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Sammanfattning 

Var går egentligen gränsen mellan lärarens yrkesroll och dennes egna privata sfär? Utifrån 

min erfarenhet i början av mitt arbete som lärare att det var svårt att sätta en gräns för när 

arbetsveckan var slut och dessutom svårt att avsluta den med en känsla av att vara nöjd 

väcktes intresset för att utforska den gränsen. I uppsatsen har jag därför tittat närmare på 

hur stödet för en sådan avgränsning ser ut i de politiska styrdokumenten, arbetstidsavtalen 

och lärarens yrkesetik. Jag har också försökt ge en bild av hur konsekvenserna för läraren 

och dennes privata sfär ser ut under de förhållanden som råder idag. Resultatet visar att 

dessa gränsdragningar är vaga och att lärare idag har svårigheter att upprätthålla sin privata 

sfär och tillgodogöra sig de värden och funktioner som den rymmer. Frågan visar sig också 

vara nära relaterad till frågan om yrkets avgränsningar i stort - vad som ska rymmas inom 

läraruppdraget, i synnerhet i förhållande till utformningen av arbetstidens ramar.  

Nyckelord: privat sfär, yrkesetik, läraruppdraget 

Abstract 

From my experience in the beginning of my working as a teacher it was difficult to draw a 

line for when the working week was over, and even more difficult to end it with a 

feeling of complacency, which made me interested in exploring this frontier: Where is the 

border between the teacher's professional role and his own private sphere?  In this essay I 

have therefore looked at how the border between the teacher's professional role and his 

own private sphere is defined in the political policy documents, working agreements and 

the teacher's explicit professional ethics. I have also tried to give an idea of the 

consequences for the teacher and his or her private sphere under the conditions that prevail 

today. The study shows that these borders are vaguely defined, and that teachers today 

struggle to maintain their private sphere, and thus to take advantage of the values and 

functions that it contains. The question also turns out to be closely related to the issue of 

delimitation of the profession at large – about what should be accommodated within the 

teaching assignment, in particular in relation to the design of the working frame.  

Keywords: teacher's professional role, privacy, private sphere, professional ethics  
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1. Inledning 
 

När jag ser tillbaka på mina första år som lärare är det både i första hand och till största 

delen en rad positiva faktorer som paraderar för mitt inre öga. Glädjen och entusiasmen 

över att få planera och genomföra egna lektioner. Den kittlande utmaningen i att söka, finna 

och använda nycklar till mina elevers kunskap och utveckling som människor. Lyckan i att ha 

ett arbete där man så tydligt ser ett resultat av insatserna man gör i elevernas utveckling. 

Det berikande och utvecklande samarbetet med kollegor. Den spontanitet och 

oförutsägbarhet som uppstår när man möter och arbetar så nära människor – och kanske i 

synnerhet barn.  

Men jag kan inte heller bortse ifrån att det fanns - och givetvis ännu finns – svårigheter och 

baksidor. Främst tycker jag att dessa står att finna i yrkets gränslösa karaktär. I början av mitt 

arbete som lärare upplevde jag att en av de största svårigheterna var att urskilja en tydlig 

gräns för hur mycket jag förväntades göra och hinna med under en arbetsvecka. Detta 

gjorde det svårt att överhuvudtaget avsluta veckans arbete - och ännu svårare att kunna 

göra det med en känsla av att vara nöjd med vad jag gjort. Konsekvensen blev att 

arbetsveckan tenderade att flyta ut över alla bredder och långt in i min privata sfär. 

Efterhand har jag allt tydligare insett att det här är ett dilemma som jag delar med mina 

kollegor, och inte bara sådana som är nya i yrket. Det är en balansgång som följer läraren 

genom hela yrkeslivet. 

Det här dilemmat ledde till en nyfikenhet på var gränserna egentligen går för yrkesrollen i 

förhållande till den privata sfären - varför jag nu med ytterligare några år av yrkeserfarenhet 

på nacken därför tänker ägna min uppsats åt att titta närmare på dessa. 
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2. Bakgrund och problemformulering 
 

2.1 Yrkets komplexitet 

Läraryrket är utan tvekan mycket komplext sett till karaktär och innehåll. Det rymmer en stor 

mängd arbetsuppgifter av vitt skilda karaktär i vilka läraren förväntas kunna inta ett stort 

antal olika roller beroende på plats och situation, vilket gör helhetsbilden av lärarrollen både 

omfattande och svår att greppa (Hargreaves, 1998, s. 29 f.). Arbetet kännetecknas av både 

planering och improvisation och ett behov av uppmärksamhet och respons åt flera håll 

samtidigt (Aronsson/Svensson, 1997). Det präglas dessutom av tidspress och offentlighet i 

det att lärarens handlingar sker inför öppen ridå. Det ger en omedelbarhet i situationer och 

möten, då många beslut måste tas med kort betänketid genast i situationen som är för 

handen – utan möjlighet att ändra sig (Colnerud, 1995, s. 3).  

Åtskilliga av dessa aspekter utspelar sig i gränslandet mellan yrkesroll och privat sfär, både 

lärarens egna, elevernas och deras vårdnadshavares och gör därmed anspråk på 

avgränsningar mellan dessa sfärer.  

2.2 Läraren i förhållande till den egna privata sfären 

Var tar egentligen arbetsveckan slut? När är man klar och kan gå hem och känna sig nöjd 

med sin insats? En uppenbar anledning till att detta är relevanta och återkommande frågor 

för lärare är yrkets karaktär av en ständigt framåtsträvande process som inte enkelt låter sig 

avgränsas inom ramen för en arbetsdag eller arbetsvecka. Hur mycket arbete man än lägger 

bakom sig finns det alltid ytterligare trådar att dra i (Aronsson/Svensson, 1997) och hur bra 

arbetet än är utfört kan det alltid utföras bättre (Lindqvist, 2002, s.170).  

Detta bidrar till att lärare ständigt går och tänker på arbetet, oavsett var man är eller vad 

man gör, vilket gör att yrkesrollen via förtroendearbetstiden flyter ihop med den privata 

sfären. Den här mentala beredskapen för att möta arbetets villkor kan givetvis vara av godo, 

men den kan också upplevas som en boja som låser fast läraren vid arbetet dygnet runt 

(Lindqvist, 2002. Gannerud, 1999, s. 113).1 

                                                           
1
 Per Lindqvist utreder förtjänstfullt lärares mentala beredskap i sin doktorsavhandling Lärares förtroendearbetstid, Malmö.  

Reprocentralen,  Lärarutbildningen, 2002. 
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En ytterligare svårighet i pusslet med arbetstid kontra arbetsinsats är inslaget av nya 

arbetsuppgifter som tillkommit och därmed lagts till summan av de tidigare. Per Lindqvist 

beskriver detta som en förtätad arbetsdag där arbetsuppgifterna blir så många att man 

uppfylls av en känsla av otillräcklighet då man varken hinner det man upplever att man 

borde hinna, eller ta de pauser man hade behövt och har rätt till (Lindqvist, 2002, s. 59-). 

Under mina år som lärare har dessa nytillkomna uppgifter till exempel handlat om ökad 

administration och ökade krav på skriftlig dokumentation i form av till exempel skriftliga 

omdömen, individuella utvecklingsplaner och pedagogiska planeringar.  

Just den utökade arbetsbördan är en viktig faktor för avgränsningen mellan läraryrket och 

lärarens egna privata sfär, särskilt i ljuset av vårt arbetstidsavtal med en oreglerad 

förtroendearbetstid. När arbetsbördan upplevs som alltför stor trycker den mot 

fördämningarna, ramarna för yrket, och rinner till slut ut där dessa är som svagast. 

Lärarförbundet beskriver utvecklingen av den utökade arbetsbördan i sin rapport I rättan tid: 

Till följd av besparingskrav under den ekonomiska krisen under 1990-talet skars stora 

resurser ut ur skolan. Först och främst tog man bort stödfunktioner vilket ledde till att 

lärarna fick göra alltmer att av icke-pedagogiska uppgifter, vilket i förlängningen gav en 

mycket stressad arbetssituation. I samma rapport skrivs det att andelen långtidssjukskrivna 

medlemmar i Lärarförbundet 2003 var mellan 8 och tio procent och man konstaterar att 

utbrändhet och utmattningssyndrom har blivit en del i vardagsbilden av skolan. Den bilden 

förstärks av återkommande rapporter i media om lärares ohälsa och hur nya lärare inte 

stannar i yrket (Lärarförbundet, 2004). 

Grundtanken med förtroendetiden är att denna ger nödvändig och ändamålsenlig flexibilitet 

med tid som läraren utefter egna behov och förutsättningar själv förfogar över, och därmed 

själv avgör när den ska läggas i tid, rum och i viss mån även vilka uppgifter den ska rymma.  

Förtroendearbetstiden har tveklöst stora positiva poänger, men den bidrar också till den 

diffusa gränsen mellan yrke och privat sfär då den per definition inte är schemalagd och i 

olika grad förläggs utanför den fysiska arbetsplatsen, företrädelsevis i hemmet. I en situation 

där arbetsbördan upplevs som alltför stor är det rimligt att det är på den diffusa 

förtroendetidens ramar man tänjer för att trots allt kunna få arbetet att gå ihop. Forskaren 

Ulla Westlund är inne på att det förhåller sig så när hon säger att lärare idag arbetar mer då 
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de är ensamma om sitt ansvar och kan pekas ut om eleverna inte når målen (Lärarförbundet, 

2004, s. 27). Arbetet man upplever att man inte hinner inom den reglerade arbetstiden 

spiller över i förtroendetiden vilket om processen fortgår får konsekvenser för den privata 

sfären. 

Ett handfast och vardagligt exempel som rymmer flera dimensioner av problematik relaterad 

till den privata sfären är föräldrakontakter när de sker på föräldrarnas initiativ. Det kan skilja 

mycket åt mellan i vilken grad olika lärare gör sig tillgängliga för elevernas vårdnadshavare. 

Från dem som öppnar alla kontaktvägar och gör sig tillgängliga under jourliknande former, 

till dem som med hänvisning till den egna privata sfären hänvisar sådana kontakter till tid då 

man är schemalagd på arbetsplatsen. Handlingsalternativen ger helt skilda konsekvenser och 

förutsättningar för gränsen mellan yrket och den egna privata sfären. Datorer och 

mobiltelefoni gör det idag dessutom möjligt att ständigt vara tillgänglig, vilket gör känslan av 

att vara tvingad att ständigt vara nåbar ännu större (Lindqvist, 2002, s. 171). Fackförbunden 

förordar2 att en del av lösningen finns i att gemensamt diskutera sig fram till en policy på 

arbetsplatsen, men finns forumet för den diskussionen i den förtätade arbetsdagen? 

