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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läraretik definieras, motiveras och förvärvas enligt yrkesetisk
litteratur för lärare och lärarstudenter. Förhoppningen är att undersökningen ska bidra till att ge kunskap om
den etiska dimensionen i lärares arbete och om den kompetens lärare behöver för att kunna hantera etiska
konflikter i skolans vardag.
Uppsatsen är en kvalitativ textanalys av tre böcker om yrkesetik som används på lärarprogrammen i
Sverige. Böckerna är:
• Läraren i etikens motljus av Trygve Bergem, professor i pedagogik.
• Lärares yrkesetik av Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi.
• Den värdefulla praktiken av Kennert Orlenius, fil.dr. i pedagogik och Airi Bigsten, förskollärare och
doktorand i pedagogik.
Böckerna analyseras utifrån följande frågor:
• Varför finns det yrkesetik för lärare?
• Vad innefattar lärares yrkesetik?
• För vem är yrkesetiken bra?
• Hur förvärvas/utvecklas yrkesetiken?
Undersökningen visar att:
• Skolan består av en etisk/moralisk dimension inför vilken läraren behöver god
handlingsberedskap.
• Introduktionen av yrkesetik bör ske under lärarutbildningen, vilket ökar möjligheten för läraren att
tidigt utveckla sin etiska kompetens.
• Yrkesetiken är viktig för att yrket skall ses som en profession.
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1 Inledning
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan, en social och pedagogisk
miljö som präglar dem på många sätt. Här ska de inte bara tillägna sig kunskaper utan även
utvecklas till individer som delar vårt samhälles humanistiska och demokratiska värderingar.
Lärarnas uppgift att bidra till detta är inte enkel. De måste ta hänsyn både till de enskilda
elevernas olika utvecklings- och kunskapsnivåer och till deras sociala och kulturella
bakgrunder. Men samtidigt måste de också kunna utforma en undervisning som är relevant för
det kollektiv som skolklassen utgör.
Genom sin ålder, utbildning och yrkesroll har lärarna makt över eleverna och dessa är på
många sätt utsatta och sårbara. Hur lärarna utövar denna makt har stor betydelse för elevernas
lärande och trivsel i skolan, men det kan också påverka deras val av framtida studier och
yrkesliv. Detta ställer etiska krav på lärarna som de inte får dra sig undan.
Under den senare delen av min lärarutbildning läste jag en del kurslitteratur som handlade om
lärares yrkesetik och som väckte mitt intresse. Men jag känner mig fortfarande osäker på
vilka etiska kunskaper jag egentligen har tillägnat mig och om dessa är tillräckliga och
relevanta för min framtida verksamhet som lärare. I arbetet med denna uppsats ska jag
analysera några böcker om lärares yrkesetik ingående och jag hoppas att detta kommer att
fördjupa mina kunskaper på området så att jag kan hantera etiska dilemman i skolans vardag
på ett klokt sätt.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att undersöka hur läraretik definieras, motiveras och förvärvas
enligt yrkesetisk litteratur för lärare och lärarstudenter i Sverige.
Därmed blir mina frågeställningar:
•

Vad innebär begreppet läraretik och vilka funktioner har den?

•

Vilka möjligheter/svårigheter finns det för pedagoger att utveckla en medveten
yrkesetik?

•

Vilken betydelse kan yrkesetiska regler ha för en sådan utveckling?

1.2 Uppsatsens disposition
Efter inledning och syfte görs en översikt av tidigare forskning inom området yrkesetik.
Därefter följer en teoretisk bakgrund där begrepp som etik, moral, värdegrund och lärares
yrkesetik belyses. I metodavsnittet presenteras den form av textanalys som jag gjort av tre
böcker om lärares yrkesetik som används på lärarprogrammen i Sverige. Uppsatsens resultat
presenteras sedan utifrån några kritiska frågor. Detta leder över till en resultatdiskussion där
svaren kopplas till uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis gör jag några personliga
reflektioner kring det som framkommit under min analys.

1.3 Forskningsöversikt
Vid sökning på ordet ”yrkesetik” i de databaser som är tillgängliga vid Linköpings universitet
(exempelvis ERIC, ASSIA, LISA, PAIS etc.) fann jag endast ett tiotal böcker och
examensarbeten. Dessa databaser är främst tänkta till att användas med engelska sökord,
varvid det låga resultatet kan förklaras av att sökningen gjordes på svenska. Jag har avgränsat
arbetet till att studera yrkesetik så som den presenteras i Sverige, och därmed är det ett aktivt
val av mig att inte granska den internationella litteraturen. Dock finns det svenska forskare
som har studerat internationell litteratur mer djupgående. Ett exempel på detta är Roger
Fjellström1 som i sin bok Lärares yrkesetik gjort jämförelser mellan den svenska yrkesetiken
och amerikansk, finsk och dansk yrkesetik, samt den internationella lärarorganisationen
Education International.
1

Fjellström, R. (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. Se sid. 109-135
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En annan forskare som har studerat den internationella forskningen är Gunnel Colnerud. I
Yrkesetik – En begreppsanalys och litteraturöversikt, ger hon en litteraturöversikt över den
internationella forskningen om yrkesetik på 1980-talet. Enligt Colnerud är den tidiga
forskningen om yrkesetik främst gjord ur ett filosofiskt och begreppsutredande perspektiv.
Hon menar att en slutsats av denna forskning är att yrkesetik inte skiljer sig och inte bör skilja
sig från de grundläggande värden som finns inom allmän etik och universella normer. Den
ska istället bestå av specificeringar av den allmänna etikens grundläggande normer.2
Colnerud skriver att det dock finns en del forskning som har mer normativ karaktär.3 Ett
exempel på detta är M. Bayles som i sin bok Professional Ethics (1989) utrett varför behovet
av etik har ökat inom professionsyrkena. Syftet med hans bok är att utveckla principer för en
professionell etik och att undersöka hur klienten ser på professionerna. Enligt Bayles behövs
det en yrkesetik eftersom utövarna av professionen ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen.4
Ett annat exempel på en normativ studie är Strikes & Soltis The Ethics of Teaching (1985),
där de framhåller att det är viktigt att lärarna skiljer mellan de egna värderingarna och den
allmängiltiga etiken. Vad man tycker och tänker om rätt och orätt som privatperson måste
lämnas utanför när man som lärare hanterar etiska dilemman. Då ska generella etiska
principer gälla eftersom målet är att ge eleverna en grundläggande uppfattning i moralfrågor.5
Gemensamt för de forskare som har studerat yrkesetik för lärare är enligt Colnerud att de
anser att behovet av en sådan är stort. Det förtroende som lärare har fått från samhället att ta
hand om elever innebär ett stort ansvar som måste underbyggas med en professionell etisk
hållning.6
Gunnel Colnerud och Kjell Granström skriver i Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och
yrkesspråk – två viktiga aspekter från 1989, att det finns tre viktiga forskningsområden inom
lärares yrkesetik. För det första behövs en kartläggning av hur lärare ser på de etiska
svårigheter som finns i läraryrket. Vidare är det viktigt att undersöka hur lärares uttalade och
outtalade etiska normer ser ut. Slutligen är det angeläget att urskilja den eventuellt
2

Colnerud, G. (1990). Yrkesetik. En begreppsanalys och litteraturöversikt. Linköping: Universitetet i Linköping.
Institutionen för pedagogik och psykologi. s. 18
3
Colnerud, G. (1990). s. 10
4
Colnerud, G. (1990). s. 14
5
Colnerud, G. (1990). s. 22
6
Colnerud, G. (1990). s. 29
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gemensamma yrkesetik som finns bland lärare. Dessa tre forskningsområden behöver studeras
för att kunna kartlägga och göra den gemensamma etiken tillgänglig för lärare. En sådan kan
leda till att lärarna blir mer kompetenta när det gäller att hantera etiskt problematiska
situationer i skolan, vilket i längden även kan öka förtroendet för yrkesgruppen som helhet.7
Gunnel Colnerud har själv tillsammans med Kjell Granström forskat kring just dessa områden
vilket bland annat resulterat i boken Respekt för läraryrket (2002). Andra forskare som
studerat läraretiska frågor är Trygve Bergem (2000), Kennert Orlenius (2002, 2008) och
Roger Fjellström (2006), vilkas böcker om läraretik jag ska analysera i detta arbete. Slutligen
kan Jenny Grens Etik i pedagogiskt vardagsarbete (2007) och Ann Paulins m.fl. Etik i
professionellt lärarskap (2009) nämnas.

7

Colnerud, G. & Granström, K. (1989). Läraryrkets professionalisering. Yrkesetik och yrkesspråk – två viktiga aspekter.
Stockholm: Skolöverstyrelsen. s. 21, 22
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Etik, moral och värdegrund
Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, vana och oskriven lag. Idag
används det som en övergripande beteckning för reflektioner och teorier kring rätt och orätt,
när det gäller värderingar, förhållningssätt och beteenden i sociala sammanhang.8
Etiken kan delas in i tre områden. Den deskriptiva etiken undersöker vilka etiska regler,
värden, principer och handlingsmönster som finns i olika kulturer och samhällsgrupper. Inom
metaetiken ägnar man sig åt språkliga analyser av etiska principer och regler, medan den
normativa etiken formulerar etiska handlingsregler och ger instruktioner för hur man bör
resonera vid en etisk analys. Den normativa etiken kan sägas vara en vägledande etik som
innehåller grundläggande etiska principer, så kallad allmän etik, men även specifika principer,
vilket kallas för tillämpad etik.9 Inom tillämpad etik behandlas moraliska frågor som rör
specifika samhällsområden, därmed får yrkesetik sin plats här. Tillämpad etik brukar även
kallas för områdesetik eftersom teoretisk och metodisk kompetens möts inom ett visst område
där den yrkesutövande personen har egen erfarenhet.10
Etik och moral representerar ofta samma sak i vardagliga sammanhang. Enligt Collste brukar
man dock inom den nutida moralfilosofin skilja mellan dessa begrepp: moral står för
handlingar och etik för reflektioner kring moraliska ställningstaganden.11 Colnerud och
Granström framhåller att alla människor har en moral, den finns inom varje människa och kan
vara god eller dålig. Däremot har inte alla en medveten etik, det vill säga en teori kring de
moraliska val som görs.12
Värden innebär något som är eftersträvansvärt, något vi bör göra, medan normer syftar på
formulerade eller underförstådda riktlinjer för de handlingar och beteenden som är önskvärda,
det vill säga gagnar de etiska värden man eftersträvar.13 I skolans styrdokument betecknar
8

Orlenius, K. (2001). Värdegrunden - Finns den? Stockholm: Runa förlag. s. 98
Gren, J. (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Stockholm: Liber. s. 17
10
Collste, G. (2002). Inledningen till etiken. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. s. 14
11
Collste, G. (2002). s. 13
12
Colnerud, G. & Granström, K. (2002). Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS
Förlag. s. 137
13
Orlenius, K. (2001). s. 15, 16
9
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begreppet värdegrund de grundläggande värden som skolan vilar på och som läraren har i
uppgift att förmedla till eleverna.14 Dessa är förankrade i FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna och i barnkonventionen.15
Det första som framhålls i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
är att skolan vilar på demokratisk grund och ska förmedla och förankra de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska vidare fostras till
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande på ett sätt som överensstämmer med den
etik som är grundad i kristen tradition och västerländsk humanism. Skolan ska även lära
eleverna att ta ansvar för vår gemensamma miljö och att inse vikten av att tro på människans
egenvärde och unika egenart.16 Lärarens värdegrundsarbete ska genomsyra den pedagogiska
vardagen, det ska vara ett med undervisningen och inte utgöra ett särskilt eller isolerat
arbete.17 Detta förpliktigande gentemot lagar, kursplaner och riktlinjer kräver enligt
Anne-Marie Kveli att läraren har en stor yrkesetisk medvetenhet.18

2.2 Lärares yrkesetik
2.2.1 Behovet av läraretik
Intresset för skolans värdegrund och lärarnas yrkesetik har så vitt jag förstår utvecklats
ungefär samtidigt. Enligt Tullie Torstenson Ed har den svenska skolan alltid haft en
värdegrund, men det var inte förrän under 1990-talet som själva begreppet började användas.
Det fick en central ställning i Lpo 94.19 Det var också under 1990-talet som fackförbunden
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet initierade diskussionerna kring läraretik.20 Detta var
enligt Ingrid Carlgren en följd av att läraryrkets status hade börjat analyseras i statliga
utredningar på 1980-talet. Detta var i sin tur en konsekvens av skolans decentralisering.
Carlgren menar att lärarnas professionalitet sågs som en förutsättning för en fungerande
decentraliserad målstyrd skola.21

