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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ragnar Furenhed som bidragit med värdefulla råd, 

synpunkter och förslag under arbetets gång.  

Jag vill även framföra ett stort tack till alla fokusgruppdeltagare, som delat med sig av sina tankar 

och värderingar.  
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Sammanfattning 

Etiska konflikter och dilemman är ständigt aktuellt i skolan. Många gånger är det svårt för läraren 

att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras.  Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till 

såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer 

och resurser. 

 Inledningsvis ges en litteraturgenomgång som inrymmer skolans värdegrund, etiska principer, 

människosyner, yrkesetik samt beslutsmodeller. Avslutningsvis utformade jag en konkretiserad 

beslutsmodell med mina intervjuer som underlag.  

Syftet med denna uppsats är att studera lärares och lärarstudenters etiska ställningstagande i 

värdegrundsrelaterade konflikter som kan uppkomma inom skolan. Syftet är således att få en 

uppfattning om lärares värderingar och synpunkter i frågor som rör etiska dilemman. Särskilt 

uppmärksammas frågor kring autonomi och rättvisa.  

Uppsatsens resultat bygger på fyra fokusgruppintervjuer med sammanlagt 12 lärare. Ur 

fokusgruppdiskussionerna framträder skilda förhållningssätt till problemen. Åtta av deltagarna 

resonerar ur perspektivet att hjälpa och stötta problembarnet, fyra lärares fokus utgår från att 

skydda klasskamraterna från problembarnet. Lärarnas argument, värderingar och 

handlingsalternativ baseras på vilket perspektiv de utgår ifrån.   

Avslutningsvis utformas en konkretiserad beslutsmodell med mina intervjuer som underlag.  

Nyckelord: Etiska dilemman, skola, värdegrund, etiska principer, människosyner, beslutsmodeller.  
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1 Inledning 

Läroplanen deklarerar att det finns flera grundläggande värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. Dessa värden är följande: människolivets okränkbarhet, individers frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet med svaga och utsatta (Lpf 

94, s 3). 

Det råder förmodligen full enighet rörande dessa värden då de uttrycks i dessa allmänna 

formuleringar. Emellertid är det inte lika enkelt att tolka dessa värden i konkreta situationer som 

kan inbegripa exempelvis konflikter mellan människor. Om värdegrundens värden ska kunna 

fungera som riktmärken för en etisk reflektion och ett moraliskt handlande bör de tolkas och 

diskuteras.  

Problematiken kring dessa värden väckte mitt intresse under min verksamhetsförlagda del av 

utbildningen. Under en lektion i biologi som jag ansvarade över, råkade jag ut för ett etiskt 

dilemma som jag tror att de flesta lärare stött på någon gång. Lektionen behandlade ett av de 

svårare områdena inom biologi. Jag inledde lektionen med en genomgång, följt av uppgifter kring 

detta som eleverna fick arbeta med självständigt. En av eleverna har påtagliga problem med sin 

utbildning. Hon har gått om ett år i skolan, men kommer troligen ändå inte att uppnå målen inom de 

naturvetenskapliga ämnena. Ganska snart ber eleven mig om hjälp, men hur jag än förklarar förstår 

hon inte hur uppgiften ska lösas.  Samtidigt viftar och knäpper andra elever ivrigt med händerna, de 

vill också ha hjälp.  

I bakhuvudet kretsar tankar om rättvisa och solidaritet med svaga och utsatta. Hur skulle jag göra, 

skulle jag stanna kvar ytterligare en stund hos denna elev, eller är det enda rättvisa att alla får lika 

mycket hjälp? Väger solidariteten för svaga och utsatta tyngre än att hjälpa övriga elever? Kan 

övriga elever själva läsa sig till ”lösningen”? Innebär ”alla människors lika värde” att alla elever 

har rätt till lika mycket hjälp?  

Många lärare upplever att de har för dålig beredskap för att kunna hantera frågor av detta slag. 

