andre och situationens karaktär (Ibid.).  

Centrala begrepp 
I detta avsnitt definieras centrala begrepp som kommer att begagnas i studien. 

Etik och moral 

Termerna etik och moral används vanligtvis i vardagsspråk som synonymer (Collste, 
2002). Detta kan förklaras av båda begreppen ursprungligen har samma innebörd. Etik 
härstammar från grekiskans ethos och betyder vana, sed (www. Svenska Akademins 
ordbok.se). Moral kommer ursprungligen från latinets mos, som betyder sed, vana, 
väsande samt natur (Colnerud & Granström, 2002). Begreppen används även i skilda 
betydelser och då främst inom den filosofiska disciplinen. Likt moralfilosofin avser vi 
att i studien skilja på de två begreppen. 

Moral betecknar handlingar och ställningstaganden. Moral innebär således människans 
praktiska handlande (www.nationalencyklopedin.se). Fortsättningsvis kommer 
begreppet moral i denna studie avse de ställningstaganden som informanterna redogör 
för. 

Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över vad som är rätt och 
fel samt gott och ont (Thorsén & Olivestam, 1991). Etik betecknar därmed moralens 
teori. Etik avses i denna studie således som det medvetna reflekterandet över de 
ställningstaganden informanterna resonerar kring.  

Yrkesetik 

Yrkesetik ses som en underavdelning till etik, och kan tillämpas på ett avgränsat 
yrkesområde(Colnerud & Granström, 2002).  I denna studie avses med ”yrkesetik”, 
således sådan etik som kan appliceras på skolans verksamhet.  

Värden 

Ordet värde kommer från isländskan värdi och är besläktat med ordet vörda, vilket 
betyder högakta och respektera.Begreppet är fundamentalt inom etiken då värden 
rättfärdigar moralen bakom en handling (Colnerud & Granström, 2002). 

I varje kultur återfinns värden av differentierat slag och avser det som är viktigt och 
värdefullt just i den specifika kulturen. I det pedagogiska sammanhanget och även i 
denna studie avses emellertid värden som har ett inneboende och universellt värde, ett 
egenvärde som är gott i sig självt. Här åsyftas också värden som det som är 
eftersträvansvärt i relation till eleverna, vilket i sin tur motiverar lärarnas handlingar. 
Exempel på etiska värden som aktualiseras utifrån ett barnperspektiv och med ett 
universellt värde, är barnens rätt till medbestämmande, respekt, omsorg, autonomi, 
integritet, solidaritet och jämställdhet (Orlenius & Bigsten, 2006). 

http://www.nationalencyklopedin.se
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Normer 

Begreppet norm härstammar från det latinska ordet no´rma och betyder regel, rättesnöre 
(www.nationalencyklopedin.se). Normer underbyggs av värden och ses som ett verktyg 
som anger riktlinjer för hur något bör vara. Normer är således handlingsdirektiv som 
säger oss hur vi ska handla, när vi ska handla och vem som ska handla (Colnerud, 
1995). 

Etiska normer är generella, allmänna normer som styr handlandet så att människan 
uppfyller de grundläggande värden som råder i en viss kultur (Ibid.).  

Yrkesetiska normer är i sin tur, preciseringar och specificeringar av dessa universella 
etiska normer och styr de professionellas handlande i avsikt att tillämpa grundläggande 
principer och försvara värdena, inom olika professioners verksamhetsområde(Colnerud, 
& Granström, 2002). Lärarprofessionens yrkesetiska normer återspeglas i lärares 
yrkesetiska principer. De etiska principerna ska styra lärarna till ett likartat handlande i 
yrkesmässiga situationer och återspeglar de gemensamma värderingar som lärare har 
och förväntas ha. Vidare beskriver de etiska principerna, vilka attityder samt vilket 
ansvar och förhållningssätt läraryrket förutsätter (Lärarnas handbok 2006). 

En norm betraktas i denna studie, i samstämmighet med Colneruds (1995) definition, 
som etisk då de bakomliggande argumenten som läraren anför går att hänföra till sådana 
värden som har elevens väl eller rätt som utgångspunkt . 

Moraliska dilemman 

Dilemma betyder trångmål, och kommer av grekiskans dilemma. Di betyder dubbel och 
lemma står för antaganden (Colnerud, 1995). Ett etiskt problem innebär att det 
aktualiserar viktiga värden eller rättigheter för en annan människa och ett etiskt 
dilemma är således ett etiskt problem där två värden står i konflikt med varandra och 
där valet av det ena utesluter valet av det andra (Colnerud, G & Granström, K 2002). 

Då lärarna etiskt resonerar kring ett moraliskt problem, ämnar studien bruka begreppet 
moraliskt dilemma.   

http://www.nationalencyklopedin.se
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs forskningsmetodiska tillvägagångssätt samt reflektioner över 
studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet.  

Kvalitativ ansats 
Studiens syfte var att belysa lärares yrkesetik. För att bäst åskådliggöra etiska 
reflektioner inom professionen, låg fokus på att studera vilka överväganden lärare 
gjorde i sina resonemang kring moraliska dilemman. Vår intention var att söka en 
djupare förståelse för informanternas subjektiva upplevelser kring specifika moraliska 
dilemman.  

Vår bedömning var att en kvalitativ ansats var den mest lämpade metoden för att uppnå 
denna förståelse. En kvalitativ ansats avser att framhålla faktiska eller essentiella 
egenskaper hos något som ska undersökas, till skillnad från mätbara egenskaper som 
den kvantitativa metoden betonar (Patel & Davidson, 2003).   

Således besvarades syftet genom en kvalitativ ansats, med intervjuer som metod för 
insamlande av data. 

Vi fann att studiens undersökningsområde är relativt empiriskt outforskat. Vår 
förhoppning är således att finna intressanta aspekter inom den etiska dimensionen i 
läraryrket, vilka kan nyttjas som underlag för eventuell vidare forskning.  

Analys av data 
För att bearbeta studiens data använde vi ett induktivt arbetssätt. En induktiv ansats har 
utgångspunkt i empirin och följer upptäckandets väg (Patel & Davidsson, 2003). 

Metodiken innebär att forskaren kan studera ett specifikt forskningsområde utan att först 
ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån insamlad data 
strukturerar sedan forskaren studiens data för att kunna formulera allmänna och 
generella slutsatser (Hartman, 2004).  

Studiens resultat har analyserats med utgångspunkt i en neutral uppfattning av data och 
är således inte styrd, vare sig av etablerade teorier eller av forskarnas förutfattade 
meningar. Utifrån funna regelbundenheter i resultatet har forskarna sedan format 
studiens slutsatser. De funna regelbundenheterna är dock inte generella, utan avser 
endast de företeelser som studerats. Vidare kan en induktiv slutsats aldrig vara hundra 
procent riktig, eftersom den bygger på empiriskt material, som sällan utgör en 
fullständig uppräkning av informanter (Ibid.).  

För att regelmässigt bruka en induktiv ansats bör studiens slutsatser vara allmänna, dock 
är slutsatserna i denna studie endast giltiga för urvalsunderlaget.   
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Vårt intresse är att med hjälp av en induktiv analysmetod finna likheter och olikheter i 
informanternas överväganden kring moraliska dilemman. Studien uppmärksammar 
däremot inte på vilka grunder informanterna baserar sina resonemang.  

Urval 
Urvalsunderlaget i denna studie avser utbildade lärare. Verksamma lärare på respektive 
forskares praktikplats har tillfrågats. Då fokus låg på lärares överväganden inom ett 
specifikt fenomen, lades ingen vikt vid informanternas kön, ålder, utbildning, skolans 
läge eller position inom verksamheten. Forskarnas krav på urvalet var enbart att 
informanterna tillhörde populationen lärare.  

Upplägg och genomförande 

Insamling av data 

Med utgångspunkt i studiens syfte och dess frågeställningar samt med hänsyn till valet 
av forskningsansats föll det sig logiskt att bruka intervjuer för insamlande av data. Den 
kvalitativt inriktade metoden frambringar djupgående svar kring människors 
uppfattningar och sätt att resonera, på ett sätt som en enkätundersökning inte har 
möjlighet att ge (Trost, 2005).  

Intervjuerna hade hög grad av standardisering samt låg grad av strukturering. Det 
ansenliga måttet av standardisering innebar att studiens intervjuer följde ett fastställt 
frågeschema, där frågornas utformning och inbördes ordning var förutbestämda och lika 
för samtliga informanter (Patel & Davidson, 2003). Utöver de grundläggande frågorna i 
det bestämda frågeschemat, tillkom under intervjuernas gång följdfrågor till 
informanterna. Följdfrågorna uppkom som en följd av informanternas svar och ledde till 
en djupare respons och däri intressanta uttalanden.  

Intervjuernas ringa grad av strukturering innebar att intervjuernas frågor var av öppen 
karaktär, där informanterna gavs fritt svarsutrymme (Patel & Davidsson, 2003).  

Frågeschemat var sekvenserat enligt Patel och Davidssons (2003) tratt-teknik, vilket 
innebar att intervjun inleddes med öppna frågor för att sedan övergå till mer specifika. 
Valet av teknik grundades på att den anses vara motiverande och aktiverande för 
informanten (Ibid.).  