2.3 Läraren i förhållande till elevers och vårdnadshavares privata sfär  

Det är värt att notera att en liknande problematik med otydliga gränsdragningar finns i 

relationen mellan lärarrollen och elevers och vårdnadshavares privata sfär. Då jag har valt 

att lägga uppsatsens fokus på läraryrket i förhållande till lärarens egna privata sfär kommer 

jag inte att utveckla tråden vidare i uppsatsen, men då den har beröringspunkter med mitt 

fokus vill jag kort belysa också den problematiken.  

Läraren är enligt läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 1994) ålagd att samarbeta med hemmen, att 

informera hemmen om elevens skolsituation, utveckling och trivsel och att själv hålla sig 

informerad om elevens personliga situation. De konkreta formerna för samarbetet med 

hemmen varierar enligt min erfarenhet i hög grad, både skolor och enskilda lärare emellan, 

sett till hur man hanterar arbete i anslutning till vårdnadshavares privata sfär. En variation i 

hur de konkreta formerna för samarbetet med hemmen ser ut är en nödvändighet när det ju 

handlar om unika människor, möten och situationer, men balansgången mellan det 

professionella och det privata är svår och kan få flera olika typer av konsekvenser för den 

                                                           
2
 Se t.ex. Lärarförbundets broschyrmaterial Håll koll på arbetstiden! 
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privata sfären, både lärarens, elevens och vårdnadshavarens: Vårdnadshavare och elever 

kan uppleva att man gör intrång på deras privata sfär. En tradition av lärarauktoritet medför 

dessutom i sig en risk för kränkningar av elevers och föräldrars integritet om det inte är 

tydligt var gränserna går (Irisdotter Aldenmyr, Paulin, Grönlien Zetterqvist, 2009, s. 146-151). 

För läraren kan omfattningen av förtätningen och arbetsbördan i arbetsdagen påverkas av 

var gränsen dras gentemot elevers och vårdnadshavares privata sfär, vilket i sin tur kan få 

konsekvenser för avgränsningen mot lärarens egna privata sfär.  

Otydligt uttalade gränser kan dessutom leda till ett godtycke som gör att elever och föräldrar 

varken vet vad de ska kunna förvänta sig av skolan eller vad skolan förväntar sig av dem. 

Också överförbarheten för vad man som elev eller vårdnadshavare kan förvänta i utbytet 

med olika skolor, klasser eller lärare, riskerar att bli svag. Det här är ett område för vidare 

forskning. 

3. Frågeställning och syfte 
 

Det övergripande syftet med min uppsats har utifrån inledningen och bakgrunden varit att 

undersöka hur gränserna mellan lärarens yrkesroll och den egna privata sfären ser ut, och 

konsekvenserna av dessa gränser för lärares arbetssituation och privata sfär. De egna 

erfarenheter jag beskriver i inledningen leder tillsammans med problemformuleringarna mig 

till tesen att gränsdragningarna mellan lärarens yrkesroll och privata sfär är endast vagt 

markerade och därmed ger ett svagt stöd åt lärare att kunna värja och upprätthålla sin egna 

privata sfär. Ett tydliggörande av dessa gränser skulle kunna förbättra lärares situation, både 

avseende arbetsmiljön och de vinster som finns i upprätthållandet av en privat sfär. Utifrån 

vad jag kommer fram till har jag också haft som målsättning att om möjligt identifiera och 

diskutera tänkbara vägar framåt.  

Då jag till större delen har arbetat i årskurs 4-6 under mina hittills tretton år i yrket är det i 

det perspektivet uppsatsen är skriven och därifrån jag har hämtat min erfarenhet och mina 

exempel, men jag tänker mig att frågeställningarna utan svårighet är överförbara till hela 

grundskolan. 
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4. Disposition 
 

För att kunna uppnå syftet har jag först försökt förankra begreppet privat sfär teoretiskt och 

utifrån detta gett det en definition för uppsatsens frågeställningar och fortsättning. 

För att inventera vilken handlingsledning lärare har för avgränsning gentemot den egna 

privata sfären samt vilket stöd för skydd av lärarens privata sfär de rymmer har jag först gjort 

en genomgång av skolverksamhetens styrdokument. I samma syfte har jag också i tur och 

ordning tittat närmare på lärares yrkesetik och arbetstidsavtal. Då arbetstidsavtalet är 

föremål för aktuell debatt har jag också granskat för uppsatsämnet relevant problematik 

runt denna. 

För att ytterligare skapa en bild av konsekvenserna av gränsdragningen som den ser ut idag 

har jag också tittat närmare på relevanta rapporter från Arbetsmiljöverket och Skolverket 

om lärares hälsa och om hur lärare upplever sin arbetssituation. För arbetet med samtliga 

delar har jag också tagit hjälp av för frågeställningen relevant litteratur. 

5. Vad är privat sfär? 
 

Privat sfär är inte ett entydigt begrepp med ett självklart innehåll, och trots att mycket finns 

skrivet om begreppet är bilden av dess innehåll och definition långt ifrån enhetlig. Det kan 

tillskrivas såväl handlingar, situationer, sakförhållanden som sinnestillstånd och avse både 

personer, relationer, ägodelar, rumsligt utrymme, information och kommunikation. Det kan 

också inkludera beslutsfattande gällande kön, familjer, religion, hälsovård och kontroll över 

attribut kopplade till personlig identitet (Rössler, 2004 via Palm, 2007). 

För att ytterligare utreda ut vad begreppet kan rymma har jag som grund utgått ifrån en 

artikel av Stephen T. Margulis (Margulis, 2003) där han först diskuterar begreppet privat 

sfär3 utifrån ett brett perspektiv genom att granska inflytelserika och väl underbyggda 

                                                           
3 Den engelskspråkiga litteraturen använder genomgående ordet privacy för att beskriva vad jag åsyftar med privat sfär. 

Det ordet saknar en direkt motsvarighet i svenska språket, utan omfattar snarast de svenska orden och begreppen privat 

sfär, privatliv och personlig integritet. 
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teorier om och definitioner av begreppet och sedan undersöker vinsterna med att uppnå 

och upprätthålla den, respektive förlusterna med att inte göra det.  

5.1 Teoretisk sammanfattning 

Margulis inleder med att beskriva svårigheter med att definiera begreppet privat sfär utifrån 

att det just finns en stor mängd olika definitioner. Han pekar på att mängden definitioner i 

sin tur får konsekvenser för hur man definierar relaterade begrepp som svek, sekretess och 

anonymitet. Till exempel ses privat sfär i en del diskussioner enbart som ett positivt värde 

genom att det skyddar moraliska beteenden som antingen ses som önskvärda eller neutrala 

av samhället. Andra beskriver det som ett neutralt värde, då en privat sfär också kan främja 

en rad moraliskt klandervärda koncept som till exempel lögner, svek och bedrägligt 

beteende.  

Margulis visar att studier av såväl det psykologiska begreppet som ett med mer vardagligt 

innehåll ger vid handen en mer avgränsad definition då de ofta lägger tyngdpunkten på dess 

betydelse som kontroll över eller begränsning av insyn, granskning och oönskad 

tillgänglighet. Som jämförelse beskriver Margulis hur begreppet används och berörs i lagen (i 

amerikansk kontext), där man lägger tyngdpunkten på rätten att inom lagens ramar agera 

som man själv tycker är lämpligt, både i hemmet och i det offentliga rummet. Han nämner 

också det lagstadgade skyddet mot godtyckliga ingrepp från polis vid till exempel 

husundersökningar, vilket går i linje med den mer avgränsade definitionen ovan. Han menar 

att den privata sfären och den beslutsmässiga autonomin hör ihop genom att en avgränsad 

privat sfär reducerar individens sårbarhet och därmed ger denne fler valmöjligheter. 

Utifrån sina studier av begreppet har Margulis härlett en grovhuggen formell definition av 

dess innehåll: Privat sfär, delvis eller som helhet, representerar kontroll över utbyte individer 

emellan, med som mål att förstärka autonomi och/eller minimera sårbarhet. Han 

konstaterar att den definitionen inte är heltäckande och har brister t.ex. just på grund av att 

begrepp används med en bred variation av definitioner beroende på vem som skriver. 

 

Margulis fortsätter med att jämföra likheter och skillnader i två framstående, väl 

underbyggda och sinsemellan oberoende teorier om privat sfär, (Altman, 1975) och (Westin, 

1967). Båda är exempel på mer avgränsade definitioner som alltså beskriver hur individer 

och grupper kontrollerar och avgränsar i vilken grad andra har tillgång till dem. Han finner 
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att de två teorierna har mycket gemensamt. Båda två beskriver vårt behov av privat sfär som 

en föränderlig process där vi försöker bemöta inre och yttre förhållanden i ständig 

förändring genom att anpassa våra avgränsningar av den privata sfären. Samtidigt påverkar i 

sin tur dessa avgränsningar de inre och yttre förhållandena. I båda teorierna är man också 

överens om att våra försök att reglera gränserna för den privata sfären kan misslyckas och 

resultera i mer eller mindre privat sfär än vi önskat. De är också eniga om att den privata 

sfärens kännetecken är universella, men att den kan ta sig många former och uttryck vilka 

förmodligen är kulturspecifika. Den privata sfären kan vara en utgångspunkt för i olika 

avseenden otillåtna handlingar. Båda gör skillnad på formerna (svaren på frågan hur?) och 

funktionerna (svaren på frågan varför?) och att dessa funktioner inkluderar att den bidrar till 

självidentitet och individualitet samt möjligheten till självutvärdering.  

 

Den principiella skillnaden teorierna emellan är att Westin fokuserar på informationsutbyte 

kopplat till privat sfär medan Altman använder en bredare ansats. Att de två teorierna har så 

mycket gemensamt får Margulis att dra slutsatsen att de tillsammans ger oss en rimlig grund 

för att förstå begreppet privat sfär som ett psykologiskt koncept.  

5.1.1 Vinsterna med upprätthållandet av en privat sfär 

Med fortsatt utgångspunkt i Altman och Westin summerar Margulis sedan vinsterna med att 

lyckas upprätthålla en privat sfär. På en sociopolitisk nivå ger den privata sfären i 

demokratiskt styrda samhällen utrymme att göra politiska val, att utrycka politiska åsikter 

och kritik och rätten att slippa godtyckliga polisingripanden. Den ger också möjlighet för 

individer och organisationer att diskutera i avskildhet och utrymme för ickepolitiskt 

engagemang i familj, religion och andra former av sammanslutningar. 