Många gånger förväntas också läraren handla omedelbart. Hur läraren väljer att agera kan få 

dramatiska konsekvenser för de inblandade. Det finns inga enkla lösningar på dilemman av detta 

slag, men genom att försöka förstå, och se saker ur olika perspektiv kan det bli lättare att hantera 

dem. Genom att ha kunskap om olika teorier kan problemen även lättare redas ut (Orlenius, 2001 s 

12).    
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2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att studera lärares och lärarstudenters etiska ställningstagande i 

värdegrundsrelaterade konflikter som kan uppkomma i skolan. Syftet är således att få en 

uppfattning om lärares värderingar och synpunkter i frågor som rör etiska dilemman.  

 Frågeställningar som är centrala i studien är: 

 Hur anser lärare/lärarstudenter att man bör handla vid uppkomna etiska dilemman? 

 Vilka motiveringar ges till ställningstagandena? 

 Vilka människosyner framträder i motiveringarna till handlandet? 

 Hur kan lärarnas/studenternas resonemang användas för att utforma en beslutsmodell? 

 

3 Definitioner 

Här definieras några av uppsatsens centrala begrepp.  

Etik används i betydelsen teorier om rätta och orätta handlingar, medan moral syftar på det faktiska 

handlandet. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och moral från latinets moralis, båda kan 

översättas med sed, sedvänja (Collste, 1996 s 13). 

Etiskt dilemma är en situation där olika värden och principer kommer i konflikt med varandra. Det 

kan till exempel handla om elevens integritet kontra lärarens upplysningsskyldighet (Orlenius, 2001 

s 12). 

Etiska värden betecknar någonting som är gott och eftersträvansvärt i etisk mening (Orlenius, 2001 

s 16).  

Värderingar är människors uppfattningar om sådant som är eftersträvansvärt (gott) eller förkastligt 

(ont) (Orlenius, 2001 s 15 f).  

Värdegrund används här i enlighet med Nationalencyklopedins definition: ”Värdegrund, de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar; samlingsbegrepp för 

frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning”( Nationalencyklopedin, 2010).  
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 Människosyn kommer här att beteckna uppfattningar om människans värde, behov, drivkrafter, 

möjligheter och begränsningar. 

4 Litteraturgenomgång 

Inledningsvis redogör jag för tidigare forskning samt yrkesetik. Därefter behandlar jag skolans 

värdegrund och dess centrala etiska principer samt olika människosyner . Avslutningsvis beskrivs 

en etisk beslutsmodell. 

4.1 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning som gjorts inom området etiska 

dilemman/konflikter inom skolan.  

Gunnel Colnerud har i sin doktorsavhandling ”Etik och praktik i läraryrket: En empirisk studie av 

lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan” (1995), studerat etiska konfliktsituationer i läraryrket. 

Fokus i avhandlingen har riktats mot etiska situationer som upplevs svåra, olika handlingsval samt 

hur lärare anser att konflikterna bör lösas.  

Studien visar att lärarna utsätts för yrkesspecifika förhållanden som ger upphov till konflikter. En 

orsak till att yrkesspecifika konflikter uppstår är att läraren möter eleverna i ett kollektiv. I många 

andra yrken handlar det om att vara lojal mot en individ. Men en lärare bör vara lojal mot såväl 

gruppen som mot individen. För läraren är det svårt att dels tillgodose varje enskild individs behov 

och intressen dels att vara lojal mot gruppen. En annan orsak till uppkomsten av yrkesspecifika 

konflikter är lärarnas kollegiala lojalitet. Den kollegiala lojaliteten kan hindra läraren från att 

beskydda eleverna. Läraren kan avstå från att ta elever i försvar om den kollegiala lojaliteten hotas 

(Colnerud, 1995 s 131 ff).  

I Colneruds studie framgår att de intervjuade lärarnas förslag till konfliktlösningar skiljer sig åt. 

Lärarna ger ibland helt motstridiga lösningsförslag då de ställs inför samma etiska konflikt. 

Colnerud drar slutsatsen att lärarna verkar hantera situationerna utifrån en personlig bedömning, 

vilket innebär att de saknar gemensamma lärarnormer för vad som är viktigt att ta hänsyn till under 

en konflikthantering. Lärarna för fram skilda motiveringar till konfliktlösningarna som de finner 

godtagbara att stödja sitt beslut på (Colnerud, 1995 s 151 ff).  