Val av intervjufrågor styrs av studiens syfte och frågeställningar. Intervjun påbörjades 
med ett antal inledande frågor med avsikten att skapa en möjlighet för informanterna att 
introduceras i och successivt bekanta sig med ämnet. Därefter följde intervjuns 
huvudfråga. För att besvara intervjuschemats huvudfråga fick lärarna utgå från ett antal 
specifika dilemman att resonera kring. Dessa dilemman baseras på att företeelserna är 
relaterade till den pedagogiska verksamheten samt att de berör förhållandet mellan elev 
och lärare. Dilemman tillämpas också med motiveringen att dessa innehåller konflikter 
som aktualiserar värden och rättigheter, där valet av det ena utesluter det andra. 
Frågeschemat samt moraliska dilemman finns att beskåda under Bilaga 1 respektive 3.  
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Planering och förberedelse 

Förfrågan om intervju samt information om studien, skickades via e-post till sex 
tilltänkta informanter (se bilaga 2). I väntan på bekräftelse, valde forskarna att 
personligen ta kontakt med informanterna. Anledningen var dels för att möta 
informanterna och göra ett gott intryck och dels för att indirekt påverka deras beslut att 
medverka.  

Besöken resulterade i att fem av de sex tillfrågade valde att delta. Tid och plats för 
kommande intervjutillfälle bestämdes. Den sjätte tilltänkta informanten var inte 
närvarande vid forskarnas besök och bekräftade inte heller förfrågan, vilket ledde till att 
denne uteslöts som informant. Det externa bortfallet påverkade resultatet i bemärkelsen 
att mångfalden av variationer i uppfattningar var begränsad.  

En vecka innan inbokade intervjutillfällen skickades enligt överenskommelse, 
information via e-post. Brevet informerade mottagaren om de forskningsetiska 
principerna, som berör på vilka premisser informanterna deltog. Bifogat i brevet fanns 
även en antal moraliska dilemman (se bilaga 3). Dilemma ”Våldsam flicka” och 
”Ensam pojke” är fallbeskrivningar som konstruerats av Ann Bley (2007), i syfte att 
användas inom allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen. Ann Bley är verksam 
lärare på Lärarhögskolan i Stockholm. Fallen är baserade dels på hennes yrkeserfarenhet 
och dels på fantasi. Dessa dilemman är reviderade av forskarna men konflikterna är 
desamma Dilemma ”Upprörd flicka ” och ”Att duscha eller inte duscha” är fiktiva fall 
som utformats av forskarna. Företeelserna är, enligt vår mening, av olika svårighetsgrad 
och behandlar främst förhållandet mellan lärare och elev/er. Utskicket av dilemman 
gjordes i syfte att ge informanten möjlighet att förbereda sig, vilket forskarna antar 
ledde till en djupare dialog.  

Intervjuerna föregicks av en pilotintervju, för att kontrollera frågornas bärighet. 
Resultatet av pilotintervjun visade att en begreppsdefinition av begreppet värde var 
erforderlig. En rimlig orsak till begreppets svårtfattliga innebörd, kan vara att begreppet 
inte brukas i informanternas vardagsspråk.  

Genomförande 

Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser. Detta med anledning av 
att informanterna skulle få möjlighet att vistas i en för dem, trygg miljö med avsikten att 
främja samtalet. Intervjuerna utfördes på avskild plats för att minimera risken för yttre 
störningar.  

Endast en intervjuare deltog vid varje samtal och för studiens trovärdighet gjordes 
intervjuerna på varandras praktikplats.  

Intervjuerna spelades in på diktafon, dels för att samtalen skulle flyta på naturligt utan 
avbrott och dels för att inte gå miste om viktig data. Vidare anses att inspelning av 
intervjuerna underlättade för vidare transkribering. Intervjuernas längd varierade mellan 
20 – 40 minuter.  
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Materialbearbetning  

Bearbetning av data 

Datamaterialet transkriberades. Informanternas utsagor skrevs ned utan korrigeringar, i 
talspråk och med kompletterade pauser och känsloyttringar. För studiens tillförlitlighet, 
har transkribering och tolkning skett åtskilt. Det vill säga att det som en av oss 
transkriberat, tolkades av den andre.  

Analysprocessen realiserades utifrån en induktiv ansats. Processen skedde stegvis: 

Steg 1: Datamaterialet lästes upprepade gånger för att få en djupare förståelse, se 
helheten och bli bekant med data. 

Steg 2: Gemensamma mönster i informanternas utsagor urskiljdes. Likheter och 
skillnader uppmärksammades i data.  

Steg 3: Framkomna likheter och olikheter grupperades i teman.  

Det framkomna resultatet analyserades sedan i förhållande till de omnämnda 
etiktraditionerna. 

Tillförlitlighetsfrågor  
Begreppen validitet och reliabilitet har inte samma innebörd i en kvalitativ studie som i 
kvantitativ forskning ( Patel & Davidsson, 2003). Validiteten i en kvalitativ studie 
behandlar hela forskningsprocessen och inte endast insamlingen av data som vid en 
kvantitativ studie. En god validitet yttrar sig i hur väl forskaren är medveten om och 
reflekterar över vad som görs i hanteringen av data och hur detta kan påverka analysen. 

Reliabilitetens innebörd är även den, avvikande jämfört med en kvantitativ ansats och 
ska ses mot bakgrund av situationen som råder vid undersökningstillfället ( Patel & 
Davidsson, 2003). Reliabilitetsbegreppet närmar sig således validitetsbegreppet och de 
två kunskaperna är väl sammanflätade med varandra i en kvalitativ studie. Således 
används reliabilitetsbegreppet undantagsvis i kvalitativa studier, och giltighetsbegreppet 
får följaktligen en vidare innebörd (Ibid.). Vi anser att vår forskningsprocess i sin helhet 
höll en god validitet, men var samtidigt medvetna om tänkbara felkällor som påverkade 
studiens validitet och därmed trovärdighet. En felkälla kunde vara urvalet av 
informanter. Trost (2005) påpekar att ett representativt urval i en kvalitativ studie 
vanligtvis ska vara heterogent inom den givna homogeniteten. Studiens förfarande av 
urval medförde därmed en viss risk att data inte gav önskvärd variation. Vi var 
medvetna om denna risk, men rättfärdigar studiens urval med tanke på begränsningen 
av tid och ett ringa utbud av informanter.  

Studiens frågeschema täckte endast det område som berör undersökningens syfte, vilket 
var positivt för validiteten. Intervjuformen med öppna frågor fångade dessutom 
mångtydigheten i informanternas utsagor. För att undvika eventuella feltolkningar av 
frågorna föregicks intervjuerna av en pilotintervju, varefter vissa justeringar gjordes.  

Trots noggranna förberedelser kunde eventuella missförstånd klargöras under samtalets 
gång. Samtliga intervjuer kunde genomföras utan störande inslag. 
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En vanlig felkälla vid intervjuer är svårigheten att bedöma sanningshalten i 
informanternas utsagor. Risken finns att informanten kan ge felaktiga svar i syfte att 
framhäva sig själv eller vara intervjuaren till lags. Vi tror att vi fått sanningsenliga svar 
från informanterna men har naturligtvis svårt att kontrollera detta.   

För att stärka studiens validitet spelades samliga intervjuer in på diktafon och vi kunde 
således försäkra oss om att vi uppfattat utsagorna korrekt. Valet att banda intervjuerna 
medförde inledningsvis en viss nervositet hos informanterna som dock avtog under 
samtalets gång. Vi tror inte att bandspelarens närvaro påverkade studiens data, då 
utfallet av svaren var utförliga och mångsidiga.  

Med en strävan mot att studien skulle uppnå en god reliabilitet, har tolkningen och 
framtagningen av teman inte skett gemensamt, utan separat från varandra. 
Transkriberingen av data delades upp lika, varefter tolkning och upptäckande av likheter 
och skillnader skett med hjälp av den andres transkribering. Vidare har framtagna teman 
från transkriberingen sammanställts för respektive dilemma. 

Med beaktande av ovan nämnda felkällor anser vi att studien uppnått en god validitet. 
Studien fångade lärarnas överväganden och resonemang kring moraliska dilemman och 
uppfyllde därigenom studiens syfte.  

Generaliserbarhet  
Studiens resultat riktar sig till såväl noviser som etablerade lärare. Då vi i studien 
intresserar oss för subjektiva uppfattningar, är resultatet endast gällande för den 
undersökta gruppen och således inte generaliserbart.  

Etiska aspekter 
För att uppfylla de etiska krav som fordras i en forskningsrapport, skickades via e-post 
information ut till samtliga deltagande informanter om studiens etiska aspekter. Brevet 
betonade informanternas frivilliga deltagande och självbestämmanderätt gällande, hur 
länge och på vilka villkor de deltog. Vidare uttrycktes hänsyn till informanternas 
anonymitet och att deras utsagor skulle behandlas konfidentiellt. Likt 
forskningsrapporter i övrigt användes endast insamlad data för forskningsändamål 
(Hartman, 2003). 
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4. Resultat 

Beskrivning av data  
Nedan följer en sammanfattad beskrivning av studiens data. Dilemman och lärarnas 
överväganden kring dessa är refererade var för sig. Informanterna rubriceras som lärare 
A, B, C, D och E, i syfte att dels uppfylla kravet på konfidentiellitet och dels för att 
tydliggöra och särskilja lärarnas överväganden. I bearbetningen av data har forskarna 
uppmärksammat betydelsefulla och intressanta likheter och skillnader, vilka sedan 
sorterats i teman.   