14

Thornberg, R. (2006). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. s. 22
Torstenson Ed, T. (2003). Ungas livstolkning och skolans värdegrund. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. s. 122
16
Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. s. 7
17
Skolverket. (2011). Förskolans och skolans värdegrund- förhållningssätt, verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket. s.
3, 8, 9
18
Kveli, A-M. (1994). Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur. s. 138
19
Torstenson Ed, T. (2003). s. 127
20
Orlenius, K. (2001). s. 119
21
Carlgren, I. (2004) ”Professionalism som reflektion i lärares arbete” i Lärarförbundet (red.) Lärarprofessionalism – om
professionella lärare. Stockholm: Lärarförbundet. s. 14
15
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Enligt Colnerud & Granström är yrkesetik, tillsammans med yrkesspråk, en förutsättning för
att läraryrket ska kunna ses som en profession. Yrkesetikens funktion är att ge lärarna en
gemensam värdebas som ger en kvalitetsökning i skolans praktik och därmed skapar
förtroende hos allmänheten. Colnerud & Granström framhåller vidare att etiska dilemman ofta
är speciella i varje elevgrupp lärarna möter. Elevernas olika sociala och kulturella bakgrunder
medför svårigheter för lärarna att handla etiskt rätt mot varje enskild individ. I helklass kan
lärarna känna sig pressade, utsatta och otillräckliga och utlämnade till eleverna. Då kan det
vara lätt att glömma bort sin professionella ställning och i stället framföra personliga åsikter. I
sådana situationer är behovet av en generell läraretik stort.22
Kennert Orlenius betonar att elevernas beroendeställning fordrar yrkesetisk medvetenhet hos
lärarna. Grundskolans elever måste ju gå i skolan och de kan inte välja sina lärare. Dessa
förväntas i sin tur ha en personlig och nära relation till eleverna.23 Även Robert Thornberg
lyfter fram lärarnas maktposition som ett av skälen till en gemensam läraretik. Lärarna ska
stödja eleverna i deras kunskapsutveckling men också stimulera deras etiska utveckling.
Lärarnas sätt att förmedla normer och värden genom tal, bemötande och utförande av
arbetsuppgifter påverkar naturligen eleverna med vilka de har en aktiv interaktion dagligen.24
Lärarnas påverkan kan både vara positiv och negativ, och den kan vara explicit eller implicit
värdepedagogisk. Explicit värdepedagogik innefattar det medvetna arbete som en lärare utför
på sina lektioner för att få eleverna att förstå vikten av exempelvis demokrati, jämställdhet,
mänskliga rättigheter etc. Den implicita värdepedagogiken innefattar den påverkan som lärare
mer eller mindre oreflekterat utövar som rollmodeller. För att kunna utföra sitt
värdepedagogiska uppdrag utifrån skolans styrdokument fordras en medveten yrkesetik. 25
Slutligen kan yrkesetiken också relateras till de fackliga frågorna. Man kan som yrkesgrupp
hävda att en hög etisk standard hos lärare bör ge utfall i hög lön och andra förmåner.26 På det
sättet kan läraretiken också ses som en statusfråga.

22

Colnerud, G. & Granström, K. (2002). s. 141
Orlenius, K. (2001). s. 125
24
Thornberg, R. (2006). s. 81
25
Thornberg, R. (2006). s. 77,79
26
Colnerud, G. & Granström, K. (2002). s. 141
23
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2.2.2 Läraretikens innehåll
Gunnel Colnerud och Robert Thornberg skriver att yrkesetik är ett slags moraliskt lärarideal
som omfattar de normer som anger hur yrket bör utövas.27 Colnerud (1995) har låtit lärare
beskriva situationer då de tyckte att det var svårt att veta vad som är moraliskt rätt handlande
och då yrkesetiska regler kunde ha utgjort ett stöd.28 De dilemman lärarna beskrev kunde
kategoriseras enligt följande:
•

skydda elever mot fysisk och psykisk skada

•

respektera elevers och föräldrars rätt till integritet och privatliv

•

respektera rätten till självbestämmande

•

vara rättvis

•

vara sanningsenlig 29

Lärares etiska konflikter handlar enligt Colnerud och Granström sammantaget om att
balansera skolans socialiserande och fostrande verksamhet mot etiska hänsyn till eleverna
som individer med rätt till självbestämmande.30
Colnerud och Granström har även gjort en empirisk undersökning tillsammans där de studerat
vilka aspekter av läraryrket som erfarna lärare och nyantagna lärarstudenter anser är etiskt
problematiska. De hade en önskan om att genom studenternas svar få kunskap kring vad de
har för beredskap för denna typ av problematik och genom de erfarnas svar få en hänvisning
om hur den professionella kompetensen utvecklas inom detta område. Försökspersonerna
ombads att skriva ner en situation som de ansåg var av etisk problematisk karaktär. Studiens
resultat visade att huvuddelen av situationerna kunde härledas till lärarens relation med
eleverna och kunde delas in i tre kategorier: beskydd, integritet och rättvisa.31
Det framkom även av studien att det egentligen inte finns någon skillnad mellan studenternas
och lärarnas etiska medvetenhet. Det skulle alltså betyda det inte sker någon direkt moralisk
tillväxt från att man är student till erfaren lärare. Dock kunde författarna uttyda att båda
grupperna hade en känslighet för frågor av etisk karaktär och ett intresse för att utveckla sin
kompetens inom detta område. Något annat nämnvärt som framkom var att lärarstudenterna
tycktes tro att det fanns några slags riktlinjer som man kan stödja sig emot i en etisk
27

Colnerud, G. & Thornberg, R. (2003). Värdepedagogik i internationell belysning. Stockholm: Skolverket. s. 130
Colnerud, G.& Granström, K. (2002). s. 157, 158
29
Colnerud, G.& Granström, K. (2002). s. 158
30
Colnerud G. & Granström, K. (2002). s. 165
31
Colnerud G. & Granström, K. (2002). s. 178, 179
28
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problematisk situation, att det på något sätt finns något rätt och fel i valet av lösning. De
erfarna lärarna hade dock inställningen att de var utlämnade till att själva bestämma över
utgången av situationen.32
Som jag redan nämnt brukar yrkesetik ses en form av tillämpad etik, som i sin tur är en
underavdelning till allmän etik. Colnerud presenterar i sin bok Etik och praktik i läraryrket en
modell för hur man kan se på yrkesetiken i relation till allmän etik.

Figur 1. Yrkesetikens relation till allmän etik och yrkesområde 33

Modellen visar att yrkesetiken är en del av den allmänna etiken.34 Enligt Collste kan det vara
bra att skapa yrkesetiska regler för att den allmänna etiken ska kunna sättas in i ett
sammanhang. Denna kan då preciseras vilket gör det moraliska handlandet inom
yrkesområdet lättare.35 Colnerud delar denna uppfattning och hon menar vidare att både de
professionella själva, samhället och klienterna har behov av en yrkesetik som görs tillgänglig
för offentlig diskussion.36
Lärarnas yrkesetiska principer har utformats av både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund
och togs i bruk 2001. Målet med dessa är enligt fackförbunden att de ska visa på de
gemensamma värderingar som en lärare bör ha och skapa ett yrkesetiskt förhållningssätt.37
Enligt Colnerud främjar dessa också en slags inre kontroll, där lärare själva kontrollerar att de
följer dessa principer.38 De principer som faller inom lärares yrkesetik är: 39
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Colnerud G. & Granström, K. (2002). s. 186, 189
Colnerud, G. (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan.
Stockholm: HLS förlag. s. 16
34
Colnerud, G. (1995). s. 16
35
Collste, G. (2002). s. 93
36
Colnerud, G. (1990). s. 18
37
Lärarnas riksförbund. (2009). Lärarboken. Lärarnas riksförbund. s. 149
38
Colnerud, G. (2004) ”Yrkesetiska aspekter på lärarprofessionalism” i Lärarförbundet (red.) Lärarprofessionalism – om
professionella lärare. Stockholm: Lärarförbundet. s. 37
39
Se bilaga 1 för fullständigt material.
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Eleven alltid i centrum
Denna princip syftar på att lärare alltid måste sätta eleverna och deras lärande i första hand.
Detta innefattar även att lärare måste ha god balans mellan att se eleverna som enskilda
individer och som en del i ett kollektiv. Bland annat förbinder sig läraren i sin yrkesutövning
att ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, alltid bemöta dem med respekt och vara rättvis
vid bedömning och varsam med information om elever.40
Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
Lärare har ett stort yrkesansvar. Lärare ska inte bara ansvara för det pedagogiska arbetet utan
även verka för en god kollegiallitet, utveckla sin kompetens och stärka sin professionalism i
vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen inverkar direkt på samhället och
samhällsmedborgarna. Bland annat förbinder sig läraren i sin yrkesutövning att bedriva sitt
arbete utifrån vetenskaplig och beprövad pedagogisk erfarenhet, utveckla sin kompetens och
ta ansvar för vad eleverna lär sig.41
Att upprätthålla lärares yrkesetik
För att bevara lärares status och lärarprofessionens ställning är det viktigt att lärare
upprätthåller sin yrkesetik. Bland annat förbinder sig läraren i sin yrkesutövning att hålla de
yrkesetiska principerna levande genom återkommande diskussioner, komma med konstruktiv
kritik och aktivt ingripa mot sådant som går emot den människo- och kunskapssyn som
lärares yrkesetik vilar på.42
Lärares samhällsuppdrag
Lärare har en viktig uppgift eftersom lärares uppdrag är att ansvara för kommande
generationers bildning och fostran. Lärare måste arbeta utifrån de styrdokument och lagar
som samhället ger dem, men ändå sätta dessa i relation till de yrkesetiska principerna.43

40

Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. (2010). Yrkesetik i vardagen – Ett fördjupningsmaterial. Lärarförbundet &
Lärarnas riksförbund. s. 6
41
Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. (2010). s. 8
42
Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. (2010). s. 10
43
Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. (2010). s. 11
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3 Metod
3.1 Val av metod och ansats
Forskning brukar delas in i kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ forskning brukar vanligtvis
vara baserad på teoriprövning, där resultatet ofta bygger på en distanserad, siffermässig
mätmetod med ett resultat som ska kunna generaliseras. Kvalitativ forskning bygger istället
på teorigenerering, där resultatet bygger på närhet, uttryckt med ord och kontextuell
förståelse.44 I den här uppsatsen tillämpas en kvalitativ metod.
Man brukar även skilja mellan två grundläggande ansatser för slutledning, vilka betecknas
som induktion och deduktion. Med en induktiv ansats försöker man dra slutsatser utifrån
erfarenheter och observationer, medan man med den deduktiva ansatsen istället försöker hitta
empiriskt stöd för en förutbestämd hypotes. Det finns dock en tredje ansats, den abduktiva.
Denna ansats ligger i gränslandet mellan de två föregående och forskaren kan växla mellan
dessa utifrån situationens krav och möjligheter.45 Eftersom jag genom tidigare studier mött en
del teorier om läraretik och har en viss kunskap eller förförståelse för mitt ämne skulle jag
vilja säga att min ansats närmast är av abduktivt slag. Jag kommer således att växla mellan
teori och empiri för att få fördjupade kunskaper på det område jag valt att studera.
Metoderna för vetenskapliga uppsatser kan alltså vara av många olika slag. Ofta gör man
empiriska studier där intervjuer eller enkäter blir föremål för granskning. Men man kan också
välja att analysera litteratur inom ett visst ämnesområde, vilket jag gjort här. Man talar då om
kvalitativ textanalys. Enligt Pär Widén innebär denna att man läser och analyserar texter av
olika slag och skapar sig kunskap om texternas innebörd utifrån ett väl avgränsat
undersökningsproblem. Kvalitativ textanalys följer enligt Widén en lång historisk
tolkningstradition som kallas för hermeneutik. Den handlar om att man försöker skapa mening
ur texter antingen med fokus på textförfattarens avsikt med texten eller på läsarens tolkning
med samma text. Widén skriver att en textanalys kan ses i ljuset av olika dimensioner som har
betydelse för vad analysen ska ha för syfte. I den första dimensionen analyseras vad
författarens innebörd av texten är. I den andra dimensionen är man mer intresserad av själva
44
45

