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ABSTRACT 

Undersökningens syfte är att med hjälp av intervjuer redovisa sex gymnasielärares 
uppfattningar om deras yrkesetiska principer. Fokus ligger på principernas syfte, 
diskursaktualitet och applicerbarhet.  

Resultatet visar att lärarna ser yrkesetiken som ett förhållningssätt samt en del i 
status- och professionsfrågan. Diskursaktualiteten uppfattas som frånvarande på den 
aktuella skolan, men intresse för större aktivitet önskas hos några av dem. Yrkes-
etikens applicerbarhet anses som relativt god, men att problem finns. 

 

Nyckelord: Yrkesetik, lärarprofession, diskursaktualitet, fenomenografi, fackförbund 
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1 INTRODUKTION TILL ÄMNESOMRÅDET 

Inledningsvis i denna del presenteras det övergripande arbetsområdet. Därefter görs 
också en beskrivning av dess avgränsningsprocess samt arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund 

Kraven är många på en lärare. Hon ska undervisa och fostra. Eleven ska 
stå i centrum, samtidigt som kollektivet är viktigt. Läraren ska jobba med 
föräldrar och kunna säga ifrån när kollegor gör fel. Då är det viktigt att 
de etiska reglerna sitter i ryggraden.1 

År 2001 stadgades de yrkesetiska reglerna av de fackliga lärarförbunden i syfte att 
dels höja yrkets status och dels ge lärare det stöd och den vägledning de behöver i sitt 
vardagliga yrkesutövande. I och med dessa principer har kraven på en bredare kom-
petensnivå inom såväl etik och moral som ämneskunskaper ökat de senaste 5 åren. 
Detta bidrar detta till en ökad belastning inom läraryrket som, ett yrke som danar till 
att bli än mer komplicerat.  

Citatet ovan, som finns med i artikeln Etik gör lärare proffsigare som publicerades 
torsdagen den 6:e april 2006, är skriven av Ragna Fahlander och handlar om hur 
viktiga de etiska frågorna inom skolvärlden är för läraryrkets professionalisering. I 
oro för att lärarrollen utvecklats till att vara otydlig, menar Lärarnas Riksförbund och 
Lärarförbundet att de yrkesetiska principerna ska främja lärare till att reagera och visa 
sitt fulla ansvar. 

Utifrån detta och den s.k. spaningsuppgiften som genomfördes under delkurs 1 i Pe-
dagogiskt arbete C, där vi uppmärksammade en frånvaro av yrkesetiska samtal och 
resonemang vid vår partnerskola, inspirerades vi till att undersöka detta fenomen på 
ett djupare plan. Även de diskussioner som har ägt rum vid delkursens seminarier har 
påverkat valet av ämne.  

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att i detta examensarbete utföra undersökningen på enbart en gymnasie-
skola och valet av den specifika skolan beror dels på lättillgängligheten för vår del, 
men även det kontaktnät som knutits. Ännu en orsak till undersökningens begräns-
ning är den tidsram som arbetet innefattar och istället för att bara skumma ytan, väl-
jer vi att djupstudera en enskild skola och därigenom tillföra den någonting ur 
skolutvecklingssynpunkt. 

Anledningen till att den frivilliga skolformen, gymnasieskolan, utsågs som under-
sökningsobjekt kan härledas till vårt eget val av framtida lärarprofessionstillhörighet. 

                                                

1 Ragna Fahlander, Etik gör lärare proffsigare, Falukuriren, 6/4-2006 
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Antalet informanter bestämdes utifrån arbetets omfattning och det faktum att vi 
genomförde kvalitativa intervjuer, vilket enligt Jan Trost innebär att man ”[…] är in-
tresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 
att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster…”.2 Med detta menar vi att de 
sex intervjuerna är tillräckligt djupgående för att ge oss det heltäckande material vi 
behöver till arbetet.  

Då begreppet yrkesetik är ytterst omfattande valde 
vi att avgränsa oss genom tre nivåer, där nivå 1 (N1) 
motsvarar ”Arbetsområdet – lärarnas yrkesetik som 
helhet”, nivå 2 (N2) visar ”Arbetets avgränsade frå-
geställningar – applicerbarhet, syfte och diskurs-
aktualitet” och nivå 3 (N3) som till sist förtäljer 
”Intervjufrågor – lärarnas utsagor”.  Figur 1 här in-
till visar denna gruppering och tydliggör också de 
tre nivåernas samhörighet och integration. 

Om vi byter perspektiv på Figur 1 blir vår av-
gränsning tydligare och mer lättförståelig då de tre 
nivåerna åskådliggörs mer enskilt, samtidigt som 
vår arbetsprocess framträder. Vi ser alltså hur vårt arbete fortskridit samt hur nivå-
erna avgränsat och fokuserat oss mot det primära syftet, d.v.s. resultatet. Den streck-
ade pilen symboliserar arbetsprocessens riktning, i den kon som de tre nivåerna utgör 
stommen i. 

 

                                                

2 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Sid. 14, Studentlitteratur, Lund, 2005 
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1.3 Disposition 

Som introduktion till examensarbetet beskrivs de grund- och inspirationstankar som 
startade hela processen och gjorde arbetet möjligt att genomföra. Efter ”Introduktion 
till undersökningsområdet” följer en presentation av arbetets huvudsakliga kärna, 
nämligen undersökningen med tillhörande syfte och frågeställningar. Därefter ges en 
genomgång i hur undersökningen bedrivits.  

Innan arbetets erhållna resultat, tillhörande diskussion och avslutande konklusion 
presenteras, ges en grundläggande litteraturgenomgång angående det aktuella ämnes-
området samt en inblick i arbetets vetenskapliga ansats. Avslutningsvis reflekterar vi 
kring arbetet som helhet. 

Uppsatsens disposition kommer att vara av logisk karaktär där ”[---] man följer nå-
gon form av tankemässig struktur när man presenterar sitt material.” Detta skriver 
Bo Johansson och Per Olov Svedner i boken Examensarbetet i lärarutbildningen 
och menar vidare att denna dispositionslogik ”[---] är ett slags idealform för hur ett 
arbete systematiskt utvecklas från början till slut.”3 De motiverar den logiska 
dispositionen enligt följande:  

[---] Motiveringen för detta skulle då vara följande tankegång: först fun-
derar man på vad man vill ha reda på, sedan tänker man ut hur man skall 
få reda på det, därefter redovisar man vad man fått reda på varefter man 
slutligen, med allt material framför sig, reflekterar kring det.4 

                                                

3 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen, Sid. 74, Uppsala, 1998 
4 Ibid.  
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2 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

I detta avsnitt presenteras vår empiriska undersökning med tillhörande syfte och frå-
geställningar.  

2.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att med hjälp av intervjuer, av fenomenografisk karaktär, 
redovisa några gymnasielärares uppfattningar om deras yrkesetiska principer. Fokus 
ligger på principernas syfte, diskursaktualitet och applicerbarhet.  

Huvudsyftet berör skolutveckling. Vi vill med detta arbete väcka diskussioner kring 
ämnet lärares yrkesetik, men även aktualisera det och öka medvetenheten hos dem 
det berör. 

2.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är: 

ooo   Vad innebär begreppen yrkesetik och lärares yrkesetik för de intervjuade lä-
rarna? 

ooo   Hur är de intervjuade lärarnas uppfattningar om de yrkesetiska principerna 
utifrån dess syfte, diskursaktualitet och applicerbarhet?  

Den första frågan är riktad direkt till deras uppfattningar om själva begreppen. Syftet 
med denna fråga är att få fram deras allmänna åsikter kring yrkesetik, men också yr-
kesetik relaterat till deras yrke. 

Den andra frågan ser vi som ganska bred och allmän. Vår tanke är, att med hjälp av 
den intervjudata vi samlat in, kunna besvara denna fråga. De intervjufrågor vi kom-
mer att ställa till respektive person kommer bl.a. att rikta in sig på deras uppfattning 
om syftet med de yrkesetiska principerna, deras uppfattning om de yrkesetiska prin-
cipernas applicerbarhet till verkliga situationer och deras uppfattning om de yrkes-
etiska samtalen på skolan är levande eller ej. 
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3 METODBESKRIVNING 

Denna del behandlar hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Det ges också en 
bild över undersökningens tillförlitlighet och eventuella brister i utförandet.  

3.1 Urval 

Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar, parallellt med valet av forsk-
ningsansats faller det sig logiskt och godtyckligt att vår teknik för insamlandet av data 
skulle bli i intervjuform. Den kvalitativt inriktade metoden ger oss de djupgående 
svar kring människors uppfattningar vilket en enkätundersökning skulle ha svårt att 
ge oss då vi i en intervjusituation kan omformulera och ställa följdfrågor. Antalet in-
formanter begränsades därför till sex personer p.g.a. den kvalitativa undersöknings-
metoden. 

För att på enklast vis komma i kontakt med så många lärare som möjligt på skolan, 
bad vi vår koordinator vidarebefordra ett informationsbrev via e-post, angående vårt 
examensarbete, till samtliga lärare på skolan. I brevet tillfrågades lärarna om de ville 
delta i vår undersökning och att de i sådana fall uppmanades att ge besked snarast 
möjligt. Se bilaga 1 för Informationsbrev. 

Det urval som gjordes bygger på den enkla principen: ”Först till kvarn…”. De sex 
första lärare som visade intresse inbokades för lämpligt intervjutillfälle. Med detta 
som bakgrund framträder det tydligt att vi inte kommer att lägga vikt vid vare sig ål-
der, kön, ämnesbehörighet eller programanknytning. Urvalet är alltså inget aktivt ut-
fört moment från vår sida, det sker på automatik där respektive lärare beslutar om 
den vill delta eller inte. Det krav vi hade på urvalet var att varje lärare skulle vara 
verksam på vår partnerskola.  

Förfrågan till intervju, som vi skickade ut via e-post, skedde två gånger. Första brevet 
skickades ut vecka 14 och gav oss fem svar. Detta ledde oss till att skicka ett på-
minnelsebrev, vilket vi också gjorde vecka 17, som i sin tur gav oss det sjätte och 
sista svaret. Av de ca 100 verksamma lärare på gymnasieskolan, svarade sju av dem. 
Det svar som inkom som nummer sju, valdes alltså bort utifrån principen ovan; 
”Först till kvarn…”. 

3.2 Genomförande 

Efter några enklare pilotintervjuer för att kontrollera frågornas bärighet vid intervju-
erna, sökte vi upp var och en av våra informanter enligt överenskommelsen som 
skett via e-post. En mycket kort beskrivning av de aktuella informanterna finns att 
beskåda under Bilaga 2. 

Intervjuerna ägde rum vid den aktuella skolan. Vid varje intervjutillfälle klargjordes 
ännu en gång att deras utsagor skulle behandlas fullständigt anonymt och att de fick 
avbryta intervjuerna om så önskades utifall, de skulle uppleva obehag inför att prata 
kring detta ansvarsfulla ämne.  

Till intervjuerna hade vi i förväg förberett några omfattande intervjufrågor som skulle 
främja informanternas frihet i utsagorna. Till dessa förberedda frågor tillkom under 
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intervjuernas gång följdfrågor till intervjupersonerna, dels för att förtydliga de in-
ledande frågorna, då detta behövdes, men även för att kunna undersöka intressanta 
uttalanden närmare. De grundläggande intervjufrågorna finns att beskåda som Bilaga 
3. 

Samtliga intervjuer spelades in på en mp3-spelare och intervjuernas längd varierade 
mellan 15 och 20 minuter. Vid intervjutillfället medverkade vi båda två, en av oss 
ställde frågorna och den andre förde anteckningar och kontrollerade inspelnings-
kvaliteten samt var uppmärksam på att informanterna svarade på frågorna och inte 
gled ifrån ämnet. Då så skedde, insköt denne ”inspelningsansvarige” med någon 
fråga för att dirigera om samtalet. De inspelade intervjuutsagorna transkriberades 
därefter för att möjliggöra vidare analys och bearbetning.  

3.3 Validitet och reliabilitet – att veta vad vi undersöker samt 
dess tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra, vilket gör att vi inte 
bara kan fokusera oss på det ena och låta bli det andra. Validitet – vetskapen om att 
det man undersöker verkligen är det som skall undersökas, samt reliabilitet – vet-
skapen om att man undersöker på ett tillförlitligt sätt, är viktiga begrepp inom den 
vetenskapliga världen.5 

Claes Annerstedt skriver i sin avhandling om validitet utifrån fenomenografi; att lik-
som i andra kvalitativa forskningsansatser upplevs validitetsfrågan som diskutabel, 
vilket bl.a. bottnar i att validitetstänkandet är kopplat till en logisk-empiristisk forsk-
ningstradition, där man företrädesvis diskuterar mätinstrumentens förhållande till det 
reella. Inom den kvalitativa forskningen är det tolkningen som är det primära, d.v.s. 
om de resultat man kommer fram till kan grundas i materialet eller ej. Viktigt är också 
att veta kategoriernas representation av noggrannhet och giltighet angående de upp-
fattningar man funnit i intervjuerna; om de beskrivningskategorier man kommit fram 
till är en rimlig förståelse av materialet.6 

Ytterligare ett validitetsproblem som måste beaktas, är om intervjupersonerna verkli-
gen uttalar sig om samma fenomen, samma ”Vad”-aspekt. Språkgemenskapen som 
skapas under intervjuerna, som utgör grunden, visar att intervjupersonerna hänvisar 
till samma fenomen.7 

Syftet med vår undersökning var att kartlägga vilka olika uppfattningar som existerar 
av ett fenomen. Då intervjuer används som datainsamlingsmetod utgör antalet inter-
vjupersoner en balansgång mellan strävandet på djup i analysen och strävan på att så 
många kvalitativt skilda uppfattningar som möjligt finns med i stickprovet. Detta 
menar vi tyder på en god validitet. Vi anser också att våra intervjufrågor är upp-
byggda på ett sådant sätt att de gynnar och utmärker hög validitet. Med detta menar 

                                                

5 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Sid. 85, Lund, 1994 
6 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet, Sid. 175-176, Göteborg, 1991 
7 Ibid. 
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vi att vi har hållit oss till ämnet och verkligen ställt sådana frågor som endast har med 
deras tankar att göra berörande lärares yrkesetik.8 

En annan central fråga är resultatens kommunicerbarhet, d.v.s. om en annan person 
kan se och förstå det som finns i datamaterialet med hjälp av de beskrivnings-
kategorier som forskaren upptäckt. Reliabiliteten blir då en fråga om hur noggrant en 
medbedömare kan fördela intervjupersonerna över de kategorierna som forskaren 
identifierat.9 

Utgångspunkten för reliabilitetskontrollen är att ett kategorisystem existerar. De 
opartiska medbedömarnas uppgift blir att placera de svarandes utsagor under re-
spektive kategori. Däremot tar inte medbedömarna ställning till om de funna katego-
rierna bäst beskriver materialet. För att interbedömarreliabiliteten skall kunna kon-
trolleras måste självklart såväl ljudband som transkriberade intervjuer finnas till-
gängliga för eventuella medbedömare.10 

För att vi själva skulle kontrollera reliabiliteten under intervjuerna, var vi båda närva-
rande och aktiva under tillfället. Medan en av oss intervjuade de olika personerna satt 
den andra personen bredvid och övervakade inspelningen samtidigt som denne pa-
rallellt granskade intervjusvaren. Denna typ av reliabilitet kallas interbedömar-
reliabilitet, vilket nämns i stycket innan. 