På den psykologiska nivån understödjer den privata sfären socialt samspel, vilket i sin tur ger 

oss återkoppling på vårt sätt att bemöta omvärlden vilket i tredje led påverkar hur vi ser på 

och definierar oss själva. Den ger oss möjlighet till självanalys och möjligheter att 

experimentera med bilden av oss själva. Den är grunden för utvecklandet av en individualitet 

och den skyddar den personliga autonomin. Den ger oss möjligheter att koppla av, att vara 

oss själva, att ventilera känslor, att hantera kroppsliga funktioner och sexuella behov, att 

hantera förluster och sorg och den ger oss en tillflyktsort från vardagens stress. 
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Sammanfattningsvis är den privata sfären viktig för att den ger oss upplevelser som 

understödjer normala psykiska funktioner, stabila mellanmänskliga relationer och personlig 

utveckling. 

5.1.2 Kostnaderna av att inte kunna upprätthålla en tillfredställande privat sfär 

Kostnaderna av att inte kunna erhålla en tillfredställande privat sfär kan innebära att man 

förlorar möjligheterna som beskrivs i stycket ovan. Margulis beskriver utifrån flera skribenter 

anledningar till att man inte kan erhålla en tillfredställande privat sfär. En kan vara att man 

inte lyckas kontrollera och reglera den privata sfären av fysiska eller kognitiva anledningar, 

eller att man återfinns i en miljö där andra kontrollerar eller försöker kontrollera ens privata 

sfär. 

En kortsiktig konsekvens av detta är att man lär sig den personliga autonomins 

begränsningar – att inte själv kunna dra gränser, ta beslut och välja inriktning för sitt liv. En 

mer långsiktig konsekvens är att man kommer att tappa tron till att en del av de möjligheter 

som borde rymmas inom den privata sfären överhuvudtaget är eller kan vara tillgängliga. 

Margulis konstaterar att lite verkar finnas publicerat om utvecklingsbetingade aspekter av 

den privata sfären och om ifall och i så fall när konsekvenserna av att inte erhålla en 

tillfredställande privat sfär kan repareras om man senare lyckas erhålla en sådan.  

Enligt Margulis menar många teorier om privat sfär att psykologisk kontroll är en 

förutsättning för att kunna uppnå och upprätthålla en tillfredställande privat sfär. Av det 

följer att en förlust i upprätthållandet av den egna privata sfären också innebär kostnader 

som kommer av förlusten av kontrollen över sin situation. Exempel på sådana kan vara stress 

och negativ återkoppling på den egna kompetensen vilket påverkar självbilden i negativ 

riktning.  

5.1.3 Personlig integritet 

Utifrån Margulis sammanfattning är det tydligt att det jag vill kalla privat sfär är nära 

sammanlänkat med personlig integritet, ett begrepp som inte heller enkelt låter sig ringas in. 

Detta konstaterades till exempel av den statliga Integritetsutredningen som i ett betänkande 

dock säger sig ha funnit en gemensam nämnare i uppfattningen att ”personlig integritet 

innebär att alla människor har rätt till en personlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt 

som psykiskt, kan avvisas” (SOU 2002:18, s. 52 f.). Datainspektionen, som använder 

begreppet flitigt, beskriver det så här i sin ordlista: ”Integritet är en inre egenskap, som är 
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olika hos olika individer. "Rätten att få vara i fred" är en vanlig tolkning. "Rätten att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling" är 

en annan”(Datainspektionen, 2011). Helen Nissenbaum beskriver personlig integritet som en 

funktion av flera kontextuella betingelser. Hur den ser ut och definieras varierar beroende 

på till exempel situationen, platsen, tillfället, roller och relationer (Nissenbaum, 2004).  

5.1.4 Frihet och autonomi 

Den privata sfären rymmer en rad värden, varav frihet och autonomi, eller rätten att själv 

bestämma över, avgränsa och forma sitt liv, i många teorier framställs som centrala. 

Nissenbaum kommer via en rad referenser till sådana teorier fram till slutsatsen att frihet 

och autonomi är en förutsättning för att kunna formulera mål för sitt liv, sin självuppfattning, 

värden och handlingsprinciper. I den privata sfären får man obehindrad av andras insyn, 

reaktioner och dömande förutsättningar för att kunna formulera och motivera viktiga vägval 

och ställningstaganden, sina preferenser och engagemang och därmed inriktning för sitt liv 

(Nissenbaum, 2004).  

5.2 Stipulativ definition av privat sfär 

Utifrån denna teoretiska sammanfattning vill jag här försöka avgränsa en definition tillämplig 

för kontexten av min uppsats – en gräns mellan yrkesroll och privat sfär. Inledningsvis visar 

sammanfattningen, trots variationer i definitionen av privat sfär, att upprätthållandet av en 

privat sfär är viktigt då den står som förutsättning för en rad centrala funktioner. Dess 

avgränsningar tycks nära kopplade till personlig integritet, som i beskrivningen ovan närmast 

framträder som en individuell och föränderlig gräns vi sätter upp för den privata sfären i 

relation till andra efter våra behov och önskemål. 

Själva innehållet i den privata sfären är svårfångat, men framstår som tydligare om man 

istället utgår från den privata sfärens funktioner – vad upprätthållandet av en privat sfär 

tänks ge. Med hjälp av Altman och främst Westin ringar Margulis in detta:  

Den privata sfären är den del av tillvaron som ger oss möjlighet till självanalys,  grunden för 

utvecklandet av en individualitet och som skyddar den personliga autonomin. Som ger oss 

möjligheter att koppla av, att vara oss själva, att ventilera känslor, att hantera kroppsliga 

funktioner och sexuella behov, att hantera förluster och sorg, och som ger oss en plats för 

återhämtning, en tillflyktsort från vardagens stress. Som är viktig eftersom den ger oss 
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upplevelser som understödjer personlig utveckling, normala psykiska funktioner och stabila 

mellanmänskliga relationer som familjeliv, vänskapsrelationer och sociala fritidsaktiviteter. 

Just den personliga autonomin pekas ut som ett centralt värde i den privata sfären, som en 

förutsättning för att själv kunna styra över sitt liv - att välja livsinriktning, forma sin 

självuppfattning, reflektera och göra medvetna och övertänkta val.  

6. De politiska styrdokumenten 
 

Verksamheten i grundskolan styrs sedan skolans kommunalisering 1991 politiskt på två 

nivåer; den statliga och den kommunala, där statens roll är den som mål- och 

ambitionsbestämmare och att sträva efter att värna om likvärdigheten i utbildningen över 

landet, medan kommunens roll är att konkretisera de nationella målen för verksamheten, att 

i viss mån vara kreatör, och att finna former och arbetssätt för att nå de nationella 

kunskapsmålen (Statskontoret, 2005).  

På den statliga nivån finns en rad styrdokument, vilka till exempel omfattar Skollagen och 

Grundskoleförordningen som rymmer grundläggande bestämmelser om verksamheten, 

läroplanen som beskriver skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för 

verksamheten, kursplaner som anger målen för varje enskilt ämne samt timplaner som 

reglerar undervisningstiden i respektive ämne.   

På den kommunala nivån ska det enligt nu gällande skollag (1985:1100, 2 Kap § 8)4 finnas en 

av kommunfullmäktige antagen skolplan5 som visar hur kommunens skolväsende ska 

gestaltas och utvecklas och hur man efter sina förutsättningar och prioriteringar tänker 

arbeta för att uppnå de nationellt ställda målen för skolan.  

På en tredje nivå, den lokala d.v.s. den enskilda skolan, tar man fram en skolarbetsplan som 

anger hur man i sin tur organiserar arbetet och vilka arbetsformer man använder för att 

uppnå målen som ställts upp i den kommunala skolplanen. Denna beslutas av rektorn, 

varefter lärarens roll tar vid - att implementera styrdokumenten. 

                                                           
4
 Detta krav finns inte kvar i den nya skollagen (2010:800) som träder i kraft 110701. 

5
 Skolplanen har ibland olika namn i olika kommuner och är ibland sammanslagen med verksamhetsplanen, vilken rymmer 

verksamhetens budget. 
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”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” 

Jag har studerat vad styrdokumenten på statlig och kommunal nivå har att säga som har 

relevans för uppsatsens frågeställning om lärarrollens avgränsningar till den egna privata 

sfären.  

 6.1 Politisk styrning på statlig nivå – skollagen och läroplanen 

6.1.1 Skollagen 

Riksdagen beslutade om en ny skollag (2010:800) den 22 juni 2010 vilken kommer att träda i 

kraft den 1 juli 2011. Den ersätter då den i skrivande stund gällande Skollag 1985:1100. 

Eftersom vi just nu står i en övergång mellan dessa två har jag jämfört de båda. 

De två skiljer sig åt en hel del avseende omfattning, struktur och innehåll. Den senare är 

betydligt mer omfattande då den skrivits med ambitionen att samla reglering som hittills 

funnits i andra olika lagar och förordningar på ett och samma ställe.  

Skollagen ger liten vägledning om lärarrollen i förhållande till den egna privata sfären, mer 

än möjligen i de rader som kan ses som en beskrivning av skolans värdegrund. I 1985:1100 

återfinns denna i 1 kap 2 § under Allmänna föreskrifter där det står att verksamheten i 

skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

att var och en som verkar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde. I 

2010:800 återfinns den under rubriken Utformningen av utbildningen (1 kap 5 §) där det står 

att: 

  

 

 

 

 

Individens integritet poängteras alltså här på ett sätt som saknar motsvarighet i 1985:1100, 

men formuleringen återfinns dock sedan tidigare i läroplanen, vilket kan ses som att denna 

nu får större tyngd. 

6.1.2 Läroplanen 

Även när det gäller läroplanen står vi just nu inför en övergång från nu gällande Lpo 94 till 

Lgr 11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, som kommer 
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att gälla från höstterminen 2011. Även dessa skiljer sig mycket åt i omfattning, struktur och 

innehåll, men främst för den del som består av kursplanerna för de olika ämnena.  

Det inledande kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag, vilket är det med relevans för 

etikens område, är dock närmast ordagrant lika i de båda läroplanerna. I kapitlets två första 

stycken med rubrikerna Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet återfinns 

formuleringar liknande de i skollagen som jag redogjorde för ovan, varav det andra inleds 

med orden ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.” 