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. s. 272, 273
Fejes, A. & Thornberg, R. (2009) ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i A. Fejes & R. Thornberg (red.) Handbok i
kvalitativ analys. Stockholm: Liber. s. 23, 24, 25
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textens form och innehåll och söker efter innehållsliga innebörder. I den tredje dimensionen
sätts fokus på vad texten har för betydelse i det omgivande samhället och hur den kan tolkas i
ett sammanhang oberoende av själva texten i sig. Det grundläggande för allt vetenskapligt
analysarbete är att arbeta med kritiska frågor. Dessa kan liknas vid ett verktyg som gör det
lättare att hitta det viktiga i texten och sätts i relation till den dimension man utgår ifrån.46

3.2 Urval och genomförande
Min textanalys har syftet att undersöka vad litteraturen säger om det begrepp jag har valt att
granska: lärares yrkesetik. Därför har jag valt litteratur som jag tror kan ge svar på mina
frågeställningar. För att få fram ett material som är hanterbart under den tidsram som varit för
detta arbete har jag begränsat mig till tre böcker som behandlar ämnet yrkesetik för lärare.
Detta begränsade litteraturomfång gör det möjligt för mig att presentera ett resultat som har
bearbetats noggrant.
Som lärarstudent anser jag att det är av stor vikt att få kunskap om den litteratur som andra
studenter läser och som har relevans för den kommande yrkesutövningen. Valet av dessa tre
böcker kommer sig av att jag har uppmärksammat att de används frekvent av studenter på
andra universitet i Sverige. Författarna presenterar även själva att litteraturen är tänkt att
användas inom lärarutbildning/fortbildning och böckerna finns också på webbplatsen för
lärares yrkesetik47 som förslag på litteratur som presenterar området mer ingående. Självfallet
har jag funnit annan litteratur som även är välanvänd och som jag använt mig av till min
teoretiska bakgrund, bland annat Kennert Orlenius Värdegrunden – finns den? (2001), Jenny
Gren Etik i pedagogiskt vardagsarbete (2007) och Gunnel Colnerud & Kjell Granström
Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik (2002). Att dessa böcker inte
blev valda för min granskning är för att jag anser att de lämpar sig bäst som just
bakgrundslitteratur i min uppsats. Detta med utgångspunkten att jag bedömer att författarna
varit bredare i sin framställning än de tre böcker jag valt som analysmaterial där fokus enbart
har varit på yrkesetik.

46

Widén, P. (2009) ”Kvalitativ textanalys” i A. Fejes & R. Thornberg (red.) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.
s. 137, 138, 142
47
Se http://www.lararesyrkesetik.se/web/yrkesetik.nsf/doc/00525054?opendocument
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Böckerna jag har valt är:

•

Läraren i etikens motljus av Trygve Bergem, professor i pedagogik. Syftet med denna
bok är enligt Bergem att teoretiskt och praktiskt skapa en medvetenhet om läraryrkets
etiska dimensioner. Boken vänder sig till lärarstuderande och yrkesverksamma
lärare.48

•

Lärares yrkesetik av Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi. Syftet med denna bok
är enligt Fjellström att analysera och diskutera den svenska yrkesetiska plattformen för
lärare och jämföra den med världsomspännande yrkesetik, samt presentera olika slags
kompetenser en lärare bör ha för att de yrkesetiska principerna ska få genomslag.
Boken är främst tänkt att användas i grundutbildning och fortbildning för
lärarutbildare, skolledare, lärare och annan pedagogisk personal från förskolan till
gymnasieskolan.49

•

Den värdefulla praktiken av Kennert Orlenius, fil.dr. i pedagogik och Airi Bigsten,
förskollärare och doktorand i pedagogik. Denna bok ska enligt Orlenius & Bigsten
synliggöra och öka förståelsen för den moraliska dimensionen i förskolan och
grundskolan. Den ska också visa på hur läraruppdraget kan tolkas och förstås utifrån
gällande styrdokument med hjälp av etiska begrepp knutna till värdegrunden.50

Materialet har bearbetats systematiskt och för att göra resultatet så lätthanterligt som möjligt
har jag valt att presentera detta utifrån kritiska frågor, i linje med den modell som Widén
förespråkar när det gäller textanalys. Min analys har främst utgått ifrån den andra
dimensionen, vilket innebär att jag har riktat min uppmärksamhet mot textens innehåll och
innebörd.
Att arbeta med kritiska frågor innebär att jag har brutit ner mina frågeställningar för att på så
sätt kunna bearbeta litteraturen på ett lättare sätt och finna det viktigaste i texten fortare. Detta

48

Bergem, T. (2000). Läraren i etikens motljus. Upplaga 1:12. Lund: Studentlitteratur. Se baksidan.
Fjellström, R. (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. Se baksidan.
50
Orlenius, K. & Bigsten, A. (2006). Den värdefulla praktiken. Yrkesetik i pedagogers vardag. Andra upplagan. Stockholm:
Liber. Se baksidan.
49
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för att frågorna är mer specificerade och konkretiserade än mina frågeställningar. De kritiska
frågor jag valt att använda i min undersökning är:

•

Varför finns det yrkesetik för lärare?

•

Vad innefattar lärares yrkesetik?

•

För vem är yrkesetiken bra?

•

Hur förvärvas/utvecklas yrkesetiken?

Jag började med att läsa böckerna rakt igenom för att på så sätt få ett helhetsperspektiv av
böckerna. Därefter började mitt arbete med de kritiska frågorna. Jag tog en fråga i taget och
bearbetade en bok i taget. Jag markerade i boken de stycken/meningar som jag ansåg höra till
en viss fråga. Jag studerade sedan delar av texten runt om det markerade avsnittet för att på så
sätt försäkra mig om att jag fått svar på frågan på ett tillfredställande vis. När processen
upprepats i mitt litteratururval för samtliga frågor, inledde jag skrivandet av själva rapporten.
Eftersom dessa frågor är sammanvävda med varandra har det inte alltid varit självklart för
mig under vilken rubrik vissa av författarnas resonemang bäst hör hemma. De hade kunnat
placera under någon av de andra rubrikerna. Av samma skäl har jag inte heller lyckats
undvika vissa upprepningar.
Jag har valt att presentera analysen av böckerna var för sig under varje fråga för att resultatet
ska bli så tydligt som möjligt. Resultatet av analysen har sedan i resultatdiskussionen satts i
relation till mina frågeställningar, där jag jämför likheter och skillnader i de tre böckerna.

3.3 Forskningsetik
Vid forskning finns det speciella forskningsetiska principer som bör beaktas vid insamling
och bearbetning av material. De grundläggande principerna presenteras som fyra huvudkrav
och

innefattar

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet.51 Jag har tagit del av dessa, men eftersom mitt material bygger på analys av
böcker och inte inbegriper enskilda personer anser jag att dessa principer inte behöver
redovisas mer ingående.

51

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.
s. 6
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Jag vill här framhålla att min strävan har varit att göra de tre författarnas texter rättvisa genom
att läsa dem så lyhört och noggrant jag kunnat. Detta kan förmodligen ses som en
forskningsetisk hållning.

3.4 Studiens trovärdighet
Vid kvalitativa studier råder det oenighet kring vilka begrepp man ska använda sig av när man
bedömer en studies giltighet eller tillförlitlighet. De vanliga begreppen när det gäller
kvantitativa studier är validitet och reliabilitet. Lincoln & Guba (i Bryman, 2002) menar att
reliabilitets- och validitetskriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till endast en
bild av den sociala verkligheten vilket sällan är fallet i kvalitativa undersökningar.52 Därför
har jag istället valt att använda de begrepp som Lincoln & Guba förespråkar vid bedömning
av kvalitativa studiers vetenskaplighet, nämligen trovärdighet och äkthet.
När det gäller trovärdighet lyfter Lincoln & Guba fram fyra aspekter. Det första är
tillförlitlighet vilket syftar på att man som forskare ser till att säkerställa forskningen i enighet
med de regler som finns och att man låter de eventuella personer som varit med i studien få ta
del av resultatet.53 Jag har inte behövt involvera andra i den bemärkelsen, dock har jag försökt
att följa de givna ramar som denna uppsatsform bör ha. Den andra aspekten är överförbarhet
vilket innebär att man försöker ge en så fyllig redogörelse av sin studie att andra forskare kan
ta ställning till om resultatet kan vara överförbart till en annan miljö.54 Jag försökt att
presentera mitt resultat så pass tydligt så att andra kan få en förståelse för hur jag har
genomfört uppsatsen.
Den tredje aspekten som Lincoln & Guba tar upp är pålitlighet vilket innebär att man ser till
att det finns dokumentation för alla faser i forskningsprocessen så att andra forskare kan ta del
av dessa.55 Jag kan inte påstå att jag har dokumenterat alla mina tankegångar, dock finns de
som rör mitt slutgiltiga genomförande presenterade i min text. Den fjärde aspekten handlar
om möjlighet att styrka och konfirmera vilket syftar på att man försöker säkerställa att man
har utfört arbetet i god tro och inte låtit något ovidkommande påverka utförandet av
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Bryman, A. (2002). s. 258
Bryman, A. (2002). s. 258
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Bryman, A. (2002). s. 260
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Bryman, A. (2002). s. 260, 261
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slutsatsen.56 Jag har gjort mitt bästa för att inte lägga in egna värderingar eller slutsatser i
mina textanalyser och försökt att på bästa sätt förstå det som författaren har haft att säga.
Mina egna värderingar framkommer mer i resultatdiskussion och slutord.
Det andra huvudbegreppet, äkthet, rör forskningsetiska frågor. Man bör fråga sig om
undersökningen kan ge deltagarna något värde genom exempelvis större förståelse för sin
situation eller möjlighet till förändring.57 Eftersom min uppsats är en textanalys har jag inte
behövt ta hänsyn till utomstående deltagare utan kanske mer reflekterat kring min egen, och
eventuella läsares, nytta av detta arbetes resultat.

56
57

Bryman, A. (2002). s. 261
Bryman, A. (2002). s. 261
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4 Resultatredovisning
Här nedan kommer en sammanfattning av det tre böckerna utifrån min tolkning av dessa.
Analysen har gjorts med hjälp av de kritiska frågor som jag tidigare presenterat och därefter
har jag valt ut de delar ur litteraturen som jag har ansett vara relevanta för min studie och satt
detta samman till ett resultat.