Man skulle kunna beskåda reliabilitetens och validitetens samverkan så här: 

Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. […] Låg reliabilitet ger 
låg validitet. Om min mätning inte är tillförlitlig, hur vet jag då vad jag 
mäter? Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 
För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig.11 

När man använder sig av en kvalitativ forskningsmetod som vi gör, kan det ibland 
vara svårt att uppnå likvärdigt resultat, i och med att resultatet grundar sig på perso-
ners uppfattningar. Reliabilitet bygger på att svaren skall vara tillförlitliga, konse-
kventa och standardiserade. Detta blir i princip omöjligt, då resultatet huvudsakligen 
består av de intervjuades tankar, känslor, beteenden m.m. som kan vara väldigt skif-
tande beroende på deras nya erfarenheter som förändrar och förnyar deras besluts-
grund.12 

3.4 Metodkritik 

Antalet intervjupersoner i vår uppsats landade på siffran sex, vilket vi kan tycka vara 
lite för få. Trots att vi är nöjda med resultatet, kan materialet från de olika intervju-
tillfällena kännas en aning tunt. Om vi hade intervjuat ytterligare två personer hade 
förmodligen ett bredare resultat med fler och vidare perspektiv kunnat redovisas.  

                                                

8 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet, Sid. 175-176, Göteborg, 1991 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Sid. 85, Lund, 1994 
12 Ibid. Sid. 100 ff 
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Under den första intervjun fanns olyckligtvis ett eventuellt störningsmoment då det i 
lokalen, där intervjun ägde rum, huserade ytterligare en lärare. Vi vet inte om resul-
tatet påverkats nämnvärt, men vi valde dock att i fortsättningen utföra intervjuerna 
ostört. Tyvärr pauserades den fjärde intervjun då den aktuella lärarens telefon ringde, 
varvid denne svarade. Intervjun återupptogs omedelbart och påverkades förmodligen 
minimalt.  

Den tredje intervjun blev vi tvungna ta om, då inspelningen aldrig startades på grund 
av brist på uppmärksamhet och felaktigt tekniskt handhavande. Följden av detta 
gjorde utsagorna mindre djupgående och själva principen av att börja en intervju på 
nytt, där känslor, tankar och andra personliga värderingar avslöjas, kan knappast 
frambringa någon positiv effekt.  

Det faktum att vi som skribenter inte inverkar på urvalsprocessen ger undersök-
ningen en objektiv styrka, men samtidigt finns risken att informanternas kunskap, 
medvetenhet och intresse färgar vårt resultat. Vi menar att de lärare som inte är in-
satta i ämnet, kan eventuellt undvika ett deltagande i studien. Detta kan ge ”fel” bild 
av den aktuella skolans medvetenhet i det berörda ämnet. 

Vidare kan urvalstillvägagångssättet medföra en skevhet i utsagorna då informanter-
nas relation till oss som intervjuare kan variera. Skolan är trots allt vår partnerskola 
och vi har en mer personlig relation till några av dem. Vi menar att det kan finnas en 
risk att samtalet/intervjun kan te sig annorlunda om en relation finns sedan tidigare 
mellan informant och intervjuare.  
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4 LITTERATURGENOMGÅNG 

Det här avsnittet ger en teoretisk bakgrund till det aktuella undersökningsområdet. 
De delar som tas upp berör yrkesetik rent allmänt, lärares yrkesetik, professionalise-
ring av läraryrket, diskursaktualitet angående de yrkesetiska principerna samt dess ap-
plicerbarhet till verkliga situationer.  

4.1 Vad är yrkesetik? 

Termen yrkesetik tar sin utgångspunkt i begreppen etik och moral. Etik, som här-
stammar från det grekiska ordet ethos, betyder vana eller sed. Moral, som i sin tur 
härstammar från det latinska ordet mos, betecknar sed, vana, väsende eller natur. För 
att skilja på dessa två synonyma begrepp kan man kalla dem för ”det medvetna 
reflekterandet” och ”oreflekterade handlingsnormer”. Gunnel Colnerud och Kjell 
Granström väljer att beskriva det så här i boken Respekt för läraryrket – om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik: 

[---] Med moral avses ibland de oreflekterade handlingsnormer som 
fungerar i vardagslivet. Moral berör den mänskliga samlevnaden och det 
gemensamma handlandet. Etik har genom sin vetenskapliga ställning, 
som en del av disciplinen filosofi, kommit att beteckna resultatet av det 
medvetna reflekterandet över vad som är rätt och fel i handlandet utifrån 
bestämda sociala värden.13 

Colnerud och Granström menar vidare att moral och etik är djupt integrerade med 
varandra och på enklast vis kan beskrivas och förklaras som att etiken är moralens 
teori. Begreppet moral innefattar de outtalade och icke formulerade normer som styr 
vårt handlande; det praktiska. Alla människor har en moral, oavsett om de reflekterar 
över den eller inte. Dock har inte alla en etik, konstaterar Colnerud och Granström. 
Etik kan ses som de medvetna principer som bildar grund för de normer och värde-
ringar som i grunden styr våra handlingar; vilket med andra ord innebär att etik re-
presenterar den teoretiska delen. Etik kan ses som det abstrakta och teoretiska tanke-
sättet medan moral kan ses som det konkreta och verklighetssinnade beteendet.14 

Termen yrkesetik kan, utifrån ovanstående text, definieras som en förgrening från 
etiken. Yrkesetiken blir ett förfaringssätt att använda etiken inom ett specifikt och 
avgränsat yrkesområde. Angående yrkesmoral skriver Colnerud och Granström att 
den kännetecknas av […] ”en oreflekterad tillämpning av vardaglig moral som en yr-
kesmänniska gör inom sitt verksamhetsområde.”15 

I boken Läraren i etikens motljus skriver Trygve Bergem att etiken skulle kunna 
delas upp i två olika huvuddelar – en som kallas principiell etik och en som kallas 

                                                

13 Gunnel Colnerud och Kjell Granström, Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkesetik, Sid. 

133 ff, Stockholm, 2002 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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speciell etik. Bergem anser att dessa även kan ses som grundvalsetik respektive 
områdesetik, och menar vidare att yrkesetik kan ses och jämföras med områdesetik.16 

Ordet, eller begreppet förhållningssätt, ses ofta som en synonym till etik. Detta skri-
ver Jenny Gren om i boken Etik i pedagogens vardagsarbete och tillägger att etik 
också, till viss del, handlar om att reflektera över sitt förhållningssätt. Vidare menar 
Gren att moral också handlar om förhållningssätt. Hon väljer ändå att skilja 
begreppen etik och moral åt, genom att utveckla och klargöra etik som en persons 
reflektioner över sitt eget förhållningssätt, värden och normer - en reflektion över 
moralen helt enkelt, konstaterar hon.17 

4.2 Lärares yrkesetiska principer 

2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkesetiska principer för lärare. 
En av de bakomliggande orsakerna till detta beslut är att lärare bedriver ett av sam-
hällets allra viktigaste yrken. Fackförbundens ordföranden Eva-Lis Preisz och Metta 
Fjelkner skriver i förordet i bilaga 1, som återfinns i Roger Fjellströms bok Lärares 
yrkesetik, att det stora ansvaret för dagens decentraliserade skola och dess utveckling 
har överförts till lärarna, som också fått ett större inflytande över verksamhetens 
innehåll och arbetsformer. Vidare skriver de: 

Lärarna leder arbetet, utvärderar och bedömer elevens utveckling. De 
etiska principerna beskriver vilka attityder samt vilket ansvar och förhåll-
ningssätt som läraryrket förutsätter.18 

I och med att det i varje lärandeprocess inryms värderingar och etiska ställnings-
taganden, kan man i de etiska principerna återfinna de gemensamma värderingar som 
lärare har och förväntas ha.19 

Preisz och Fjelkner tar upp ytterligare en orsak till det beslut som gjordes, om att 
stadga de etiska principerna; nämligen att principerna är en viktig del i lärarens pro-
fession. 

Att lärare arbetar med sin yrkesetik utgör ett viktigt led i arbetet med att 
bibehålla och stärka förtroendet för lärarkåren och för att skapa garantier 
för en god kvalitet i undervisningen. De yrkesetiska principerna är vidare 
en nödvändig förutsättning för en diskussion om en auktorisation för lä-
rare.20 

Mer om principernas syfte att höja lärarens profession, kan läsas under punkt ”4.3 
Yrkesetik – en väg mot lärarprofessionen?”. 

 

                                                

16 Trygve Bergem, Läraren i etikens motljus, Sid. 49 ff, Studentlitteratur, Lund, 2000 
17 Jenny Gren, Etik i pedagogens vardagsarbete, 2:a upplagan, Sid. 13 ff, Liber AB, Stockholm, 2003 
18 Roger Fjellström, Lärares Yrkesetik, Sid. 225, Studentlitteratur, Lund, 2006 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Här nedan följer Lärares yrkesetiska principer. 

Eleven alltid i centrum 

I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Lärare 
vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val 
och prioriteringar. Lärare möter eleverna både som enskilda individer 
och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till läraryrkets 
komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna som 
individer och som ett kollektiv. 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 

• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga 
utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling 
och förmåga att utveckla kritiskt tänkande 

• alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet 
samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier 

• inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, et-
nisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, 
inte heller p.g.a. förmåga eller prestation 

• stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras 
ansvarstagande för sina studier 

• vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rätt-
visa och därvid motstå otillbörlig påverkan 

• verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och 
med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras syn-
punkter 

• vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra 
information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för ele-
vens bästa 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen 

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. 
Lärare ska på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i 
sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvali-
teten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhälls-
medborgarna. 

Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till 
att göra skolan till en god arbetsplats. 

Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det peda-
gogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsätt-
ningarna för elevernas lärande. 
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Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vi-
dareutvecklar det pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprö-
vade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla 
sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och innehållet i un-
dervisningen. 

Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda 
till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingri-
per om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en 
elevs rättigheter. 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 

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

• ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god 
undervisning och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen 
inom sitt yrkesområde 

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

• påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och hand-
lingar i skola och samhälle som kan skada eleverna 

• respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, 
skyldigheter och ansvar i skolvardagen 

• anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna 

Att upprätthålla lärares yrkesetik 

För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla 
lärare upprätthåller sin yrkesetik. 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning 

• hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels åter-
kommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbe-
tet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår 

• påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom ak-
tivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och 
kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på. 

 

Lärares samhällsuppdrag 

Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande ge-
nerationers grundläggande utbildning och fostran. 
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Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och 
lagar. Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger 
dem, men reflekterar samtidigt över uppdraget satt i relation till de yrkes-
etiska principerna. Lärare arbetar i enlighet med det samhällsuppdrag de 
fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider 
mot dessa yrkesetiska principer.21 

Roger Fjellström skriver att skolan troligen skulle gynnas av att de dolda, eller de 
”implicit yrkesetiska principer” som han kallar dem, görs ”explicita” och att även de 
”[…] normala attityderna, beteende- och verksamhetsformerna i skolan medvetet 
övervägs.” På samma gång påstår han att det finns en ”[…] oartikulerbar yrkesetisk 
kompetens” hos vissa lärare som växt fram genom en lång och invecklad process där 
till exempel ”[…] goda förebilder, egna erfarenheter, eftertankar om framgångar och 
misslyckanden, återkommande samtal med kollegor har betydelse, utan att de kan 
sättas på formel.” Trots de uttryckliga yrkesetiska principerna understryker han rele-
vansen av att det är viktigt att bekänna den tidigare nämnda ”tysta lärarkompeten-
sen.”22 

4.3 Yrkesetik – en väg mot lärarprofessionen? 

Läraryrkets etiska principer är viktiga ur ett professionaliseringsperspektiv. Strävan-
den efter att läraryrket ska professionaliseras och på så vis få högre status grundar sig 
mycket i de tidigare nämnda yrkesetiska principerna som stadgades av de båda lärar-
facken år 2001. 

I detta avsnitt följer en kort genomgång av hur läraryrkets status har sett ut och för-
ändrats genom åren, samt en beskrivning av vad professionalisering är för något och 
om yrkesetik är en väg att gå för att uppnå en profession inom läraryrket. 

4.3.1 Inledande historisk återblick 

En lärares status i samhället har genomgått en mängd olika förvandlingar och från 
1800-talets, av det enkla folket, högt aktade folkskolläraren23 till dagens, ibland förak-
tade, pedagoger är stegen många. Lärarnas anseende har pendlat upp och ned och 
begreppet profession och professionalisering har stundtals varit på tapeten.24 

Ingrid Carlgren och Ference Marton beskriver hur läraryrket genomgått två stadier 
sedan slutet av 1800-talet och att vi nu befinner oss i ett tredje. De kallar dem för 
professionalisering, deprofessionalisering samt reprofessionalisering och beskriver att 
under sent 1800-tal och den inledande hälften av 1900-talet genomgick lärarkåren en 
professionaliseringskamp. En kamp där folkskollärarna aktivt deltog i det officiella 
samtalet kring skolan, frammanade forskare och folkskoleinspektörer samt höll det 

                                                

21 Lärares yrkesetiska principer, Hämtat från http://www.lr.se 
22 Roger Fjellström, Lärares Yrkesetik, Sid. 31, Studentlitteratur, Lund, 2006 
23 Sven G. Hartman, Lärares kunskap – traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, Linköpings 

Universitet, Skapande Vetande nr. 28, 1995  
24 Trygve Bergem, ” Yrkesetik mer än retorik  ”, artikel ur Pedagogiska Magasinet 2002, nr 4, Utgiven av 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt 
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professionella samtalet igång i många tidsskrifter. Denna kamp medförde bl.a. resul-
tat i form av längre utbildning och införandet av pedagogik som vetenskaplig disci-
plin i Sverige. Dock deklarerade den dåvarande ecklesiastikministern25, 1950 att ”[…] 
lärarna inte längre behövde kontakt med vare sig forskning eller teori utan var mest 
hjälpta av konkreta anvisningar för sitt jobb. (Prop. 1950:70)”26 Detta var starten på 
deprofessionaliseringen av läraryrket som skulle pågå under några årtionden. Ända 
fram till mitten av 1980-talet hände egentligen ingenting som kunde förändra lärarnas 
ställning och sociala anseende, i positiv bemärkelse, men i samband med den 
decentralisering som inleddes i den svenska skolvärlden påbörjades en re-
professionalisering. De pedagogiska samtalen tog fart och forskningen fick ny 
energi.27 

4.3.2 Definitionen av en profession 

Den klassiska sociologiska definitionen säger att en profession är ett yrke 
som framförallt kännetecknas av en teoretisk kunskapsbas, lång utbild-
ning, autonomi i yrkesutövandet, kontroll över vilka som släpps in re-
spektive utesluts ur kåren, kontroll över kunskapsutvecklingen inom yr-
ket (kunskapsmonopol) och etiska regler.28 

En yrkesutövare som tillhör en viss profession kan och bör med andra ord inte er-
sättas av någon utomstående, ej professionstillhörande, yrkesutövare. En rörmokare 
kan alltså inte ersätta en läkare på samma sätt som en läkare inte kan ersätta en rör-
mokare. En profession är ett yrke där utövarna anses som experter och professionella 
inom sitt gebit. En profession har ofta en egen kultur och yrkesutövarna ska bi-
behålla en känslomässig neutralitet till sina ”klienter”. Man tillämpar också en univer-
salism gentemot sina klienter, det vill säga att man ska behandla alla lika i sitt ut-
övande och förbli dem trogna.29 

4.3.3 (Yrkes)etikens roll i professionaliseringen 

I förordet till den yrkesetiska plattformen som Lärarnas Riskförbund och Lärar-
förbundet arbetat fram skriver Metta Fjelkner och Eva-Lis Preisz följande: 

Lärares etiska principer är en viktig del av lärarens profession. Att lärare 
arbetar med sin yrkesetik utgör ett viktigt led i arbetet med att bibehålla 

                                                

25 Föråldrad benämning på utbildnings- och kulturminister. Uppslaget i BONNIERS SVENSKA ORDBOK, 

Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm, 2002 
26 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon, Sid. 106, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 

2001 
27 Ibid. Sid. 107 
28 Ibid. Sid. 105 
29 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, Sid. 34, Studentlitteratur, Lund, 2006 
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och stärka förtroendet för lärarkåren och för att skapa garantier för en 
god kvalitet i undervisningen.30 

En avsikt med införandet av de yrkesetiska principerna är alltså att premiera och 
stärka lärares anseende i samhället. Man vill också kunna visa att lärare har en be-
stämd etik att efterfölja i sitt yrkesutövande och att detta i sin tur ska garantera en 
viss kvalitet i skolorna. Lärare och tillhörande fackförbund är eniga om att statusen 
på yrket bör höjas och som tidigare nämnts är införandet av en särskild yrkesetik en 
del i denna professionstanke.31 Göran Collste beskriver också detta fenomen som att 
”De flesta yrken med självaktning har idag sin egen yrkesetiska kod. Det gäller t.ex. 
ingenjörer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, psykologer och socialarbetare.”32 
Han speglar och motiverar också det som Metta och Eva-Lis eftersträvar i sina tan-
kar, att en yrkesetisk kod hos en yrkesgrupp blir en form av en varudeklaration till 
omgivningen och samhället.33 

Denna diskussion kring införandet av de yrkesetiska principernas införande ur pro-
fessionaliserings- och statusperspektiv, har mångt och mycket diskuterats och i bl.a. 
Pedagogiska Magasinet nr 4 2002 kan följande läsas: 

Det tredje argumentet för att utveckla och synliggöra lärares yrkesetik är 
av facklig karaktär: nämligen förtroendet för lärarkåren. Etablerade pro-
fessioner har i allmänhet dokumenterat sina yrkesetiska normer, det vill 
säga sina idéer om hur ett gott utövande av yrket ser ut och de restriktio-
ner man själv ålägger sig, i någon form av etisk kod. Denna fyller, för-
utom de ovan nämnda syftena, också syftet att skapa eller upprätthålla 
allmänhetens förtroende för professionens medlemmar. Ett starkt för-
troende kan ge fackliga vinster i form av ett starkare förhandlingsläge. 
Professionen kan övertyga omgivningen om sitt seriösa sätt att ta sig an 
yrkets etiskt svåra utmaningar.34 

Roger Fjellström tydliggör i sin diskussion kring lärares yrkesetik hur den verksam-
hetsetiska sidan får en stark klientorientering och hur ett ledord i denna är trohet 
gentemot eleverna.35 Något som det tidigare resonerades kring i avsnittet, ”4.3.2 
Definitionen av en profession”. 