(Skolverket, 1994). 

Det är noterbart att flera av de formuleringar jag refererat från skollagen och läroplanen 

ovan är skrivna i en kontext som redogör för vad skolan ska ge med eleven som objekt. 

Lärare och annan skolpersonal stavas aldrig ut som också varande objekt i förhållande till 

dessa, även om texten kan tolkas som att den gäller alla som omfattas av skolverksamheten. 

6.2 Politisk styrning på kommunal nivå – kommunala skolplaner 

Som jag skrev i kapitlets inledning står i den nu gällande skollagen att det i varje kommun ska 

finnas en skolplan som redogör för hur kommunen arbetar med uppnåendet av skolans mål. 

I den nya skollagen är kravet borttaget och i motsvarande paragraf stadfästs istället bara att 

kommunen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra 

bestämmelser. 

För att i någon mån skapa mig en bild av hur det kan se ut i de kommunala skolplanerna har 

jag valt att titta närmare på hur det ser ut i några av kommunerna i mitt närområde; 

Boxholm, Kinda, Åtvidaberg, Söderköping, Norrköping, Finspång, Mjölby och Linköping6. 

Tre av de åtta; Kindas, Finspångs och Linköpings, är helt skrivna utifrån ett elevperspektiv där 

skolpersonal bara nämns som subjekt i förhållande till målen för eleverna.  

Mjölby har en mycket kortfattad skolplan som bland annat listar en rad punkter under 

rubriken Normer och värden. I dessa används genomgående vi och alla som pronomen. Man 

skriver till exempel att ”I vår skola har vi tydliga normer och arbetar aktivt med etik och 

                                                           
6
 Länkar till dessa finns samlade i Referenser under underrubriken Kommunala skolplaner. 
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”Målet är att ha kompetent och engagerad personal somär nöjda och trivs med sitt 
arbete och sin arbetsplats. Vi tror också att friska medarbetare kan göra ett bättre 
arbete. 
Att målet nås vet vi om arbetet med rekrytering av personal fungerar. En utvärdering av 
alla som slutar ska leda till att brister hos oss rättas till. Den årliga psykosociala 
arbetsmiljöundersökningen kan ge oss svar på om medarbetarna är nöjda och 
trivs.”(s.11) 

moral” och ”I vår skola har vi en positiv och stimulerande miljö där alla känner trygghet, tillit 

och trivsel”.  

Åtvidabergs skolplan utmärker sig genom att den innehåller en organisationspolicy som 

beskriver krav och förväntningar på chefers och medarbetares etik och förhållningssätt, 

grundläggande principer för organisation och arbetssätt. Denna sägs vara skriven i syfte att 

”vidareutveckla inre hälsa och bidra till god etik mot människor och miljö”. Under rubriken 

Etik och värdegrund (s.10) står att ”Chefers och medarbetares förhållningssätt ska 

kännetecknas av etiskt agerande mot interna och externa parter och mot den fysiska miljön”. 

I Söderköpings kommuns skolplan skrivs kortfattat men uttryckligen att ”Vi vill att personal 

ska känna arbetsglädje och tillfredsställelse i sitt arbete” (s.6). 

I Norrköpings skolplan återfinns ett konkret mål avseende skolpersonal under rubriken 

Framgångsfaktorer (s.8) där man skriver att man ska höja statusen på lärar och 

pedagogyrket genom en aktiv personalpolitik, och att ”Lärare och pedagoger i Norrköping 

ska arbeta i väl fungerande arbetsmiljöer och ha goda möjligheter till förkovran och 

vidareutbildning”. 

I Boxholms skolplan är personal ett av fem strategiska mål som satts upp i ambitionen att bli 

Sveriges bästa skola. I anslutning till det målet skriver man: 

 

 

 

Sammanfattningsvis innehåller alltså bara tre av de åtta skolplanerna mål som är konkret 

riktade mot personalens arbetssituation, där Boxholms kommun utmärker sig positivt 

genom att sätta personalen i fokus som ett prioriterat mål, medan också Norrköping sätter 

fingret på arbetsmiljöerna. Målformuleringarna i dessa tre uttrycker ett stöd för lärares 

arbetssituation, men är vaga i sitt konkreta stöd för avgränsningar och skydd av lärarens 

privata sfär. 
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7. Lärares yrkesetik 

7.1 Lärarnas yrkesetiska plattform 

Lärares yrkesetik7 antogs 2001 efter en sex år lång process då de båda lärarfackförbunden 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i samarbete med förbundens medlemmar via 

lokalavdelningarna tillsammans arbetat fram en gemensam explicit yrkesetisk plattform för 

lärare, den första i sitt slag i Sverige. Den består av fyra block under rubrikerna Eleven alltid i 

centrum, Läraryrket och den professionella yrkesutövningen, Att upprätthålla lärares 

yrkesetik och Lärares samhällsuppdrag, som alla inleds med en text som föreskriver 

beteenden och förhållningssätt och efter varje sådant stycke en rad normativa satser 

formulerade som förbindelser som läraren gör i förhållande till yrket. I förordet till Etik i 

princip och praktik8 (red. Nordenfalk, 2004) säger de båda vid antagandet av plattformen 

sittande förbundsordförandena att de yrkesetiska principerna beskriver vilka attityder samt 

vilket ansvar och förhållningssätt som läraryrket förutsätter och att den återspeglar de 

värderingar lärare har och förväntas ha.  

Roger Fjellström har studerat den etiska plattformen närmare i boken Lärares yrkesetik 

(Fjellström, 2006). Som en utgångspunkt för sin analys sätter han först upp sju villkor som 

han menar bör vara uppfyllda för uppnåendet av en optimal yrkesetik. Ett av dem är att 

yrkesetiken ska ge riktlinjer för åtskillnad av yrkesutövningen och privatlivet (Fjellström, 

2006, s. 94). Han menar att en sådan gräns behöver finnas både sett från yrkessidan och från 

privatsidan. Från yrkessidan behövs den för att lärarens yrkesposition inte ska flyta över i 

privat sfär och brukas för sådana ändamål – Fjellström nämner som ett exempel att lärare 

inte utnyttjar överläget i ojämlikheten som finns mellan lärare och elev för att gagna sina 

privata intressen, till exempel att man inte använder sådant man får veta i arbetet till gagn 

för privata syften. Han anger flera anledningar till behovet från privatsidan, vilka alla handlar 

om omgivningens förväntningar på läraren. Dessa kan till exempel vara att man även utanför 

yrkesrollen förväntas leva i enlighet med vad man lär ut, att man förväntas engagera sig i en 

mängd andra intressen som gagnar barnen och att man förväntas förhålla sig till yrket som 

om det vore ett kall – ständigt tillgänglig och obunden av tid och plats för sitt yrkesutövande. 

Han poängterar behovet av en sådan gräns i relation till lärarens ansvar, som är mycket 

                                                           
7
 Se Bilaga 1. 

8
 Boken är en antologi som gavs ut av fackförbunden i samband med antagandet av Lärares yrkesetik, där 16 forskare med 

lärarbakgrund reflekterar över vars en av de yrkesetiska principerna. 
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omfattande och saknar tydliga gränser, för att motverka orimliga krav från såväl skolledning, 

kollegor som föräldrar. 

När han ställer villkoret mot den yrkesetiska plattformen konstaterar han att den 

dimensionen helt saknas (Fjellström, 2006, s.170). Här finns ingenting som markerar gräns 

mot det privata - istället finns en sats som snarare kan tolkas gå åt andra hållet, in i lärarens 

privata sfär – och ut ur läraruppdraget, då det står att läraren förbinder sig till att ”påtala fel, 

komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall engagera sig i sådant som strider mot den 

människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på”. 

Det är också värt att notera att trots att den yrkesetiska plattformen är utformad som en rad 

förbindelser finns det inget som formellt binder lärare till den, utan den är snarare att se 

som ett vägledande dokument eller möjligen ett socialt kontrakt. 

7.2 Lärares yrkesetik i andra länder 

Som en jämförelse tittar Fjellström också närmare på hur yrkesetiken är formulerad i några 

andra länder (Fjellström, 2006, 109-).  Han finner att den privata sfären är utelämnad också i 

den danska motsvarigheten9 liksom i den amerikanska10, men återfinner ett sådant 

perspektiv i den finska (OAJ, 2010) som mycket konkret uttrycker att läraren har rätt till en 

privat sfär och omsorg om sig själv, samtidigt som den också erkänner och markerar lärarens 

relation till sina kollegor genom att säga att läraren ska godkänna kollegornas privata sfär 

och deras individualism. 

Även Education International (EI), världens största globala lärarorganisation till vilken de 

svenska lärarfackförbunden är anslutna, skriver om den privata sfären i sin fylliga yrkesetiska 

deklaration, vilken är tänkt att fungera som ett utkast åt de anslutna organisationerna. 

Deklarationen tillkom dock centralt, utan medlemmarnas aktiva deltagande, vilket gör att 

den kan kritiseras för att sakna lärarförankring och därmed också förklara att den inte fått 

genomslag i utformandet av den svenska yrkesetiken för lärare. Där lyfts dock perspektivet 

på lärarens privata sfär fram då det står att läsa att samhället ska ”erkänna att lärare har rätt 

att skydda sitt privatliv, att hysa omsorger om sig själv och i övrigt leva ett normalt liv i 

samhället.” (Education International, 2001).  

                                                           
9
 http://dlf.org/files/DLF/Vi%20arbejder%20for%20dig/Profession%20og%20komptence/profideal.pdf 

10
 http://www.nea.org/home/30442.htm 
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7.3 Yrkesetik i praktiskt tillstånd 

Förutom den explicita yrkesetiska plattformen som fackförbunden står bakom finns vad 

Fjellström beskriver som en yrkesetik i praktiskt tillstånd; den implicita yrkesetik som sitter i 

lärarrummets väggar och utgörs av ”önskvärda karaktärsdrag, värderingar och normer som 

hålls för gängse, passande eller rent av självskrivna” (Fjellström, 2006, s.27). Yrkesetiken i 

praktiskt tillstånd tar man till sig och lär sig genom att arbeta som lärare. Då den inte är 

explicit formulerad utformas den av och lever i den lokala kulturen och omfattar därmed 

bara lärarna på en viss skola eller region. Fjellström menar att skolan förmodligen skulle 

gagnas av att dessa implicita yrkesetiska principer också blev explicita och medvetet 

övervägda, men han framhåller också att han tror det finns en yrkesetisk kompetens hos 

lärare som inte kan artikuleras - den som består av deras egna omdömen, vilka utvecklas i en 

lång process bestående av erfarenheter, eftertanke, förebilder och möten med kollegor 

(Fjellström, 2006, s.31).  