Dilemma ”Ensam pojke” 

I din klass finns en tystlåten och timid pojke. På rasterna syns han gå ensam och har en 
benägenhet att hamna utanför när de andra barnen leker. Han står ofta ett par meter från 
sina klasskamrater och observerar deras lek och efter en stund går han därifrån.  

Kommunikation 

Samtliga lärare, reflekterar över samtal och kommunikation i olika former. Lärare A 
förutsätter att det är en pojke med svenskt ursprung som förstår samt pratar en god 
svenska och utesluter således att problemet är av språklig karaktär. Lärare C och D 
belyser att de vill försöka prata individuellt med pojken. Lärare C överväger att samtala 
med pojken för att finna hur han tänker och vad han tycker om situationen. Vidare 
överväger lärare D att samtala med pojken för att ta reda på vad han själv vill och 
huruvida han vill vara med och leka.  

Prata med honom (paus) och höra vad han tycker förstås /…/, höra vad han brukar leka med 

på rasterna och om han leker ensam eller om han leker tillsammans med andra och vilka andra 

i såfall eller om vilka han skulle vilja leka med och om han vill leka ensam /…/.  

Läraren uttalar även ett övervägande att samtala med pojkens föräldrar. Lärare E 
betonar kommunikation med pojken via ett forum som kallas Charlie. Där diskuterar 
elever och lärare tillsammans kamratskap.  

Värden  

Lärare C, D och E reflekterar på olika sätt över värden och rättigheter i dilemmat. 
Lärare C anser dilemmat vara en etisk fråga och definierar värden och rättigheter som 
alla människors lika värde och rätt till kunskaps – och social utveckling. Vidare 
överväger lärare D att vederbörande inte kan inkräkta på pojkens självbestämmanderätt. 
Läraren överväger också att inte påtala för gruppen att pojken ska få vara med dem och 
leka.  

 Ja man kan ju inte bara gå på /…/ och säga att du måste vara med de andra och leka. /---/ 

Och gå fram till och säga till de andra ... 
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Lärare E betonar i sin utsaga att värdet handlar om elevernas respekt för varandra.  

… det är ju viktigt tycker jag det /.../, att barnen ska respektera varandra och känna att /…/, alla 

ska få vara med ... 

Integrering 

Samtliga lärare med undantag av lärare E, yttrar ett övervägande att integrera pojken i 
gruppgemenskapen. Däremot skiljer sig tillvägagångssätten åt. Lärare A resonerar kring 
att studera gruppkonstellationerna. Syftet är att finna en elev med en ledande karaktär. 
Läraren menar att en sådan elev har inflytande och kan således förena pojken med de 
andra barnen i gruppen. 

Hur ser det ut i övrigt i gruppen och är det nån, det kanske finns en i gruppen, i övriga gruppen 

som är lite ledande och kan va lätt att få (paus), man kan kanske skicka han åt det hållet och 

han kan få lite plus på den sidan.  

Vidare menar lärare C att vederbörande överväger att hjälpa pojken att få kompisar 
genom att finna passande lekkamrater till pojken och placera honom bredvid dem i 
klassrummet.  

Jag skulle observera om det finns nån eller några som skulle passa honom så att säga /…/, 

och sedan skulle jag försöka placera honom med dem i klassrummet.  

Lärare E betonar ett övervägande om att arbeta mycket med barnen i grupp.  

Bakomliggande faktorer till problemet 

Lärare A och B resonerar kring varierande bakomliggande orsaker till situationen. 
Lärare A belyser särskilt att det finns olika infallsvinklar i frågan och således också 
olika tillvägagångssätt i hanterandet av problemet. Vidare betonar lärare B i sin tur 
möjligheten att det finns orsaker till problemet som inte beskrivs i dilemmat. 
Gemensamt för båda lärarna är att de menar att situationen skiljer sig beroende på om 
pojken är ny i klassen, eller om han varit med från start.  

Vore det en ny pojke, ett nytt barn så skulle vi kanske redan från början försökt få in honom i 

gruppen /---/. Är det en pojke som varit med i gruppen /---/ kan man ordna någon att prata med 

det här barnet och se vad är det som är problemet.  

Därutöver resonerar dessutom lärare A om huruvida det finns en svårighet eller om det 
är vederbörande som skapar ett problem.   

… han kanske vill vara ensam det kanske inte är nåt problem det är bara jag som ser 

problemet. 

Handlingsalternativ 

Endast lärare D och E resonerar kring överväganden att observera och kartlägga pojken 
för att identifiera hur hans situation ser ut. Tillika med nämnda resonemang nämner 
lärare E att det är viktigt att vara observant för att upptäcka ensamma barn.  

… jag skulle nog, observera honom rätt mycket och försöka se vilka situationer det finns /…/, 

där han kanske inte är tyst och /…/, där han tar kontakt med andra barn… 
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Vidare menar lärare A att arrangerade lekar och andra aktiviteter kan hjälpa pojken. 
Gemensamma aktiviteter kan, enligt läraren, klargöra normer och för gruppen specifika 
lekkoder.  

Konsekvenser 

Gemensamt för lärare B och C är att dessa båda ser långsiktigt på pojkens situation. 
Lärare C betonar särskilt att pojkens möjlighet att få tillträde till gruppen måste göras på 
sådant sätt, att han inte ses som speciell och udda av de andra eleverna. Lärare B 
resonerar kring att problemet måste angripas direkt. Vidare påpekar vederbörande att 
om pojken inte är med och leker kan det betyda att han är utfryst. Om det mot all 
förmodan inte handlar om mobbing kan det senare utvecklas till det.  

Sen kan det ju vara mera problem att han faktiskt är utfryst och då får man ju nysta mer i det 

vad det är som gör att det blir så här och /…/, och /…/ är det så att han verkligen är utfryst och 

inte får vara med, kanske till och med går så långt så att det kommer till mobbing, då är det  

mobbinggruppsarbete i såfall.  

Erfarenhet 

Både lärare C och lärare E resonerar kring att de har erfarenhet av liknande situation i 
sina respektive klasser. Nedanstående citat uttalat av lärare C, förtydligar tankegången.  

Jag står precis inför det idag /…/ Och jag har några i klassen som har lite svårt…      

Dilemma ” Våldsam flicka” 

I din klass finns en flicka som ofta hamnar i konflikter med andra elever. Ibland när hon 
blir arg tar det sig våldsamma uttryck och hon sparkar och biter de andra barnen. En 
förmiddag inträffar en incident på skolgården. Flickan får ett våldsamt utbrott och du 
håller om henne så att hon inte kan röra sig eller komma åt de andra barnen. Du håller 
henne 5-10 minuter tills hon blir lugnare igen. I efterhand funderar du på om du handlat 
rätt i denna situation.  

Samverkan med föräldrar 

Lärare E överväger att ta kontakt med flickans föräldrar. Vid sidan av detta tänker lärare 
E även att vederbörande skulle kontakta föräldrarna till de elever som eventuellt är 
utsatta för flickans våldsamma beteende.  

…man tar kontakt också med föräldrar på en gång /…/, så att dom blir informerade, både dom 

som har blivit utsatta och flickans föräldrar.  

Värden  

Samtliga lärare överväger att hålla fast flickan i syfte att skydda henne från fysisk 
skada, som hon eventuellt kan tillfoga sig själv. Samtidigt överväger lärare A, B och D 
att dessutom skydda de andra eleverna mot skada som flickan skulle kunna tänkas 
förorsaka dem. Vidare överväger även lärare A att om vederbörande tvingas välja att 
hålla fast ett barn mot sin vilja gentemot eventuell skada för de andra barnen är valet 
enkelt. Läraren skulle utan tvekan hålla fast barnet.  
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…och valet står mellan att hålla ner ett barn på golvet i fem tio minuter eller att barnet 

attackerar andra barn och river dom i ögonen och försöker sparka dom i magen eller ta 

stryptag, då är valet ganska lätt, då tänker man inte efteråt oj, det kanske inte var så bra… 

Tillika med övervägandet att hålla fast flickan, överväger lärare D samtidigt att ett 
fasthållande mot flickans vilja, inte visar på respekt för henne. 

Det är väl om man inte skulle visa henne respekt genom att hålla i henne och inte släppa när 

hon vill gå, men samtidigt /…/, de andra barnen måste man ju skydda på något sätt också.  

Vidare överväger lärare B och C att dilemmat innefattar värdet respekt för flickan och 
hennes känslor.  

…ja, det här med att, ja det är ju respekt, respekt för hennes, hennes känslor… 

Jämte ovan resonemang menar lärare B att det också finns en konflikt i dilemmat, som 
respekten för flickan gentemot respekten för att de andra eleverna inte ska utsättas för 
skada.  

Handlingsalternativ 

Majoriteten av informanterna anser att läraren i det beskrivna dilemmat agerar riktigt. 
Vidare kommenterar lärare A och E att dessa överväger att agera på liknande sätt om de 
skulle råka ut för en sådan händelse. Jämte resonemanget uttalar lärare A tydligt att det 
är en självklarhet att hålla fast den våldsamma flickan, och att vederbörande inte skulle 
känna tvivel efteråt huruvida handlingen är rätt eller orätt.  

Ja, jag skulle inte ha funderat på om jag handlar rätt eller inte det är en självklarhet att hålla 

fast henne (paus) eftersom hon kunde gett sig på andra barn.  