4.4 Applicerbarheten och dess dilemman 

Katta Nordenfalk skriver att de yrkesetiska principerna är av en mycket abstrakt ka-
raktär och det är just detta som ger dem dess styrka samtidigt som det kan medföra 
en svaghet. Möjligheten att diskutera kring principernas innebörd och struktur skapar 

                                                

30 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, Sid. 225, Studentlitteratur, Lund, 2006 
31 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon, Sid. 105, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 

2001 
32 Göran Collste, Inledning till etiken, 2:a uppl., Sid. 94, Studentlitteratur, Lund, 2002 
33 Ibid. 
34 Gunnel Colnerud, ”Den kollegiala paradoxen”, artikel ur Pedagogiska Magasinet 2002, nr 4, Utgiven av 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt 
35 Roger Fjellström, Skolområdets etik – En studie i skolans fostran, Sid. 134, Studentlitteratur, Lund 2004 
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ett större etiskt kunnande hos aktiva lärare på samma sätt som storheten innebär att 
andra drar sig för att samtala kring dem.36  

Roger Fjellström och Gunnel Colnerud konstaterar även de, att en yrkesetisk kod 
inte bör ses som beslutsfattande lagar och modeller. 

[---]Det är nämligen utopiskt att förvänta sig att en yrkesetisk plattform 
ska vara en precis och enhetlig uppsättning principer som alltid kan tala 
om för lärare vad de bör göra.37  

En etisk kod kan inte läsas som man läser en lag, där varje paragraf anger 
en gräns för rätt eller fel handling, vilket medför att man kan fria eller 
fälla. […] en etisk kod i stället kan användas för att väga mellan olika 
etiska hänsyn och därmed olika handlingar.38 

I diskussionen kring yrkesetiska principernas vara eller icke varande tydliggör Per Ar-
neberg sin synpunkt på plattformens motiv och syfte. 

Det viktiga är inte att få färdiga svar, något slags facit, […]. Det viktiga är 
att få till stånd en medvetenhet och ett kontinuerligt samtal om de svåra 
frågor det handlar om.39 

De yrkesetiska principerna är således ett mycket allmänt formulerat regelverk som 
ska kunna appliceras i allt en lärare företar sig i sin professionsutövning. Detta till 
trots uppstår situationer där de etiska principerna sätts på prövning. Situationer där 
några av ledorden inte strävar i samma riktning eller rent av motsäger varandra. Nazif 
Mayi ger ett exempel i raden av alla de dilemman som faktiskt kan uppstå, och upp-
står, i skolan idag. 

Men pojken var fortfarande rädd varje gång vi diskuterade läxor. Han be-
rättade att pappan som hjälpte honom med läxorna aldrig var nöjd med 
resultatet. De bråkade om läxorna och han sa att han var rädd för sin 
pappa. Min strategi som även var skolans, var att han skulle få det antal 
läxor han själv tyckte var lagom. […], vilket var en grundläggande förut-
sättning för hans vidare utveckling. Men pappan blev svartsjuk på de 
goda relationerna mellan pojken och skolan. En gång kom han in i klass-
rummet utan förvarning och ställde krav på mer läxor för sonen. [---] 
Pappan var envis och skrev långa brev varje dag och ville att pojken 
skulle ha mer läxor. Jag gav inte efter och fortsatte med mitt arbete. [---] 
Till sist ställde han krav på pojken att han måste välja mellan ha förtro-
ende för honom eller för skolan. Då började lojalitetskonflikten synas 
tydligt hos pojken som mådde allt sämre.  

                                                

36 Katta Nordenfalk (red.), Etik i princip och praktik – en antologi om lärares yrkesetik, Fälth & Hässler, 

Värnamo, 2004 
37 Roger Fjellström, ”Läraryrkets sammansatta etik”, artikel ur Pedagogiska Magasinet 2002, nr 4, Utgiven av 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt 
38 Gunnel Colnerud, ”En etisk kod blir aldrig färdig”, Tagen ur Katta Nordenfalks (red.) Etik i princip och 

praktik – en antologi om lärares yrkesetik, Sid. 156, Fälth & Hässler, Värnamo, 2004 
39 Per Arneberg, ”Samtal viktigare än dokument”, artikel ur Pedagogiska Magasinet 2002, nr 4, Utgiven av 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt 
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Som lärare undrade jag om jag gjort rätt i min yrkesutövning eller gått 
över gränsen och brutit mot de etiska principerna när jag inte lyckats 
bygga upp ett förtroendefullt förhållande till pappan som tvärtom, nu 
istället såg mig som en konkurrent.40 

I andra lägen kan de etiska riktlinjerna vara tydliga i vad som ska göras, men den ak-
tuella situationen/dilemmat kan ändå vara problematisk och Gunnel Colnerud näm-
ner i sin artikel ”Den kollegiala paradoxen” hur många lärare upplever svårigheten i 
hur man ska handskas med kollegor som uttrycker sig illa och opassande kring elever. 
Yrkesetiken är tydlig, men svårigheten tycks ändå stor.41 

4.5 Diskursaktualitet 

I Sverige har läraryrket funnits i många år och det har utövats av en mängd olika 
människor och personligheter. De pedagogiska verktygen har varierat genom åren, 
men också mellan skolornas olika verksamheter och inriktningar.42 Inte förrän 2001 
stadgades en gemensam yrkesetik för lärarna och frågan blir då; hur har den etiska 
jargongen hos lärarna varit innan? 

Roger Fjellström skriver att den etik som funnits och i många fall återfinns bland lä-
rare idag, har utvecklats i samband med själva yrkesutövandet. Etiken har blivit en 
del i lärares sätt att arbeta och den har formats utifrån önskvärda karaktärsdrag och 
värderingar som ansetts passande och ibland självskrivna. Lärares etik har funnits ”i” 
skolornas väggar. Helt enkelt en naturlig och självklar del i skolornas vardag där den 
har varit i ett praktiskt tillstånd.43 

Införandet av de yrkesetiska principerna placerade istället lärarnas etik ”på” väggarna 
och den enade kåren i ett gemensamt sätt att tänka kring deras etiska förhållningssätt. 
Den försatte yrkesetiken i ett mer uttryckligt tillstånd istället för det tidigare prak-
tiska.44 

Fjellström menar också att det praktiska tillståndet medför en viss problematik då 
denna form inte är reflekterad kring och ej heller gemensamt vedertagen från högre 
instans, för att kunna innefatta det stora kollektivet. Det praktiska tillståndet av yr-
kesetiken blir ofta något som omfattar lärarna på en viss skola eller i en region och 
Fjellström utvecklar detta utifrån konceptet ”det normala”.  

[---] Vad det normala utgörs av varierar med omständigheterna. Jag ska 
urskilja tre olika typer av normaliteter…  

                                                

40 Nazif Mayi, ”I kläm mellan två kulturer”, Tagen ur Katta Nordenfalks (red.), Etik i princip och praktik – 

en antologi om lärares yrkesetik, Sid. 60, Fälth & Hässler, Värnamo, 2004 
41 Gunnel Colnerud, ”Den kollegiala paradoxen”, artikel ur Pedagogiska Magasinet 2002, nr 4, Utgiven av 

Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt 
42 Montessoritidningen 2001, nr. 3, ”Samtal med Ingegerd Wärnersson”, Hämtat från 

http://www.montessoriforbundet.a.se 
43 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, Sid. 28, Studentlitteratur, Lund, 2006 
44 Ibid. 
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Den första normaliteten är opersonliga mönster av de för lärarrollen 
normala positiva och negativa attityderna. Mönster av attityder kan 
byggas avsiktligt, men de formas ofta genom mångas känslor, reaktioner 
och val under de villkor som råder där man verkar. […] vederbörande 
går in i en viss yrkesroll i en bestämd miljö. En beteendevetare skulle här 
tala om yrkessocialisering. 

De båda andra normaliteterna är likaså aspekter av yrkessocialisering, 
nämligen de individuella beteendeformerna och de kollektiva verksam-
hetsformerna. Till de individuella beteendeformerna kan exempelvis 
höra att man håller en kollega om ryggen när det behövs, att man inte tar 
strid med rektorn, […] eller att man är negativ mot elever som upplevs 
som ouppfostrade. [---] De utgör hur en lärare ”bara gör” i olika 
sammanhang, vare sig vederbörande gillar det eller ej. Det är fråga om 
oreflekterad anpassning av beteendet till rådande omständigheter och 
befintlig lokal skolkultur.  

Den tredje normaliteten utgörs av verksamhetsformerna. De handlar om 
de normala beteendemönstren på den kollektiva, organisatoriska nivå. 
De är sätten ” hur vi jobbar på den här skolan” i olika sammanhang, vare 
sig man gillar det eller ej. Det kan exempelvis vara att rektor knyter till 
sig en av honom eller henne utvald rådgivande grupp bland de 
inflytelserika lärarna, eller att lärare som är gamla i gården har 
tolkningsföreträde på möten framför nyutexaminerade lärare…45 

Arbetet med etiken i lärarnas yrkesutövande tycks vara problematiskt med utgångs-
punkt i ovan gjorde resonemang, men Jenny Gren beskriver hur några skolor arbetat 
med detta konkret i sin vardag.  De har själv utarbetat riktlinjer på hur just deras 
skola skall förhålla sig till sina elever och på ett mer levande sätt diskuterat och reso-
nerat sig fram till tankesätt. Därefter har de också kommenterat dessa riktlinjer och 
kompletterat varje del, för att på så vis konkretisera de stundtals ytterst allmänna 
riktlinjerna.46  

Det finns alltid en risk med etiska riktlinjer, att de blir alltför allmänt 
formulerade och på så sätt upplevs till intet förpliktigande. Den reflek-
tionen är lätt att göra när man läser etiska riktlinjer som bransch-
organisationer antagit. Om man då arbetar fram riktlinjer i en mindre 
grupp som i en förskola, skola eller ett arbetslag kan man tillåta sig att 
riktlinjerna blir mer omfattande för att på så sätt bli mer levande.47  

Samtalet kring etiken i skolan är en, enligt Fjellström, förutsättning för att skolan ska 
utvecklas och att lärarna ska bli bättre i det avseendet att fatta snabbare och bättre 
etiskt godtagbara beslut. Diskussioner och utbyte lärare sinsemellan och inom 
arbetslagen medför att de olika parterna och yrkesutövarna kan tillgodogöra sig erfa-
renheter som de egentligen inte har. De kan lära av varandra.48  

                                                

45 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, Sid. 28 ff, Studentlitteratur, Lund, 2006 
46 Jenny Gren, Etik i pedagogens vardagsarbete, 2:a upplagan, Sid. 193, Liber AB, Stockholm, 2003 
47 Ibid. 
48 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, Sid. 207 ff, Studentlitteratur, Lund, 2006 
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Dessa samtal och interaktioner, där lärares yrkesetiska principer stöts och blöts, är en 
förutsättning för att hålla dem levande, aktuella och användbara.49 

                                                

49 Katta Nordenfalk (red.), Etik i princip och praktik – en antologi om lärares yrkesetik, Sid. 11, Fälth & 

Hässler, Värnamo, 2004 
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5 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Det här kapitlet redogör vår ansats; det vill säga hur vi har förhållit oss till vårt arbete, 
rent vetenskapligt. I slutet av kapitlet tas även den etiska aspekten av forskning upp.  

5.1 Fenomenografi 

Vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet utformades fenomenogra-
fin på 1970-talet under ledning av forskarna Ference Marton och Lennart Svensson 
som efter några års arbete kom att få sällskap av Lars Owe Dahlgren och Roger 
Säljö.50 Denna forskningsansats kom sedan att sprida sig till andra pedagogiska 
institutioner under 80-talet och då främst till Lund och Linköping. 

Uppkomsten och grunden till fenomenografin har sitt ursprung i den forskning som 
fokuserade på inlärningspsykologi. Ett forskningsområde som hittills varit under po-
sitivismens granskande mikroskop. Ett område som genom kvantitativa undersök-
ningar strukturerats upp i regler och beskrivande mönster. Fenomenografin blev så-
ledes en motpol med sin kvalitativa metodologi till tidigare utförd forskning inom 
området och öppnade en ny dörr för inblick i inlärningspsykologin. Utifrån denna 
grund, som en inlärningspsykologisk forskningsinriktning, utvecklades därefter fe-
nomenografin alltmer till att studera hur människor uppfattar aspekter och företeel-
ser i sin omvärld. Slutligen har nu ännu en gren inom den fenomenografiska forsk-
ningen trätt fram. Den didaktiskt orienterade forskningsinriktningen har tagit allt 
större plats och är i dags dato den mest utbredda av de nämnda fenomenografiska 
grenarna.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

50 Michael Uljens, “On the philosophical foundations of phenomenography”, Tagen ur  Dall´Alba G, 

Hasselgren B, Reflections on Phenomenography – Toward a Methodology?, Göteborg, 1996, Sid. 7 
51 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Sid. 114-115, Lund, 1994 
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5.1.1 Sambandet mellan fenomenografi och fenomenologi 

Som namnet antyder har fenomenografin en stark samhörighet med den ursprungliga 
filosofin fenomenologi.  