4.1 Varför finns det yrkesetik för lärare?
4.1.1 Den värdefulla praktiken
Enligt Kennert Orlenius & Airi Bigsten utmärks en professionell yrkeskår av autonomi,
legitimitet, yrkesspråk och yrkesetik. Autonomi innebär att man som utövare har rätt att själv
bestämma och fatta egna beslut i det dagliga arbetet. Legitimitet innebär att utövaren får en
legitimation som visar att han eller hon får utöva yrket. Yrkesspråket ska vila på en
vetenskaplig grund och innebär att de som är verksamma inom samma profession har en
gemensam förståelse av språket. Yrkesetiken, slutligen, innefattar principer som är specifika
för yrkeskåren och utgör själva värdebasen för utövarna. Inom lärarkåren berör detta
exempelvis förhållningssätt till elever, kollegor och det samhällsuppdrag man har.58
Enligt Orlenius & Bigsten handlar inte yrkesetik om hur man själv beter sig, utan om hur man
på ett professionellt sätt kan förhålla sig till grundläggande etiska principer och moraliska
dilemman. Att ha en yrkesetik är viktigt för att yrket ska ses som en profession. Precis som
legitimitet och autonomi är viktig för professionen är yrkesetiken ett verktyg för att sträva mot
gemensamma mål och skapa ett förtroende hos allmänheten. Etiska principer kan även minska
risken för att läraren missbrukar sin maktposition i relationen mellan lärare och elev som kan
härledas ur den beroendeställning eleven befinner sig i gentemot läraren.59
Skälet till att det är viktigt med en yrkesetisk kompetens är enligt Orlenius & Bigsten vidare
att pedagoger måste kunna ta ansvar och stå för konsekvenserna av det egna agerandet både
på det pedagogiska och på det kunskapsmässiga planet, likaväl som på det etiska planet.60
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Orlenius, K. & Bigsten, A. (2006). s. 130
Orlenius, K. & Bigsten, A. (2006). s. 103, 130-131
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Detta leder till att man får samhällets förtroende och till en självständighet i yrkesutövandet
som inte behöver ifrågasättas.61
Orlenius & Bigsten hävdar att riksdag och regering genom skolans styrdokument har uttalat
att pedagoger ska verka utifrån ett synligt yrkesetiskt perspektiv. Dock har detta inte
införlivats i den svenska skolan. Pedagogernas etiska förmågor verkar mer i bakgrunden och
tas för givna utan vidare reflektion.62 Författarna funderar över om den lama inställningen
som lärarna uppvisat gentemot de etiska riktlinjerna i grunden handlar om en osäkerhet över
de egna underliggande värderingarna. Dessa bör ha bearbetats av lärarna själva, de ska kunna
förhålla sig till den värdegrund som råder i skolan. Yrkesetiska riktlinjer riktar också
uppmärksamheten mot den enskilde läraren och hur denne utövar sin lärarroll. Denna
uppmärksamhet kanske lärare inte alltid upplever som positiv utan mer som ett ifrågasättande
som gör dem osäkra på sin yrkesroll och sig själva.63

4.1.2 Läraren i etikens motljus
Trygve Bergem tror att yrkesetiken inte har varit så tydligt utarbetad tidigare eftersom
psykologin har dominerat inom pedagogiken under stora delar av 1900-talet. Inom psykologin
har det inte funnits utrymme för etiska frågor och samspel mellan människor och den har
trängt undan ämnen som exempelvis filosofi, etik, idéhistoria och skolhistoria.64
Undersökningar i början på 1990-talet har visat att studiet av yrkesetik på lärarutbildningen är
nästan obefintligt och att varken lärare på lärarutbildningarna eller lärarkandidaterna förstår
vad begreppet yrkesetik refererar till.65 Bergem skriver att etiken dock har börjat ta plats på
den pedagogiska arenan, den ses nu nästan mer som en etisk vetenskap än en
beteendevetenskaplig, vilket har skapat behovet av en reflekterad och välmotiverad
yrkesinsats på det etiska planet.66
Enligt Bergem har samhället därmed utvecklat nya krav på lärarna som gör att dessa behöver
ha en handlingsberedskap för att kunna ta ställning i yrkesetiska utmaningar.67 Han skriver:
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Yrkesetisk medvetenhet och kompetens är avgörande förutsättningar för att lärare
ska kunna arbeta som professionella yrkesutövare som elever, föräldrar och
samhället kan ha förtroende för.68

Bergem framhåller att ingen utomstående kan ge läraren tillräckligt bra vägledning i etiska
dilemman eftersom det är läraren själv som känner eleverna och omständigheterna bäst. Även
om lärare har samma plattform i den värdegrund som formulerats i läroplaner och andra
styrdokument finns det ingenting som säger att de utifrån dessa kommer att dra samma
praktisk-pedagogiska slutsatser.69
Relationen mellan lärare, elev och lärostoff brukar enligt Bergem beskrivas som ett
triangelförhållande som är en mänsklig verksamhet där lärarens uppgift är att se till varje
elevs behov och förutsättningar. Detta innebär att läraren har stor makt över elevens skolgång
både i undervisning och i fostran. Med tanke på detta blir undervisning och fostran en etisk
verksamhet vilket ställer stora krav på att läraren är en professionell yrkesutövare.70 Bergem
kallar detta för lärarnas räkenskapsplikt, vilket innebär att de ska ge eleverna de bästa
förutsättningarna för utveckling och lärande.71
Bergem skriver att det är viktigt att en lärare är tydligt med sina egna ställningstaganden i
värdegrundsfrågor. Att vara diffus i sina yttranden angående värdefrågor skapar passivitet och
ointresse hos eleverna. Dock råder det fortfarande oenigheter om hur lärare egentligen ska
fostra eleverna vilket har sin grund i det neutralitetstänkandet som var gällande inom skolans
värld på 1970-talet.72 Nu har ändå intresset börjat väckas inom lärarkåren och deras fackliga
organ vilket har lett till fler yrkesetiska diskussioner. Dessa har sin grund i att man måste ha
en yrkesetisk kompetens för att kunna möta alla de yrkesetiska utmaningar som det innebär att
arbeta med barn.73
Bergem menar vidare att som lärare är man så mycket mer än bara lärare. Föräldrar och elever
förutsätter att läraren ska ha kunskaper om utbildning, skolpolitik och samhällsfrågor i stort.
Läraren kommer därför att bli betraktad som sakkunnig och får ofta ge råd som egentligen
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ligger långt utanför hans eller hennes område. Detta kräver att läraren har en yrkesetisk
kompetens utöver sin pedagogiska kunskap.74
Slutligen innefattar yrkesetiken, enligt Bergem, goda relationer gentemot arbetsgivare,
kollegor och föräldrar.75

4.1.3 Lärares yrkesetik
Under de senaste trettio åren har det väckts ett intresse för områdesetik inom exempelvis
vårdetik, miljöetik och affärsetik. Tyvärr har lärares yrkesetik inte varit prioriterat, även om
det självklart har funnits etiska diskussioner där med. Detta tror Fjellström har att göra med
att skolområdet har varit präglat av beteendevetenskapligt synsätt.76 Fjellström skriver med
referens till Sven G. Hartman (1995) att i början av 1900-talet sågs läraren som en auktoritet i
moralfrågor. Detta raserades med sekulariseringen vilket innebar att kyrkan ersattes av
universitet som auktoritet i moralfrågor och att etik och livsfilosofi inte fick ha kvar sin
särställning utan istället fick tillhöra religionshistoria och beteendevetenskap. Det var inte
förrän på 1990-talet som livsfrågor och etik återfick sin plats i skolvärlden genom att
värdegrundsfrågor uppmärksammades. Upphovet till detta var att man ansåg att skolan
misslyckats med att fostra elever till duktiga, välartade och demokratiska individer. Detta
väckte även lärarnas engagemang vilket mynnade ut i lärarfackens arbete med lärarnas
yrkesetiska principer.77
Dock anser Fjellström att det egentligen har funnits en slags yrkesetik tidigare också, den kan
ses som en praktisk yrkesetik vilken inte har varit reflekterad och klart formulerad. Den har
endast omfattat lärare inom ett visst område eller skola och har alltså inte varit en kollektiv
överenskommelse bland alla verksamma lärare. Men det är sådan praktisk yrkesetik eller tyst
kunskap, som den brukar kallas, som lärarna brukar referera till när de berättar hur de handlar
i etiska dilemman. Den yrkesetik som lärarförbunden kom överens om 2001 kan i detta
sammanhang då kallas för lärares yrkesetik i uttryckligt tillstånd och är då tänkt att omfatta
alla verksamma lärare.78

74

Bergem, T. (2000). s. 139
Bergem, T. (2000). s. 13
76
Fjellström, R. (2006). s. 25, 26
77
Fjellström, R. (2006). s. 145, 146
78
Fjellström, R. (2006). s. 28, 30
75

20

Fjellström beskriver det faktum att skolan inte är frivillig för eleverna. Skolan är en hierarkisk
organisation vilken styrs av politiska beslut som lärare på frivillig basis har åtagit sig att
genomföra. Interaktionen mellan elever och lärare är ofta inte problemfri. Läraren har ett stort
försprång vad gäller kompetens, makt, status och ekonomi, vilket gör att elever ofta känner
sig underlägsna. Det blir inte heller bättre av att det dras ner på personal och klasserna blir
större. Dock anser Fjellström att detta ändå inte ursäktar en dålig yrkesmoral.79 En uttrycklig
yrkesetik kan hjälpa lärarna att kritiskt granska och samtala om egen och kollegers hantering
av etiska och moraliska dilemman som uppstår i mötet med elever, föräldrar eller kollegor.
Till detta behöver det också finnas ett yrkesspråk, vilket Fjellström med stöd i forskning
menar fortfarande ofta saknas hos lärarna. Fjellström anser att detta är pinsamt med tanke på
att lärares uppdrag är att fostra eleverna.80 Han skriver:
Denna fostran innebär bland annat att eleverna ska utveckla ett reflekterat och
självständigt etiskt förhållningssätt i sina liv (en etisk värdegrund och moralisk
kompetens). Hur ska det kunna uppnås om lärarna inte har ett reflekterat och
självständigt förhållningssätt till alla sidor av sitt yrkesliv? 81

Fjellström skriver vidare att samhälle, föräldrar och elever inte kan begära att lärare ska vara
helgonlika, däremot kan de kräva att ingen behandlas illa av dem. De yrkesetiska principerna
är till för att hjälpa lärare att utveckla en självkritisk, ansvarsfull och engagerad yrkesmoral.82

4.2 Vad innefattar lärares yrkesetik?
4.2.1 Den värdefulla praktiken
Orlenius & Bigsten skriver med referens till Colnerud (2002) att yrkesetik är de etiska normer
och överväganden som finns i en viss yrkesgrupp. Dessa formar den pedagogiska
verksamheten både explicit och implicit och har därmed en stor betydelse för yrkesutövandet i
relation till elever, kollegor och föräldrar.83 Enligt de båda författarna innebär yrkesetik att
man som lärare gör val mellan olika värden och prioriterar mellan dem. Yrkesetiken kräver
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även att läraren kan se på situationer ur olika perspektiv och inte är rädd för att ifrågasätta
sina egna värderingar.84
Yrkesetik rör även de undervisningsstrategier man väljer i form av innehåll och metoder.
Anledningen till detta är att det eleven lär sig i skolan kommer att ha stor betydelse i deras
framtid.85 Orlenius & Bigsten skriver:
Ur ett yrkesetiskt perspektiv bör en central fråga vara: Vad har valet av innehåll för
relevans för barns och ungdomars nuvarande och kommande liv? 86

Orlenius & Bigsten är kritiska till den modell som Trygve Bergem har byggt upp över vad
som innefattar en yrkesetisk kompetens (beskrivs mer ingående på sidan 23). De anser att den
kan uppfattas som ett slags facit som kan kännas ouppnåeligt. I sina empiriska studier har de
båda författarna funnit tre centrala aspekter av den yrkesetiska kompetensen.87 De skriver:
Förmågan att se och identifiera den moraliska dimensionen, att handla ansvarigt
samt ha förmåga att kommunicera normer och värden. 88

Med den moraliska dimensionen syftar författarna på det samspel som sker mellan lärare och
elev, där de tillsammans gör moraliska övervägande som gynnar alla parter. De anser att det
bästa en pedagog kan göra är att samtala med elever på ett sätt som bygger på respekt,
delaktighet och elevens välbefinnande.89
Orlenius & Bigsten har med utgångspunkt från dessa aspekter framtagit en värdepedagogisk
modell som de menar kan synliggöra och problematisera de etiska värden som aktualiseras i
den pedagogiska verksamheten och därmed öka medvetenheten både på individuell och på
kollektiv nivå.90
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Figur 2. Värdepedagogisk modell om lärares yrkesetik. 91

Min tolkning av modellen är att den etiska grundprincipen människors lika och unika värde
dels motiverar läroplanens värden (delaktighet etc.), dels mer allmänmänskliga och
samhälleliga värden (demokratiska, existentiella värden etc.). Modellens funktion är enligt
Orlenius & Bigsten att tjäna som utgångspunkt för reflektioner och samtal kring vad de olika
värdena betyder, hur de kan prioriteras och tillämpas i skolans praktik. Eftersom dessa värden
bygger på det som påverkar elevernas liv anser författarna att även estetiska värden har en
plats i denna modell.92
Orlenius & Bigsten ger även några exempel på principer som kan vara vägledande för en god
yrkesetik, även om de inte kan ses som allomfattande för hur vi bör handla i etiska
dilemman.93
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Omsorgsprincipen: skydda mot fysisk och psykisk skada
Integritetsprincipen: respektera elevers och föräldrars rätt till integritet
Autonomiprincipen: respektera elevens självbestämmanderätt
Rättviseprincipen: var rättvis, undvik godtycklighet
Ärlighetsprincipen: var sanningsenlig
Godhetsprincipen: handla så gott som möjligt, det är plikt att hjälpa framförallt de
som har det svårt. 94

Dessa principer kan hamna i kollision med varandra och skapa etiska dilemman. Ett exempel
som Orlenius & Bigsten tar upp är problematiken då man vill skydda en elev mot skada
kontra att respektera föräldrarnas integritet.95 I detta fall kan man då säga att
omsorgsprincipen och integritetsprincipen står emot varandra och det är lärarens sak att
bestämma vilken som ska prioriteras högst.
Orlenius & Bigsten framhåller med referens till Bergendahl (2006) att intervjustudier med
lärarutbildare visar att området etik inte tas upp på ett explicit plan i lärarutbildningen. Detta
leder till en okunskap och ett glapp mellan skolans värdegrund och de etiska dilemman som
utspelar sig i verkligheten.96 De menar vidare att de etiska riktlinjer som fackförbunden har
antagit inte är särskilt kända för lärare och att intresset för dessa är lågt. De har inte blivit de
styrdokument som tanken var från början.97
Orlenius & Bigsten hävdar att det framkommit i deras studier att den moraliska dimensionen
ändå ofta finns i lärares arbete, även om den är implicit. Vid intervjuer har det visat sig att
lärare på något sätt har en slags yrkesetisk medvetenhet, dock har den uttryckts i mer
didaktiska termer.98

4.2.2 Läraren i etikens motljus
Bergem anser att yrkesetiska dilemman ligger i skärningspunkten mellan pedagogik och
etik.99 Med yrkesetisk kompetens menar författaren att man har:
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•

Medvetenhet om de etiska dimensioner som ingår i undervisning och fostran.