Lärare A, B, D och E resonerar kring fasthållandets karaktär. Gemensamt för lärare D 
och E är att dessa reflekterar över att det finns skillnader i hur ett fasthållande kan se ut. 
Lärare D menar att det är stor skillnad om den som håller fast är arg eller lugn. Vidare 
säger lärare E att det är skillnad på att hålla om och hålla fast. Flickan kan lugnas ner 
genom fysisk kontakt utan våld. 

…försöker inte med våld då utan att man försöker lugna ner flickan /…/, och ja hålla om henne 

/…/, det är ju lite skillnad på att hålla om och hålla fast också. 

Lärare B betonar i resonemanget att ett ingripande är oundvikligt, men att handlingen 
inte får övergå i ett övergrepp.    

Erfarenhet 

Lärare C och D reflekterar över att dilemmat är en händelse som de har erfarenhet av. 
Däremot uttalar lärare C, att egen erfarenhet är svår att bortse från i övervägandena 
kring dilemmat. Vidare kommenterar lärare D att vederbörande har varit med om 
händelser i skolans verksamhet som innefattat slagsmål och annat. Vidare menar lärare 
D att denna omständighet löstes genom ett fasthållande.   

Konsekvenser 

Övervägande del av lärarna reflekterar över eventuella konsekvenser av ett handlande. 
Lärare A överväger att hålla fast flickan i syfte att undvika framtida händelser. Läraren 
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menar också att det kan gå så pass långt att flickan skadar ett annat barn riktigt illa. 
Vederbörande överväger således att eventuella konsekvenser motiverar handlingen.  

…jag kan ju känna att visst barnet kan ju känna sig kränkt över att inte få utlopp för det här 

men i efterhand så tror jag att barnet skulle känna sig ännu mer ledsen om hon hade gjort den 

här skadan (paus) och ingen stoppat henne.  

Vidare uttalar läraren en reflektion kring föräldrarnas åsikt av ett fasthållande av 
flickan. Likt lärare A överväger även lärare B, att det finns en rädsla för att ett agerande 
ska missuppfattas av föräldrarna till flickan. Däremot överväger lärare A att föräldrarna 
skulle tycka det var värre om personalen på skolan tillät barnen att skada varandra, än 
att personalen gick in och förhindrade bråk. Lärare D resonerar kring flickans känslor 
och hur hon inombords känner för ett fasthållande.   

…hamnar man i en sån situation så är det väldigt jobbigt efteråt /…/, vad kan ha hänt med 

henne medan jag sitter och håller i henne, vad händer inuti henne under den tiden /…/, 

samtidigt så känner jag att man gör rätt när man gör så här också /…/, men att då måste man 

ju också följa upp efteråt.  

Dilemma ” Att duscha eller inte duscha”  

Eleverna ska börja med idrott och i klassen finns en flicka som kommer från 
Mellanöstern. Hon vill att du ska behandla henne som de andra eleverna i klassen, när 
det gäller duschandet. Flickans pappa kräver däremot att flickan ska stå över idrotten, 
för att han inte vill att hon ska duscha med de andra barnen i klassen. 

Kommunikation 

Fyra av fem lärare överväger att initiera ett samtal med flickans pappa. Dessutom kan 
olikheter gällande samtalets innehåll utläsas.  

Två av lärarna resonerar kring att ett samtal bör ske med fadern, där skolans regler 
diskuteras. Lärare B framhäver skolans förhållningssätt gällande idrott och duschning.  

…det behöver man ju förklara för pappan att, att idrotten är en del av den svenska skolan och 

att (paus) ja att hon ska vara med på idrotten och då ingår att duscha… 

Vidare framför lärare A, att det är viktigt att utöver att upplysa flickans fader om 
skolans regler är det viktigt att ta reda på orsaken till att flickan inte får vara med på 
idrotten. Läraren reflekterar över att fadern möjligtvis inte är införstådd i den svenska 
skolans normer och kultur. 

...det kan ju vara så enkelt att han inte vet hur det går till och ser någon annan bild för sig 

(paus) så /---/ det kan vara någonting han oroar sig för, han kanske tror att alla barn i klassen 

både pojkar och flickor, det vet vi ju inte… 

Lärare E, framför resonemanget att ett samtal med flickans fader är viktig. Motivet till 
samtalet är att informera fadern om vikten av en god hygien.  
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Kompromisslösning 

Samtliga lärare eftersträvar att lösa problemet med en kompromiss. Informanterna söker 
finna en medelväg, en lösning som både gynnar flickan och fadern. Nedanstående citat 
framhållet av lärare D, styrker lärarnas strävan att finna en förlikning med fadern.  

...jag skulle i möjligaste mån försöka kompromissa. 

Lärare A och B, överväger att finna en medelväg i syfte att inte flickan ska hamna i 
konflikt med sin pappa. Nedanstående citat framfört av lärare A, tydliggör detta 
resonemang.  

…flickan ska ju inte behöva stå mellan kravet från skolan att du ska duscha och kravet 

hemifrån att pappa säger att du får inte, för det kan ju inte barnet rå för så där måste man ju 

prata med förälder och hitta en gemensam lösning. 

Vidare reflekterar lärare B över, att hon varken har rättigheten eller önskan att gå emot 
flickans föräldrar. 

…för det går ju inte att gå emot (paus) få flickan å gå emot föräldrarna så, det vill man ju inte 

heller göra, det kan man ju inte göra heller som lärare. Då kanske man får försöka hitta nån 

lösning… 

Skulle en förlikning med fadern och skolan inte kunna ske, skulle både lärare C och E, 
trots faderns motsägelse överväga att låta flickan vara med på gymnastiken och således 
duscha efteråt. Lärare E, stöder sitt resonemang på skolans läroplan, och menar att 
idrotten är ett obligatoriskt ämne.  

Handlingsalternativ 

Överväganden i lärarnas resonemang av tänkbara lösningar för att flickan ska kunna 
vara med på idrotten, var många och av stor variation. Lärarnas förslag till lösning av 
problemet gick i många olika riktningar.   

Enligt lärare A, är en tänkbar lösning att låta flickan duscha enskilt, eller införskaffa 
draperier till duscharna, om problemet är att flickan inte får visa sig naken inför 
främmande människor. Vidare resonerar läraren kring möjligheten att förlägga idrotten 
till dagens sista lektion, så flickan kan gå hem och duscha. Läraren påpekar dock att 
detta endast är möjligt om flickan är tillräckligt gammal. 

Vidare anser lärare A, att övervägandet om att ge samtycke till flickan för att duscha 
hemma, kan leda till ovänliga konsekvenser.  

…om hon är med på jympan och inte duschar så kommer de andra barnen (paus) även om 

hon inte luktar svett (paus) så kommer dom säga att hon luktar svett för det har dom lärt sig att 

man ska duscha, annars luktar man svett och det blir ju inte lättare för henne heller.. 

Lärare B, anser likt lärare A, att erbjudanden om att duscha enskilt eller gå tidigare från 
lektionen för att duscha själv är adekvata lösningar. 

En snarlik lösning, överväger C, då vederbörande förordar att flickan kan duscha efter 
att de andra eleverna duschat. Dock ser lärare C, en önskan att en lösning kommer från 
flickan och dennes fader. 
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… ta ett samtal med både pappan och dottern för att se om de själva kan hitta en lösning /…/ 

som kommer från dem själva. 

Vidare resonerar lärare D över, att låta flickan stå över att duscha efter idrotten. 

Lärare E förordar att flickan kan tvätta sig på toaletten för att sedan duscha hemma. 

Värden 

Dilemmat anses av samtliga lärarna behandla värdet respekt. Dilemmat blir dock vem 
och vad som ska respekteras. Respekten för flickans rätt att bestämma över sig själv 
eller respekten för familjens integritet. 

Lärare B, resonerar kring att situationen handlar om att visa respekt. Respekt för 
flickans familjs integritet men samtidigt respekt för flickans självbestämmande och 
skolans ställningstaganden. Läraren frågar sig var gränsen går. 

Det handlar om att man ska respektera /…/ hur mycket man nu ska respektera den kultur 

familjen har /…/ där dom kommer ifrån eller hur mycket man ska kräva att dom ska anpassa 

sig efter vårat, det är ju inte lätt alla gånger men det är ju tråkigt när det går ut över barnen som 

inte får ta del av det som dom andra får ta del av. 

Likt lärare B, resonerar lärare D, kring att respektera andra kulturer och dess normer och 
värderingar. Läraren frågar sig vilket synsätt som ska ses som det ”rätta”?  

…alltså deras värden och deras uppfostran och deras /…/, etik och moral /…/, de har ju inte 

samma syn som vi och då ställs ju de mot varandra /…/ är vårt mer värt än deras och så kan 

man ju tänka ... 

Samtidigt framhäver läraren respekten för flickans självbestämmande och stödjer sitt 
resonemang på skolans värdegrund. 

Hon vill ju vara som de andra i klassen, då är det också /…/, respekten /…/, för hennes eget 

värde att själv få bestämma och tycka /…/, sedan måste man också tänka vad det är för policy 

på skolan /…/, man har ju en värdegrund… 

Lärare E, resonerar kring respekten för fadern och familjens önskan att flickan inte 
medverkar på gymnastiken och duschar med de andra flickorna i klassen. 