Fenomenografin knyter särskilt an till den franske fenomenologen Mau-
rice Merleau-Ponty som poängterar att människan lever i en värld som 
ständigt på nytt ”bildas” när vårt medvetande gör sina gestaltningar av 
objekten.52 

Denna tankegång kring människors medvetande är också något som Cohen, Manion 
och Morrison åskådliggör i deras beskrivning av de fenomenologiska forskarnas 
grundläggande och filosofiska utgångspunkt. Trots den spridning som förekommer 
inom denna forskningsansats är forskarna dock eniga om de filosofiska grund-
tankarna.53 

Steinar Kvale behandlar det fenomenologiska förhållningssättet i sin bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun och tydliggör på ett föredömligt sätt essensen i den 
fenomenologiska/fenomenografiska tankegången. 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt 
som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, 
uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar 
dem.54 

Dock ska det klargöras att fenomenografin som forskningsmetodik inte kan härledas 
och knytas till fenomenologin som ursprung. Fenomenografin är inte applicerbar på 
någon av fenomenologins olika inriktningar55 utan ska snarare ses som ett empiriskt 
angreppssätt till pedagogisk forskning.56 

Detta kan verka motsägelsefullt men det är viktigt att poängtera att fenomenografin 
som forskningsmetodisk ansats inte härstammar ur fenomenologin och dess filosofi-
lära. Däremot ska det tydliggöras att fenomenologin anses kunna användas som teo-
retisk referensram för att grundlägga fenomenografiska ansatser och idéer. Det finns 
aspekter i de båda som liknar varandra men samtidigt finns där även påtagliga skill-
nader som exempelvis det faktum att när fenomenologin blir empirisk söker den det 
gemensamma medan fenomenografin finner intresset i variationen bland de under-
sökta uppfattningarna. Vidare skiljer de sig vad beträffar forskarens beskrivningar. 
Fenomenologen åskådliggör sina egna uppfattningar, upplevelser och tolkningar av 

                                                

52 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet¸ Sid. 158, Natur och Kultur, 1999 
53 Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison, Research Methods in Education, (5:e uppl.) , Sid. 23, 

London, 2000 
54 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Sid. 117, Lund 1997 
55 Som vi valt att inte redovisa i denna skrivelse 
56 Michael Uljens, “On the philosophical foundations of phenomenography”, Tagen ur Dall´Alba G, 

Hasselgren B, Reflections on Phenomenography – Toward a Methodology?, Sid. 103, Göteborg, 1996 
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de fenomen som visar sig, medan fenomenografen har sin utgångspunkt i att redo-
göra för andra människors tankar kring en aspekt eller företeelse i världen.57 

5.1.2 Vad innebär fenomenografin som ansats? 

Den innebär, mycket kortfattat summerat, en beskrivning av hur saker och ting ter 
sig för människor. Med fenomenografin studerar man alltså exempelvis elevers, stu-
denters och lärares uppfattningar precis som de är. Vare sig de är korrekta eller full-
komligt felaktiga.58 Denna kvalitativt inriktade empiriska forskningsansats gör därmed 
inga anspråk på att beskriva frågan hur något ”egentligen” är beskaffat, utan det cen-
trala är de olika människornas beskrivningar av det studerade fenomenet.59 Ett feno-
men tar ofta olika uttryck beroende på vem som beskådar eller medverkar. Ett exem-
pel kan vara intilliggande bild:60 

Vad ser du, som läsare, när denna bild beskådas? Det 
finns nämligen möjlighet att se fler olika mönster i 
denna samling av linjer, men dock bara ett i taget. 
Olika personer ser ofta olika mönster vid första an-
blicken och denna variation i uppfattning av fenome-
net är essensen i fenomenografin. 

Dessutom illustrerar detta exempel också hur en en-
skild person kan uppfatta en specifik företeelse på 
flera olika sätt. Dels kan vi se den hexagon med tre 
diagonaler som bilden föreställer men även sex tri-
anglar sammanknutna vid spetsarna, eller är det en tredimensionell bild av en kub 
som vi ser? Den fenomenografiska ansatsen vill i detta exempel beskriva hur perso-
ner ser denna bild. Vad ser de när de tittar på bilden? Inte varför de ser det de ser, 
eller hur det kommer sig att de ser just det utan helt enkelt vad de ser. 

Det mest lämpliga tillvägagångssättet vid dessa undersökningar blir då således inter-
vjuer. Intervjuer som antar en mycket fri struktur där det essentiella blir informanter-
nas personliga uttryck och utsagor. Strukturen och ”samtalets” innehåll samt karaktär 
kan dock styras av intervjuaren för att optimera och avgränsa det studerade fenome-
net.61 

Denna ansats kan sägas vara induktiv till sin karaktär då den ofta försöker skapa mo-
deller och teorier ur data genom beskrivningar av ”försökspersonernas” utsagor.62 

                                                

57 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Sid. 116, Lund, 1994 
58 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet¸ Sid. 157, Natur och Kultur, 1999 
59 Claes Annerstedt, Idrottslärarna och idrottsämnet, Sid. 171, Göteborg, 1991 
60 Thomas Kroksmark, Fenomenografisk didaktik, Sid. 234, Göteborg, 1987 
61 Staffan Larsson, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Sid. 26 ff, Studentlitteratur, Lund, 1986 
62 Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison, Research Methods in Education, 5:e upplagan, Sid 4-5, 

London, 2000 (Se även Thomas Kroksmark, 1987, Sid. 227) 
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5.2 Vetenskaplig ansats 

Med bakgrund till nyligen gjorda beskrivning av fenomenografin kommer vi i efter-
följande avsnitt i arbetet att, i stora drag, beskriva hur vi nyttjar denna forsknings-
ansats i vårt arbete genom att anamma de grundläggande grundstenarna i ansatsen. 

Utifrån de intervjuutsagor vi erhållit sker en redovisning och systematisering av in-
formanternas uppfattningar kring det studerade fenomenet. De olika informanternas 
varierade uppfattningar kommer att vara grunden till arbetets stomme och syftet är 
att redovisa de olika uppfattningarna enligt fenomenografins regler och inte göra 
djupa analyseringar till varför de människorna tänker som de gör. Det är uppfattning-
arna i sig som är det intressanta och inte orsaken bakom. Vi söker alltså inte svaren 
på varför lärare ser på yrkesetik på olika sätt utan vi 
undersöker och redovisar bara den eventuella 
variationen som finns. 

En fundamental arbetsordning och grundande 
tillvägagångssätt inom fenomenografin kan 
beskrivas med intilliggande bild63 och med 
utgångspunkt i denna har vår undersökning och 
uppsats därefter tagit form.  

Vår avgränsning och val av företeelse kommer att 
vara lärarnas syn på yrkesetiken och vi har då även 
bestämt oss att fokusera på olika aspekter av detta 
begrepp. Dessa aspekter är syftet, diskurs-
aktualiteten och applicerbarheten kring de yrkes-
etiska principerna. Detta blir vår urskiljning och an-
greppspunkt till arbetets undersökning, men det 
kommer också vara grunden till våra beskrivnings-
kategorier vid resultatbearbetningen. 

Därefter sker då intervjuerna och dessa är av en 
mycket fri form där intervjuaren intar en relativt 
passiv roll. En roll som ska gagna informanternas 
utsagor. Det väsentliga i intervjuerna blir utsagorna 
och med bakgrund i fenomenografin är det de inter-
vjuades egna uppfattningar som är av intresse. Vi 
kommer alltså inte att analysera och värdera utifrån 
oss själva utan det som sägs vid intervjutillfällena 
ligger till grund för arbetet. En transkribering sker 
sedan av intervjuerna och därefter djupläses inter-
vjuerna och analyseras för att finna och utläsa de 
olika uppfattningarna utifrån de beskrivnings-
kategorierna som gjorts. Vilket åtföljs av en redovis-
ning av dem. 

                                                

63 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Sid. 122, Lund, 1994 
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5.3 Forskningsetik 

Vid kvalitativa studier där intervjuer används är det viktigt att följa vissa restriktioner, 
berörande de etiska ställningstagandena och det etiska ansvar som vilar på forskarens 
axlar.  

Som forskare är det brukligt att informera intervjupersonen vid det inledande 
kontakttillfället om vem man är, vad man har för syfte med intervjun och vilken roll 
den aktuella personens utsagor kommer att ha i det slutliga arbetet. Här är det också 
sedvanligt att informera huruvida personens intervju kommer att vara anonym eller 
ej, något som också kommer att delges vid det aktuella intervjutillfället. Där kommer 
också forskaren ånyo legitimera och presentera sig för att sedan återigen meddela 
intervjupersonen den inledande och fullständiga informationen kring arbetet.64  

Ytterligare en etikettaspekt är hur mycket som redovisas om den aktuella undersök-
ningsgruppens bakgrund och härkomst. Det vill säga om en arbetsplats, skolmiljö el-
ler liknande är objektet för undersökningen bör dennes namn eller beskrivning hem-
lighållas för att undvika möjligheten att efterforska och utröna vem/vilka som bidra-
git med information kring den aktuella platsen.65 

 

                                                

64 Patel, Runa och Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Sid. 63, Lund, 1994 
65 Ibid. 
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6 RESULTAT 

Med utgångspunkt i vår tidigare redovisade litteraturgenomgång kommer vi att foku-
sera och strukturera upp vår resultatredovisning utifrån varje enskild intervjuperson 
och dennes utsagor. Utifrån fenomenet som vi studerat har vi då urskiljt några speci-
fika aspekter av detta fenomen och det är det som vår litteraturgenomgång åter-
speglar. Vi kommer alltså att behandla personerna var för sig, och i dessa redovis-
ningar kommer litteraturgenomgångens innehåll, d.v.s. de yrkesetiska principernas 
syfte, applicerbarhet samt diskursaktualitet, agera som strukturella ledstjärnor. Lärar-
nas allmänna uppfattning av principerna kommer också att framföras. 

Vi kommer i följande textdel att beskriva och presentera varje enskild informant ge-
nom att sammanfatta och precisera de aktuella uppfattningarna angående det stude-
rade fenomenet. Vi vill mena att detta är det enklaste och tydligaste sättet för läsaren 
att få en inblick i de verksamma personernas syn på sin egen yrkesetik. 

Resultat och tolkning har vi valt att väva samman, enligt Patel och Davidsons Forsk-
ningmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersök-
ning66, för att skapa en sammanhängande och lättförståelig text kring varje person. Vi 
kommer alltså att ange några utsagor från informanterna, som är av intresse utifrån 
tidigare angiven systematisering, för att sedan tolka dessa. 

 

6.1 Intervjupersonernas uppfattningar kring deras yrkesetik 

6.1.1 Lärare A 

6.1.1.1 Allmän uppfattning 

När vi visade upp foldern Lärares yrkesetik67 för denna lärare, fick vi gensvar på att 
han kände igen den. Han beskriver yrkesetik, rent generellt, som ett förhållningssätt 
gentemot de personer man har omkring sig i en undervisningssituation. 

Lärare A´s uppfattning om principerna är av positiv karaktär: 

[---] Likaså i skollagen så står det ju klart och tydligt och jag tycker inte 
att det är något fel i det. Jag tycker att det är rätt bra. 

Vidare frågas om de yrkesetiska principerna är viktiga, varvid han svarar: 

Ja. Det är väl bara det att båda parter bör kanske läsa på dom där. Lite 
tätare intervaller än man kanske gör idag. För att… Jag är då helt säker 

                                                

66 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Sid. 111, Studentlitteratur, Lund, 1994 
67 Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, Lärares Yrkesetik, Stockholm, 2001 



 31 

på att man inte har helt hundra koll på det där. Vare sig från arbetsgivar-
sidan och inte från arbetstagarsidan heller. För att man… När man gör 
avtal eller gör överenskommelser på skolor och sånt där… tror jag inte 
att man tittat riktigt i den där lagtexten riktigt helt. 

Utifrån denna utsaga får vi två uppfattningar; varvid den ena är att lärarens inblick 
och kunskap om det berörda området är relativt vag, eller att han missförstod vår 
fråga. I slutet av svaret tillägger han dock att han tror att principerna gynnar elevers 
rättigheter till särskild undervisning och hänvisar också till Skollagen.  

[---] För att dom ska kunna klara målen och dom som behöver ha särskilt 
stöd får ju inte det i den utsträckning som dom ska ha. Men tittar man 
då… Jag vet inte om det står i det där häftet så står det ingenting om det 
kanske, men i skollagen står det ju det att: om man behöver stöd, särskilt 
stöd så ska man få det enligt lag. Men det vet ju kommunerna dribblar 
med det. 

Hans utsaga här ovan kan, till viss del, kopplas till de yrkesetiska principerna, under 
avsnittet ”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning”. Här står det i sista punkten att 
läraren ska ”anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna”.68 

På frågan om det kan finnas några problem med principerna, svarade Lärare A att 
han inte tycker att det finns några bekymmer alls, utan anser dessa som goda. Han 
kopplar principerna till andra styrdokument som Skollag, läroplaner m.m. och menar 
att de är ganska lika, dock påpekar han att vissa av punkterna i de yrkesetiska princi-
perna borde skrivas om till att passa fler av dem som är berörda eller insatta på annat 
sätt.  

6.1.1.2 Plattformens syfte 

Angående principernas syfte tycks lärarens uppfattning vara relativt klar: 

Ja… Det är väl… Det är väl ett sätt att tänka till så att man… man inte 
sätter elever i en dålig dager. Man får räkna med att alla elever är olika. 
En del kommer från artade förhållande och en del ifrån mindre artade 
förhållanden. Och då kan man ju säg så att… Har man inte en etik, alltså 
ett mål med sin etik då, då kan det vara lätt att man säger fel. [---] Men 
man kan ju aldrig vara hundra procent i sina tankar. Alltid slipper det väl 
ut nånting som, nån groda. Det hör ju till också. Det är ju faktiskt så vi… 
vi är ju vanliga människor i grund och botten. Vi är ju inga robotar. 

Vi ser också att de yrkesetiska principerna inte ses som lagtext utan mer som rikt-
linjer och stöd för honom i hans förhållningssätt. 

6.1.1.3 Diskursaktualitet 

Vid frågan om hur mycket det samtalas kring yrkesetik på skolan tycks läraren vara av 
en tydlig uppfattning.  

                                                

68 Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, Lärares Yrkesetik, Stockholm, 2001 
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Jag har efterlyst det. Att vi skulle ha en pedagogisk debatt. Vi har haft 
det. Det har vi. Men sen är det ju frågan hur mycket man ska hinna med 
också. [---] Vi har ju SANT, som vi säger. [---] Sexualitet Alkohol Nar-
kotika och Tobak. Det förkortar man SANT-undervisning då. Och i det 
så innefattar det en hel del etik då. Hur man, ja… man är mot sin nästa 
och hur man tar hand om varandra. Om det är bra eller inte. Alltså vär-
deringar för och emot alkohol, narkotika tobak och sex då. Öh… ja, un-
gefär så.  

Med utgångspunkt i hans resonemang kring SANT förefaller det sig som att han ser 
yrkesetik och etik som något gemensamt, vilket det i skolan ska undervisas i. Med 
andra ord försvinner lärarens centrala roll i sammanhanget som objekt inför yrkes-
etiken och blir istället en lärare i ”ämnet” etik.  Etik i sig blir något som förmedlas i 
klassisk undervisningsform. 

Hans reaktion på principernas införande verkar vara kopplat till skolans förhållande 
och intresse för yrkesetiken.  

[---] På den här skolan diskuterades det inte så mycket. Alltså inte kollek-
tivt. Jag tror nog att det gick ganska oförbisett om man säger så. 

Ytterligare en utsaga som visar på den inaktivitet kring yrkesetik som råder är föl-
jande:  

Finns det några andra sätt ni diskuterar det på. Alltså olika metoder 
eller tillvägagångssätt som ni tar upp yrkesetiken på? 

Ja, det kan vara. Man kan ta upp det… en fråga då i ett arbetslag till ex-
empel. Det är väl där som man kanske kan gå lite mer på djupet och inte 
bara ytkunskap utan man kan gå ner… Man kan ta ett sånt här häfte och 
diskutera det i en grupp då. 

Har ni gjort det då? 

Nej, vi har inte gjort det i vårat arbetslag men man kan göra det. [---] 
Visst… men…jag tycker väl att man… att man ska kunna föra ett bättre 
pedagogiskt samtal än vad man gör idag. Idag kanske det blir bara det 
här eftersom det är ett pressat tempo. 

6.1.1.4 Dess applicerbarhet 

Angående principernas applicerbarhet, anser Lärare A att de är fullt möjliga att till-
lämpa. I intervjun säger han att det är någonting som sker varje dag i hans arbete och 
att det också kan kopplas tillbaka till det som han berättade om tidigare; nämligen att 
det egentligen handlar om ett förhållningssätt till elever och kollegor. På frågan om 
det kan uppstå eventuella problem, svarade han att vissa starka åsikter, som till ex-
empel rasism, främlingsfientlighet eller liknande, hos specifika elever, kan orsaka 
några enstaka små bekymmer, men att det annars inte är några direkta problem. 