8. Arbetstidsförhållandena 
 

I det här kapitlet studerar jag främst den ferietjänst de flesta lärare arbetar under, och i 

synnerhet den oreglerade förtroendearbetstiden och de problem som denna kan skapa för 

läraren i relation till den egna privata sfären. Jag gör också jämförelser mellan ferietjänsten 

och en mer konventionell semestertjänst, då debatten om en övergång till sådan är aktuell i 

skrivande stund. Först en kort titt på ferietjänsten enligt regelverket: 

8.1 Arbetstidsavtal ferietjänst 

De flesta undervisande lärarna i den kommunala grund- och gymnasieskolan har i enlighet 

med kollektivavtalets bilaga M (OFR, 2010) ferietjänst. Ferietjänsten är skräddarsydd efter 

skolans behov och innebär att lärare arbetar mer under de ca 194 dagar då skolans 

verksamhet för eleverna bedrivs. Under dessa veckor har lärare en arbetsvecka om ca 45,5 

timmar, vilket innebär att man arbetar in tid som man sedan kompenseras för under de 

veckor då eleverna inte går i skolan.  

I ferietjänsten är 1360 timmar (med eventuella avvikelser i lokala avtal) av den totala 

årsarbetstiden reglerad arbetstid, d.v.s. tid då man är skyldig att stå till arbetsgivarens 

förfogande och denne leder och fördelar arbetet. Denna tid schemaläggs och blir därmed 
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enligt Arbetstidslagen ordinarie arbetstid. Detta ger en reglerad arbetstid om ca 35 timmar 

per vecka. 

Övrig tid, ca 10 timmar per vecka, är lärarens förtroendearbetstid, vilken är oreglerad till 

förläggning, omfattning och till viss del innehåll. Läraren ska alltså själv göra en bedömning 

utifrån sin professionalitet av hur den ska läggas i tid och rum och vad den ska användas till. 

Man kan till exempel ta ut mer tid under perioder med utvecklingssamtal och balansera med 

mindre tid under andra perioder. Enligt fackförbundens tolkning är den i första hand avsedd 

för för- och efterarbete, men kan också rymma spontana elev- och föräldrakontakter samt 

tid för egen utveckling. Semester och den inarbetade tiden ska förläggas till elevernas lov. 

(Lärarförbundet, 2004, s.11). 

I jämförelse har man i den konventionella semestertjänsten, med avtalsmässiga variationer, 

en 40-timmars arbetsvecka under ca 220 arbetsdagar tillsammans med 25-32 

semesterdagar, där allt arbete som utförs ska rymmas inom den reglerade arbetstiden vilket 

gör att det därmed finns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Ferietjänst och 

semestertjänst rymmer samma årsarbetstid. 

När det gäller lärares arbetstid skrivs i HÖK 10 också att det är viktigt att ”arbetsorganisation 

och arbetsinnehåll utformas så att lärare inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar 

som kan medföra ohälsa. Härvid ska beaktas att arbetsuppgifterna ska rymmas inom 

arbetstiden” (OFR, 2010, s. 23). 

8.2 Ferietjänst eller semestertjänst? 

Debatten om ferietjänst eller semestertjänst för lärare är gammal och långdragen och 

blossar upp på nytt så snart det är dags för ny avtalsförhandling. Under 2010 fick frågan nytt 

liv i offentlighetens ljus efter att 198 skolledare i samband med den då aktuella 

kollektivavtalsrörelsen publicerat en debattartikel i DN (Dagens Nyheter 2010-03-15), där de 

riktat mot arbetsgivarna krävde att få bestämma över lärarnas arbetstider. Man menade att 

nuvarande avtal är föråldrat och att det är rimligt att skolcheferna som har det yttersta 

ansvaret får disponera hela lärarens arbetstid utifrån elevernas behov av stöd och 

undervisning. Artikeln fick kraftigt mothugg från både fackförbund och lärare och i debatten 

som följde blev det tydligt att debatten också är infekterad, då skolchefernas krav av många 

tycks ses som en misstroendeförklaring mot lärarna.  
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Frågan är komplex och innehåller argument på många olika plan, såväl organisatoriska, 

ekonomiska som arbetsmiljömässiga. Bland de arbetsmiljömässiga argumenten återfinns 

flera som hör ihop med lärarrollen i förhållande till den egna privata sfären. Lärarförbundet 

presenterade 2004 rapporten I rättan tid (Lärarförbundet, 2004) om en bred utredning som 

gjorts om lärarnas arbetstidssystem och dess påverkan på lärarnas arbetsmiljö. Den lyfter 

fram dessa argument tillsammans med beskrivningar av hur lärare upplever sin 

arbetssituation, varför jag använt den som underlag för en inventering. 

Om den oreglerade arbetstiden gör arbetet gränslöst så lyfter forskarna Ulla Runesson och 

Ingrid Westlund där fram tryggheten i en reglerad arbetstid, något som markerar 

arbetsdagens slut även om arbetet till sin karaktär är gränslöst (Lärarförbundet, 2004, s. 26). 

Samma motiv ger några lärare till att de valt att prova semestertjänst istället för ferietjänst – 

avtalet gör att de ”kan gå hem med gott samvete” (Lärarförbundet, 2004, s.38), något de 

upplever som en befrielse. 

En del av utredningen gjordes i form av en medlemsenkät där en av delarna handlade om 

rätten till sin fritid (Lärarförbundet, 2004, s.45). I denna uppger en tredjedel av lärarna i år 1-

6 att de har svårt att hinna med privatlivet och 49 % av samma lärare uppger att arbetstiden 

sällan eller aldrig räcker till för arbetet. I kommentarerna till de här frågorna framgår det att 

stora delar av arbetsuppgifterna utförs utanför ramarna för arbetstiden vilket får 

konsekvenser för deras privatliv (Lärarförbundet, 2004, s.46). I en uppföljande studie, 

Arbetstid i fokus 2008, uppgav 82 % av grundskollärarna att arbetssituationen ibland eller 

ofta gick ut över deras privatliv.  

När medlemmarna tillfrågades om för- respektive nackdelar med den tjänst de har nu 

framhåller de som har ferietjänst friheten i att kunna förlägga viss del av arbetet på annan 

plats som den stora fördelen, medan de med semestertjänst anger en tydlig struktur och 

mindre hemarbete som de mest positiva sidorna. De senare anger också att det är lättare att 

undvika övertid och säga nej till alltför stor arbetsbelastning (Lärarförbundet, 2004, s.50). De 

som har ferietjänst anger flera nackdelar relaterade till den privata sfären – 

arbetsuppgifterna ryms inte inom arbetstiden vilket leder till merarbete utanför denna vilket 

inkräktar på fritiden, vilket i sin tur gör att man i hög utsträckning känner sig otillräcklig. De 
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med semestertjänst såg de största nackdelarna i att man är mer låst vid arbetsplatsen och 

att det kan saknas en fast arbetsplats på skolan där man kan arbeta i lugn och ro. 

Samma och besläktade argument kommer åter då de lärare som har förtroendearbetstid 

tillfrågades om för- och nackdelar med denna (Lärarförbundet, 2004, s.52). De två 

huvudargumenten för förtroendearbetstiden som lyfts fram är att den skapar frihet och ger 

flexibilitet. Några uttrycker dessutom att den gör det enklare att kombinera arbetsliv med 

privatliv om man har småbarn11. Nackdelarna som lyfts är att förtroendetiden är för 

begränsad i förhållande till arbetsbördan, den leder till mer arbete hemma på kvällar och 

helger – och den gör det svårt att överblicka arbetstiden och sätta gränser. Dessa faktorer 

tillsammans uppges förstärka känslan av att man alltid är i tjänst.  

En ytterligare nackdel uppges vara att arbetsgivaren ofta gör anspråk på 

förtroendearbetstiden genom att beordra uppgifter med hänvisning till denna. Detta tycks 

vara ett omfattande problem vilket bland annat har fått de båda fackförbunden att ge ut 

material12 där de konstaterar att detta är ett missbruk och poängterar att läraren själv ska 

förfoga över förtroendearbetstiden. Beordrade uppgifter utöver reglerad arbetstid ska 

betraktas som övertid och ersättas därefter, men istället har många arbetsplatser egna 

system där övertid istället kvittas i någon form. Detta leder till att lärare tappar inflytande 

och kontroll över sin oreglerade tid – samtidigt som de inte får ersättning för övertidsarbete. 

Problemet tyder på en osäkerhet hos såväl arbetsgivare som lärare om vad som hör 

förtroendearbetstiden till. 

I rapportens avslutande diskussion (Lärarförbundet, 2004, s.54 f.) konstateras att det utifrån 

utredningens resultat och en förändrad skolverklighet behövs en ny syn på arbetstid och 

arbetsorganisation som dels innebär att lärarnas profession och autonomi förstärks, men 

också att behovet av skyddsregler tillgodoses. Man efterlyser därför ett ramsystem som ger 

tydliga arbetstidsramar, men som samtidigt tillåter stor flexibilitet i de lokala lösningarna. 

Vad gäller arbetstidsregleringen kommer man också fram till att man behöver arbeta för 

möjligheten till en individuell anpassning för att på så sätt kunna ta hänsyn till människors 

olikheter i deras uppfattning om vilken form av tjänst som passar bäst. Samma resonemang 

                                                           
11

 Eva Gannerud lyfter i sin avhandling Genusperspektiv på lärargärning (1999) att detta argument gör att läraryrket kan ses 
som en kvinnofälla. 
12

 Se t.ex. Lärarförbundets broschyr Håll koll på arbetstiden! och Lärarnas Riksförbunds Lärares arbetsbelastning – en 
lathund. 
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besvarar frågan om förtroendetidens vara eller icke vara. I fokus ställs inte den ena eller 

andra typen av tjänst eller reglering, utan kravet på tydlighet oavsett form.  

9. Lärares ohälsa relaterad till privat sfär 
 

Läraryrket har under en lång rad av år återkommande uppmärksammats i larmrapporter om 

ohälsa, höga sjukskrivningstal, utbrändhet och lärare som lämnar yrket. Sammantaget ger 

dessa en bild av en hårt arbetsbelastat yrkeskår, för ofta lyfts just arbetsbelastningen fram 

som huvudorsak till ohälsan i medias rapportering.  