…det är väl /…/ det här med å visa respekt /…/ jag tycker nog att man ska acceptera att flickan 

/…/ inte får visa sig naken /…/ i större grupper… 

Dilemma ”Upprörd flicka” 

I din klass finns en glad och utåtriktad flicka. Hon har svårigheter att nå de uppsatta 
målen men är en positiv elev och ses av sina klasskamrater som en bra kompis. Efter en 
längre tids frånvaro sitter flickan en morgon utanför ditt arbetsrum och undrar om hon 
får prata med dig. Upprörd och ledsen berättar flickan i förtroende att hennes mammas 
nya pojkvän tafsar på henne. Du hinner inte bemöta flickans utsaga innan hon springer 
storgråtande därifrån. Nästa lektion är flickan avvisande och undviker dig.  

Situationens karaktär 

Vid en jämförelse av lärarnas utsagor i dilemmat ” Upprörd flicka”, utläses en tämligen 
likartad uppfattning av situationens karaktär. Alla lärarna tycker, att det är en besvärlig 
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situation. Lärare A, reflekterar över att dilemmat är mycket svårare och känsligare än de 
tre tidigare situationerna. Lärare B, är av samma mening och menar att situationen är så 
pass svår att denne inte vet hur vederbörande skulle agera om det rörde sig om ett 
autentiskt fall. 

…det känns jättesvårt, jag vet inte riktigt hur man ska hantera det faktiskt. 

Vidare styrker lärare C´s känsloyttringar den allmänna uppfattningen kring dilemmat.  

…uhhh, det är en jobbig situation. 

Behov av rådgivning 

Vidare uttryckte samtliga lärare ett behov av att kunna diskutera och rådgöra med någon 
om hur situationen ska hanteras.  Skolsköterskan, skolans kurator samt rektorn på 
skolan nämndes som tänkbara vägledare. Lärare E, söker råd hos skolsköterskan. 

…i det här läget tror jag att jag skulle ta kontakt med skolläkaren och få råd hur jag ska göra. 

Lärare C skulle rådfråga rektorn på skolan 

 …jag tror att jag skulle direkt gå till min chef /…/ och ha en diskussion med henne… 

Konsekvenser 

Lärare A och D, resonerar kring övervägandet att utöver att prata med flickan även 
samtala med flickans mamma. Lärare A, påtalar risken med att engagera och samtala 
med mamman. 

Det finns säker dom fall man gör så, där har man då risken att föräldern pratar med barnet och 

barnet tar tillbaka. 

Lärare D, framhåller ytterligare en risk med att blanda in flickans mamma. 

…skulle man prata med föräldern, med mamman skulle det kunna bli ännu värre eftersom hon 

skulle ta sin pojkvän i försvar och att säga att flickan ljuger. 

Anmälningsplikt 

Samtliga lärare med undantag av lärare D, överväger att situationen är av den karaktären 
att anmälningsplikt råder. Lärare E konstaterar direkt, plikten att anmäla. 

Här har jag anmälningsplikt. /…/ jag skulle absolut gör någonting åt det här… 

Vidare resonerar lärare C, att trots att situationen är känslig, ska skolans riktlinjer följas. 

…alltså jag vet att jag har anmälningsplikt, jag måste anmäla det här /---/… i långa loppet vet 

jag att, att det är det man måste göra, även om man vill köra ner huvudet i sanden och låtsats 

som man inte hört något. 

Jämte övervägandet om anmälningsplikt, resonerar lärare C även kring konsekvenserna 
av en anmälan. Vidare beskriver läraren en liknande situation som en kollega råkat ut 
för. Händelsen utmynnade i att kollegan var tvungen att lämna sin tjänst på skolan. 
Problemet togs inte på allvar och läraren blev ifrågasatt. Familjen till eleven vände sig 
också mot kollegan. 
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…det var så konstigt när det anmälde till socialkontoret eller socialförvaltningen eller vad det nu  

man anmäler /…/, så vände sig naturligtvis familjen emot /…/ och usch ja det har varit hemskt. 

Trots dessa konsekvenser som lärarens kollega blev utsatt för, påpekar läraren att denne 
ändå skulle anmäla eftersom läraren anser det vara en skyldighet. Citat ovan visar även 
på en osäkerhet gällande till vem och vart en anmälning ska anmälas. 

Värden  

Vid frågan om lärarna kan se några värden i situationen, resonerar lärare B, att dilemmat 
berör valet av att bevara ett förtroende gentemot att ett barn far illa. Läraren frågar sig 
vilket värde som väger tyngst och således har företräde. 

Ja det är ju att ta vara på förtroendet du får i förtroende. Visa respekt för det, å visa förtroende 

för flickan /…/, då blir det ju jättesvårt om man ska vidare med det eller inte, samtidigt som det 

/…/ andra värdet då, om man som barn behandlas på det sättet hemma så får dom absolut inte 

göra. Då är det ju där dilemmat, vad som är mer värt än nåt annat så att säga. 

Vidare resonerar lärare C, att situationen berör flickans rättigheter. 

…hon har rätt att få vara barn /…/ hon har rätt att få växa upp med bra föräldrar, hon har rätt att 

få den hjälp och stöd hon behöver /…/ så att hon inte lägger på sig sån här skam och 

skuldkänslor /…/ vilket jag vet att det är många som får efter såna här situationer. 

Lärare D, reflekterar över värdet respekt, att respekt för flickans integritet är gällande i 
situationen.  

I övrigt ska det tilläggas att samtliga lärare vid intervjuns slut, när bandspelaren stängts 
av, påpekar ett behov samt en önskan om vidare diskussion i kollegiet, kring etiska och 
moraliska situationer som aktualiseras inom skolans verksamhet. 

Sammanfattning  
Nedan redovisas ett sammandrag av lärarnas överväganden kring respektive dilemma. 

I dilemmat ”Ensam pojke” överväger majoriteten av lärarna att integrera pojken i 
gruppgemenskapen. Vidare resonerar en lärare kring pojkens integritet och rätt att själv 
bestämma över vem han vill leka med. En annan lärare är av annan uppfattning och 
resonerar kring övervägandet att integrera pojken med tanke på pojkens rätt till social 
utveckling. Ytterligare resonemang i dilemmat är övervägandet att finna bakomliggande 
orsaker till att pojken leker ensam. Två av lärarna menar att situationen skiljer sig 
beroende på om pojken är ny i klassen, eller om han varit med från skolan start, och om 
han vill vara med och leka eller utesluts av de andra barnen. Hur situationen ska 
hanteras beror med andra ord på bakgrunden till den nuvarande situationen.  

Fallet ”Våldsam flicka”, är en situation som flera av lärarna har erfarenhet av. Samtliga 
lärare överväger att hålla fast flickan. Däri resonerar en lärare kring fasthållandets 
karaktär, och påvisar att det är en markant skillnad på att hålla fast och hålla om. Vidare 
betonar en annan lärare att handlingen inte får övergå i ett övergrepp. Lärarna resonerar 
kring de värden som aktualiseras i situationen, varav en lärare anser det svårt att 
respektera flickan och samtidigt inte utsätta de andra barnen för skada. Majoriteten av 
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lärarna anser att ett fasthållande av flickan, är ett agerande, i syfte att skydda både 
flickan och de andra barnen från skada. Två av lärarna resonerar kring handlingens 
konsekvenser. Det finns en rädsla att övervägandet att hålla fast, ska missuppfattas av 
flickans föräldrar. 

I dilemmat ”Att duscha eller inte duscha” överväger samtliga lärare att initiera ett 
samtal med flickans fader. Skillnaden i samtalen ligger dock i innehåll och syfte. 
Samtliga lärare strävar efter att lösa situationen med en kompromiss. Vidare är lärarnas 
överväganden kring tänkbara lösningar för att få flickan att kunna vara med på idrotten, 
åtskilliga och av stor variation. En lärare överväger att låta flickan stå över duschningen, 
medan en annan lärare resonerar kring att erbjuda flickan att duscha enskilt. Situationen 
anses av samtliga lärare behandla värdet respekt, där konflikten ligger i vem och vad 
som ska respekteras. Respekten för flickans integritet och självbestämmande eller 
respekten för familjens önskan och integritet. 

Dilemmat ”Upprörd flicka” anses av samtliga lärare som en svår och känslig situation. 
Ett behov av att samtala med någon inom skolans verksamhet, med avsikt att erhålla råd 
om hur situationen ska hanteras efterfrågas. Majoriteten av lärarna reflekterar över att 
situationens karaktär, innebär anmälningsplikt. Vidare resonerar två av lärarna kring 
konsekvenserna av en anmälan. 

Analys  
Analysen är en ansats att tolka lärarnas överväganden kring moraliska dilemman samt 
ett försök att skönja olika etiktraditioner i deras överväganden. Försöket att endast 
urskilja etiktraditionerna samt det begränsade urvalet av traditioner, medför enligt vår 
mening en begränsad analys.  

Ett övervägande i dilemmat om ”Ensam pojke” handlar om att integrera pojken i 
gruppen på ett sätt som medför, att han inte ses som speciell och annorlunda av de andra 
eleverna. Ett ytterligare övervägande i samma dilemma handlar om att ta tag i pojkens 
situation direkt, i syfte att eventuell mobbing av pojken i framtiden kan undvikas. 
Resonemangen tyder på att lärarna tänker i riktning mot ett förebyggande av fysisk och 
psykisk skada för eleven. Övervägandena visar en samstämmighet med föreskrivna 
riktlinjer i skolans styrdokument och de yrkesetiska principerna. 