•

Förmågan att upptäcka och analysera de yrkesetiska problem och utmaningar
som kan uppstå i samspelet mellan de olika parterna i skolsamhället.

•

Kunskap och insikt om hur dessa kan lösa på ett sätt som är bäst för alla
inblandade parter. 100

Bergem anser att yrkesetisk kompetens är en förmåga som kan byggas upp och utvecklas som
vilken annan kompetens som helst.101 För att synliggöra vilka element som ingår i en
yrkesetisk kompetens har Bergem byggt upp följande modell:

Figur 3. Element som ingår i lärares yrkesetiska kompetens. 102

Motivation och karaktärsstyrka
Bergem anser att brist på motivation och karaktärsstyrka hos lärare resulterar i att de inte
klarar av, inte har intresse för eller inte vågar att lösa konflikter som uppstår i skolvardagen.
Han anser att detta bör stärkas hos lärarkandidater så att de inte hamnar i denna svårighet. Det
är viktigt att de lär sig att ta ansvar som pedagoger och så att de kan få eleverna att förstå
vikten av att lösa konflikter.103
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Yrkesetisk vokabulär
Yrkesspråket ska fungera som ett instrument som underlättar kommunikationen och vara
specifikt för yrkeskåren. Det innebär också att man som lärare har en förförståelse för de
begrepp som yrkesutövandet vilar på. Lärarkåren i stort saknar dock ett sådant yrkesspråk
vilket gör att det blir svårt för lärare att yrkesmässigt förankra de etiska diskussioner som
uppstår.104
Yrkesrelaterade attityder
Hur vi bemöter andra, både verbalt och med kroppsspråket påverkar relationen till dem. De
grundläggande attityder som en lärare enligt läroplanen är förpliktigad till ska vara
normgivande och innefattar bland annat att visa eleven respekt och tillit. Lärarens
utgångspunkt ska vara en positiv människosyn och tron på människans inre krafter och
möjligheter.105
Pedagogisk kunskap
Bergem anser att en yrkesetisk kompetens även kräver att läraren har en omfattande
pedagogisk kunskap och förmågan att se helheten som bildar grunden för varje enskild
elev.106
Moralisk omdömesförmåga
Moralisk omdömesförmåga syftar på den kunskap man har kring att tänka och göra moraliska
bedömningar. Studier har visat att denna förmåga varierar från person till person och kan
stimuleras och utvecklas. Dock anser Bergem med stöd av den schweiziske forskaren Fritz
Oser (1989) att professionsmoral som rubriken ovan syftar på skiljer sig något från vardagliga
moraliska ställningstaganden. De moraliska beslut som en lärare måste fatta kan bara
utvecklas genom medvetet arbete med yrkesetiska frågor både teoretiskt och praktiskt.107
Social sensitivitet
Social sensitivitet kan sägas vara det som den psykologiska litteraturen kallar för empati
vilken enligt Bergem innebär förmågan att uppfatta och se till andras behov. Han menar att
detta är en av de viktigaste kunskaperna en lärare behöver besitta eftersom de lärare som
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hamnar högst när det gäller social sensitivitet också brukar utnämnas som de bästa lärarna. Ett
mått på lärarskicklighet handlar alltså till stor del om att ha förmåga att visa omsorg och
intresse för eleverna som personer och genuint visa att de tar sina elever på allvar.108
Yrkesetisk medvetenhet
Enligt Bergem syftar yrkesetisk medvetenhet på den kunskap och medvetenhet en lärare har
om de etiska förpliktelser och det ansvar som hör till läraryrket. För att denna medvetenhet
ska kunna utvecklas behöver läraren regelbundet arbeta med yrkesetiska dilemman och
värdegrundsfrågor.109
Målet med denna modell är att läraren ska få en bild av vad som krävs för en god yrkesetisk
kompetens som är nödvändig i det dagliga arbetet. Läraren ställs varje dag inför svåra beslut
som kan få konsekvenser för andra människor. Då behövs det en kompetens som gör det
möjligt för läraren att handla på ett sätt som de kan försvara kunskapsmässigt, pedagogiskt
och etiskt.110

4.2.3 Lärares yrkesetik
Fjellström anser att man kan se skolan som ett slags moralisk arena som inramas av olika
uppsättningar av grundläggande värde-, norm-, och karaktärsprinciper, vilket bildar olika
etiker eller värdegrunder. Läraren står mitt ibland dessa och ska kunna välja rätt värdegrund
utifrån den problematik som uppstått. Fjellström anser att de fyra etiska värdegrunder som
bildar den moraliska arenan är organisationsetik, verksamhetsetik, kollektivetik och den
personligt etiska.111 Dessa sammanfattar han på följande sätt:
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En har med beslutsfattandet, organisationen och anställningsförhållandena att göra –
låt mig kalla denna organisationsetisk.
En annan har med verksamhetens mål och övergripande syfte att göra – låt mig kalla
den verksamhetsetisk. Det handlar om värden och normer som rör kvaliteten i de
resultat man ska åstadkomma, men även formerna för hur resultaten nås.
En tredje sida har att göra med yrkesgruppen som ett kollektiv med intressen på
arbetsplatsen och samhället i övrigt – låt mig kalla den för kollektivetisk. Här är
kollegorna i lärarrummet, professionen och lärarfacket i centrum.
Den fjärde sidan utgörs av lärarens personliga intressen och engagemang på
arbetsplatsen – låt mig kalla denna för den personligt etiska.
Som en fyrfota varelse har läraren ett ben på alla dessa sidor. Och det orsakar starka
spänningar. 112

Fjellström menar att lärares yrkesetik, så som den formuleras av lärarfacken, främst är en
kollektivetik men med lite inslag från de övriga etiska sidorna.113 Om jag har tolkat Fjellström
rätt anser han att alla etiska sidor är lika viktiga.
Yrkesetiken kan enligt Fjellström inte ses som någonting vägledande i en kvalificerad mening
utan kan tänkas vara användbar i lärarnas diskussioner. Med det menar han att yrkesetiken
alltså inte kan ge svaret på hur en lärare ska tänka, utan bara vara ett inslag i en yrkesetisk
helhet.114 Yrkesetisk kompetens anser han, tillskillnad från Bergem, inte bör innefatta
pedagogisk/didaktisk kunskap eftersom en lärare kan ha en god yrkesmoral trots brister i sina
pedagogiska eller didaktiska förmågor. Fjellström anser också att om lärarna ska kunna vara
väl förtrogna med de yrkesetiska principerna måste de även ha en stor insikt om läroplanens
etiska principer och barnkonventionen.115 Läraren har en god yrkesetisk insikt när denne:
•

Väl känner till de yrkesetiska principerna.

•

Väl förstår de metaetiska grunderna för de yrkesetiska principerna, framförallt
dess värdemässiga grund i människo-, samhälls- och kunskapssyn.

•

Väl inser yrkesmoralens svårigheter, att det finns ett glapp mellan de
yrkesetiska principerna och den individuella yrkesutövningens handlingsval,
sammanhängande med existensen av obestämda zoner på skolans moraliska
arena.116
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Fjellström är inte helt nöjd med den yrkesetik som lärarfacken har uttryckt, bland annat värnar
den inte vår svenska läraretik (och inte de övriga nordiska länderna) så mycket om
professionen som exempelvis den amerikanska läraretiken gör. I Sverige låter vi bland annat
outbildade verka i yrket vilket Fjellström anser försvagar yrkeskårens anseende och integritet.
Han menar även att det saknas en markering av lärarnas privata liv. En lärare måste ha rätt att
kunna avgränsa sitt privata liv från yrkesutövningen, men måste även ha rätt att låta sin
personlighet komma till uttryck i lärargärningen.117 Fjellström tagit fram sju villkor för vad
han anser är en optimal yrkesetik:
V 1. Lärares yrkesetik bör syfta till att maximalt främja lärarprofessionens intressen.
V 2. Lärares yrkesetik bör innehålla principer vilkas efterlevnad maximalt främjar
förtroendet för och uppskattningen av lärare från alla (huvudsakliga) parter som
berörs av skolverksamheten.
V 3. Yrkesetiken ska harmoniera med förekommande internationella deklarationer
och konventioner av etiskt och demokratiskt slag (framför allt barnkonventionen)
liksom vara filosofiskt försvarlig.
V 4. Lärares yrkesetik bör kunna vägleda lärares handlande, dvs. innehålla ett
system av principer som har tillräcklig moralisk kraft, realism, omfattning,
hanterlighet, precision och rangordning.
V 5. Lärares yrkesetiska principer är acceptabla endast om de antas genom en
omfattande demokratisk process bland dem som omfattas av principerna, där en
ledstjärna är att principerna troligen skulle accepteras vid omsorgsfull eftertanke av
vilken som helst kompetent och seriös lärare (som skulle omfattas av principerna).
V 6. Yrkesetikens principer sammanfaller inte med principerna för god
pedagogik/didaktik.
V 7. Yrkesetiken ska ge riktlinjer för att avgränsa lärarnas yrkesutövande från deras
privatliv.118

Fjellström anser att dessa sju villkor bör vara uppfyllda för att yrkesetiken skall ses som
optimal och kunna vara ett ideal. Dock säger författaren att även om en yrkesetisk plattform
inte uppfyller alla villkoren så ska den inte ses som värdelös. Skulle man dock uppfylla alla
villkor ska man inte heller få slå sig till ro eftersom arbetet med att förbättra den bör vara en
ständig process.119
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4.3 För vem är läraretiken bra?
4.3.1 Den värdefulla praktiken
Orlenius & Bigsten tar fram olika punkter som visar på varför en yrkesetisk kodex är bra för
lärarna. Men de ifrågasätter om det verkligen är lärarkåren som vill ha den eller om det
kanske mer är de fackliga företrädarna.120
•

Genom de yrkesetiska principerna kan lärarna visa att de ser till elevernas bästa
framför sitt eget välbefinnande. Eftersom principerna är framtagna av lärarkåren
själva stärks trovärdigheten för dem själva.

•

De kan höja lärarnas status. Att man har yrkesetiska principer kan påvisa att man är
en professionell yrkeskår.

•

De kan minska behovet av extern kontroll då dessa ger en viss möjlighet till
sanktioner inom de egna leden. Kritiken utifrån kan minska om man har en egen
fungerande självkontroll. Detta i sin tur leder till stärkt autonomi.

•

En höjning av lärarnas ansvarsnivå kan ske då de yrkesetiska principerna ger tydligt
en fingervisning om att hitta en gemensam värdebas som pekar ut riktningen i
yrkesutövningen.

•

Etiska aspekter i den praktiska verksamheten kan göra underlag i den pedagogiska
diskussionen.

•

I den beroendeställning som eleven befinner sig i har läraren makt över eleven. För
att denna maktposition inte ska missbrukas är det viktigt med yrkesetiska principer
(dvs. förhållandet elev-lärare kan beskrivas asymmetriskt).