Mina studier av rapporter kopplade till lärares arbetssituation och ohälsa styrker den bilden, 

samtidigt som den något nyanserar vad som egentligen åsyftas när man talar om 

arbetsbörda.  

En av de senare rapporterna som finns att tillgå som tar upp frågor om hälsa i relation till 

lärarens yrkesroll och den privata sfären är Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2009 

(Arbetsmiljöverket, 2009) där man jämför yrkesgrupper i en rad frågeställningar om 

arbetsmiljön. Läraryrket toppar där statistiken jämfört med andra yrkesgrupper i flera av de 

frågeställningar som handlar om arbetsbelastning och dess konsekvenser för den privata 

sfären. 

Var tionde kvinnlig lärare uppger att arbetet inkräktar på privatlivet och att de på grund av 

arbetet har brist på tid och ork för vänner, familj och andra aktiviteter, en siffra som är en 

bra bit högre än för andra yrkesgrupper. Rapporten analyserar dock inte vidare om i vilken 

form arbetet inkräktar på privatlivet. Det är åter rimligt att anta att arbetsbördan är en 

faktor, men läraryrkets struktur gör ju också att en del av arbetet faktiskt sker nära den 

privata sfären och man kan fråga sig om ifall otydliga ramar för den delen av arbetet är en 

bidragande orsak till att man upplever arbetet på det sättet. 

De kvinnliga lärarna toppar även statistiken över de som upplever att de har så mycket att 

göra att man är tvungen att dra in på luncher, arbeta över eller ta med arbetet hem. 72 % av 

de kvinnliga lärarna upplever detta liksom 55 % av de manliga, siffror som båda ligger långt 

över snittet 34/38 %. Även här tangeras frågan om lärarens förtroendearbetstid, vad den 

rymmer och hur den utnyttjas. 
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Rapporten visar också att 79 % av de kvinnliga grundskollärarna varje vecka har svårigheter 

att koppla av tankarna från jobbet under fritiden. Motsvarande siffra för manliga lärare är 61 

%, att jämföra med 45 respektive 42 % i genomsnitt för samtliga yrken. 43 % av de kvinnliga 

lärarna och 30 % av de manliga uppger att de varje vecka har svårigheter att sova på grund 

av tankar på arbetet, vilket ligger långt över genomsnittet 22 respektive 18 %13. 

Även Skolverkets rapport Attityder i skolan 2009 (Skolverket, 2009), en attitydundersökning 

genomförd bland lärare och elever i hela grund- och gymnasieskolan, ger indikationer i 

samma riktning.  48 % av lärarna i grundskolan uppger där att de alltid eller oftast känner sig 

stressade i skolan och anger flera orsaker till den upplevda stressen; tre av fyra 

grundskollärare uppger att de är stressade över dokumentation över elevernas 

kunskapsutveckling, 72 % anger det stora antalet elever som behöver extra stöd och hjälp 

som en stressfaktor medan 64 % anger administrativt arbete som orsak. 

I samma undersökning uppger en av tre grundskollärare att de allvarligt övervägt att byta 

yrke under det senaste året, en siffra som är högre ju kortare tid man arbetat som lärare. 

Undersökningen utreder inte närmare orsaken till dessa tankar men konstaterar att lärare 

som anger att de i mindre utsträckning trivs med såväl den egna skolan, eleverna, kollegorna 

och framför allt skolledningen är överrepresenterade i gruppen. Dock saknas svarsalternativ 

som berör yrkets avgränsningar gentemot den privata sfären i undersökningen. 

 

Resultaten som redovisas i Skolverkets och Arbetsmiljöverkets rapporter är väl 

representativa för bilden som presenteras även i andra liknande rapporter. Arbetsbördan 

ställs i fokus som orsak i analysen av dem, och i Skolverkets rapport görs också ett försök att 

bryta ned det begreppet genom att utskilja tänkbara problemområden, men den tar i 

analysen inte upp relationen till avgränsningar av den privata sfären.  

 

I Arbetsmiljöverkets rapport är det mer tydligt att frågan om arbetsbördan är nära kopplad 

till frågor om yrkets avgränsningar – för vad som ryms inom ramen för arbetet och för var 

arbetet slutar och privatlivet tar vid. Yrkeslivet får uppenbarligen konsekvenser för lärarens 

                                                           
13

 Siffrorna visar en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare. Läs t.ex. Eva Gannerud (1999) Genusperspektiv på 
lärargärning som utvecklar frågeställningen om läraryrket utifrån genus.  
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privata sfär - många upplever att yrket inte ger dem förutsättningar för att kunna 

upprätthålla den privata sfären.  

10. Slutsatser  
 

Frågan om avgränsningen mellan lärarrollen och lärarens egna privata sfär har under 

arbetets gång allt tydligare visat sig vara nära sammanlänkad med en mycket större fråga, 

den om yrkets avgränsningar i ett mer omfattande perspektiv, med arbetsbördan och 

ramarna för arbetstiden som viktiga faktorer – och den gemensamma nämnaren att 

gränserna är vaga.   

De centrala statliga styrdokumenten som ska ge riktlinjer för verksamheten står helt i 

avsaknad av uttryckta perspektiv på personalens intressen i form av arbetsmiljö, hälsa och 

avgränsningar mot privat sfär. Då huvudmännen, kommunerna, utgår från dessa när de 

detaljstyr verksamheten är det rimligt att anta att den bristen kan leda till att perspektivet 

inte heller kommer fram i de kommunala skolplanerna. En tendens i den riktningen pekar 

också min begränsade studie av åtta kommunala skolplaner mot, där bara tre av dem alls 

talar om personalens intressen. Dessa tre uttrycker ett stöd för lärares arbetssituation, men 

är antingen vaga eller säger ingenting om hur stödet konkret ska se ut.    

De enda markeringen av den typen jag funnit i ett centralt styrdokument av politisk karaktär 

är den i kollektivavtalet HÖK 10 där man pekar på vikten av att utforma verksamheten så att 

inte lärare riskerar ohälsa (ORF, 2010, s. 23) - men där är den placerad i en bilaga under 

rubriken Övriga anteckningar. 

Även den explicita yrkesetiska plattformen Lärares yrkesetik14 saknar ett perspektiv på 

läraren som kan fungera som skydd och avgränsning mellan yrkesroll och den privata sfären. 

Jag finner dock goda exempel på hur det skulle kunna se ut i den finska yrkesetiken för lärare 

(OAJ, 2010) och i Educational Internationals yrkesetiska deklaration (Education International, 

2008), vilka båda lyfter fram lärares rätt att skydda sin privata sfär och ha omsorg om sig 

själv.   

                                                           
14

 Se Bilaga 1 
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I ljuset av beskrivningarna av arbetsbördans omfattning och rapporterna om lärarkårens 

hälsotillstånd är det slående att det på så få ställen i de centrala styrdokumenten på något 

sätt stavas ut att lärarens intressen behöver skyddas. Flera variabler gör visserligen att 

styrdokument inte kan skrivas med exakta formuleringar som berättar hur och var man 

gränsar av. Lärartjänster är sinsemellan mycket olika, till exempel beroende på kommunens 

resurser och prioriteringar, den enskilda skolans organisation, tjänstens ämnesinnehåll och 

elevunderlaget. Den privata sfärens rymd är enligt definitionen jag inledningsvis valde att 

utgå ifrån dessutom också individuell och varierande över tid varför inte heller den kan 

skyddas med formuleringar som ger en exakt inramning och avgränsning. Däremot kan och 

bör rimligtvis centrala styrdokument tydligt sätta ljuset på att stöd och gränser måste finnas 

och vilka områden som avses, och som konsekvens att man på huvudmannanivå 

konkretiserar uppnåendet av riktlinjerna.  

Utan sådana gränsdragningar är lärare till synes i hög grad utlämnade åt att själva söka 

gränserna för sin yrkesroll, såväl gentemot den egna privata sfären i en komplicerad 

socialiseringsprocess med yrkesrollen, som både de implicita och de explicita yrkesetiska 

principerna och förhållningssätten. Fackförbunden och yrkesetiken pekar på samtal och 

diskussioner, både lärare emellan och med skolledare, som en del av lösningen, men i 

praktiken stöter den på svårigheter – en tanke som jag utvecklar i det avslutande 

diskussionskapitlet, liksom tanken att detta faktum i högre grad ger nya lärare svårigheter. 

Frågan om hur lärarnas arbetstidsavtal bör se ut är alltför komplex för att låta sig besvaras 

inom ramarna för min studie, men sett endast utifrån perspektivet på lärarens egna privata 

sfär finns en del som talar för att ferietjänsten, och i synnerhet den oreglerade 

förtroendearbetstiden, är en av orsakerna till att lärare upplever att arbetet gör intrång i och 

får konsekvenser för den privata sfären.   

Alla upplever dock inte konsekvenserna av ferietjänsten på samma sätt. Till att börja med 

tycks en viktig slutsats vara att det inte finns någon enighet i åsikterna för eller emot 

ferietjänst och förtroendearbetstid15. Många lyfter fram möjligheterna till 

återhämtningsperioder tillsammans med friheten och flexibiliteten som stora fördelar med 

dessa. En förklaring står förmodligen att finna i att man lokalt lyckats olika bra med att lösa 

                                                           
15

 Se Kapitel 7 
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relaterade organisationsfrågor, en annan att de yttre gränserna för den privata sfären är 

individuell. Ett perspektiv som inte lyfts i de rapporter jag relaterar i kapitel 7 är att lärare ju 

också betalar för förmånen med återhämtningsperioder i form av en arbetsvecka på 45 

timmar, vilket ju i sig gör tidsutrymmet för den privata sfären snävare.  

I andra änden uppger många motsvarande nackdelar; förtroendearbetstiden ger flytande 

gränser som oundvikligen resulterar i merarbete och inkräktande på privatlivet. Dessutom 

tycks förutsättningarna för denna behöva tydliggöras, både för lärarna själva och för 

skolledarna. Ur den synvinkeln kan det ses som en arbetsmiljömässig vinst att ha hela 

arbetstiden reglerad i en semestertjänst. Både för att man som lärare skulle få en tydligt 

avgränsad arbetstid och därmed kunna känna större tilltro till att man gjort vad som rimligen 

kan krävas - och motsvarande att man i högre grad skulle kunna säkerställa en rimlig 

förväntan från andra på hur mycket, var och när vi faktiskt arbetar. Lindqvist menar dock att 

en helt reglerad arbetstid visserligen skulle vara ett hjälpmedel för att hantera 

gränslösheten, men den skulle inte hindra arbetets intrång i privatlivet – den mentala 

beredskapen skulle ändå finnas där (Lindqvist, 2002, s. 172).  