Robert Thornberg har i sin doktorsavhandling ”Värdepedagogik i skolans vardag: Interaktivt 

regelarbete mellan lärare och elever” (2006), undersökt den värdepedagogik som inträffar i 
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samspelet mellan lärare och elever. En central del av forsningen har Thornberg ägnat åt regelarbetet 

mellan lärare och elever. Med regelarbete menar han alla former av situationer där lärare och elever 

konstruerar, upprätthåller, medierar och förhandlar om regler. Exempel på regler är ordningsregler 

eller lekregler (Thornberg, 2006 s 5, 88).  

Ett av de områden som lärare relaterar sitt värdegrundsarbete till är konflikter mellan elever och 

arbetet med att lösa dessa konflikter. Konflikthanteringen innefattar ett regelarbete. Konflikter kan 

uppstå p.g.a. att någon bryter mot kompisregler som att alla ska få vara med och leka eller att ingen 

får fuska. Även själva konfliktförloppet innehåller ofta överträdelser mot mer eller mindre explicita 

(öppna, uttalade) skolregler som att man inte får avbryta eller ska lyssna på varandra. (Thornberg, 

2006 s 89, 90). 

Thornberg har under sina fältstudier (observation och samtal) kommit fram till att lärare använder 

sig av fyra huvudstrategier för att få elever att följa olika regler. Dessa är följande: påtryckning, 

förklaring, förhandling samt preparering. Påtryckning innebär att läraren påverkar eleverna att 

följa regler utan att ange skäl till regeln och utan att förhandla. Förklaring är en strategi som går ut 

på att få eleven att förstå varför en regel finns. Det handlar om att resonera och förklara för eleven. 

Ibland förs en mer jämställd förhandling, där läraren och eleverna tillsammans modifierar eller 

avskaffar regler. Preparering går ut på att läraren stimulerar och hjälper eleven att själv 

tillgodogöra sig en handlingsberedskap för att kunna hantera olika situationer (Thornberg, 2006 s 

135 ff). 

4.2 Yrkesetik 

Lärarens uppdrag i samhället inkluderar många komplexa och svåra uppgifter. Colnerud & 

Granström (2002, s 135, 143, 208) klargör att det inte bara är lärarens ansvar att utbilda eleverna, 

utan även att fostra dem till ansvarstagande, empatiska och fungerande individer i vårt samhälle.  

Lärarens uppdrag att etiskt fostra eleverna har getts ett större utrymme i de senast läroplanerna Lpf 

94 och Lpo 94.  Läraryrket inkluderar därmed en mängd moraliska dimensioner. Dessa 

dimensioner handlar dels om på vilket sätt eleverna bör fostras, dels om lärarens etiska och 

moraliska överväganden. I sitt yrkesutövande måste läraren följa lagar och läroplaner samtidigt 

som dessa ska sättas i relation till lärarens yrkesetiska principer. Läraren ska således både fostra 

eleverna i etiska frågor och samtidigt själv följa en viss etik. Denna yrkesetik ska reglera själva 

utövandet av läraryrket, d.v.s. lärarens yrkesbeteende.   
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Som jag redan varit inne på ställs en lärare dagligen inför motstridiga handlingsalternativ där det är 

svårt att veta vad som är rätt eller fel ur etiskt/moraliskt perspektiv (Colnerud & Granström, 2002 s 

157 f, 178).  Vissa grundläggande allmänetiska principer kan kollidera med varandra eller med 

andra normer som pedagogiska normer, fostransnormer eller normer om kollegial lojalitet. 

Principer som lärarna har att ta hänsyn till är: skydda elever mot fysisk och psykisk skada, 

respektera elevers och föräldrars rätt till integritet och privatliv, respektera rätten till 

självbestämmande, vara rättvis, vara sanningsenlig.  

Colnerud och Granström nämner de dilemman som uppstår om exempelvis en handling är bra för 

en elev, men sämre för en annan. Då gäller frågan vem läraren bör ta hänsyn till i första hand. 