[---] Man får ha sin egen tanke och sin egen åsikt, men man behöver inte 
pracka på den på någon annan och man måste inte utsätta någon för hot. 
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Om jag tycker du är gul och ful och använder glasögon och pipskägg, så 
behöver inte jag tracka dig för det. Jag kan ha den men jag ju liksom 
inte… Jag får inte säga den till dig och så ska du ta illa vid dig. Då har 
man ju gått över gränsen.  

Lite längre fram i samma utsaga finner vi tecken på tidigare erfarenheter hos honom 
som tyder på att han vet hur han ska agera i den här typen av situationer.  

[---] Men vi tar upp sånt till diskussion och så ventilerar vi det. Vi kan ju 
inte säga såhär: ”jag tycker att du har helt fel”. Det kan man ju göra, men 
då har man ju kommit till den diskussionen där man måste ta ställning 
för och emot, svart och vitt då. Men det är inte ofta man behöver dra det 
så fruktansvärt långt utan man kan ventilera i gruppen och ha sina åsik-
ter, sen får ju den som starta diskussionen värdera sin egen åsikt då. Utan 
att den andra delen av gruppen säger nånting då. Det brukar vara mest 
effektivt att göra så. 

6.1.1.5 Sammanfattning av Lärare A 

För Lärare A är de yrkesetiska principerna ett sätt att förhålla sig till sina elever men 
han ser också det som sin uppgift att undervisa eleverna i ett etiskt tänkande. Detta 
etiska tänkande tycks, för honom, komma ur de yrkesetiska principerna. Principerna 
är med andra ord något som skall förmedlas och plattformens tilltänkta fokusgrupp 
flyttas från att ha varit lärarna till att istället innefatta eleverna. 

Skolans samtal kring ämnet upplever han som något bristfälliga och frånvarande.  

Han är positivt inställd till den yrkesetiska plattformen och anser att den har god 
verklighetsanknytning och är tillämpbar. Han ser yrkesetiken som ekvivalent med sitt 
eget förhållningssätt som lärare. 

6.1.2 Lärare B 

6.1.2.1 Allmän uppfattning 

Denna informant anser att de yrkesetiska principerna är av stor vikt för sitt dagliga 
yrkesutövande och ser de som rättesnören i sitt sätt att vara.  

Om vi kommer in lite på yrkesetiken då. Hur skulle du vilja beskriva 
begreppet yrkesetik? 

Jaaa. Det är ju ett förhållningssätt till elever, kollegor och dom dokument 
som man ska följa. Och med dom dokument… man är ju anställd av 
alltså…kommunalt anställd så man ska ju följa dom dokument som 
samhället bestämmer av. I form av regering och riksdag.  

Är det viktigt tycker du? 

Ja, annars begår man ju tjänstefel. 
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Det märks att läraren är mycket trogen de styrdokument som finns och ser ett brist-
fälligt förhållningssätt gentemot principerna som ett allvarligt tjänstefel. Han förtydli-
gar och utvecklar denna åsikt genom att diskutera ansvaret han har som kommunal 
tjänsteman.  

Alltså, det första jag tänker på det är ju det att man måste följa de styr-
dokument som finns. Gör jag inte det så begår jag tjänstefel. Jag är ju 
trots allt kommunalt anställd och får ju via kommunala skattepengar min 
lön. Det är ju viktigt. Det finns ju med hela tiden och på det viset fyller 
det en viktig funktion, va. [---] I dom här dokumenten som man ska 
följa, det är ju som jag ser det… en ur verkligheten. Det är en följd av 
verkligheten. Ja, alltså dom måste man ju följa. Man måste följa kursens 
mål, man sätter betyg efter kriterier, skollag, med mera. Det följer man ju 
och om jag inte följer då brister jag i yrkesetik. 

6.1.2.2 Plattformens syfte 

Lärare B ser på fackförbundens initiativtagande till principerna som en del i kampen 
för att höja lärarkårens status i samhället. Han säger sig se en professionaliserings-
tanke i bakgrunden och jämför med andra högt respekterade yrkesgrupper som t.ex. 
läkare.  

Jag tror att man ville höja lärares status va. Öh, man pratar ju om… jäm-
för med läkare med andra yrkesgrupper för att dom har nån typ utav ex-
amen, eller att man ska visa att man blir examinerad. 

Professionalisering? 

Ja, jag kan tänka mig att det ligger i bakgrunden 

6.1.2.3 Diskursaktualitet 

För denna lärare är de yrkesetiska samtalen på skolan något som upplevs som från-
varande. Han menar att de ibland kan komma in på samtalet kring etik via andra dis-
kussioner, men att ett yrkesetiskt dedikerat resonemang lyser med sin frånvaro. Han 
betonar att det skulle behövas och att det är utomstående forskningsprojekt, likt 
detta, som behandlar och aktualiserar ämnen såsom detta. 

På frågan ifall det inom arbetslaget förekommer diskussioner kring yrkesetik, utifrån 
elevvårdssynpunkt, har läraren svårt att se att det så görs och menar att den typen av 
diskussioner är lågt prioriterade. Tankegångarna finns lite i bakgrunden. 

Det här är ju ingenting som jag upplever… öh… liksom har någon… det 
syns inte… det är ingenting som man ser framför sig som man pratar om 
alltså. [---]Men jag menar det här med lärares yrkesetik, det tycker jag 
finns lite grann i skymundan. 

Han uttrycker sig också ur ett större perspektiv med liknande tankar. 

Men, men det här borde man kanske poängtera mera. Jag tror att det 
finns… det ligger lite dolt. Faktiskt, det tror jag i lärarkåren. Man känner 
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nog i ryggmärgen vad yrkesetik är men det är liksom ingenting som 
kommer upp på den dagliga agendan så att säga. 

6.1.2.4 Dess applicerbarhet 

Angående applicerbarheten menar Lärare B att det finns yrkesetiskt tänkande i de 
verkliga situationerna, men att det är underförstått, det vill säga att det ofta handlar 
om sunt förnuft. Ett dilemma som kan inträffa är när lagen om sekretess sätter stopp 
för eller hindrar en från att försöka införskaffa sig en större förståelse kring ett speci-
fikt problem. Han beskriver det på följande sätt: 

Alltså sekretessen är ett dilemma. Öhm… För att det kan vara saker 
som, om jag som lärare kände till det så skulle jag har förstå… större för-
ståelse hur en elev beter sig. Om jag kanske visste elevens sociala bak-
grund och den kan alltså… öhm… ligga då hos skolsköterskan och hon 
har sekretess och inte talar om det. Så sekretessen är ibland en svårighet. 
Det kan handla om typ, anorexi till exempel, om andra sociala… alkohol 
i hemmet som gör eleven… Jag skulle förstå eleven bättre om jag kände 
till sånna saker.  

6.1.2.5 Sammanfattning av Lärare B 

Denna lärare ser på yrkesetiken med stort allvar, då han poängterar den starka an-
knytningen till övriga styrdokument och menar att han skulle begå tjänstefel om hans 
förhållningssätt till dessa dokument, sina elever samt kollegor innehöll ett bristfälligt 
yrkesetiskt tänkande. 

Han uppfattar fackförbundens initiativ som ett steg i lärarkårens statushöjning och 
förbinder detta till andra statusrelaterade yrken som t.ex. läkare. 

De få samtal kring yrkesetik som existerar på skolan är av en mer allmän karaktär, 
och inom arbetslagen förekommer det ofta samtal som är kopplade till elevvård-
synpunkt och inte yrkesetik. Han betonar en önskan på fler samtal och diskussioner 
kring ämnet, även om det för vissa anses vara en självklarhet som baseras på sunt 
förnuft. Yrkesetiken har alltid funnits där, men inte uttryckligen. 

Applicerbarheten känns naturlig för honom, då principerna är tagna ur verkligheten. 
Det enda problemet han tycker sig kunna skönja är dilemmat berörande sekretess-
lagen.  

6.1.3 Lärare C 

6.1.3.1 Allmän uppfattning 

Lärare C´s uppfattning om begreppet yrkesetik är att det är relevant och att det kan 
ses som en samling förhållningsorder som man ska följa för att fungera på ett bra sätt 
samt vara rättvis mot alla. Han väljer även att definiera yrkesetik som att det är ”[---] 
etiska principer för hur ett jobb ska bedrivas.” 
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Trots att han ser yrkesetik som viktigt, uppfattar han lärares yrkesetiska principer 
som självklarheter: 

Ja, dom är relevanta men det är lite som att slå in öppna dörrar. För att 
det är självklarheter. Om man inte följer dem så sköter man inte sitt 
jobb. Men visst är det relevant och visst kanske ibland kan det vara bra 
att påminna sig om det. Men jag vet inte om det är nånting som är något 
stort att diskutera. Därför att det är självklarheter. 

När denna lärare pratar om yrkesetik, tolkar vi det som att han bygger sina resone-
mang utifrån hans eget sunda förnuft och de styrdokument som finns, förutom den 
folder som behandlar lärares yrkesetik mer konkret och på ett djupare plan. För ho-
nom är yrkesetiken någonting som alltid har funnits där och som har diskuterats lä-
rare sinsemellan. Detta ser vi som vardagsetik eller en form av allmän etik som är 
knuten till vissa styrdokument, vilket i sin tur gör det till att inte vara specifikt lärares 
yrkesetik. Hans resonemang visar sig återigen vid senare utsagor under avsnittet 
”6.1.3.3 Diskursaktualitet”. 

När principerna fastställdes och publicerades uppväcktes inga direkta reaktioner hos 
honom… 

Njae, det var mer ett stort: Jaha?. Inget större engagemang. Man såg ju 
att det var ju inget nytt det där. 

… inte heller i skolan, när vi ställde frågan: 

Det blev inte uppmärksammat i skolan eller så? 

Ingen diskussion kring det alls. 

6.1.3.2 Plattformens syfte 

Denna lärare tolkar fackförbundens initiativ som ett led i deras kamp för att profes-
sionalisera läraryrket. Han förstår tanken bakom beslutet, men tycker egentligen inte 
att det var ett nödvändigt sådant. Han ser ändå läraryrket som ett redan prestigefyllt 
verksamhetsområde. 

På frågan om vilket syfte yrkesetiken fyller i hans lärarroll, svarade han att det ger en 
förbättrad relation mellan honom och eleverna, men att det också ger en ökad trygg-
het både för honom själv och för eleverna. Detta på grund av att han följer vissa 
principer som t.ex. berör rättvisa. Han förklarar: 

Det är nog ganska viktigt för den relation man har till eleverna. Att dom 
känner en trygghet i … att dom vet att jag följer vissa principer. Rättvisa 
och sånt. Det är jätteviktigt. Så på det sättet är det jätteviktigt i min rela-
tion till eleverna och att då når man längre i kunskapsmålen för eleverna 
och sen… så att man själv ska må bra. Det är viktigt också. 
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6.1.3.3 Diskursaktualitet 

Som vi skrev tidigare finns en oklarhet i Lärare C´s precisering av yrkesetiken för lä-
rare. Resonemanget kring yrkesetikens förankring i skolan påvisar detta. 

Fyller principerna någon funktion eller funktioner i skolan i sig? Och i 
så fall, vilken eller vilka? 

Just dom här principerna? Nej, jag tror inte det. Inte mer än att det är 
vanliga saker som annars diskuteras som är viktiga.  

Det är sånt där som funnits tidigare, men inte på papper? 

Ja. Jag har aldrig varit med om att det diskuterats. 

I hur stor mån diskuteras och samtalas det kring yrkesetik på din skola? 

Ja, men det är ganska mycket faktiskt. När det kommer upp saker, eller 
när man skapar nånting nytt… när…hur man ska göra för att det ska bli 
bra. Så tar man upp det på arbetslagen och med kollegor och…. Var-
dagsetiken… 

 Lite som en vardagsetik och självklarhet? 

Ja, det är ju inte alltid självklart. Allting är inte alltid självklart. Utan då 
måste man kanske fundera på vad som bäst och det är inte alltid man 
tänker på vad som är bäst. Heller. Så det är nyttigt att prata om.  

Men just kring den här etiska plattformen som förbunden tagit fram. 
Det är inget som är aktivt diskuterat på skolan? Det förs inget samtal?  

Inte just kring den här grejen.  

Men du känner att du för yrkesetiska samtal med dina kollegor? 

Jo, absolut. Det gör nog alla, tror jag. 

Utifrån sista frågan i citatet kan vi se hur han enbart kopplar sitt resonemang till fol-
dern och inte till själva begreppet yrkesetik. På sista frågan menar han att det förs 
diskussioner i anknytning till yrkesetik, dock varken kring eller om den folder inne-
hållande principerna som fastställdes år 2001 av fackförbunden. Yrkesetik för Lärare 
C är en självklar och naturlig aspekt inom läraryrket, som alltid har funnits och som 
är djupt rotad i kåren. 

6.1.3.4 Dess applicerbarhet 

Denna lärare är av uppfattningen att principerna är fullt applicerbara till situationer 
och händelser i skolvärldens verklighet. Detta av den enkla anledningen att det är nå-
gonting som är så självklart. 
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Ja, men dom är ju så självklara. Det är klart att man gör. Man måste följa 
dem, tror jag. 

Ett bekymmer som kan uppstå är plattformens krock med offentlighetsprincipen. 

Det står att man ska vara varsam med information om eleverna. Och det 
är man ju i och för sig, men om nån kommer och frågar så är jag ju 
egentligen skyldig att berätta vad jag skrivit. Det gör man ju inte, gärna. 
Och kommer säkert inte heller göra om man blir tillfrågad. Då skiter 
man i juridiken. 

Du känner att de etiska principerna går före där alltså? 

Ja, absolut. Det är lite det jobbet går ut på också. Hela läraryrket är sånt 
att ganska många lärare… kanske inte alla, men ganska många struntar 
nog egentligen i… inte struntar i, om det blir en konflikt mellan vad man 
ska göra rent formellt och vad som är bäst för eleverna då väljer man vad 
som är bäst för eleverna. Absolut. 

6.1.3.5 Sammanfattning av Lärare C 

Lärare C ser yrkesetiken som viktig, men uppfattar principerna som onödiga då de 
redan finns etablerade och är självklara inom lärarkåren. 

Syftet med fackförbundens initiativ ser han som ett steg i professionaliseringstanken 
kring läraryrket, även om han anser det inte vara nödvändigt. Han tycker också att 
principerna ger en bättre relation mellan sig själv och sina elever. 

Hans tankar kring de levande samtalen som förs på skolan är tvetydig. Yrkesetiska 
diskussioner tycks förekomma, men till synes enbart utifrån ett allmänetiskt resone-
mang. 

Applicerbarheten av principerna anser han vara fullt möjlig, då han tydligt framhäver 
att de är självklara. Denna uppfattning bygger han på att han ser de yrkesetiska 
punkterna som förhållningsorder – hjälp till att bedriva sitt yrke på ett korrekt sätt.  

6.1.4 Lärare D 

6.1.4.1 Allmän uppfattning 

Lärare D är positivt inställd till de yrkesetiska principerna och anser att de är viktiga 
för lärarrollen. Hon ser dem som nyttiga och väl genomtänkta normer, för hur lärare 
bör vara och agera. Dock poängterar hon att dessa normer inte ska ses som styrande 
och tvingande i sin karaktär.  

Ja, en samling normer som man bör följa som lärare. Vi har ju inte ett 
tvingande krav på oss på samma sätt som läkare eller advokater som kan 
uteslutas ur något förbund eller något sånt där. Det är ju mera vad vi… 
hur vi bör agera. [---] Man hittar lite grann grunderna till själva läraryrket 
tycker jag i de här yrkesetiska principerna. 
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Hennes reaktion när principerna proklamerades år 2001 beskriver hon som en till-
fredsställd önskan. 