Som konsekvens av de vitt skilda åsikterna drar Lärarförbundet i rapporten I rättan tid 

(Lärarförbundet, 2004) den rimliga slutsatsen att man bör arbeta för flexibla lösningar som 

tar hänsyn till individuella olikheter och behov.  

Min utredning pekar mot att många lärare med svårighet kan upprätthålla sin privata sfär 

idag. Det är dock svårt att bedöma omfånget på den skada lärare idag lider i förhållande till 

de värden och funktioner som definitionen av privat sfär jag satte upp som utgångspunkt 

rymmer. Litet är som sagt skrivet och utrett om den direkta frågeställningen om gränsen 

mellan lärarrollen och privat sfär, och i de rapporter jag refererar till i kapitel sju och åtta 

används inte sällan begreppen privat sfär och privatliv som synonymer med fritid – all tid 

utanför arbetstid, vilket är en bredare definition. Då gränsen för den privata sfären är 

individuell och antalet som uppger att de har svårigheter i de frågor som är direkt relaterade 

till dessa värden och funktioner är högt är det dock en rimlig slutsats att skadorna är relativt 

omfattande. Framför allt beläggs att man har svårigheter med sömn och återhämtning, och 

att arbetsbördan ger en hårt begränsande tidsfaktor vilken kan ge långtgående och allvarliga 

konsekvenser för individen i förhållande till den privata sfärens värden och funktioner. Till 
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exempel begränsas till exempel möjligheter till personlig utveckling och att bygga och 

understödja relationer, och i synnerhet hotas individens autonomi – möjligheterna att själv 

styra och påverka sitt liv i den riktning man önskar. 

Vad får arbetsbördans omfång och dess inkräktande på lärarens privata sfär för ytterligare 

konsekvenser? Ett område att utforska är relationen till elevernas måluppfyllelse, då det är 

en rimlig tanke att denna påverkas om situationen är sådan att lärare lider skada i 

förhållande till den privata sfären och arbetsuppgifternas mängd är sådan att man tvingas 

prioritera. Att allt fler elever lämnar nian utan gymnasiebehörighet16 eller att svenska elever 

står sig alltid sämre i internationell jämförelse17 är exempel på relaterade frågor som 

uppmärksammats både i media och i politisk debatt på senare tid, men sällan ställda i 

relation till problematik med läraryrkets avgränsningar18. 

I det avslutande diskussionskapitlet vill jag alltså uppmärksamma och utveckla två viktiga 

aspekter och tillika möjliga vägar framåt i arbetet med att stärka läraren i förhållande till 

yrkets avgränsningar samt ett avslutande perspektiv med implikationer för lärarens privata 

sfär; omgivningens förväntningar. 

11. Diskussion 

11.1 Lärarutbildningarna och mentorskapet 

Colnerud och Granström uppmärksammar att lärare i jämförelse med andra yrkesutövare 

med människovårdande uppgifter har få möjligheter att få handledning, oavsett om det 

gäller svårigheter med yrket eller om man vill utvecklas vidare (Colnerud/Granström, 2002, 

s.35). De pekar på arbetslagsarbete som en lösning, men framhåller att möjligheten används 

sparsamt, och att den tenderar att användas till de praktiska uppgifter som måste lösas i den 

dagliga verksamheten i stället för till handledning.  

I ljuset av det gränslösa arbetet är handledning av än större vikt för den nye läraren, särskilt 

som forskning visar att lärarutbildningarna ännu brister i att förbereda för själva 

                                                           
16

 Våren 2010 var siffran enligt Skolverket 11,8 %, den högsta sedan våren 1998 då slutbetyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade systemet delades ut för första gången. http://www.skolverket.se 
17

 Se t.ex. PISA 2009, en internationell studie i 65 länder om 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och 
läsförståelse. http://www.skolverket.se 
18

 I de tio punkter för en bättre skola som SKL presenterade 2009 som centrala för att eleverna ska nå målen relateras det 
t.ex. bara i ett anspråk på lärarnärvaro på skolan under hela arbetstiden. 
http://www.skl.se/web/10_punkter_for_en_battre_skola.aspx 
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yrkesutövandet (Lindgren, 2006, s. 18-, 26). Colnerud och Granström konstaterar också i en 

jämförande studie mellan erfarna och nya lärare (Colnerud/Granström, 2002) att båda 

grupperna visserligen har samma etiska medvetenhet men att de nya lärarna saknar 

beredskap för vilka etiska frågor de kommer att möta och insikt i hur de ska angripa dem. 

Lärarutbildningarna har inte uppmärksammat lärarstudenterna på etiska frågor, vilket 

dessutom gör att man kanske söker yrkets avgränsningar målmedvetet först efter att ha varit 

på god väg in i ”väggen”, eller rent av istället ger upp och lämnar ett yrke som inte motsvarat 

förväntningarna.  

1996 slöt Kommunförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) ett avtal, 

Skolutvecklingsavtal 2000, som säger att intentionen är att nyblivna lärare ska få ett 

introduktionsår där de bör ”följa ett introduktionsprogram under medverkan av handledare”, 

vars ansvar är att följa, introducera och stödja den nya läraren. Implementerandet av 

mentorer och introduktionsprogram gick dock trögt (Lindgren, 2006, s. 8). Lärarnas 

Riksförbund konstaterar på sin hemsida19 att mentorsuppdraget inte alltid tas på allvar av 

arbetsgivaren och att det ofta tilldelas någon i arbetslaget, någon som saknar utbildning 

och/eller inte får ersättning för uppdraget. De pekar också på att många nya lärare lämnar 

yrket tidigt eftersom de inte är förberedda på den arbetsbelastning och det ansvar de 

förväntas klara av, vilket leder till stress och svårigheter att koppla av.  

Lärarförbunden har sedan länge arbetat för att kommunerna ska leva upp till avtalet, och har 

satt upp en rad kriterier knutna till mentorsuppdraget så som de vill att det ska utformas. 

Lärarnas Riksförbund20 pekar till exempel på forskning som ser fördelar med en mentor som 

står utanför arbetslaget, att en mentor bör få en gedigen utbildning och på så sätt en 

anknytning till lärarutbildningen, tid avsatt för uppdraget och ersättning för arbetet. Jag 

tycker att alla dessa krav är rimliga sett till bilden av det gränslösa arbetet. I den förtätade 

arbetsdagen är det viktigt att tid avsätts och en utbildning är ett rimligt krav som garant för 

rätt stöd med ett relevant innehåll – av någon som sökt sig till uppdraget. När det gäller 

kriteriet om någon som står utanför arbetslaget säger LR att nyexaminerade lärare ofta drar 

                                                           
19

 De sidor jag refererar till i stycket om mentorskap återfinns på Lärarnas Riksförbunds hemsida http://www.lr.se under 
rubrikerna Du i din yrkesroll -> Ny i yrket. 
20

 Det andra fackförbundet, Lärarförbundet, formulerar förväntningar på mentorskap på liknande sätt. 
http://www.lararforbundet.se.  
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sig från att rådfråga mer erfarna kollegor för att inte framstå som okvalificerade för 

uppgiften.  

När det gäller anknytningen till lärarutbildningen leker jag med tanken att dra den ett steg 

längre – att man knyts till en mentor redan under utbildningen vilken sedan följer med under 

tjänstgöringens första tid. Fördelarna skulle vara flera (även om jag också ser nackdelar, 

främst av praktisk art). Man skulle på ett naturligt sätt knyta ihop utbildningen med det 

yrkesverksamma livet och därmed förutom kontinuiteten ge studenten en ytterligare 

möjlighet till inblick i och förberedelse inför arbetslivet utöver VFU21 redan under 

utbildningen. Att man förs samman redan under utbildningen skulle också hjälpa till att 

överbrygga tröskeln att ställa de frågor man behöver ställa. 

I samband med att mentor tilldelas vill LR också att ett introduktionsprogram ska upprättas 

för den nyutexaminerade läraren med den nyanställde, mentorn och skolledningen i samråd. 

Detta ska innehålla två delar, en arbetsplatsintroduktion och en yrkesintroduktion. 

Arbetsplatsintroduktionen rymmer en ansvarsfördelning om vem som ska ge vilken till 

arbetsplatsen relaterad information, medan yrkesintroduktionen individanpassas med 

inriktning på att leda igenom de svårigheter man möter under den första tiden i yrket. 

Intentionerna i Skolutvecklingsavtal 2000 ser dock ut att inom kort få större tyngd då de, 

liksom många av fackförbundens tankar om mentorskap, finns med i en proposition 

(Sveriges Riksdag, Proposition 2010/11:20) om införande av lärarlegitimation för lärare, 

vilken ligger inför beslut under våren 2011. I den föreslås att den nyutexaminerade läraren 

för att kunna legitimeras först genomgår en introduktionsperiod om ett år där denne får 

stöd av en mentor. Mentorns uppdrag blir enligt propositionen att under skälig avsatt tid ge 

det stöd och de råd som behövs för att underlätta för den nya läraren eller 

förskolläraren. Liksom fackförbunden konstaterar man att nya lärare har olika behov och att 

det därför är viktigt att stödet anpassas efter tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. 

Stödet ska under rektorns ansvar fastställas i en plan. För att ge ytterligare stöd i 

utformandet av dessa planer så att de får ett relevant innehåll föreslås också att Statens 

skolverk utfärdar allmänna råd om stöd i de nya lärarnas introduktion.  

                                                           
21

 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning; den del av lärarutbildningen där studenten praktiserar ute på en skola. 
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Man gör dock avsteg från flera av remissinstansernas, däribland fackförbundens, krav på att 

mentorn ska vara utbildad för uppdraget. Istället nöjer sig regeringen med ”att påtala värdet 

av detta” (Sveriges Riksdag, Proposition 2010/11:20). Om de övriga delarna går i linje med 

såväl mina tankar som fackförbundens intentioner ger man sig här ut på ett gungfly som kan 

riskera mentorskapets innehåll och engagemang.  

Man fastställer också en ansvarsfördelning där man betonar att mentorns uppgift är att ge 

råd och stöd - inte vara ansvarig för bedömningen. Bedömningen i slutet av lärarens 

introduktionsperiod ska rektor stå för. Det föreslås dock lite motsägelsefullt att mentorn 

deltar i bedömningen genom samtal med rektorn om den nya läraren som en del av 

underlaget för bedömning. Även här finns en risk, vilken även fackförbunden påtalar. Om 

mentorskapet knyts ihop med ett delansvar för bedömningen kan detta utgöra ett hinder för 

en nödvändig öppenhet i relationen mellan mentor och den nye läraren. Vågar man ställa 

alla frågor och blotta sin osäkerhet inför någon som är del i att bedöma ens lämplighet som 

lärare? I ljuset av detta är kravet på utbildning kopplad till mentorskapet än viktigare. 