Andra svåra etiska dilemman kan handla om huruvida en lärare ska ingripa vid misstanke om att en 

elev far illa hemma, fysiskt eller psykiskt. Enligt lag är läraren skyldig att göra en anmälan. Men 

symtomen på att någonting inte är som det ska kan vara ganska diffusa och läraren måste även 

respektera elevens och föräldrarnas rätt till integritet. Integritetsprincipen kommer här i konflikt 

med skadeskyddsprincipen.  

Colnerud och Granström framhåller att en skicklig lärare inte bara bör följa etiska principer och 

läroplanen utan även bry sig om eleverna, visa kärlek, omtanke och omsorg samt ha ett empatiskt 

förhållningssätt (2002, s 159).  

År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund yrkesetiska principer för lärare (Colnerud 

& Granström 2002, s 191 f).  Principerna omfattar etiska riktlinjer för hur läraryrket ska utövas. 

Principerna är relativt allmänt formulerade, så det faller på läraren att tolka och reflektera över dem 

vid varje enskilt tillfälle. Ett syfte med riktlinjerna är att stärka status och förtroende för lärarkåren 

genom att formalisera dess etiska ansvar gentemot eleverna. Riktlinjerna fungerar även som stöd 

för hur läraren kan handla i situationer som involverar kollegiala problem. Tidigare har lärare varit 

osäkra på om de kan eller bör ingripa mot kollegor som handlar oetiskt mot elever. Det fanns då 

inga normer eller riktlinjer att stödja sig på. Numera står det i de etiska principerna att läraren inte 

bara kan, utan bör ingripa om en kollega utsätter elever för kränkande behandling. Riktlinjerna 

inrymmer värderingar och etiska ställningstaganden som lärare förväntas följa (Colnerud & 

Granström 2002, s 206 f).  

Nedan följer en sammanfattning av Lärares yrkesetiska principer, utifrån Colnerud och Granström 

(2002, s 206 f): 



 

12 

 

Eleven alltid i centrum: I sin yrkesutövning utgår läraren från elevens lärande och sätter eleven i 

centrum. Läraren ser på eleven dels som en individ, dels som medlem av en grupp. Läraren 

ansvarar för elevens säkerhet och integritet genom att förhindra att eleven utsätts för kränkning, 

skada eller trakasserier. Läraren ska bemöta alla elever med aktning.  

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen: Läraren bör sträva efter att hela tiden förbättra 

kvalitén i sin yrkesutövning på grund av att denna får betydelse för det framtida samhället och 

samhällsmedborgarna.  Läraren bör se till elevens bästa genom att ingripa om en lärare behandlar 

en elev illa eller orättvist. Läraren behandlar sina kollegor väl, men det får inte gå ut över eleverna. 

Att upprätthålla lärares yrkesetik: Ett led i att värna om läraryrkets anseende är att hålla de 

yrkesetiska principerna levande. Detta uppnås genom att diskutera och bearbeta yrkesetiska 

ställningstaganden samt gå till botten med de etiska konflikter som uppstår.  

Lärares samhällsuppdrag: Genom att ansvara för elevers grundläggande utbildning och fostran får 

läraren ett viktigt uppdrag i samhället. Riktlinjer för hur uppdraget ska utföras finns i läroplaner och 

lagar. 

4.3 Skolans värdegrund 

Läroplanen (Lpf 94, s 3) deklarerar att det finns flera grundläggande humanistiska och 

demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla: människolivets okränkbarhet, 

individers frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt 

solidaritet med svaga och utsatta. Enligt läroplanen (Lpf 94, s 3 f) ska skolan även förmedla värden 

som inlevelseförmåga och förståelse för andra människor. Vidare ska undervisningen anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov och elever med svårigheter ska ges extra mycket stöd. 