Vidare i dilemmat resonerar en lärare, kring att valet av en handling skiljer sig beroende 
på om pojken går i klassen eller kommer som ny, samt om pojken väljer att inte delta i 
leken eller utesluts av de andra klasskamraterna. Att handla med hänsyn till huruvida 
pojken väljer att delta eller inte, tyder på att läraren tar elevens självbestämmanderätt i 
beaktande.  

Samtliga nämnda överväganden i dilemmat tenderar mot ett situationsetiskt tankesätt, 
då det är situationens karaktär som avgör val av handling. Övervägandena tyder på att 
varje situation är unik, vilket synliggörs i resonemanget om skilda sätt agera, i syfte att 
hjälpa pojken. Utöver situationsetiken kan också konsekvensetiken skönjas. En 
integration i gruppen tolkas vara den bästa konsekvensen för pojken och är således 
enligt konsekvensetiken den rätta handlingen. Vidare tyds att omedelbara åtgärder kan 



  

29

 
förhindra framtida negativa konsekvenser för pojken. Resonemangen tyder dock på 
handlingar som endast tar hänsyn till individen och inte till gruppen som helhet.  

I dilemmat ”Våldsam flicka” utläses en enig ställning till att hålla fast flickan. Denna 
ställning tyder på att det finns en gemensam tolkning av de yrkesetiska principerna, som 
förbinder lärare att skydda eleverna mot fysisk och psykisk skada. Utöver denna 
unisona ståndpunkt, finns överväganden som belyser erfarenhet som grund för val av 
agerande i denna specifika situation. Häri tyds en motstridighet med Fjellströms (2006) 
forskning. Han menar att de yrkesetiska riktlinjerna och lärares yrkeserfarenhet inte är 
tillräckliga för att ge den etiska kompetens som krävs för professionen. Motstridigheten 
ligger i, att resultatet för dilemmat faktiskt påvisar att lärare har en etisk kompetens som 
är tillräcklig.  

Ett övervägande visar på att om valet står mellan att hålla fast ett barn mot sin vilja för 
att skydda de andra barnen anses fasthållning som en självklarhet. Övervägandet går i 
riktning mot ett utilitaristiskt tänkande. Ett fasthållande av flickan mot hennes vilja, kan 
kränka flickans integritet. Om däremot ett fasthållande uteblir, blir konsekvensen att de 
andra eleverna skadas, vilket således ur utilitaristisk synvinkel är en felaktig handling.  

I resultatet av lärarnas överväganden kring moraliska dilemman utläses en strävan efter 
att söka en kompromisslösning. I dilemmat ”Att duscha eller inte duscha” understryks 
detta övervägande. Resonemanget åskådliggör en strävan att finna en medelväg, som 
både gynnar flickan och hennes fader. Studiens resultat visar på en överensstämmelse 
med Colneruds (1995) tidigare forskning, vilken påvisar att lärare verkar för att finna en 
kongruent lösning.  

Vidare i dilemmat utläses övervägandet om att initiera en diskussion kring vikten av 
god hygien. Diskussionen tyder an på ett dygdetiskt tänkande hos läraren, då 
vederbörande avser att förmedla betydelsen av renlighet. Lärarens avsikt med samtalet 
tolkas som en ansats till att socialisera in flickan i skolans normer och därmed 
förverkliga de värden som är specifika för skolans verksamhet. I det här avseendet 
syftar värdet till god hygien, vilket i sin tur motiverar normen att duscha efter skolans 
idrottslektioner.  

Förutom ett dygdetiskt tänkande i dilemmat, kan även pliktetiken urskiljas. 
Övervägandet att låta flickan duscha, trots faderns krav på att flickan ska stå över 
idrotten indikerar ett pliktetiskt tänkande. Läraren tar skolans styrdokument i beaktande 
och stödjer sitt övervägande med hänsyn därtill. Resonemanget tyder på att läraren 
anser det en plikt att följa skolans förskrivna riktlinjer, vilka är allomfattande oavsett 
situationens karaktär. Således tas ingen medveten hänsyn till flickans önskan att duscha. 
Handlingen verkställs utan tanke på vare sig flickans eller faderns önskemål. 

Vidare i dilemmat tolkas att i lärarnas överväganden finns en generalisering gällande att 
söka kongruenta lösningar, och dessa lösningar går i många olika riktningar. Olika 
handlingsalternativ vid samma konfliktsituation påvisas även i Colneruds (1995) 
tidigare forskning. Dessa variationer av handlingsalternativ tyder på en ej vedertagen 
yrkesetik (Ibid.).   

Generellt i lärarnas överväganden i dilemmat ” Upprörd flicka” utläses en medvetenhet 
angående professionens riktlinje om anmälningsplikt, då ett barn far illa. Däremot tolkas 
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att processen som leder till en anmälan är svårhanterlig. Situationen är av så pass 
känslig karaktär, att kollision sker mellan anmälningsplikten och respekten för elevens 
integritet. Häri syns återigen en samstämmighet med Colneruds tidigare forskning 
(1995), vilken visar att lärare ständigt balanserar mellan att vara skolans företrädare och 
ta etisk hänsyn till den enskilda eleven. 

Resonemangen om anmälningsplikt tyder på ett pliktetiskt tänkande hos lärarna. Trots 
att lärarna överväger att anmäla, tolkas en tvetydighet i känslorna inför handlingen och 
dess påföljder. Som pliktetikerna menar bestäms en människas agerande av både 
känslor och förnuft. Om en människa ska kunna handla moraliskt måste hon befria sig 
från känslor. Dock menar pliktetikerna samtidigt att det inte helt går att bortse från 
känslor i ett beslut. Dessutom resonerar en lärare kring påföljderna av en kollegas 
anmälan. Resonemanget tolkas som att det finns tankar, om vilka konsekvenser en 
anmälan kan få för vederbörande, vilket visar drag av ett konsekvensetiskt tänkande. 
Däremot är det inte tankarna om eventuella konsekvenser som styr handlingen, utan 
plikten berättigar agerandet.  
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5. Diskussion  

Studiens övergripande syfte är att belysa lärares yrkesetik. Syftet uppnås genom att 
besvara frågeställningarna om vilka etiska överväganden lärare gör när de resonerar 
kring moraliska dilemman samt hur dessa överväganden kan tolkas och förstås i 
förhållande till etiktraditioner. 

För att besvara syftet används en kvalitativ intervjumetod, där lärare gör etiska 
överväganden kring fyra moraliska dilemman. Likheter och olikheter i lärarnas 
överväganden sammanställs sedan i teman. Dessa beskrivna teman synliggör generella 
resonemang för respektive dilemman. Avslutningsvis tolkas lärarnas överväganden med 
hjälp av de etiktraditioner som är beskrivna i studien.    

Diskussion om vilka överväganden lärare gör 
kring moraliska dilemman  
I dilemmat ”En sam pojke” överväger en lärare att hantera situationen genom att 
integrera pojken i gruppen. En annan lärare överväger ett samtal med pojken, för att 
bringa klarhet i vad han tycker och tänker om situationen. Vi ser en tydlig diskrepans i 
dessa båda överväganden. Vår tolkning är att förstnämnda övervägande tyder på att 
läraren uppfattar pojkens utanförskap som ett problem. Vi tror att läraren således 
försöker förena pojken med gruppen, utan reflektion och hänsyn till konsekvenserna, 
varken för pojken eller för gruppen. Vidare tror vi att, lärarens övervägande visar en 
rädsla för att pojkens möjligheter till socialisering, begränsas i ett utanförskap. En 
tänkbar tolkning kan vara att pojkens beteende uppfattas av läraren som avvikande från 
normen. Vi tyder normen som att barn ska lära sig leva och verka i ett samspel med 
andra, vilket vi kopplar till skolans uppdrag om strävan efter en levande social 
gemenskap.  

Övervägandet att samtala med pojken tolkar vi som att läraren ser kommunikation som 
ett verktyg för att förstå pojkens beteende. Vidare tyder vi övervägandet så, att läraren 
anser det viktigt att pojken är delaktig i försöken att lösa hans egen situation. Vi anser 
följaktligen att läraren respekterar pojkens känslor och ser honom som en 
självbestämmande individ med rättigheter. Vi tyder här en koppling till lärarnas 
yrkesetiska principer och skolans uppdrag att förmedla omsorg för den enskildes 
välbefinnande och solidaritet med utsatta. Till skillnad från resonemanget om 
integration i gruppen, tror vi att läraren i detta övervägande tar mer hänsyn till pojkens 
integritet och mindre till vad normen uttrycker.    

Ytterligare ett övervägande i lärarnas resonemang kring pojkens utanförskap är en 
reflektion kring vem som äger problemet. Övervägandet belyser att problemet möjligen 
kan finnas hos läraren själv, vilket vi tycker visar på eftertänksamhet och självrannsakan 
hos läraren. Vidare är vår tolkning att denna eftertänksamhet visar att läraren är kritisk 
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till huruvida det är pojken själv eller miljön runt omkring honom, som är upphov till 
situationen han befinner sig i. Dessutom överväger läraren om det möjligen är hon/han 
själv som frambringar problem. Vi tyder uppfattningen som att läraren möjligen 
urskiljer företeelser i situationen som egentligen inte finns där. Vi menar att när läraren 
ser en ”ensam” elev, kan det automatiskt antas att hon/han inte frivilligt valt att vara 
ensam.  