Äntligen! För det var precis dom här grejerna som vi diskuterar mycket 
faktiskt, till exempel på Lärarförbundets kurser eller i dom arbetslag jag 
har varit med i. Diskuterar mycket sånt här och då fick man det på pap-
per. Att det här är vad vi bör vara eniga kring, som minsta gemensamma 
nämnare. 

Hon tror också att många andra lärare missuppfattar eller misstolkar dessa principer 
som just styrande och därigenom ogärna tar dem till sig. Ett motstånd bland lärarna 
kan alltså uppstå mot fackförbundens plattform, då rädslan för att införandet av reg-
ler och lagar kan medföra allvarliga konsekvenser.  

Om man tänker på andra yrken, det här med uteslutning och att det är 
mer tvingande regler så kan vissa uppfatta det som det och slå ifrån sig. 
Jag tänker på till exempel advokater som blir uteslutna och det står i tid-
ningar. Men det är ju inte på det sättet, den nivån här… Det här ju en 
slags ”bör” regler och normer. Som jag uppfattar det. 

6.1.4.2 Plattformens syfte 

[…]dom är viktiga just för att om man vill höja den professionella nivån 
bland lärarna och statusen för läraryrket som är aktuell debatt idag. 

Lärare D ser fackförbundens bakomliggande syfte med principerna som ett sätt att 
öka sitt yrkes status i relation till andra verksamhetsområden. Hon vill också att den 
interna nivån bland lärare ska bli mer professionell samtidigt som hon nyttjar punk-
terna som rättesnören och riktlinjer i sitt vardagliga arbetsliv.  

Yrkesetiken påminner mig om varför jag egentligen blev lärare från bör-
jan och själva grunderna… själva själen i yrket, kan man säga. Jag tittar 
ibland igenom dom här till exempel för att påminna mig. Vad är det som 
egentligen är viktigt i mitt jobb? Jo, det är att jobba bra med dom ele-
verna jag har och så vidare. Det är inte att hinna med varenda möte eller 
va det nu är för nånting, kanske. Eller, det hjälper mig att prioritera vad 
det är som är viktigt i mitt jobb. Så kan jag säga. 

Principerna kan också användas som stöttepelare vid exempelvis konflikter eller dis-
kussioner där parter är oense. 

Det är väl om det bränner till så det blir en konflikt till exempel. Då kan 
det ju ibland vara så att t.ex. fackliga företrädare kan luta sig mot dom 
här. Om det är en diskussion. [---] Om någon kanske gjort något misstag 
eller gjort nånting fel och det är ju tillåtet. Vi är ju inte mer än människor. 
Men då har man nånting att luta sig mot i sådana diskussioner. 
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6.1.4.3 Diskursaktualitet 

Lärare D är av den uppfattningen att skolans generella kunskap och medvetenhet om 
yrkesetik är oroväckande låg, men att de yrkesetiska förankringarna och diskurs-
aktualiteterna som förekommer på skolan kan variera väldigt mycket mellan olika ar-
betslag. Det följs åt av hur väl arbetslagen fungerar rent allmänt. 

[---] i dom arbetslag som fungerar bra rent allmänt ser jag att det här dis-
kuteras som en naturlig del. 

Hon känner också att diskussionerna har varit levande och kontinuerliga i de arbets-
lag som hon själv varit medlem i, utan att hon själv har behövt vara en drivande kraft.  

Känner du att det är du som tar upp diskussionen? Att det är du som 
startar samtalen om etiken och yrkesetiken? 

Nej. Det håller sig nog ganska levande ändå i de arbetslag som jag varit 
med i. 

Hon beskriver en skillnad mellan olika arbetslags sätt att arbete kring dessa yrkes-
etiska frågor genom att jämföra det Individuella programmets med det hon tillhör nu. 

Ett arbetslag som jag har tillhört under flera år då, individuella program-
met, där blir ju, med naturlighet, det här väldigt aktuellt. Varje vecka 
varje dag är det ju sånt. [---] Där upplevde jag att den här diskussionen 
var fullt levande hela tiden fast man… att där hade vi våra egna yrkes-
etiska principer även vad gäller sekretess och sånt. Att man liksom pratar 
av sig när man går ut och går hem för att det aldrig ska pratas om det 
hemma till exempel. Och jag kan sakna det ibland lite faktiskt. När jag 
inte jobbar där längre. Jag jobbar på vanliga nationella program nu. Men 
det händer att vi då även i det arbetslaget jag tillhör nu […] kommer upp. 

Lärare D efterlyser mer aktivt arbete kring lärares yrkesetik för att repetera och skapa 
en tryggare kunskap och starkare medvetenhet i svåra etiska situationer. 

[---] Jag hade gärna sett att vi hade haft kanske, säg en halv studiedag 
med fallbeskrivningar. Eller man hade liksom testat på det här på tänkta 
fall. 

6.1.4.4 Dess applicerbarhet 

Hon ser en svårighet i att avgöra när de yrkesetiska principerna negligeras på ett så-
dant sätt att hon bör ingripa. Hon undrar var gränsen ska sättas och definitionen av 
när någon gått för långt.  

Om jag tar ett vanligt exempel som att man sitter i personalrummet och 
några lärare kanske uttrycker sig väldigt negativt om elever eller sådär. Ja, 
var går gränsen. För vi måste ju får prata av oss någon gång också. I ett 
personalrum, eller vid ett fikabord. Men var går gränsen liksom, när det 
börjar blir riktigt kränkande? T.ex., eller man röjer sekretess eller, ja…. 
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Sånt där är ju jättesvårt, tycker jag. För vi slänger ju ur oss saker och gör 
fel ibland. Det är klart vi gör. 

6.1.4.5 Sammanfattning av Lärare D 

Denna lärare är mycket positivt inställd till den fastställda yrkesetiken och kände en 
lättnad och glädje när de väl anstiftades av fackförbunden. Hon tror dock att många 
lärare kan bli motsträviga och skeptiska till dem, för att yrkesetik inom andra yrkes-
kårer är mycket styrande och reglerande. Lärare D uppfattar emellertid lärares yrkes-
etiska principer som allmänna rättesnören och ”bör”-regler. 

Syftet med principernas existens anser hon vara ett medel för att öka lärarnas status i 
samhället och höja den professionella nivån bland lärarna. Informanten tycker också 
att principerna kan agera som stöttepelare i samband med konflikter och diskussio-
ner. Något för yrkesutövare att luta sig mot och finna stöd i. 

Vad gäller skolans aktivitet inom den yrkesetiska diskussionen är hon av den åsikten, 
att det varierar mellan olika arbetslag beroende på den allmänna samarbetsviljan som 
finns inom den aktuella gruppen. Hon önskar samtidigt en mer aktiv diskussion och 
kompetensutveckling kring principerna. 

Hon upplever det som problematiskt att veta var gränser går inom bl.a. sekretess-
relaterade situationer men att många av normerna sitter i ryggmärgen sedan tidigare. 

6.1.5 Lärare E 

6.1.5.1 Allmän uppfattning 

Denna lärare väljer att definiera begreppet yrkesetik som bestämda regler om hur 
man ska uppträda gentemot elever, kollegor och föräldrar. Hon tycker också att det 
är ett bra och viktigt verktyg, då det ibland kan uppstå brister i förhållandet mellan 
elev och lärare. Med hjälp av principerna anser hon att man kan korrigera eller bryta 
invanda mönster som ibland kan ha en negativ effekt. 

[---] det behövs… Det har nog varit en hel del brister i… Man blir lik-
som hemmablind, eller vad man ska säga och man kan dras med i en viss 
stämning som finns på en skola. Hur man beter sig mot elever och mot 
varandra. 

Vid lanseringen av lärares yrkesetiska principer, reagerade den här läraren positivt: 

Jag tänkte att det här är bra, för det behövs. För då hade jag varit ute på 
lite praktik och såg att… ja…. Att inte alla liksom lever upp till det man 
kanske kan förvänta sig. 

6.1.5.2 Plattformens syfte 

Hon finner syftet med plattformen som en väg till att få läraryrket professionellt och 
utvecklar sitt resonemang så här: 



 42 

Jag jämför där också med läkare, sjuksköterska. Att man… om det finns 
en fastställd yrkesetik så blir yrkesrollen mer… Ja, det blir mer viktigt att 
man har rätt utbildning och att man har rätt förhållningssätt till sitt jobb. 

Vidare förtäljer hon att ytterligare ett syfte skulle kunna vara att skydda eleverna. 

Det är ju självklart också ett skydd för elever. Att inte hamna i kläm i 
skolsystemet. 

Hon ser också att en konkretisering av de övriga styrdokumentens etiska delar skulle 
kunna vara ett syfte. 

Många av de här punkterna finns ju med i läroplan och skollag. Vad är 
syftet med att just konkretisera och skapa en folder? 

Det måste väl tyda på att det har funnits brister då tidigare om det nu 
funnits i skrivningar tidigare, men att man mer ska få det framför ögo-
nen. Så att det ska sitta mer i ryggmärgen som man jobbar i vården.  

6.1.5.3 Diskursaktualitet 

Lärare E påstår att det inte har varit några konkreta aktiviteter på skolan kring ämnet 
yrkesetik, dock har det möjligtvis, enligt henne, förekommit någon enstaka studiedag.  

Fyller de här principerna någon funktion på den här skolan? 

Öhm… det kan hända att det varit någon studiedag i början när de kom 
ut. Men det är inte så ofta det tas upp såhär i samtal. Det är det inte. 

Samtal i anslutning till yrkesetik har med andra ord lyst med sin frånvaro: 

Du menar att det inte finns några samtal på skolan om just de här 
frågorna? Det är inte så mycket prat om det här? 

Nej, inte så. När vi har studiedagar och utvecklingsdagar, då är det mer 
konkreta frågor. Det som gäller för stunden. När det kommer nya läro-
planer och sånt här. 

6.1.5.4 Dess applicerbarhet 

Angående användbarheten och tillämpningen av principerna resonerar hon på föl-
jande vis: 

Det är väl mer att man har dem i bakhuvudet, så att man har det som ett 
förhållningssätt inte att man går till det som ett regelverk direkt. Ja, vi har 
ju handlingsplaner på skolan. Det har vi vid olika situationer och det är 
väl delvis kopplat till etiken också. 
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Hon menar med andra ord att de alltid finns där, i bakhuvudet som rättesnören när 
man väl behöver dem, men att de dock inte ska ses som konkreta regler som måste 
följas till punkt och pricka. Detta säger hon trots att hon tidigare resonerat kring 
yrkesetiken som mer styrande.  

Ett problem som hon anser finns är att det kan vara svårt att följa vissa punkter, som 
till exempel när man är skyldig att säga ifrån eller påtala fel hos sina kollegor. Hon 
har uppmärksammat att onödiga och olämpliga samtal kring elever har förekommit 
och jämför tystnadsplikten inom andra yrken. 

[…] att som sjuksköterska sitter det här med tystnadsplikten mycket 
starkare i ryggmärgen än vad det gör hos lärare. Det ska ju… man ska ju 
inte heller prata om elever annat än det som rör andra ämnen. Tyvärr, 
finns det ju prat om elever som är ganska onödigt. [---] Problemet som 
jag ser det är väl om man reagerar på att kollegor sitter och pratar om 
elever och man tycker att det här ska man inte sitta och prata om i fika-
rummet. Utan det kan man ta mera enskilt om vad det är som gäller. 
Och problemet då är hur jag ska reagera. Ska jag säga ifrån, eller ska 
jag… att det inte är lämpligt att man sitter och gör så. Och det kan ta 
emot att komma på kant med kollegor som är gamla och vana när man 
själv är rätt så nyutbildad. 

6.1.5.5 Sammanfattning av Lärare E 

Denna lärare uppfattar de yrkesetiska principerna som något positivt då de kan bryta 
invanda mönster på vissa skolor och att de ofta gynnar de personliga relationerna 
mellan lärare och elev. Hon ser också koderna som regler i hur man ska uppföra sig 
gentemot elever, kollegor och föräldrar.  

Syftet med principerna är enligt hennes tolkning ett sätt för fackförbunden att pro-
fessionalisera läraryrket. Hon relaterar detta till andra yrken, bl.a. inom vården. Vi-
dare ser läraren att principerna medför ett skydd och en trygghet i elevernas favör, 
samtidigt som en konkretisering av etiska aspekter från övriga styrdokument gör det 
lättare för lärarna att ta till sig principerna och öka insikten i dem. 

Samtal kring yrkesetik tycks vara något som lyser med sin frånvaro, även om det 
eventuellt kan ha förekommit någon form av studiedag. 

Vad gäller användbarheten av principerna påpekar hon att de alltid finns med i be-
slutsfattande och i hennes ram som lärare. Hon menar att det finns undermedvetet i 
ryggmärgen. Ett problem hon uppmärksammat är svårigheten med att påtala fel hos 
kollegor då dessa missköter sitt förtroendeuppdrag.  

6.1.6 Lärare F 

6.1.6.1 Allmän uppfattning 

Lärare F tycker att principerna är rimliga och relevanta samt att de ska ses som regler 
för yrkesrollen och yrkesutövandet. Hon nämner också att hennes kunskaper kring 
yrkesetiken är något bristfälliga och att hon heller inte använder sig av dem. 
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Vad tycker du om de yrkesetiska principerna som faktiskt är framtagna 
för oss lärare? 

Ja, då är det väl så om jag ska vara ärlig så vet jag ju inte direkt vad det är 
dom säger sådär då. Eftersom jag inte tittat i den på ett tag. Men det 
handlar ju om att ta ansvar och hur jag ska bemöta eleverna, inte diskri-
minera någon. Alltså jag tycker det låter som rimliga punkter. Det tycker 
jag absolut.  

God relevans? 

Ja.  

Tycker du att de verkar vettiga och användbara? 

Ja, det tycker jag. Det är de, fast jag använder dem inte. 

Införandet av principerna år 2001 tycks inte ha påverkat denna informant nämnvärt. 
Hon beskriver sin reaktion på följande sätt: 

Jag vet inte om jag reagerade ens. För jag minns ingen reaktion i alla fall. 

6.1.6.2 Plattformens syfte 

Trots hennes tidigare utsagor, säger hon att yrkesetiken är av stor betydelse för hen-
nes lärarroll, det vill säga hur hon bemöter sina elever och kollegor. Hon jämför yr-
kesetikens roll i bemötandet med nyttjandet av kursplaner och läroplaner i samband 
med planering av kurser. 

[---] Jag kan tänka mig… som när man jobbar och funderar över hur vi 
ska förhålla oss till elever och kollegor då kan det kanske vara bra att titta 
på och diskutera… ungefär som när man funderar och planerar en kurs, 
hur ska vi lägga upp det och man tittar i kursplanen, vad säger den för 
nånting, och hur ska det vara. 

Tanken bakom de båda fackförbundens initiativ till att lansera dessa yrkesetiska 
grundsatser tros, enligt Lärare F, ligga i de uppmärksammade debatter som före-
kommit i pressen under den senaste tiden, om lärare som blivit smädade för deras 
dåliga initiativ till att säga ifrån eller ingripa i allvarliga situationer i skolan. Hon säger 
också att principerna kan medföra trygghet för lärare som tar initiativ.  

[---] För att både hjälpa lärare då att faktiskt ta tag i saker som är ute på 
skolorna, men också ge ett skydd på något vis för lärare som gör det då. 
Men det är min lilla teori. 

Vidare menar hon att syftet också skulle kunna vara att förmedla kunskapen, om hur 
skolans verksamhet bedrivs, till omvärlden utanför dess väggar, samt att det för vissa 
lärare kan vara ett förenklat och mer konkretiserat dokument, utöver skollagen. 
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Ja, man skulle ju kunna tänka sig att det här är något som man kan ge… 
alltså information till andra än dem som är i skolans verksamhet kan 
också se det här då. Så här är det tänkt att det ska fungera i skolan. Och 
då tar man ju lättare till sig den här än en text ur skollagen, till exempel. 

6.1.6.3 Diskursaktualitet 

Denna informant uppfattar de levande samtalen som frånvarande, men att de, för 
stunden, väcks och aktualiseras då undersökningar som denna utförs. De samtal som 
vidrör yrkesetik är ur en mer allmän synvinkel. 