Värdegrundens funktion är enligt läroplanen att värna om elevers rättigheter samt förhindra att 

elever utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Orlenius reflekterar över huruvida läroplanens värdegrund är ett instrument för 

styrning eller tolkning (2001, s 30 f). Han anser att den framförallt bör fungera som instrument för 

tolkning och därmed ange riktmärken för handlande i en komplicerad verklighet. Orlenius menar 

att läroplanens värdegrund inte styr skolan, utan skapar gemensamma referensramar för vad 

verksamheten bör uppnå. Begreppen i läroplanen synliggör och tydliggör etiska sammanhang för 

läraren. Det problematiska är att det handlar om generella värderingar istället för konkreta regler, 

vilka kan vara svåra att tillämpa i specifika skolsituationer.  
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Värdegrundens värden kommer dock inte sällan i konflikt med varandra vid olika etiska dilemman i 

skolan (Orlenius, 2001 s 29). Inom etiken finns inget facit, utan etikens uppgift är dels att hjälpa oss 

handla på bästa sätt, dels att hjälpa oss att förstå och tolka. Den utgör ett redskap för att vi ska 

kunna handla ansvarsfullt (Orlenius, 2001 s 104). Bergem framhåller att läraren förväntas fatta 

kloka beslut vid etiska konflikter (2000, s 12 f). Han/hon bör därför stärka sin medvetenhet om de 

etiska dimensioner som ingår i undervisningen och i mötet med eleverna. Läraren måste öppna upp 

sina ögon för olika problem, lära sig att analysera dem och också öka sina kunskaper om hur 

problem kan lösas på bästa sätt. Vilka val en lärare än gör, bör hon/han alltid kunna motivera sitt 

handlande. Det finns visserligen lagar, regler och läroplaner, men det är lärarens ansvar att 

förverkliga och tolka styrdokumenten på ett sätt som överrensstämmer med skolans värdegrund. 

Jag kommer nu att närmare beskriva några av de värden, eller principer, som är centrala i skolans 

värdegrund och som har särskild relevans för syftet med min uppsats. 

4.4 Etiska principer 

4.4.1 Människovärdet 

I vårt demokratiska samhälle är människovärdesprincipen central, det vill säga idén om 

människolivets okränkbarhet och allas lika värde oberoende av kön, ålder, klass, etnisk bakgrund, 

sexuell läggning o.s.v. (Orlenius, 2001 s 143,150). Den innebär också att alla människor har samma 

rättigheter, som yttrande-, tryck- och åsiktsfrihet (Franck, 2003 s 57,58). Människovärdesprincipen 

ligger till grund för lagstiftning, hälso- och sjukvård och skola i vårt land. 

En människosyn som poängterar alla människors lika värde kommer till uttryck i skollagen. Enligt 

denna ska skolans verksamhet bedrivas i enhetlighet med grundläggande demokratiska värderingar. 

Detta innebär att alla inom skolan ska respektera andra individers egenvärde samt värna om den 

gemensamma miljön. Alla ska behandlas jämlikt oavsett kön eller etnisk härkomst. Vidare ska 

mobbning och annan kränkande behandling aktivt motverkas (skollagen 1 kap. 2 §). 

Människovärde är emellertid ett vagt begrepp som går att tolka på många sätt. I olika sammanhang 

skiljer man mellan instrumentellt värde och egenvärde. Någonting som har ett instrumentellt värde 

kan användas som medel för att nå ett mål, istället för att vara ett ändamål i sig. Pengar är exempel 

på instrumentella värden. Även kunskaper kan ha ett instrumentellt värde, som när man studerar 

pedagogik för att få ett arbete. Men de kan också ha ett egenvärde genom att vara intressanta och 
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givande i sig. Enligt 1700-talsfilosofen Immanuel Kant får man aldrig behandla människan enbart 

som ett instrumentellt värde, det vill säga som medel för att uppnå något annat. Ett av de mål att 

sträva mot som formuleras i läroplanen är att skolan ska sträva mot att varje elev respekterar andra 

människors egenvärde och integritet (Lpf 94 s 12).  

I fortsättningen ska jag fördjupa mig kring några etiska principer som bygger på 

människovärdestanken och som är grundläggande i lärares yrkesetik. 