•

Skolan är ett andra hem för eleverna där läraren genom sitt uppdrag har ansvar för
individens hela utvecklig, som intellektuell, social och existentiell varelse.121

En svårighet i läraryrket enligt Orlenius & Bigsten är att det som är acceptabelt för en elev
kanske inte är det för en annan. Ett uttalande från läraren kan ses som kränkande av en elev
men som uppskattande av en annan. Praktiken är mer komplicerad än vad som framkommer
av teorin. Denna balansgång kan minimeras med nära relationer till eleverna, men också
genom att det förs samtal kring den moraliska dimensionen på arbetsplatsen. Orlenius &
Bigsten poängterar även att insikten om den etiska dimensionen kan hjälpa oss att göra våra
val på en mer välutvecklad grund.122
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Orlenius & Bigsten menar att den yrkesetiska dimensionen saknas i svenskt pedagogiskt
sammanhang. Här analyseras värdegrund utifrån ett samhällsperspektiv med fokus på
demokrati vilket författarna anser vara bristfälligt eftersom de anser att all undervisning är ett
moraliskt projekt i grunden.123 Med hjälp av Fenstermacher (1986) hävdar författarna att
yrkesetik är viktigare för lärare än andra yrkeskategorier med tanke på den beroendeställning
som eleverna har till sin lärare. Läraren ska ha hand om både den kunskapsmässiga och
moraliska utvecklingen och detta är ett krävande jobb där det behövs stöd och riktlinjer på det
etiska planet.124

4.3.2 Läraren i etikens motljus
Bergem skriver att kravet på lärarens kunskapsmässiga och yrkesetiska kompetens kommer
från både föräldrar och politiker. Bergem anser att skolan aldrig har varit så i strålkastarljuset
som den är just nu. Det ansvar för barnens utveckling som föräldrarna förut tog har nu delvis
överlämnats till skolan. Följden av detta har blivit att samhället ifrågasätter lärarnas
kompetens för denna uppgift.125
Professionaliseringen inom läraryrket är en strävan efter att höja läraryrkets status. Läraryrket
har aldrig uppnått status som profession när det har bedömts utifrån generella
professionskriterier. Bergem skriver att lärarna brottats med de negativa biverkningarna som
kom sig av att lärarens yrke på 1920-talet skedde innanför lyckta dörrar utan insyn från vare
sig föräldrar eller högre instanser. Detta var ett försök i att öka professionaliteten genom att
stänga in sig som andra professionsyrken. Dock blev konsekvensen den motsatta, ingen visste
ju vad de egentligen gjorde där inne. Bergem menar att bedömningen av lärarnas
professionalitet måste ske utifrån läraryrkets egenart vilket främst bör vara utifrån etiska
kriterier. Man måste förstå att läraryrket är en mångfasetterad profession och måste enligt
Bergem förankras i tre former av kompetens som bildar en helhet. Dessa kompetenser kan
sägas vara: ämneskompetens, pedagogisk kompetens och yrkesetisk kompetens.126 Utifrån
denna idé blir yrkesetik en viktig del för läraryrkets status och status i sin tur är viktigt för
lärarens yrkesprofession.
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Enligt Trygve Bergem bör en lärare ha en god kännedom om moraliska överväganden som är
väl genomtänkta och utarbetade. Detta gynnar lärarna i deras interaktion med elever, kolleger
eller föräldrar och skapar då förutsättningar för att lärarens handlande är väl förankrat i
medvetna yrkesetiska reflektioner.127 Detta kan härledas till den maktposition som läraren har
i relationen mellan lärare och elev och med tanke på denna är det extra viktigt att läraren
utvecklar en yrkesetisk kompetens som ökar förståelsen av vikten att visa hänsyn till
elevernas integritet och sårbarhet.128 Läraren kan få hjälp med detta av styrdokument och
regelverk, dock är läraren ensam att ta sig an den yrkesetiska dimensionen som utspelas
innanför skolans väggar. Det räcker inte längre med en didaktisk rationalitet utan det behövs
även en yrkesetisk. Då krävs det att lärarna har en samspelad handlingsberedskap när det
gäller didaktiska och yrkesetiska rationaliteter som gör att de kan få en helhetssyn inom både
undervisning och fostran.129
Bergem skriver att läroplanen framhåller att eleverna ska tillägna sig etiska värden och
normer och skapa förmåga till inlevelse i andras situation. Detta sker främst genom konkreta
upplevelser i mötet mellan elever och lärare. Av den anledningen blir de vuxna viktiga
förebilder som måste förmedla den värdegrund som skolan står för integrerat i
undervisningen. Dock har det enligt Bergem visats i en norsk undersökning angående
yrkesetiska frågor att lärare och lärarkandidater inte riktigt kan förlika sig med tanken att vara
en förebild. Kanske har det att göra med att det uppfattas som att en lärare måste vara
ofelbar.130
Bergem skriver att moralen har sitt fundament i tilliten. Denna är en förutsättning för att
kunna tjäna alla elever och handla rätt i mötet med dem. Den kan bevaras och stärkas genom
att utveckla en professionalitet som är förankrad i en yrkesetisk kompetens, i välutvecklade
ämneskunskaper och i en insiktsfull inställning till uppfostran.131
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4.3.3 Lärares yrkesetik
Det är enligt Fjellström inte helt klart vem som ska ta till sig lärares etiska principer.
Fjellström undrar om inte tanken är att dessa ska gälla för alla lärare och inte bara dem som är
med i fackförbunden. Han tänker att de kanske borde bli mer tydliga för att fler lärare ska
uppmärksamma dem.132 Fjellström menar även att det inte framgår till vem de yrkesetiska
principerna riktas. Han anser att de kan ses som ett kontraktsförhållande med tanke på den
förbindelse man som lärare gör i de yrkesetiska principerna. Han frågar sig om det kontraktet
är mellan yrkesutövarna, mellan yrkesutövarna och arbetsgivare eller mellan yrkesutövarna
och klienterna. Vilka kontraktet avser har stor betydelse för hur man ska förhålla sig till det
och vem det i längden gynnar.133
En annan brist i fackförbundens etiska regler som Fjellström påpekar är avsaknaden av
explicita grundvärderingar. Med grundvärderingar syftar författaren på värde- och
normprinciper så som skydda mot skada, respektera integritet, respektera självbestämmande
osv. Denna brist menar han gör plattformens värdeprofil diffus och inte helt
förtroendeingivande. Enligt författaren hade de funnits med i ett tidigare utkast, men det blev
kanske för svårt att ge dem en klar innebörd och att koppla samman dem med de normer som
finns med i plattformen.134
Däremot kan Fjellström ange tre skäl för att det bör finnas en uttrycklig yrkesetik. Det första
är professionsskälet. Ett tydligt tecken på en profession är en utvecklad yrkesetik. Att vara en
profession stärker läraryrkets sociala anseende, respekten, statusen och tilltron vilket leder till
en starkare ställning i förhållande till statsmakt, fackförbund, kommuner, elever och föräldrar.
Dock finns det krav för att räknas som en profession som blir svåra för lärare att leva upp till.
Bland annat tar Fjellström upp kravet på att man som profession har en specialkompetens
grundad på systematisk teoribildning av vetenskaplig karaktär. En lärares ämneskunskaper
kan knappast kallas specialkunskaper eftersom vem som helst kan läsa sig till dem. Däremot
kanske man skulle kunna säga att lärarna är ett nytt slags profession som med en yrkesetik
kan stärka sin integritet och därmed kan göra anspråk på en högre status. Dock frågar sig
Fjellström om en uttryckt läraretik verkligen också förbättrar lärarnas yrkesutövning.135
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Det andra är professionalismskälet. Om lärarna har en uttrycklig yrkesetik är det större
sannolikhet att de kommer att arbeta mer professionellt vilket innebär att de blir mycket
kunnigare och skickligare när det gäller reflekterad och systematisk bred fostran än andra på
samma område. Detta skulle i så fall gagna eleverna. Precis som jag tidigare beskrivit anser
Fjellström att en utvecklad yrkesetik hjälper läraren att föra en mer välgrundad diskussion
angående etiska dilemman som uppstår i yrkeslivet, men att det därtill även behövs ett
utvecklat yrkesetiskt språk.136
Det sista är excellensskälet. Med en uttrycklig yrkesetik borde utsikterna vara goda för att
lärarnas insats blir förträfflig. Det är särskilt intressant för läraren själv eftersom lönesättning
sker utifrån den enskilde individens kompetens. Trots detta tror Fjellström inte att endast en
yrkesetik leder till större excellens, dock kanske det leder till att lärarna ser yrkesetiken som
en inspirationskälla som får dem att sträva efter att bli bättre yrkesutövare.137
Med dessa tre skäl kan man nästan få uppfattningen av att Fjellström är negativ till lärarnas
yrkesetik, men han skriver att det inte finns några skäl emot, om man inte missförstår eller
missbrukar den genom att lärarna exempelvis invaggas i en falsk moralisk trygghet eller att de
börjar moralisera över kollegor och elever. Detta tror Fjellström kan undvikas om det etiska
språket och yrkesetiken blir integrerat i arbetet och en återkommande utgångspunkt i
samtal.138
Han menar vidare att en god yrkesmoral är ett måste för att skolans parter ska ha förtroende
för dem och de direkta klienterna, som han uttrycker det, bör vara det primära målet att värna
om. I detta fall menar Fjellström att de direkta klienterna bör vara eleverna, vilket även stärks
med hjälp av barnkonventionen. Denna goda moral kan uppnås genom att lärarna utvecklar
uttalade yrkesetiska värde- och normprinciper som ingår i en större helhet tillsammans med
en yrkesetisk lärarkompetens. Detta bör vara en bra början för att lärarna tar ansvar och på
bästa sätt är engagerade i elevers kunskaper, karaktär och färdigheter.139
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4.4 Hur förvärvas/utvecklas yrkesetiken?
4.4.1 Den värdefulla praktiken
Av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man förstå att
eleverna ska fostras till medvetna, generösa, toleranta och ansvarstagande människor.140 De
som har ansvaret för att eleverna utvecklar detta är lärarna. Även om läraren får hjälp av olika
instanser är det i slutänden läraren själv som får ta ansvaret för sitt handlande i olika
situationer. I dessa situationer ställs ofta läraren inför etiska dilemman som det inte finns
några rätta svar på. Enligt Orlenius & Bigsten är lärararbetet ett moraliskt projekt. Det finns
en moralisk dimension i undervisningen som läraren kanske inte själv har uppfattat. Med
andra ord kan man säga att den yrkesetiska kunskapen finns där i undervisningen utan att man
som lärare ens vet om den. Man kan ha en god etisk förmåga utan att kunna sätta ord på
denna, vilket brukar kallas för lärares tysta kunskap.141
En yrkesetisk kompetens förutsätter i princip att man som pedagog har en god uppfattning
kring de egna värderingarna, värden och normer som man själv står för. Lärare måste förstå
att alla konflikter inte kan lösas, men att de kan hanteras på bra eller dåliga sätt. Detta
förutsätter att de har kunskap kring olika etiska grundprinciper och moralfilosofiska idéer
vilket hjälper dem att utveckla en medvetenhet kring sitt handlande.142 Sammantaget kan man
säga att läraretisk kompetens innebär att läraren har förmåga att se den moraliska
dimensionen och förmågan att uttrycka denna på ett ansvarsfullt sätt.143
En central slutsats i Orlenius & Bigstens skrift enligt dem själva är att yrkesetik inte är något
som man lär sig genom att följa etiska riktlinjer. Yrkesetik utvecklas i ett inifrånperspektiv
från lärarnas egna erfarenheter. Förståelse skapas genom kollektiva samtal kring etiska
dilemman som är tagna ur verkligheten. I dessa kan man diskutera olika värden som
aktualiseras och står mot varandra i det vardagliga arbetet.144 Till detta kan man då ta hjälp av
den värdepedagogiska modell som tidigare presenterats. Dock ska man inte se denna som en
teori för vad god yrkesetisk kompetens innebär utan mer som en hjälp för att öppna för samtal
kring den moraliska dimensionen.145
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Författarna menar vidare att genom att tydliggöra begrepp som värdegrund, normer och
värden skapar man förutsättningar för att utveckla sin yrkesetiska kompetens. För att kunna
ses som yrkesprofessionell måste man kunna förmedla och ha en grund för sina handlingar
och kunna identifiera moraliska aspekter i sitt arbete. Läraren har ett personligt ansvar över att
känna till grunden för sitt eget yrkesutövande, dock anser de att det vore bra om det tog sin
början redan i lärarutbildningen. Alltså vilar det också ett ansvar över utbildningen att ge
studenterna möjlighet till forskning och utveckling av ett metaspråk inom området värdegrund
och etik.146 En bra formulering av detta har Orlenius & Bigsten hittat hos författarna
Hamberger och Moore (1997), som hävdar att:
Lärarutbildare måste möjliggöra för lärarstudenter att bli professionella yrkesutövare
som reflekterar, i relation till sin praktik och utifrån tre frågor: Vilka är mina värden
och hur inverkar dessa på mina handlingar? Vem är jag? Hur hanterar jag
värdekonflikter inom mig själv och med andra när jag utövar min roll som lärare? 147