Fackförbunden menar också att man i samband med introduktionsåret bör lägga fokus på 

just att komma in i yrket, utvecklas i lärarskapet och lära känna yrkets gränser - med 

lärarlegitimationen som en bekräftelse på den redan uttagna lärarexamen. Jag tror den 

åtskillnaden skulle understrykas av en svagare koppling mentorskap och lärarlegitimation 

emellan.  

11.2 Forum för samtal 

Även om den yrkesetiska plattformen för lärare saknar formuleringar som stärker lärarens 

privata sfär så visar ett av avsnitten en väg då det säger att läraren förbinder sig att ”hålla de 

yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta 

yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som 

uppstår”22, vilket man också Iyfter fram i förordet till Lärarnas yrkesetik där de båda 

förbundsordförandena uttrycker att man hoppas att de yrkesetiska principerna kan utgöra 

vägledning och stöd i de fortsatta yrkesetiska diskussioner som är nödvändiga för att 

utveckla och befästa dessa (Fjellström, 2006, s. 149). 
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 Se Bilaga 1 
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Gunnel Colnerud och Kjell Granström skriver uteslutande om lärares yrkesetik i förhållande 

till elever, föräldrar och kollegor i Respekt för läraryrket (Colnerud/Granström, 2002), men är 

eniga med intentionen ovan i det att etik och moral uppstår i samspelet med andra och 

lyfter även de att bearbetningen av etiska frågor måste ske på den lokala skolan eller i 

arbetslaget för att vi ska kunna utveckla en levande etik för läraryrket. De skriver att många 

av besluten inom ramen för lärarrollen är fyllda av osäkerhet och att svaren på de etiska 

frågorna sällan är otvetydiga, men genom att dela och bearbeta dem kan osäkerheten 

minskas. 

Också Fjellström lyfter fram vikten av de lokala yrkesetiska samverkansformerna som en 

grund för god yrkesetisk lärarkompetens. Han menar att man behöver avsätta en 

återkommande tid och plats med upplagda rutiner för frågor av yrkesetisk karaktär. Han 

pekar också på svårigheten i att skolorna saknar en tradition för att hantera problem av 

yrkesetisk karaktär, varför han menar att samverkansformerna är en facklig angelägenhet 

(Fjellström, 2006, s. 191 f.).  

En ytterligare svårighet ligger i att skolan inte bara saknar en tradition, den alltmer förtätade 

arbetsdagen gör att det är svårt att finna något naturligt forum för dessa samtal, varken i 

formell eller i informell form. Hargreaves diskuterar detta i Läraren i det postmoderna 

samhället (Hargreaves, 1998, s. 124-) med hjälp av begreppen främre och bakre regioner, 

lanserade av Erving Goffman. De främre regionerna är de områden där vi står i klienternas, 

publikens eller överordnades blickfång och måste hålla fasaden uppe som om det vore en 

scen, medan de bakre, i lärarens fall ofta personalrummet, är där man kan slappna av och 

släppa på rollen man har på scenen – klassrummet eller skolgården.   

I de bakre regionerna kan man stressa av, sakta ned tempot för en stund över en kopp kaffe 

med kollegorna och släppa en smula på kontroll och restriktioner. Det är också i dessa möten 

och samtal som man tillsammans bygger grunden för trygghet och säkerhet i det mer 

formella utbytet och samarbetet – i det här sammanhanget den avsatta tiden för yrkesetiska 

diskussioner.  

Även Ulla Karin Nordänger för en intressant diskussion om de bakre regionerna i sin 

avhandling Lärares raster – innehåll i mellanrum utifrån en studie som visar att dessa 

upplevs försvinna. Hon ställer frågan om faktumet att de bakre regionerna försvinner genom 
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att de formaliseras och fylls med schemalagt innehåll – som t.ex. schemalagd reflektion – i 

en strävan att vad som synes vara att professionalisera läraryrket verkligen leder till att så 

sker. Hon landar i att studien visar att verklig reflektion, distansering och kritik av rollen i 

framträdandet kräver tillgång till bakre regioner på arbetsplatsen - om de inte finns utarmas 

också möjligheten till en gemensam granskning av verksamheten (Nordänger, 2002, s. 182). 

Det gällande kollektivavtalet HÖK 10 (OFR, 2010) säger att det ska beaktas att 

arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden, men var går egentligen gränsen för hur många 

arbetsuppgifter som kan läggas på när lärare redan upplever att man tvingas använda den 

tid som finns till det mest att akuta istället för till utvecklingsarbete (Lindqvist, 2002, s. 104)?  

I dessa resonemang sluts en cirkel. Att utifrån yrkesetiken kunna diskutera gränssättningar 

och etiska ställningstaganden och på så sätt hålla den levande kräver utrymme för detta i 

form av avsatt och återkommande tid inom arbetstiden - och tillgång till de vinster som de 

bakre regionerna ger. Båda dessa faktorer hindras av en redan trång och växande arbetsdag  

– vars implikationer vi uppmanas ta hjälp av yrkesetiken för att hantera. Det här är en 

organisationsfråga med tydliga etiska implikationer som behöver få en lösning. 

11.3 Omgivningens förväntningar 

Läraren i byn, som tillsammans med prästen var en central gestalt och närmast liksom han 

bar sitt ämbete dygnet runt närmast som ett kall, finns inte längre kvar. Men den 

traditionens ok bär vi i någon mån fortfarande. För att återgå till mitt handfasta exempel i 

uppsatsens inledning23 om kontakter med föräldrar på deras initiativ så är min upplevelse att 

det fortfarande är vanligt att lärare förväntas vara ständiga tillgängliga, alltid redo att ikläda 

sig lärarrollen – en förväntan som stärks av att viss del av vår arbetstid är oreglerad. Lärare 

jobbar ju hemma!  

Det verkar som om vårt arbetstidsavtal med företroendearbetstid bidrar till att viss del av 

vårt arbete osynliggörs. Trots att rapporterna jag refererade till i kapitlet om lärares ohälsa i 

relation till den privata sfären visade att lärare har svårt att få arbetstid och arbetsbörda att 

gå ihop med en fungerande privat sfär så raljeras det emellanåt, åtminstone i min 

omgivning, friskt om hur bra lärare har det! Juni, juli och augusti! Alla sköna lov!  

                                                           
23

 Kapitel 2 
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Det är en rimlig tanke att anta att vårt ”osynliga” arbete också är en av orsakerna till att 

lärare bitvis har svårt att göra sina intressen hörda i den allmänna debatten, oavsett om de 

handlar om ohälsorapporter, löneanspråk, skolans resultat i förhållande till uppsatta mål 

eller resursbehov. Hargreaves tar också upp att omgivningens förväntningar färgas av att alla 

själva har gått i skolan. Det gör att man ser arbetet från elevens ögon vilket gör att det 

framstår som mindre besvärligt än det är (Hargreaves, 1998, s. 30).  

Det verkar också finnas en förväntan på att läraren ska vara ett föredöme utöver sin yrkesroll 

– vilket ju faktiskt också mer än antyds i Lärares yrkesetik24 som skriver att lärare ska påtala 

och engagera sig ”mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som 

kan skada eleverna”. Inte bara på arbetsplatsen eller inom yrkesrollen, utan ”i samhället”. Är 

detta en rimlig förväntan? Oavsett svaret tycks en diskussion om i vilken mån lärarrollen ska 

knytas till ett karaktärsideal vara nödvändig25, och den ställer ytterligare krav på tydligare 

formuleringar om yrkesrollens avgränsning. Om inte finns en risk att de flyter ut till dess att 

läraren i byn, han med yrket som ett kall, åter träder fram. 

11.4 Slutord 

Per Lindqvist konstaterar i sin avhandling om förtroendearbetstiden att läraryrket nog alltid 

tillhört de gränslösa arbetena, men menar att det nu behöver problematiseras, att 

strukturella och individuella orsaker behöver identifieras och konsekvenserna för eleverna 

måste utforskas i ljuset av en skola i förändring, för ”lärare har hittills kunnat hantera en 

sådan arbetssituation men i en skola där lärarna görs allt mer ansvariga för att eleverna skall 

uppfylla mål blir det oavslutade arbetet alltmer ohanterligt” (Lindqvist, 2002, s.172).  

Orden sammanfattar ganska väl summan av min uppsats. Läraryrkets villkor verkar behöva 

ses över i stort - med en målsättning där tydlighet står i centrum. För gränsen mellan 

läraryrket och den privata sfären. För vad som ska rymmas i läraruppdraget. För 

arbetsorganisationen. Gränslösheten i läraryrket tycks vara just - lite för gränslös.  

 

 

                                                           
24

 Se Bilaga 1 
25

 Diskussionen faller utanför uppsatsens frågeställning, men Roger Fjellström diskuterar frågan i Lärares yrkesetik (2006, s. 
94 f.), samt i kap. 10 i Skolområdets etik (2004) Lund, Studentlitteratur 
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Bilaga 1. Lärares yrkesetik 

Eleven alltid i centrum  

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

den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar.  

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

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

eleverna som individer och som ett kollektiv.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

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

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

tänkande  

 alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 

individ mot skada, kränkning och trakasserier  

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

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

prestation  

 stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras 

ansvarstagande för sina studier  

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

motstå otillbörlig påverkan  

 verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 

föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter  

 vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som 

mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa. 

 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  

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

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

professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället 
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och samhällsmedborgarna.  

 

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

en god arbetsplats.  

 

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

och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.  

 

Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det 

pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. 

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

och innehållet i undervisningen.  

 

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

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

mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

 bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk 

erfarenhet  

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

följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde  

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

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

samhälle som kan skada eleverna  

 respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och 

ansvar i skolvardagen  

 anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna  

 

Att upprätthålla lärares yrkesetik  
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För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare upprätthåller 

sin yrkesetik.  

 

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

 hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och 

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

innebörd som uppstår  

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

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

yrkesetik vilar på. 

 

Lärares samhällsuppdrag  

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

grundläggande utbildning och fostran.  

 

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

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

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

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

strider mot dessa yrkesetiska principer.  

Källa: http://lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/doc/005324D7?opendocument 

 

  