[---] Kan inte säga att vi har någon levande diskussion, bland oss eller. 
Alltså i och för sig att diskutera… ja, förhållningssätt gentemot elever 
mera allmänt, det kanske vi gör. Men inte utifrån den här skriften. 

Aktiviteten kring ämnet yrkesetik ter sig vara låg, även på facklig nivå, enligt infor-
manten. 

Har du nått minne om att ni diskuterat det i storforum? 

Nej, det har vi inte. Det tror jag inte. Jag tror knappt vi diskuterat det på 
något fackmöte ens. Som jag minns i alla fall. 

Ytliga och allmänna diskussioner om hur man förhåller sig gentemot sina elever re-
spektive kollegor existerar, dock är inga av samtalen knutna till den särskilda foldern. 

[---] Vi har ju haft kanske diskussion om nån kollega som jag kan tycka 
personligen då inte egentligen har levt efter det här riktigt. Alltså fram-
förallt i respekten till eleverna och då så klart så fyller ju de här en funk-
tion då man i en diskussion kan visa på att det här är viktigt. Det här 
måste vi tänka på. Det här är nånting som du eller jag måste försöka göra 
nånting åt va. 

6.1.6.4 Dess applicerbarhet 

Hon anser att principerna kan vara bra som diskussionsunderlag och att man kan an-
vända sig av dem när man behöver hjälp i svåra situationer. 

[---] Det här med hur man ska göra med information till föräldrar och 
kontra vad eleven vill och sånna saker. Om man då kan hitta nått stöd 
för hur vi ska förhålla oss i sånna här texter. Men jag vet inte om man 
kan hitta nått stöd va. Det skulle kunna vara det kanske. 

Samtidigt kan plattformen medföra bekymmer i samband med den kontakt som upp-
står mellan lärare, elev och förälder. 

[…] alltså det här med hur mycket ska man informera föräldrar och där 
har vi ju pratat om när det gäller just utvecklingssamtalen till exempel 
som vi ska ha då. [---] Vi har ju en skyldighet att göra det va, men vad för 
det för konsekvenser… vissa elever kanske…alltså det drabbar väldigt 
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hårt om föräldern kommer hit och sitter i samtal och upptäcker saker, 
men… och det är ju sånt där som kan vara, inte vet om det  motsägelse-
fullt, men vi ska bemöta eleven med respekt men vi har ju också det här 
med att… skyldighet mot vårdnadshavare/föräldrar då va. Där kan det 
ju bli någon slags kollision. Det tror jag. 

Lärare F tycker att man kan använda sig av de yrkesetiska principerna i under-
visningen också. Hon förklarar: 

[---] En punkt också som vi pratar lite om som jag ser står här, det är ju 
då det här med att inte diskriminera någon med avseende på kön och 
sexuell identitet och sånt då. Men kanske inte det, men hur elever hante-
rar språket kring de här frågorna va. Det är ju också kanske nånting som 
kan falla in under yrkesetik och respekten för varandra. Ansvarstagande 
och sånt där. 

6.1.6.5 Sammanfattning av Lärare F 

Yrkesetiken uppfattar denna informant som relevant och att den kan fungera som ett 
enkelt regelverk för hur yrket ska utföras. Hon medger dock att hennes kunskaper 
kring ämnet är ytterst bristfälliga och att hon inte använder dem. 

Lärare F tror att en tanke bakom de yrkesetiska principerna, från fackförbundens 
sida, är att skapa ett dokument som kan ge stöd i lärares sätt att agera i prekära situa-
tioner. Principerna kan också bli en form av kungörelse i hur skolan arbetar. 

Samtalen kring yrkesetik tycks frånvarande, åtminstone utifrån plattformen, men all-
männa och ytliga resonemang kring förhållningssätt gentemot elever och kollegor fö-
rekommer dock.  

Hon ser principerna som ett bra underlag för diskussioner och applicerar dess inne-
börd i den undervisning hon bedriver, samtidigt som hon tycker att plattformen kan 
vara problematisk. Speciellt vad gäller kontakten med elevers föräldrar kontra re-
spekten för elevernas integritet. 
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7 DISKUSSIONER KRING RESULTATET 

I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån den tidigare presenterade litterära bak-
grunden. Diskussionerna är uppdelade i de tre fokusområdena som utgörs av arbetets 
frågeställningar; yrkesetikens syfte, applicerbarhet och diskursaktualitet.  

7.1 Allmänna uppfattningen om yrkesetiken och dess syfte 

En återkommande uppfattning, rent allmänt, om de yrkesetiska principerna är att de 
ska ses som ett förhållningssätt, -order eller -regler. Alla informanterna är inne på 
detta spår och väljer att definiera principerna som ett korrekt och rättvist upp-
trädande gentemot elever. Ordet, eller begreppet förhållningssätt, ses ofta som en sy-
nonym till etik. Detta skriver Jenny Gren om i boken Etik i pedagogens vardags-
arbete och tillägger att etik också, till viss del, handlar om att reflektera över sitt för-
hållningssätt.69 Enligt Colnerud och Granström kan yrkesetik definieras som en 
förgrening från etiken, det vill säga att yrkesetiken blir ett förfaringssätt att använda 
etiken inom ett specifikt och avgränsat yrkesområde.70 

En förbryllande kommentar från en av informanterna är att denna ser yrkesetiken 
som ett enkelt regelverk för hur yrket ska bedrivas, men att hon har en alltför brist-
fällig kunskap inom ämnet och att hon därav inte nyttjar dem. Denna utsaga väljer vi 
att diskutera mer ingående under avsnittet ”7.2 Uppfattningen om diskursaktualite-
ten”. 

Två av de sex ovannämnda informanterna uppfattar också principerna som ett stöd i 
hur man bör agera i problematiska vardagliga arbetssituationer. Gunnel Colnerud 
skriver i sin text, som återfinns i Katta Nordenfalks antologi Etik i princip och 
praktik – en antologi om lärares yrkesetik, att: 

[---] en etisk kod i stället kan användas för att väga mellan olika etiska 
hänsyn och därmed olika handlingar.71 

Då samtliga lärare är av den uppfattningen att principerna innebär ett förhållningssätt 
först och främst till elever, men även till kollegor och föräldrar, kan vi tänka oss att 
fler än de två nämnda lärarna ser yrkesetiken som ett stöd. Det kan helt enkelt vara 
underförstått och att de inte valt att uttrycka sig kring det. 

Att syftet med de yrkesetiska koderna skulle vara att förhöja läraryrkets professionella 
status, förtäljer fyra av de sex informanterna. Lärare B, som är en av de fyra, resone-
rar enligt följande: 

                                                

69 Jenny Gren, Etik i pedagogens vardagsarbete, 2:a upplagan, Sid. 13 ff, Liber AB, Stockholm, 2003 
70 Gunnel Colnerud och Kjell Granström, Respekt för läraryrket – om lärares yrkesspråk och yrkesetik, Sid. 

133 ff, Stockholm, 2002 
71 Gunnel Colnerud, ”En etisk kod blir aldrig färdig”, Tagen ur Katta Nordenfalks (red.) Etik i princip och 

praktik – en antologi om lärares yrkesetik, Sid. 156, Fälth & Hässler, Värnamo, 2004 



 48 

Jag tror att man ville höja lärares status va. Öh, man pratar ju om… jäm-
för med läkare med andra yrkesgrupper för att dom har nån typ utav ex-
amen, eller att man ska visa att man blir examinerad. 

Professionalisering? 

Ja, jag kan tänka mig att det ligger i bakgrunden 

Lärare D uttrycker sig på följande sätt: 

[…]dom är viktiga just för att om man vill höja den professionella nivån 
bland lärarna och statusen för läraryrket som är aktuell debatt idag. 

Eva-Lis Preisz och Metta Fjelkner, som är ordföranden i fackförbunden Lärar-
förbundet respektive Lärarnas riksförbund, skriver i förordet till de yrkesetiska prin-
ciperna om den statusrelaterade bakgrunden till varför de stadgades.  

Att lärare arbetar med sin yrkesetik utgör ett viktigt led i arbetet med att 
bibehålla och stärka förtroendet för lärarkåren och för att skapa garantier 
för en god kvalitet i undervisningen. De yrkesetiska principerna är vidare 
en nödvändig förutsättning för en diskussion om en auktorisation för lä-
rare.72 

En tanke, utifrån detta, väcktes hos oss när fyra av de sex lärarna genast drog paral-
lellen till läraryrkets status. Den kunskapsinblick kring yrkesetik som tillsynes tycktes 
lysa med sin frånvaro bland lärarna, borde enligt oss inte ha bidragit till ett så pass 
starkt genomslag, som det faktiskt blev, berörande lärares status. Tankarna kring lä-
raryrkets status verkar vara ett angeläget och väl förankrat ämne, då kopplingen från, 
för dem, ett oetablerat ämne som yrkesetik till en professionalisering av yrket före-
faller som självklar. Detta kan i och för sig förklaras och härledas till den ständigt le-
vande debatten kring lärarnas position i samhället. Under historiens gång har som 
sagt läraryrket genomgått en mängd förvandlingar och statusen för yrket följt där-
efter.73 

En informant som knyter yrkesetiken till professionaliserings- och statusfrågan är 
dock skeptisk till detta och tycker att det egentligen är onödigt. Läraryrket är väl re-
spekterat och har ett gott socialt anseende sedan tidigare och att den införda yrkes-
etiken känns som ”[…] att slå in öppna dörrar”. Han menar att yrkesetiken redan 
finns etablerad inom lärarkåren och att den är självklar. Det här anser vi som intres-
sant, men den djupare diskussionen kring detta kommer att föras i avsnittet ”7.2 
Uppfattningen om diskursaktualiteten”. 

Två av lärarna utrycker sig kring de yrkesetiska principerna som att de ska förmedlas 
vidare till eleverna. Alltså att det är något som ska bearbetas som ett undervisnings-
område för eleverna. Visst ska de yrkesetiska principerna göras tydliga för eleverna, 
men det är trots allt ett dokument som är framtaget för lärarna att efterleva och följa. 
De etiska principerna har sitt fokus i att ”styra” lärarna och inte eleverna. Utifrån ele-
                                                

72 Roger Fjellström, Lärares Yrkesetik, Sid. 225, Studentlitteratur, Lund, 2006 
73 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av i morgon, Sid. 107, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 

2001 
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vernas perspektiv blir de etiska principerna mer av ett skydd än något att efterfölja. 
Detta skydd är en av de övriga informanterna inne på i sitt resonemang: 

Det är ju självklart också ett skydd för elever. Att inte hamna i kläm i 
skolsystemet. 

Detta stöd och skydd för eleverna är också en del i yrkesetikens tankar kring profes-
sionaliseringen menar Fjellström. Det är viktigt för lärarna att verkligen bibehålla en 
känslomässig neutralitet gentemot sina ”klienter” och att man behandlar alla lika i sitt 
utövande samt att man förblir dem trogna.74 

Uppfattningen om att de yrkesetiska principerna skulle medföra ett skydd för ele-
verna kan också knytas an till de åsikter som två informanter uttrycker. De poäng-
terar att plattformen gynnar de relationer som bildas mellan lärare och elev. Eleverna 
finner en större trygghet i att lärarna beter sig samt uppför sig utifrån de yrkesetiska 
principerna. Det här resonemanget anser vi vara fullt logiskt med tanke på den enade 
åsikten kring förhållningssätt, som tidigare nämnts. Förmodligen är samtliga lärare 
samstämmiga i denna tanke, men att det inte har uttryckts lika tydligt i deras utsagor. 

7.2 Uppfattningen om diskursaktualiteten 

Alla intervjuade lärare uppfattar diskursaktualiteten som frånvarande. Detta resultat 
stärker vårt antagande om att det skulle förekomma en brist av yrkesetiska samtal och 
diskussioner vid vår partnerskola. I teorin, som återfinns i arbetets avsnitt ”1.1 Bak-
grund”, utvecklar vi våra grundtankar för stommen till arbetet och dess tillhörande 
studie.  

Avsaknaden av diskursaktiviteten anser vi som lite beklaglig. Samtalet kring etiken i 
skolan är en, enligt Fjellström, förutsättning för att skolan ska utvecklas och att lä-
rarna ska bli bättre i det avseendet att fatta snabbare och bättre etiskt godtagbara be-
slut. Diskussioner och utbyte mellan lärare sinsemellan och inom arbetslagen medför 
att de olika parterna och yrkesutövarna kan tillgodogöra sig erfarenheter som de 
egentligen inte har. De kan lära av varandra.75 Dessa samtal och interaktioner, där 
lärares yrkesetiska principer stöts och blöts, är en förutsättning för att hålla dem le-
vande, aktuella och användbara.76 Tyvärr finner vi en antydan i vår studie till att den 
bristande kommunikationen, bestående av yrkesetiska samtal på skolan, leder till 
okunskap och passivitet hos lärarna. En av lärarna resonerar enligt följande: 

Vad tycker du om de yrkesetiska principerna som faktiskt är framtagna 
för oss lärare? 

Ja, då är det väl så om jag ska vara ärlig så vet jag ju inte direkt vad det är 
dom säger sådär då. Eftersom jag inte tittat i den på ett tag. Men det 
handlar ju om att ta ansvar och hur jag ska bemöta eleverna, inte diskri-
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minera någon. Alltså jag tycker det låter som rimliga punkter. Det tycker 
jag absolut.  

[---] 

Tycker du att de verkar vettiga och användbara? 

Ja, det tycker jag. Det är de, fast jag använder dem inte. 

Trots frånvaron av levande samtal kring yrkesetiken, finns ett intresse. Tre av infor-
manterna efterlyser större engagemang och fler aktiviteter kring detta område. Lärare 
D efterlyser mer aktivt arbete kring lärares yrkesetik för att repetera och skapa en 
tryggare kunskap och starkare medvetenhet i svåra etiska situationer: 

[---] Jag hade gärna sett att vi hade haft kanske, säg en halv studiedag 
med fallbeskrivningar. Eller man hade liksom testat på det här på tänkta 
fall. 

Lärare B uttrycker sig också angående detta: 

[…] det här borde man kanske poängtera mera. Jag tror att det finns… 
det ligger lite dolt. 

En intressant detalj som uppdagades i samband med intervjuerna var att två av lä-
rarna ansåg att aktualiteten av ämnet blir som störst, när studier som denna genom-
förs. Här ser vi tydligt hur vårt delsyfte också uppfylls; det vill säga att en del i skolut-
vecklingsprocessen väcks och drivs vidare.  

Fyra av sex informanter hävdar att det aktivt diskuteras kring yrkesetik på skolan, 
trots att samtliga lärare också är eniga om att det inte förs yrkesetiska samtal. Denna 
paradox kan förklaras genom att de diskuterar yrkesetik som något självklart men 
dolt i yrkesutövningen. Diskussionerna sker alltså inte konkret utifrån fack-
förbundens uttryckta plattform, utan istället ur det sunda förnuftets perspektiv. Flera 
lärare påstår sig erhållit ett rutinmässigt och etiskt korrekt förhållningssätt gentemot 
sin omgivning, genom många års arbete inom yrket. De menar vidare att yrkesetiken 
inte är något nytt för läraryrket utan det finns en, sedan tidigare, väl förankrad men 
tyst kod i hur man som lärare bör agera och verka.  

[…] men det är lite som att slå in öppna dörrar. För att det är själv-
klarheter. [---] Men jag vet inte om det är nånting som är något stort att 
diskutera. Därför att det är självklarheter. 