Dessa frågor anser författarna att alla pedagoger och studenter borde ta till sig. Att reflektera
över sina egna etiska dilemman tillsammans med andra hjälper en att utveckla ett yrkesspråk
som är fruktsamt för den egna yrkeskompetensen. Det är även av vikt att tillsammans
tydliggöra vilka normer och värden som är centrala i yrkesutövandet, kanske särskilt med
tanke på att alla lärare faktiskt inte tänker ur ett yrkesetiskt perspektiv.148

4.4.2 Läraren i etikens motljus
En lärare har ett stort ansvar att forma och hjälpa unga individer till att bli fungerande
människor. Enligt Bergem skapas det inte tillräckligt mycket insikt om och erfarenhet av
yrkesetisk kompetens på lärarprogrammet för att kunna möta alla dessa krav som en lärare
har.149 Att en lärares uppgift är komplex framgår av citatet nedan:
Politikerna hävdar att lärarna inte bara ska vara kulturbärare, utan också ha
förmågan att utforma en uppväxt- och läromiljö där eleverna upplever trygghet och
tillhörighet. De ska kompensera den bristande omsorg som allt fler barn upplever i
hemmen och kunna vägleda de unga i värdefrågor. Lärarna ska dessutom
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tillfredsställa de ungas nyfikenhet och lust att lära, ge dem tro på den egna förmågan
och de egna möjligheterna. Slutligen ska de också utveckla elevernas vilja att arbeta
för den sociala gemenskapens bästa. Lärarna ska kort sagt göra de unga rustade för
livet! 150

Bergem anser att lärarkandidater måste få större möjligheter till att diskutera och konfronteras
med vardagliga etiska dilemman och få vägledning hur man ska bemöta dessa. Bristen på
dessa kunskaper har även visats i undersökningar från andra länder. För att kunna utveckla en
yrkesetisk medvetenhet krävs det att man på ett systematiskt sätt arbetar med pedagogiska och
yrkesetiska problemställningar.151
Detta är även något som Bergem skriver att den amerikanska forskaren Margret Buchmann
(1993) stödjer. Hon hävdar även att det är viktigt att läraren kan leva upp till de värderingar
och normer som läraren förväntas ha och inte lägga allt för stor vikt vid sina egna. Läraren
måste av den anledningen skapa en lärarroll med de uttryckta värderingarna och normerna
och förankra dessa både i hjärna och hjärta så att han eller hon vet vad som är god praxis och
kan stå för denna. Att utveckla en sådan typ av roll kräver både vilja och förmåga till att göra
yrkesetiska reflektioner.152
Dock skriver Bergem att utvecklingen av yrkesetisk kompetens är intimt kopplad till lärarens
personliga utveckling. Eftersom etisk medvetenhet och kompetens kräver engagemang,
viljestyrka och mod lyser det personliga igenom i lärarens moraliska handlande.153 Bergem
skriver:
Både den som ska fostra andra och den/de som blir fostrade är i realiteten aktörer i
en bildningsprocess som påverkar båda parternas mognad och utveckling.154

Med detta tankesätt blir det också viktigt att man får möjligheter till att utveckla sina
förmågor. Läraren får ofta stå till svars för frågor från både föräldrar, elever och kolleger om
varför denne handlar på ett visst sätt i olika situationer. Bergem anser att det man som lärare
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gör och säger ska vara väl förankrat i medvetna yrkesetiska reflektioner vilka kan utvecklas
både individuellt och i kollegiala diskussioner.155
Bergem menar att det inte bara är den enskilda lärarens handlingar och underliggande moral
som ska ifrågasättas eller utvecklas. Den skolkultur man ingår i kan även den ha behov av att
förändras eller utvecklas. Därmed kan det vara nyttigt att ställa etiskt grundade frågor om de
värderingar som skolpraktiken är förankrad i för att på så sätt komma åt svaga eller starka
sidor.156
För att en lärare ska kunna förstå sig på det unika hos yrkesetiken behöver denne även ha
kunskaper kring allmän etiken. Yrkesetiken är en områdesetik som överlappar allmän etiken
där den har sin förankring (se figur 1). Det är i själva överlappningen som förståelsen för
ämnet och yrkesutövningen möter utmaningarna från den allmänna etiken. Det är där de
bedöms utifrån yrkesspecifika kriterier. Lärarens yrkesetik utgörs av det pedagogiska och har
sina klara kännetecken precis som andra yrkesområden.157

4.4.3 Lärares yrkesetik
Fjellström skriver uttryckligen att hans bok inte är till för att ge råd i tillämpandet av
yrkesetiken eller vad det behövs för lämplig utbildning för etisk kompetens.158 Men man kan
ändå hitta lite text som visar åt vilket håll han vill rikta uppmärksamheten:
Kan den tillräckliga utrustningen av yrkesetiska värde- och normprinciper,
individuell yrkesetisk kompetens och gemensamma yrkesetiska samverkansformer
förmedlas i lärarutbildning, lärarpraktik och fortbildning? Ja, om yrkesetik får vikt
på alla nivåer i paritet med den som ämneskunskaperna och de pedagogiska
färdigheterna har, och den blir ett lika självklart inslag i lärarfacklig verksamhet som
frågor om lön och arbetsvillkor.159
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Vidare kan man förstå att författaren anser att det faktiskt borde vara en angelägenhet för
lärarutbildning och lärarfortbildning att utveckla yrkesetisk kompetens tillsammans med
lärarfacken.160
Fjellström skriver även att om en lärare känner att det finns ett glapp mellan den egna
yrkesmoralen och de yrkesetiska principerna för lärare bör man på individuell och kollektiv
nivå sträva efter att utveckla sin yrkesetiska kompetens. Detta innebär att man i en konkret
situation gör överväganden om hur man bör handla.161 Det saknas dock en sådan tradition på
skolorna för att gemensamt hantera yrkesetisk problematik. Fjellström menar att frågor som
rör rätt och orätt mer har legat i händerna på skolledningen och skolverket, medan de fackliga
representanterna mer har diskuterat frågor angående lön och arbetsmiljö. Om yrkesetiken ska
få sitt fäste måste man på lokal nivå börja bearbeta denna tradition till en mer positiv syn på
yrkesetiskt relaterade frågor.162
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
För att på ett tydligt sätt presentera det jag har kommit fram till av min textanalys gör jag
detta utifrån mina frågeställningar som är kopplade till uppsatsens syfte. Sedan gör jag en
sammanfattning av det jag anser vara huvudpunkterna i min resultatdiskussion.

5.1.1 Vad innebär begreppet yrkesetik och vilka funktioner har den?
I alla tre böckerna, dock uttryckt på lite olika sätt, beskrivs skolan som en moralisk arena, där
läraren behöver ha en god yrkesetisk kompetens för att kunna hantera olika dilemman på ett
sätt som överensstämmer med vårt samhälles värdegrund. Yrkesetiken framställs således som
en viktig del av lärarnas yrkeskompetens, deras professionalism. Denna är nödvändig för att
skapa förtroende för skolans verksamhet både i relationen till eleverna och i kontakter med
hemmen och olika samhällsfunktioner. Särskilt Fjellström menar dock att yrkesetik egentligen
inte är något nytt i skolans värld, även om den först under senare år blivit uttalad genom det
arbete fackförbunden gemensamt har utfört.
Behovet av yrkesetik ses vidare i de tre böckerna i ljuset av att skolvärlden har blivit alltmer
komplex. Lärarna har inte bara uppdraget att utbilda eleverna utan ska även ha en fostrande
roll. Därmed har de också stor makt över de elever som är beroende av dem. Utan en
välgrundad och genomtänkt yrkesetik riskerar lärarnas handlingsval att bli ogrundade och ge
negativa konsekvenser för den enskilde eleven. Detta kräver att läraren är förtrogen med den
värdegrund som skolan ska vila på.
Men de tre författarna ger också lite olika bilder av vad begreppet yrkesetik innebär och
vilken funktion den har. Fjellström anser exempelvis att läraretiken som den är formulerad av
lärarnas fackförbund inte överensstämmer med hans idéer om yrkesetikens funktion. Han ser
skolan som en moralisk arena där läraren slits mellan olika etiska utgångspunkter och därför
behöver läraretikens grundvärderingar förtydligas och fördjupas mer än vad som skett i
fackförbundens etiska regler. Till skillnad från Bergem anser han att principer för god
pedagogik/didaktik inte ska ingå i yrkesetiken.
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Bergem menar att yrkesetisk kompetens utgörs av vissa förmågor. Bland annat anser han att
lärarna måste utveckla ett yrkesetiskt språk, en moralisk omdömesförmåga, en karaktärsstyrka
och social sensitivitet. Kort uttryckt innebär yrkesetik enligt Bergem att man har en
medvetenhet om den etiska dimensionen som ingår i undervisning och fostran och att man har
en handlingsberedskap för att lösa problem som faller under denna kategori.
Orlenius & Bigsten har dragit slutsatsen att det finns tre centrala aspekter som ingår i den
yrkesetiska kompetensen. Dessa är att man som lärare kan se och identifiera den moraliska
dimensionen, att man handlar ansvarigt och att man kan kommunicera normer och värden.
Just betydelsen av genomtänkta formulerade normer och värden är något som de båda
författarna lyfter fram. Dessa ger sällan entydiga anvisningar för hur lärare bör handla i
konkreta situationer i skolan, men de kan tjäna som utgångspunkt för samtal och analys av
moraliska konflikter.
För vem är då läraretiken bra? Enligt Orlenius & Bigsten och Bergem gynnar utvecklingen av
lärarnas yrkesetik främst lärarna själva, vilket i sin tur är till gagn för eleverna. Det som är
positivt med utvecklingen av en yrkesetik som kan uttydas i de tre böckerna är, som jag
förstår det, att läraryrket i större utsträckning än tidigare ses som en profession vilket
stimulerar lärarens yrkesutövning genom att de får större insikt och kunskap, men även
genom att det kan leda till exempelvis högre lön, större handlingsutrymme och samhällets
förtroende. Fjellström anser dock att till de etiska regler som lärarfacken formulerat inte
tillvaratar lärarnas fackliga intressen tillräckligt väl.
Sammanfattningsvis framkommer i de tre böckerna att en läraretik kan ge lärarna stöd i deras
ansvarstagande för sina elever och göra dem medvetna om konsekvenserna av sitt handlande.
Dessutom utgör den en viktig del i yrkesprofessionen.