I dilemmat ”Våldsam flicka” kan urskiljas ett gemensamt och självklart övervägande att 
hålla fast flickan. En lärare säger att när en lärare tvingas välja mellan att hålla ett barn 
mot sin vilja, eller att barnet skadar andra, är valet enkelt. Således överväger läraren att 
utan tvekan hålla fast flickan. Vi uppfattar att detta val är ett relativt enkelt beslut 
jämfört med andra ställningstaganden i övriga dilemman. Vad beror det på? Vår åsikt 
är, att övervägandet visar på att ett omedelbart ingripande är av nöden. Det finns inte tid 
att fundera över alternativ. Det får läraren göra sedan den akuta faran undanröjts.  

I samma dilemma kan urskiljas överväganden om rädsla för vad flickans föräldrar ska 
säga om ett fasthållande. En annan lärare reflekterar över att föräldrarna eventuellt ska 
missuppfatta handlingen och anse lärarens agerande oprofessionellt. Vår tolkning är att 
dessa överväganden visar att fysisk kontakt i skolan kan vara ett känsligt ämne att 
beröra. Vi menar att å ena sidan inkräktar läraren på elevens integritet och privata sfär. 
Å andra sidan har läraren ett uppdrag att fostra och socialisera in eleverna i 
verksamheten och samhället. Vi tror också att denna rädsla för missförstånd, kan 
utvecklas i negativ riktning. Övervägandet att hålla fast en elev och hindra eleven från 
att skada sig själv och andra elever, kan hämmas hos läraren. Vi menar således att ett 
agerande kan utebli med tanke på konsekvenserna. Vi vill med bakgrund av ovan 
nämnda rädsla för konsekvenser vid fysisk kontakt med elever, återkoppla till 
professionens komplexitet. Trots att situationen är av känslig natur måste läraren agera 
på ett eller annat sätt.  

Ett generellt övervägande i lärarnas resonemang kring dilemmat ”Att duscha eller inte 
duscha”, är övervägandet att samtala med flickans fader. Dock skiljer sig övervägandet i 
innehåll och syfte. Vidare i dilemmat utläses skilda överväganden kring hur lärarna 
skulle hantera situationen. En lärare överväger att tillåta flickan att duscha efteråt, utan 
hänsyn till pappans vilja. En annan lärare resonerar kring att låta flickan avstå från att 
duscha efter idrotten.   

Vår tolkning av dessa båda överväganden är att den förstnämnda läraren handlar i syfte 
att respektera elevens integritet genom att beakta flickans självbestämmanderätt. Vidare 
tyder vi att den andra läraren agerar med avsikten att respektera pappans åsikt och 
önskan. Således står principen att bemöta elever med respekt för deras person och 
integritet mot principen att verka för att upprätta goda och förtroendefulla relationer 
med elevens föräldrar. Vi menar således att här respekteras ett hänsyn samtidigt som det 
kränker ett annat. Svårigheten i denna situation, är vilket hänsyn som har företräde. Vi 
anser här att läraren inte kan ta hjälp av de yrkesetiska principerna, utan lämnas åt sig 
själv och sitt eget goda omdöme. Vidare menar vi att situationen ur kulturell synvinkel 
blir något mer komplicerad. Vår tolkning är att svenska skolans syn på vikten av fysisk 
aktivitet kanske inte är lika förankrad hos föräldrar från en annan kultur med andra 
traditioner.  
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Övervägandet att flytta idrotten till dagens sista lektion eller låta flickan stå över att 
duscha leder, anser vi, till en orättvis behandling av de övriga eleverna. Är det rättvist 
att låta en enskild elev avstå? Likväl anser vi samtidigt att övervägandena visar på 
respekten för allas lika värde och individens rätt till att vara den person hon/han är.  

Behovet av att samtala med någon, inom skolan verksamhet är ett generellt övervägande 
hos lärarna i dilemmat ”Upprörd flicka”. Lärarna resonerar kring hur ” jobbig” och 
känslig situationen är. Vidare anser lärarna att samtal med skolans kurator eller 
skolsyster är önskvärt, i syfte att få råd om hur situationen ska hanteras. 

Enligt lag ska lärare vid minsta misstanke om att ett barn far illa, göra en anmälan. 
Denna förpliktelse är majoriteten av lärarna medvetna om, då de resonerar kring 
övervägandet att anmäla. Trots denna förordning, tolkar vi i lärarnas överväganden ett 
uttryck av osäkerhet inför en anmälan. Denna rädsla anser vi tydliggörs i ett av lärarnas 
resonemang, kring konsekvenserna av en anmälan. Lärarens kollega anmälde, men 
ingen trodde vederbörande, och denne fick lämna sin tjänst på skolan. Vi tror oss tyda 
att denna rädsla kan bero på, att det är en känslig situation som kan leda till påfallande 
konsekvenser både för den utsatta eleven och för läraren.  

Lärarnas yrkesetiska principer som fastställdes 2001, har avsikten att ge stöd för det 
ansvar och förhållningssätt som professionen kräver. Likväl ser vi, i lärarnas 
överväganden, inga hänvisningar till de antagna yrkesetiska principerna. Däremot tolkar 
vi in ett outtalat åberopande av dessa principer samt skolans uppdrag och värdegrund.  

Fjellström anser att de yrkesetiska principerna tolkas olika lärarna sinsemellan, vilket 
således leder till olika ståndpunkter. Vi instämmer i Fjällströms argument då vi i vår 
studie också ser en tendens till variationer i lärarnas överväganden kring moraliska 
dilemman. Vår uppfattning är att denna variation är ofrånkomlig. Vi menar att 
principerna i realiteten inte ger faktiska förslag på hur ett dilemma ur moralisk och etisk 
synvinkel ska hanteras, utan lämnar läraren att själv tolka principerna subjektivt. Likväl 
påstår vi i enlighet med Colnerud (2005) att trots att lärarnas yrkesetiska principer inte 
kan brukas som ett facit, är de något för läraren att ha i åtanke vid etiska 
ställningstaganden. 

Variationer av konfliktlösningar framträder även i Colneruds (1995) forskning om etik 
och praktik i läraryrket. Colneruds konklusion tyder på att lärare inte har en gemensamt 
vedertagen yrkesetik. Trots att de yrkesetiska principerna inrättades 2001, anser vi det 
märkligt att vår studies resultat är likartat med Colneruds avhandling som utkom 1995. 
Vår mening är, att i och med att de yrkesetiska principerna introducerades, borde det ha 
skett en större förändring i självsäkerheten hos lärare kring etiska ställningstaganden. Vi 
tror att orsaken till att de båda studiernas resultat är så likartade, beror på att principerna 
är otydliga i den bemärkelsen att lärare inte riktigt vet när och hur principerna ska 
appliceras. Således menar vi, att en ökad etisk medvetenhet samt ett förtydligande av de 
yrkesetiska principerna erhålls genom ökad tillämpning av etiska diskussioner inom 
professionen. Vi önskar att denna studie, kan vara till gagn och stärka intresset för 
yrkesetiken och dess komplexitet.  

Som vi nämner inledningsvis i denna studie, konfronteras lärare dagligen med 
dilemman som kräver ett ställningstagande. Dessa beslut kräver en god etisk 
medvetenhet hos lärarna gällande hanteringen av dessa dilemman. 
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Studiens resultat visar endast överväganden lärare gör i moraliska dilemman och vilka 
etiktraditioner som kan skönjas i dessa överväganden. Resultatet visar dessutom inte på 
något entydigt facit. Vårt bidrag är att påvisa att lärarnas handlingar kan variera i 
samma situation. Vi menar således, att lärare kan komma fram till skilda individuella 
slutsatser samt att det i en given situation inte finns ett självklart handlingsalternativ.    

Diskussion kring lärarnas överväganden i 
förhållande till etiktraditioner 
Vår uppfattning är att i lärarnas överväganden kan situationsetiken urskiljas. I många 
avseenden bestäms lärarens handlande av situationens karaktär, där läraren överväger 
att agera utifrån egen intuition. Känslor och egna värderingar spelar en betydande roll 
för vilken handling som lärarna anser att eleven har mest nytta av. Vidare menar vi att 
det är samspelet mellan läraren och eleven och situationen som eleven befinner sig i, 
som inverkar på om handlingen är befogad eller inte.  

Utifrån lärarnas överväganden är vår tolkning att utöver intuition, syns också att lärarna 
förlitar sig på egen erfarenhet i resonemanget kring dilemman. Vår tolkning är att 
lärarnas reflektioner genomgående bottnar i rutin och pedagogiska normer. Vår 
uppfattning är således att det är denna skicklighet som lärarna tar hjälp av i sina 
överväganden i moraliska dilemman. Vidare menar vi, att oavsett vilken etiktradition 
som motiverar lärares överväganden, kan aldrig egen erfarenhet eller situationens 
karaktär uteslutas vid bedömningen av lämplig åtgärd.   