Den här företeelsen tycker vi bör uppmärksammas, dels för att majoriteten av lärarna 
ger ett direkt uttryck för den i utsagorna och dels för att Fjellström diskuterar detta 
som ett problematiskt fenomen. Han skriver precis som våra informanter förtäljer, 
nämligen att den etik som funnits och, i många fall, återfinns bland lärare idag har ut-
vecklats i samband med själva yrkesutövandet. Etiken har blivit en del i lärares sätt att 
arbeta och den har formats utifrån önskvärda karaktärsdrag och värderingar som an-
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setts passande och ibland självskrivna. Helt enkelt en naturlig och självklar del i sko-
lornas vardag.77 

Fjellström menar att detta medför en viss problematik då denna självklara etik inte är 
reflekterad kring och ej heller gemensamt vedertagen från högre instans, för att 
kunna innefatta det stora kollektivet. Det gamla tillståndet av yrkesetiken blir ofta nå-
got som omfattar lärarna på en viss skola eller i en region och Fjellström utvecklar 
detta utifrån konceptet ”det normala”. Han urskiljer tre olika typer; ”positiva och ne-
gativa attityder”, ”individuella beteendeformer” samt ”verksamhetsformer”: 

[---] Mönster av attityder kan byggas avsiktligt, men de formas ofta ge-
nom mångas känslor, reaktioner och val under de villkor som råder där 
man verkar. […] vederbörande går in i en vis yrkesroll i en bestämd 
miljö. En beteendevetare skulle här tala om yrkessocialisering. 

[---] De utgör hur en lärare ”bara gör” i olika sammanhang, vare sig ve-
derbörande gillar det eller ej. Det är fråga om oreflekterad anpassning av 
beteendet till rådande omständigheter och befintlig lokal skolkultur.  

[---] De är sätten ” hur vi jobbar på den här skolan” i olika sammanhang, 
vare sig man gillar det eller ej. Det kan exempelvis vara att rektor knyter 
till sig en […] rådgivande grupp bland de inflytelserika lärarna, eller att 
lärare som är gamla i gården har tolkningsföreträde på möten framför 
nyutexaminerade lärare…78 

Den gamla yrkesetiken är något som funnits ”i” väggarna och varit tyst knuten till det 
praktiska utförandet hos varje enskild lärare, men att i samband med införandet av de 
yrkesetiska principerna 2001, har yrkesetiken istället hamnat ”på” väggarna och blivit 
mer uttrycklig. 79 

Vi instämmer i Fjellströms tankegång angående den problematik som nyss diskute-
rats, men vi vill poängtera att bara för att en skola inte arbetar aktivt med de yrkes-
etiska principerna behöver det inte innebära att skolan bedrivs sämre, sett ur ett yr-
kesetiskt perspektiv. En skola kan ha arbetat med dessa frågor under många år innan 
principerna stadgades och kan därigenom ha utvecklat ett mycket genomtänkt för-
hållningssätt, mycket väl i paritet med fackförbundens.  

7.3 Uppfattningen om principernas applicerbarhet 

Fyra av sex informanter uppfattar användbarheten och tillämpningen av principerna 
som goda. Detta för att de ser dem som självklara och tagna ur verkligheten. De me-
nar att det är en naturlig del i yrkesutövandet och två av dem kallar det för ”sunt för-
nuft” samt att de övriga benämner det som ett förhållningssätt. Det faktum att de yr-
kesetiska principerna uppfattas som applicerbara vill vi hänvisa till deras abstrakta ka-
raktär. De är tänkt att kunna omfatta läraryrkets mångfald vad gäller situationer och 
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händelser. Katta Nordenfalk beskriver just detta.80 Återigen kan vi skönja denna åsikt 
att den yrkesetiska plattformen är en självklar och redan etablerad del i lärarnas yrkes-
roll.  

Två av lärarna är av den uppfattningen att det kan vara problematiskt och svårt att 
avgöra när de yrkesetiska principerna negligeras och överträds. Var går gränsen? När 
ska jag agera? Problematiken uppstår främst när äldre och högt respekterade kollegor 
felar gentemot plattformen. Det här är något som tycks vara ett generellt bekymmer 
och relativt vanligt. Det har diskuterats bland annat av Gunnel Colnerud i hennes ar-
tikel ”Den kollegiala paradoxen”.81 Lärare E uttrycker sig enligt följande berörande 
detta fenomen. 

[---] Problemet som jag ser det är väl om man reagerar på att kollegor 
sitter och pratar om elever och man tycker att det här ska man inte sitta 
och prata om i fikarummet. [---]Och problemet då är hur jag ska reagera. 
Ska jag säga ifrån, eller ska jag… att det inte är lämpligt att man sitter och 
gör så. Och det kan ta emot att komma på kant med kollegor som är 
gamla och vana när man själv är rätt så nyutbildad. 

Utsagan från Lärare E belyser direkt den problematik som Fjellström beskriver som 
”verksamhetsformer”.82 Utifrån vad vi skrev tidigare i avsnitt 7.2 ”Uppfattningen om 
diskursaktualiteten” kan alltså effekten av detta så kallade självklara etiska tänkande 
hos en skola bidra till problem. Om fackförbundens yrkesetik får ett starkare fäste, 
kan gamla, invanda och livlösa beteendemönster tonas ut och istället ge plats för ny-
tänk och vidareutveckling.  

Ett annat område som uppfattas som bekymmersamt är de yrkesetiska principernas 
kollision med offentlighetsprincipen och det sekretessansvar som finns för lärare. Tre 
av informanterna beskriver hur informationsförmedlandet kan innebära problem. 
Dels informationen till lärare från andra instanser, exempelvis skolsköterskan, men 
också det faktum att lärares betygsättningsgrundande material är en offentlig hand-
ling och ska finnas tillgänglig för allmänhetens beskådan på begäran. Den lärare som 
påtalade detta poängterade också att i situationer som denna går yrkesetiken före ju-
ridiken.  

Det står att man ska vara varsam med information om eleverna. Och det 
är man ju i och för sig, men om nån kommer och frågar så är jag ju 
egentligen skyldig att berätta vad jag skrivit. Det gör man ju inte, gärna. 
Och kommer säkert inte heller göra om man blir tillfrågad. Då skiter 
man i juridiken. 

Det tredje exemplet behandlar det stora dilemmat som kan uppstå vid kontakten 
med elevernas föräldrar/vårdnadshavare. Eleven ska vara i centrum enligt de yrkes-
etiska principerna, men läraren har också ett ansvar att bibehålla en förtroendefull 
relation till elevens föräldrar och detta kan i vissa fall kollidera. Nazif Mayi utvecklar 
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detta i sin text ”I kläm mellan två kulturer”  där hon berättar hur en pappa med ut-
ländsk härkomst irriterade sig på sonens relation till skolan och hur han lät detta gå ut 
över pojken.83 För mer utförlig information om detta se avsnitt ”4.4 Applicerbarhe-
ten och dess dilemman”. 
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8 KONKLUSION 

I detta avsnitt knyter vi ihop arbetet med slutsatser utifrån erhållet resultat med till-
hörande diskussion, samt en reflektion kring arbetet som helhet. 

8.1 Undersökningens resultat och diskussion 

På vår första frågeställning har vi i princip fått identiska svar från alla informanter – 
yrkesetiken kan ses som ett förhållningssätt, -order eller -regler. Alla lärare är inne på 
detta spår och väljer att definiera sina yrkesetiska principer som en guide till ett kor-
rekt och rättvist uppträdande gentemot elever, kollegor och föräldrar. Två av dessa 
sex informanter uppfattar också principerna som ett stöd i hur man bör agera i pro-
blematiska vardagliga arbetssituationer. 

Tre olika syften med de yrkesetiska koderna uppmärksammades. Det ena skulle vara 
att förhöja läraryrkets professionella status, menar fyra av de sex informanterna. Det 
andra är att två av lärarna utrycker sig som att de yrkesetiska principerna ska för-
medlas vidare till eleverna via undervisning. Det sista syftet som utkristalliserat sig är 
att principerna ska medföra ett skydd för eleverna. 

Angående diskursaktualiteten, uppfattar alla de intervjuade lärarna den som från-
varande. Tre av informanterna efterlyser dock större engagemang på skolan kring yr-
kesetik. Fyra av sex lärare menar att de uppfattar yrkesetik som något självklart men 
att det ligger dolt i yrkesutövningen. De diskussioner som existerar, bedrivs alltså inte 
direkt utifrån foldern Lärares Yrkesetik, utan istället ur det sunda förnuftets 
glasögon. Flera lärare påstår sig erhållit ett rutinmässigt och etiskt korrekt 
förhållningssätt gentemot sin omgivning och menar vidare att yrkesetiken inte är 
något nytt för läraryrket utan det redan finns en väl förankrad men tyst kod i hur 
man som lärare bör agera och verka. Detta fenomen kan skapa både positiva och 
negativa effekter. Om fackförbundens yrkesetik får ett starkare fäste, kan gamla, 
invanda och livlösa beteendemönster tonas ut och istället ge plats för nytänk och 
vidareutveckling. Samtidigt som yrkesetik bör diskuteras och reflekteras för att hållas 
levande och godtagbar, det vill säga att den sitter ”på” väggarna, kan också den 
ovannämnda formen av etik; den som sitter ”i” väggarna, vara minst lika bra om den 
är genomtänkt och aktiv. 

Fyra av sex informanter uppfattar applicerbarheten av principerna som god. De mo-
tiverar sina svar med att de ser principerna som självklara och tagna direkt ur verklig-
heten. Två av lärarna är av den uppfattningen att det kan vara problematiskt och 
svårt att avgöra när de yrkesetiska principerna negligeras och överträds. Tre av in-
formanterna beskriver hur informationsförmedlandet kan innebära problem. Infor-
mation till lärare från exempelvis skolsköterskan, eller lärares betygsättnings-
grundande material, kan uppfattas som svår information att handskas med. 

8.2 Avslutande reflektion kring arbetet som helhet 

Uppsatsen har behandlat ett ämne som för oss, tidigare upplevts som tråkigt och 
ointressant. Men denna uppfattning förändrades i samband med Pedagogiskt arbete 
C, då vi aktualiserade och diskuterade detta ämne på ett djupare plan. Under exa-
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mensarbetets process har lärares yrkesetik sjunkit in och blivit alltmer förankrad i oss 
som personer. 

Ämnesvalet kändes, som sagts, helt rätt för oss och har från start till mål varit väldigt 
intressant och fruktbart, vilket underlättat arbetets process. Vårt sätt att angripa äm-
net via vår undersökning, har varit framgångsrik och vi kan göra följande samman-
fattande jämförelse av vårt arbetes struktur: 

 

I inledningen av arbetet uppstod ett orosmoment, då för få lärare gav respons om att 
de ville medverka. Efter ett påminnelsebrev löste sig dock detta. Trots att det ord-
nade sig, finns även en viss oro i det faktum att viljan till att delta i en studie, som 
denna, kan vara så låg. Endast sju av omkring 100 verksamma lärare på den aktuella 
skolan visade intresse efter vårt e-brev samt den erinran som skickades ut tre veckor 
därefter. 

Denna studie skulle kunna utvecklas på många sätt. Funderingar som väckts hos oss 
under arbetets gång, är om uppfattningarna skiljer sig ur ett genusperspektiv eller om 
kanske åldern hos lärarna påverkar tankesättet kring yrkesetiken. Ytterligare en intres-
sant företeelse som skulle kunna undersökas, är hur nyutexaminerade lärare uppfattar 
yrkesetiken gentemot lärare som varit verksamma under många år. Två andra förslag 
till vidare forskning skulle kunna vara komparativa analyser, antingen mellan lärares 
skilda uppfattningar på olika undervisningsnivåer eller mellan olika lärares uppfatt-
ningar om de yrkesetiska principernas intertextualitet till övriga styrdokument. 

Samtliga förslag ovan bygger på en fenomenografisk ansats, vilken avgjorde begräns-
ningen till förslag för vidare forskning.  

Iförd ett par simglasögon (vår beskrivning av yrkesetik och 
lärares yrkesetik kring dess syfte, diskursaktualitet och appli-
cerbarhet) har vi utfört ett simhopp från en trampolin (den 
fenomenografiska ansatsen) ned i bassängen (motsvarande de 
verksamma lärarna) med sitt vatten (uppfattningarna). 
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Information om deltagande i examensarbete 

 

Hej, 

Vi heter Anders och Markus och är lärarstudenter här på Högskolan Dalarna, Falun, 
sedan hösten 2001. Just nu håller vi på med vårt examensarbete i kursen Pedagogiskt 
arbete C. Arbetet kommer att byggas på en fenomenografisk studie, vid vår partner-
skola *namnet censurerat*, angående lärares uppfattningar om deras yrkesetik. 

Syftet berör skolutveckling – det vill säga att vi ska diskutera och aktualisera lärares 
yrkesetik för att öka medvetenheten hos lärare i allmänhet. Själva innehållet kommer 
att behandla sex lärares uppfattningar om de yrkesetiska principerna som antogs 2001 
av fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår hypotes, som ar-
betet baseras på, är att det finns en brist av yrkesetiska samtal och diskussioner på 
vissa skolor bland lärare.  

Utifrån den fenomenografiska ansatsen kommer intervjudatan inte att sönderdelas 
och analyseras. Enligt fenomenografin är alla uppfattningar av lika stor betydelse. 
Med andra ord är det alltså själva uppfattningarna eller tyckandet som är det mest vä-
sentliga i arbetet. Frågan om ”Hur?” man uppfattar något ligger som riktmärke, inte 
”Varför?” man uppfattar något på ett visst sätt.  

Intervjutillfället bestäms enligt överenskommelse mellan oss och Dig. Intervju-
frågorna visas strax innan intervjun, detta på grund av att vi eftersträvar spontana och 
okonstlade svar. Intervjun kommer att dokumenteras med en diktafon. Anteckningar 
kommer även att föras vid tillfället.  

Resultatet kommer inte att offentliggöras förrän Du har läst igenom det och godkänt 
det. Viktigt att påpeka är också att Du självklart kommer att vara anonym i studien. 
Det är enbart vi och vår handledare Jan Gröndahl som kommer att ha tillgång till 
materialet.  

Så vår fråga till Dig, är om Du är villig att delta i denna studie? 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt del-
tagande utan närmare motivering. Om Du bestämmer Dig för att delta, vore vi oer-
hört tacksamma om Du ville skicka över information (datum och tid) via mejl angå-
ende möjliga tillfällen för intervju. Ju tidigare träff, desto bättre för vår del. Vid inter-
vjun bjuder vi på kaffe och något gott tilltugg. Tack på förhand! 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en examensuppsats vid Hög-
skolan Dalarna, i Falun. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Anders Rask  Markus Pettersson 
023-69581, rask_anders@yahoo.se 023-39066, macke_p@hotmail.com 
Jungfruvägen 151 B, 79134 Falun Jungfruvägen 155 B, 79134 Falun 
  
Student Student 

Bilaga 1 - Informationsbrev 
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Informant 1:   Manlig lärare som avlade sin examen 1987 och varit verksam sedan 
1988. 

Informant 2:   Manlig lärare som avlade sin examen 1974 och varit verksam sedan 
1978. 

Informant 3:   Manlig lärare som avlade sin examen 1988 och varit verksam sedan 
dess. 

Informant 4:   Kvinnlig lärare som avlade sin examen 1980 och varit verksam i ca 
20 år. 

Informant 5:   Kvinnlig lärare som avlade sin examen 2002 och varit verksam se-
dan dess. 

Informant 6:   Kvinnlig lärare som avlade sin examen i slutet på 1970-talet och 
varit verksam sedan dess. 

Bilaga 2 – Kort beskrivning av informanterna 
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Har Du alltid arbetat som lärare? Om inte, i så fall vilket annat yrke? 

 

Hur länge har Du arbetat som lärare? 

 

Vad tycker Du om de yrkesetiska principerna? 

 

Vilket syfte fyller yrkesetiken i din lärarroll? Varför? 

 

Fyller principerna någon/några funktion/er i skolan? I så fall vilken/vilka?  

 

Diskuterar Du yrkesetik med dina kollegor på skolan? Varför/varför inte? 

 

I hur står mån diskuteras och samtalas det om yrkesetik på Din skola? Varför? På vil-
ket sätt? 

 

Hur uppfattar Du applicerbarheten, det vill säga tillämpningen, av de yrkesetiska 
principerna? 

 

Bilaga 3 – Grundläggande intervjufrågor 

 