5.1.2 Vilka möjligheter/svårigheter finns det för pedagoger att utveckla en medveten
läraretik? Vilken betydelse kan yrkesetiska regler ha för en sådan utveckling?
Svårigheten i utvecklingen av lärarnas yrkesetik kan i de tre böckerna sägas vara att det inte
ges tillräckligt med möjlighet att utveckla denna på lärarprogrammet eller i lärarfortbildning.
Författarna har således uppmärksammat bristen av den etiska dimensionen inom den diskurs
där den borde vara väl etablerad. De har dock lite olika uppfattning om hur yrkesetisk
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kompetens kan utvecklas. Enligt Orlenius & Bigsten måste den ha sin början redan på
lärarprogrammet. De har i sin forskning uppmärksammat en brist på kunskap hos lärare kring
etiska förhållningssätt vilket leder till ett glapp mellan värdegrunden och de verkliga etiska
dilemman som uppkommer i skolsituationer. Det är därför viktigt att lärarna får möjlighet att
utveckla ett yrkesspråk kring begrepp som värdegrund, värden och normer och därmed finna
en gemensam utgångspunkt för ett ansvarsfullt handlande gentemot elever, kollegor och
föräldrar. Detta sker bäst i diskussioner kring vardagliga etiska dilemman som uppstår i
skolverksamheten.
Bergem anser att utvecklingen av en yrkesetisk kompetens är intimt kopplad till lärarens
personliga utveckling. Därför är det viktigt att lärarstudenterna för möjlighet att bearbeta och
synliggöra sina egna värderingar och normer redan under lärarutbildningen. Bergem
framhåller vidare att det är svårt att stå för någonting som man inte håller med om. Det
förutsätter således att lärarna i grunden får tillfälle att personligen reflektera kring och tillägna
sig den värdegrund som skolsystemet vilar på. Bergem menar även att läraren måste ha
kunskaper om etik i stort eftersom yrkesetiken är förankrad i den allmänna etiken.
Fjellström betonar däremot att det främst är upp till lärarna själva att utveckla sin yrkesetiska
kompetens med stöd av fack, lärarutbildning och lärarfortbildning.
De yrkesetiska principer som presenterades 2001 har inte behandlats så mycket i de böcker
jag granskat. Eller rättare sagt, det har inte beskrivits hur de i den form de har nu kan förstås
och tillämpas. Enligt Orlenius & Bigsten har de etiska riktlinjerna, så som de ser ut idag, inte
så stor praktisk betydelse för lärare, de tycks inte ha tagits på fullt allvar av yrkeskåren. Som
jag tolkar författarna beror detta på att dessa riktlinjer ger ett slags utifrånperspektiv och lätt
kan uppfattas som onåbara. Men det kan också hänga samman med att lärare har svårt att
tolka dem både på grund av osäkerhet på sina egna värderingar och okunskap om allmän etik.
Bergem har inte i sin bok uttalat sig om just de yrkesetiska principerna eftersom hans bok
trycktes innan dessa kom. Däremot anser både Bergem och Orlenius & Bigsten att det är
viktigt med yrkesetik, men den måste få växa fram ur ett inifrånperspektiv vilket sker genom
samtal med kolleger om vardagliga etiska dilemman, genom en egen kännedom om de egna
värderingarna och genom arbete med värdegrundsfrågor inom lärarutbildningen. Studenter på
lärarutbildningen måste få möjligheter till att utveckla ett yrkesspråk.
42

Fjellström är väldigt kritisk i hela sin framställning mot både yrkesetiken och de etiska
riktlinjerna som de nu ser ut. Han anser att de behöver förändras på en kollektiv nivå eftersom
det är en viktig del i lärarens yrke. Därmed kan man förstå att han tycker att yrkesetiska
principer är viktiga, men de måste förtydligas och vara mer ingående.

5.1.3 Sammanfattning av resultatdiskussion
Det som framkommit i denna studie om yrkesetik och som kan ses i relation till vad en
student bör få ta del av under sin utbildning angående yrkesetik är:

•

Skolan består av en etisk/moralisk dimension inför vilken läraren behöver god
handlingsberedskap.

•

Introduktionen av yrkesetik bör ske under lärarutbildningen, vilket ökar möjligheten
för läraren att tidigt utveckla sin etiska kompetens.

•

Yrkesetiken är viktig för att yrket skall ses som en profession.

5.2 Teoretisk diskussion
Den teoretiska bakgrunden var en till en stor hjälp till förståelsen av de böcker jag analyserat
där begreppen etik, moral och värdegrund ständigt är återkommande.
Enligt Colnerud kan litteraturen om lärares yrkesetik delas in i sådan som har ett filosofisktanalytiskt perspektiv och sådan som har en mer normativ, föreskrivande karaktär.163 Det är
svårt att entydigt placera de tre böcker som jag analyserat till en av dessa kategorier eftersom
de både innehåller begreppsanalys och normativa inslag.
Både Collste och Colnerud anser att yrkesetik är en del av den allmänna etiken.164 Detta
synsätt framkommer även i de böcker jag analyserat där de framhåller att läraretik är en
tillämpning av generella etiska principer som anpassats för skolan. Colnerud och Granström
menar även att yrkesetiken utgör ett fundament för lärarnas professionalitet och därigenom får
allmänheten ett större förtroende för skolan.165 En liknande koppling mellan yrkesetik och
professionalitet görs i de böcker jag studerat i detta arbete. Detta gäller särskilt Fjellström som
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betonar att det också finns en facklig ekonomisk aspekt på detta eftersom ökad
professionalitet ger ökad status vilket motiverar goda löner.166
Thornberg skriver att lärare har en maktposition gentemot sina elever.167 Detta är en tanke
som framför allt framkommer i Bergems bok.168 Colnerud & Granström anser att behovet av
yrkesetik för lärare också hänger samman med att elevernas sociala och kulturella bakgrund
skiljer sig åt och att det är nödvändigt att handla etiskt rätt mot varje elev.169 När
klassrumssituationen känns stressig och pressande är särskilt viktigt att läraren styrs av väl
grundade etiska värderingar och inte av spontana känslor i stunden. Detta är även något som
Orlenius & Bigsten understryker.170
Sammanfattningsvis finns en stor samsyn när det gäller läraretiska frågor mellan de tre böcker
jag analyserat, men också mellan dessa och den litteratur jag redovisat i teoriavsnittet. En
trolig förklaring till detta är att samtliga författare har skrivit i en svensk kontext med
utgångspunkt från den svenska skolans verklighet och styrdokument. Jag antar också att de
olika författare jag redovisat är väl förtrogna med varandras forskning vilket bidragit till att
forma deras samsyn.

5.3 Metoddiskussion
Det finns många metoder som kan vara intressanta att få pröva vid denna typ av arbete. Dock
föll det sig naturligt att göra en textanalys där jag fick möjlighet att betrakta litteraturen på ett
mer djupgående sätt eftersom jag främst intresserat mig av att fördjupa mina kunskaper inom
lärares yrkesetik. Att då metoden blev av ett kvalitativt slag var givet med tanke på att mitt
resultat bygger på en nära relation med texten och kan sägas ge en kontextuell förståelse
vilket Bryman tillskriver som kännetecken för kvalitativa analyser171.
Något som jag anser bör belysas som en svårighet med textanalyser är att alla läsare kan tolka
texten på olika sätt. Därmed vill jag framhäva att jag kan ha tolkat texten på ett sätt som inte
författaren hade för avsikt. Jag vill ändå poängtera att jag i enlighet med Lincoln & Guba
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strävat efter att uppnå kriterierna för studiens trovärdighet172. Exempelvis har jag på ett sakligt
och metodiskt sätt bearbetat texten och försökt täcka in det som författarna har haft som
kärna, för att möjligheten till att styrka och konfirmera att jag utfört arbetet i god tro. Jag har
även utifrån begreppet äkthet, genom mina frågeställningar försökt få fram ett resultat som
kan vara av intresse för andra läsare.
Författarnas syfte med böckerna har jag endast presenterat förbigående i metoddelen. Det
skulle jag möjligtvis ha kunnat utveckla, men kände jag att utrymmet för detta inte fanns i just
denna uppsats. Jag vill även framhålla att böckerna eventuellt har samma källor och/eller är
utgivna av samma förlag. Detta har jag inte reflekterat eller tagit i beräknande i detta studium.
Mitt mål har istället varit att, i enlighet med Widéns tankar om att en textanalys173 bör skapa
kunskap om ett väl avgränsat undersökningsproblem, koncentrerat mig på att analysera själva
texten utifrån kritiska frågor kopplade till mina frågeställningar, vilket har avgränsat min
undersökning till ren granskning av textens innehåll.
Valet av de tre böckerna grundades på att jag önskade studera relevant litteratur för
lärarstudenter. Litteratururvalet har därmed varit medvetet, dock har syftet med uppsatsen
varit att få en större förståelse för vad litteraturen ger oss för föreställningar och vägledning
angående yrkesetik, och skall därmed inte ses som en heltäckande granskning av begreppet.
Jag är även medveten om att valet av litteratur inte har varit av internationell karaktär av det
skälet att jag önskade få en inblick av den litteratur som presenteras här i Sverige.
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6 Slutord
Syftet med detta arbete var att undersöka hur yrkesetik definieras, motiveras och förvärvas
enligt yrkesetisk litteratur för lärare. Jag känner att jag har fått en större kunskap angående
yrkesetik, men jag har inte fått några konkreta exempel på hur de etiska principerna kan
användas i lärarens arbete av litteraturen.
Det finns både likheter och skillnader i hur författarna anser att yrkesetiken bör bearbetas och
förstås. Denna motstridighet som litteraturen presenterar angående exempelvis innebörden av
yrkesetiken kan göra det problematiskt för den som ska ta till sig av detta. Frågan man ställer
sig är hur man bör se på yrkesetik om man tänker det ur ett perspektiv som lärarstudent eller
lärare. Denna motstridighet i litteraturen kanske i stället skapar oordning vilket resulterar i att
man inte tar till sig det som egentligen borde vara det viktigaste: att man förstår att skolan har
en etisk dimension där etisk problematik och frågeställningar tillhör skolvardagen.
Det finns också saker som har förändrats sedan böckerna skrevs. Fjellström skriver bland
annat att yrkesetiken inte värnar om professionen vilket gör att outbildade i princip kan göra
samma jobb. Detta är något som nu kanske bör diskuteras igen med tanke på den
lärarlegitimation som infördes från och med juli 2011. Kanske bör överhuvudtaget frågan om
hur yrkesetiken ska vara utformad lyftas igen i och med den nya läroplanen och de
förändringar som sker i skolan. Jag antar att lärares yrkesetik skall ses som ett levande
dokument vilket alltså ska kunna förändras i takt med skolans utveckling.
Den stora svårigheten som jag anser är att de som har format lärarnas yrkesetik, vilket alltså
är fackförbunden med hjälp av sakkunniga, inte har varit tydliga nog med vad innebörden av
detta ska vara och inte presenterat den på ett fullvärdigt sätt. Det kan man tydligt känna efter
att ha granskat Fjellströms bok. Jag anser att den boken är en kritik gentemot den nuvarande
uttalade yrkesetiken och stora delar är mycket tänkvärda.
Jag anser även, precis som Fjellström, att yrkesetiken även borde hjälpa till att avgränsa
lärarnas yrkesutövande från deras privatliv. Liksom en tandläkare har rätt att äta godis på
rasterna, måste läraren ha rätt till ett privatliv som inte sätts samman med dennes
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yrkesutövning. Kraven på en lärare måste dock beaktas ur ett strängare perspektiv med tanke
på den moraliska dimension som ingår i läraryrket.
Med litteraturen i ryggen anser jag att lärares yrkesetik bör presenteras och vara integrerad i
lärarutbildningen redan från början och bör ligga där i bakgrunden under hela utbildningen.
Detta på grund av att man förstår via litteraturen att en god yrkesetisk kompetens är något
som utvecklas med tiden och ska man som lärare kunna ha fått på sig sina yrkesetiska
glasögon måste detta arbete börja tidigt och fortsätta även ute i lärarrummen och genom
fortbildning.
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7 Framtida forskning
När jag sökte efter tidigare forskning kring yrkesetik fann jag inte mycket litteratur. Därmed
tror jag att mer forskning kring vad yrkesetik för lärare har för betydelse för lärare bör
undersökas närmre. Detta tror jag kan gynna både verksamma lärare som lärarstudenter.
För framtida forskning skulle det även vara intressant att få lärarnas uppfattning kring ämnet
yrkesetik. Det skulle vara intressant att få veta hur väl de känner till de yrkesetiska
principerna och om de kan, som man kan förstå av litteraturen, uppfatta skolan som ett slags
moralisk arena.
Med tanke på den samsyn som går att uttyda i litteraturen när det gäller läraretiska frågor
skulle det vara intressant att jämföra de böcker om läraretik jag analyserat i denna uppsats
med böcker från en helt annan pedagogisk kontext.
Jag skulle även uppskatta litteratur som på ett mer pedagogiskt sätt presenterar modeller för
hur lärares yrkesetiska principer kan förstås och tillämpas och som sätts i relation till
verkligheten. I och med att det nu ställs högre krav på lärares kompetens med tanke på
lärarlegitimation, ställs det även högre krav på lärares professionalitet. Jag anser att lärare bör
utveckla en förtrogen kunskap kring hur skolans komplexa arena bör tillmötesgås och detta
kan det säkerligen gå att finna i studiet av lärares yrkesetik.
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