Vår tolkning är att i lärarnas överväganden kring moraliska dilemman kan 
konsekvensetiken anas. Vår uppfattning är, att i den övervägande delen av lärarnas 
reflektioner visas ansatser till ett konsekvensetiskt tänkande. Således är vår uppfattning 
att konsekvenserna av lärarnas överväganden motiverar huruvida de bör handla eller 
inte. Som tidigare nämnts är vår uppfattning att vi i samtliga resonemang i viss mån kan 
skåda konsekvensetiken. Vår reflektion är huruvida det är möjligt att överhuvudtaget 
inte ha konsekvenserna med i beräkningen vid en handling eller ett ställningstagande. 
Dessutom är vår tolkning att vi i lärarnas resonemang inte kan utesluta en etiktradition 
för en annan. Således menar vi att om en lärares övervägande i ett dilemma lutar mot 
exempelvis dygdetiken, kan samtidigt ett konsekvensetiskt tänkande urskiljas. 

Slutsatser 
En slutsats vi drar av studiens resultat och analys, är att de övervägandena lärare gör i 
moraliska dilemman visar en strävan att finna en kongruent lösning. Lärarna överväger 
således att eftersträva en kompromiss som tillåter lärarna att infria flera värden.   

Resultatet visar på en mångfald i variationerna av förslag till lösningar i respektive 
dilemma. Variationerna av konfliktlösningar visar således på konklusionen, att i 
lärarnas etiska överväganden kring moraliska dilemman finns inga givna svar. 
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Ytterligare en slutsats, är att lärarnas överväganden synliggör reflektioner kring 
eventuella konsekvenser av ett ställningstagande. Således är vår tolkning att 
konsekvenserna motiverar lärarnas agerande.  

Vidare visar studien på slutsatsen, att lärarnas resonemang inte utesluter en etiktradition 
för en annan. Vår tolkning är att i ett specifikt resonemang urskiljs inte endast en 
tradition, utan vi ser spår av flera etiktraditioner i samma resonemang.  

Betydelse 
Studien har medfört att verksamma lärare på respektive praktikplats visat intresse av att 
ta del av undersökningens resultat. Dessutom har några lärare indikerat att arbetets 
övergripande syfte är mycket aktuellt och viktigt att samtala om. Vidare anser dessa 
lärare att en sådan diskussion i nuläget brister, och att de önskar fler samtal av denna art.  

I studiens resultat urskiljs lärarnas etiska överväganden kring moraliska dilemman. 
Således ställs lärarna inför situationer som förmår dem att göra etiska överväganden 
som berör en moralisk händelse. Vi menar, att för att kunna göra dessa överväganden 
krävs en god etisk medvetenhet och kännedom om vad som är etiskt rätt eller orätt. 
Resultatet visar dock på en svårighet att ta ställning i moraliska dilemman och det syns 
en stor variation i lärarnas överväganden. Vi tror att oavsett om en lärare har en god 
etisk medvetenhet eller inte, finns inga givna svar de kan förlita sig på.    

Vidare styrker de verksamma lärarnas uttalande vår uppfattning om behovet av att 
belysa yrkesetiken och utveckla den etiska diskussionen inom skolans verksamhet. Vi 
menar att vår studie kan bidra till att väcka det allmänna intresset för yrkesetiken och 
dess komplexitet, i bemärkelsen att ingen äger facit. 

Reflektion över forskningsprocessen  
Lärarna tilldelades fyra fiktiva praktikfall innebärande någon form av moraliskt 
dilemma. Praktikfallen skickades via e-post till samtliga lärare en vecka innan avtalad 
tid för intervju. Praktikfallen var kortfattade och utelämnade kontexten.  

Utskicket innebar en möjlighet för lärarna att reflektera kring de olika situationerna i 
förväg. Detta menar vi, kan ge studien ett skevt resultat, då det finns en möjlighet att 
lärarna i en autentisk situation agerar annorlunda. En autentisk situation kräver dels ett 
ställningstagande och beslut i stunden och dels en kunskap om eleven och situationen 
som helhet.    

Då vi valt intervjuer för insamlande av data kan vi inte bevisa eller garantera att lärarnas 
utsagor är korrekta. Vi kan inte med säkerhet veta att studiens data visar det lärarna 
verkligen tycker och tänker i en given situation, och inte är något de endast säger för 
stunden. Samtidigt anser vi att valet av ansats ger studien djup, samt utförlig och bred 
data. 

För att få önskvärd variation av data önskar vi att antalet informanter vore fler. 

Vidare anser vi det svårt att finna relevant litteratur kring studiens forskningsområde, i 
synnerhet studier som berör lärares uppfattningar och överväganden kring moraliska 
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dilemman. Vi har således övervägande brukat Colneruds (1995) avhandling, vilket vi 
anser ger oss begränsad forskning att relatera till. 

Nya frågor 
Ett steg i att utveckla denna studie, vore att studera skillnader och likheter i lärares 
uppfattningar kring moraliska dilemman i förhållande till kön, ålder samt årskurs. 
Ytterligare förslag till vidare forskning är att analysera professionens yrkesetiska 
principer. Vad säger dessa principer egentligen? Hur välkända och nyttjade är de? Ett 
annat intressant forskningsområde vore att studera yrkets professionalisering. Är det 
möjligt och i så fall, på vilket sätt kan läraryrket auktoriseras? 
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Bilagor 

Bilaga 1- Frågeschema  

Inledningsfrågor - Etik och moral 

 

Hur uppfattar du begreppen etik och moral? 

 

Är etik och moral samma sak för dig eller är det någon skillnad på de 
begreppen?  

 

Hur skulle du beskriva ett moraliskt dilemma? 

 

Vilka värden anser du är viktiga i relation till eleverna?  

(Begreppet värde definieras i denna studie som något gott och eftersträvansvärt i 
förhållande till eleven. Värden som i dagens svenska samhälle och dess kultur betraktas 
betydelsefulla eller nödvändiga för individen. Exempelvis på dessa värden finns att 
finna i skolans läroplan, Lpo94)  

Huvudfråga - Moraliska dilemman  

 

Kan du berätta hur du resonerar kring detta moraliska dilemma? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
Hej!  

Mitt namn är Jenny Johansson (Caroline Eklund) och jag har min praktikplats på 
Skarpnäcksskolan. Tillsammans med min skrivpartner, Caroline Eklund (Jenny 
Johansson) har vi för närvarande påbörjat vårt examensarbete. Vi ämnar undersöka 
etiken i skolan och avsikten är att studera lärarnas överväganden kring moraliska 
dilemman. För att samla material till studien fordras intervjuer, vilket betyder att vi är i 
stort behov av ert deltagande. Vi är väl medvetna om att denna tidpunkt på terminen 
innefattar utvecklingssamtal och åtskilliga andra åtaganden som står på schemat. Dock 
är vår förhoppning att ni har möjlighet att avvara tid för intervju. Vänligen hör av er på 
följande nummer eller e-post.  

Jenny Johansson   Caroline Eklund 

Tel.nr:xxx    Tel.nr:xxx 

E-post:xxx    E-post:xxx     



  

41

 
Bilaga 3 – Moraliska dilemman  
Bästa lärare! 

Du har tidigare blivit kontaktad för att medverka i en intervju angående lärares 
yrkesetik. Vi är tacksamma för ditt deltagande och ger löfte om anonymitet och att den 
information som framkommer under intervjun behandlas konfidentiellt. Som informant 
är ditt deltagande frivilligt och du kan således själv bestämma hur länge och på vilka 
villkor du vill delta. För att samtalet ska flyta på naturligt utan avbrott och för att skapa 
en gynnsammare förutsättning för senare transkribering kommer intervjun att spelas in. 

Vi ämnar redovisa insamlad data skriftligt, i form av en empirisk studie. Studien 
kommer att publiceras på intranätet för vidare forskning. 

Bifogat i brevet medföljer fyra fiktiva praktikfall som vi vill att du ska tänka kring inför 
kommande intervjutillfälle.     

Väl mött  

Caroline och Jenny       
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Moraliska dilemman  

Ensam pojke 

I din klass finns en tystlåten och timid pojke. På rasterna syns han gå ensam och har en 
benägenhet att hamna utanför när de andra barnen leker. Han står ofta ett par meter från 
sina klasskamrater och observerar deras lek och efter en stund går han därifrån.  

Våldsam flicka 

I din klass finns en flicka som ofta hamnar i konflikter med andra barn. Ibland när hon 
blir arg tar det sig våldsamma uttryck och hon sparkar och biter de andra barnen. En 
förmiddag inträffar en incident på skolgården. Flickan får ett våldsamt utbrott och du 
håller om henne så att hon inte kan röra sig eller komma åt de andra barnen. Du håller 
henne 5-10 minuter tills hon blir lugnare igen. I efterhand funderar du på om du handlat 
rätt i denna situation.  

Att duscha eller inte duscha? 

Eleverna ska börja med idrott och i klassen finns en flicka som kommer från 
Mellanöstern. Hon vill att du ska behandla henne som de andra eleverna i klassen, när 
det gäller duschandet. Flickans pappa kräver däremot att flickan ska stå över idrotten, 
för att han inte vill att hon ska duscha med de andra barnen i klassen. 

Upprörd flicka 

I din klass finns en glad och utåtriktad flicka. Hon har svårigheter att nå de uppsatta 
målen men är en positiv elev och ses av sina klasskamrater som en bra kompis. Efter en 
längre tids frånvaro sitter flickan en morgon utanför ditt arbetsrum och undrar om hon 
får prata med dig. Upprörd och ledsen berättar flickan i förtroende att hennes mammas 
nya pojkvän tafsar på henne. Du hinner inte bemöta flickans utsaga innan hon springer 
storgråtande därifrån. Nästa lektion är flickan avvisande och undviker dig.    
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