4.4.2 Fyra etiska principer 

För att hantera etiska dilemman ansvarsfullt kan läraren ta hjälp av olika principer. Statens 

medicinsk-etiska råd (1992) anger fyra grundläggande etiska principer, hämtade från Beauchamp 

och Childress (2001, s 11 f), som utgör riktmärken inom vården. Orlenius (2001, s 102 f) menar att 

dessa principer även har relevans för skolans verksamhet. De fyra etiska principerna är: 

 Autonomiprincipen 

 Godhetsprincipen 

 Principen att inte skada 

 Rättviseprincipen 

Autonomiprincipen (självbestämmanderätt) innebär att individen har rätt att bestämma över sitt 

eget liv och göra sina egna val, fritt från andras kontrollerande och begränsningar. Respekten för 

autonomi ska gälla så länge individens handlingar inte skadar andra. Man ska visa respekt för 

individens integritet (Beauchamp och Childress, 2001 s 63 f). 

Godhetsprincipen betyder att alla bör handla med andras bästa i åtanke. Man bör väga för- och 

nackdelar i sin strävan att göra gott. Det är en plikt att förhindra skada och att ta bort förhållanden 

som vållar andra skada. Man ska hjälpa individer som har det svårt (Beauchamp och Childress, 

2001 s 166 f). 

Principen att inte skada innebär att vi har en skyldighet att inte utsätta andra för risken att skadas. 

Det finns några regler till stöd för principen. Man får inte döda, orsaka besvär, lidande, obehag, 

förolämpa eller göra någon arbetsoförmögen. Skyldigheten att inte skada andra är större än 

skyldigheten att göra gott (Beauchamp och Childress, 2001 s 114,117).  
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Rättviseprincipen fastslår att jämlikar ska behandlas jämlikt om det inte finns några relevanta 

skillnader mellan dem. Skillnader mellan olika grupper/individer måste kunna motiveras på ett 

relevant sätt (Beauchamp och Childress, 2001 s 227 f). 

Autonomiprincipen och rättviseprincipen kommer nu att beskrivas närmare, eftersom deras 

tillämpning enligt min mening ofta medför etiska dilemman för läraren.  Att praktisera 

godhetsprincipen och principen att inte skada är för mig mer självklart och innebär inte på samma 

sätt att olika värden kolliderar med varandra.   

4.4.2.1 Autonomi och integritet 

Med autonomi (självbestämmande) menas rätten och förmågan att välja och handla efter egna 

beslut. Emellertid saknar vissa människor förmågan att göra olika val, alla kan kanske inte 

överväga olika alternativ som ligger öppna för dem. Det kan vara fråga om allvarligt handikappade, 

spädbarn, senildementa och mycket unga människor. Hur långt en individs autonomi bör sträcka 

sig råder det delade meningar om inom olika etiska inriktningar. I skolan uppstår inte sällan en 

konflikt mellan elevernas rätt till autonomi och lärarnas skyldighet att medverka till att de utvecklas 

till väl fungerande samhällsmedborgare.  

Autonomiprincipen är ett medel för att skydda människors integritet, d.v.s. man får inte kränka 

andra personers värdighet utan man måste visa dem respekt (Collste, 1996 s 60). Integritet kommer 

från latinet och betyder helhet, orördhet. Integritet förknippas med gränssättningar, hit, men inte 

längre. Integriteten är knuten till vår kropp, till beröring, kläder och personliga föremål (Orlenius, 

2001 s 190, 192). Enligt läroplanen bör skolan sträva mot att alla elever respekterar andra 

människors egenvärde och autonomi (Lpf 94, s 12). På en generell nivå handlar 

integritetsprincipen, enligt min mening, om att respektera människans egenvärde, att ta henne på 

allvar och att ta hänsyn till det hon anser vara viktigt. Detta rör sig dock om subjektiva upplevelser 

och värderingar som formas av sociokulturell miljö och egna erfarenheter. För att i konkreta 

skolsituationer respektera elevernas integritet krävs därför både lyhördhet och kunskaper om 

eleverna hos läraren.  

I läroplanen betonas vidare att eleverna har rätt till inflytande i skolan vilket är en viktig del av 

autonomiprincipen (Lpf 94, s 13). Alla elever ska ges rätt att påverka, vara delaktiga samt ta ansvar 

över sin utbildning. 
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För lärare till elever som går i grundskolan blir emellertid dilemman kring integriteten särskilt 

problematiska. Enligt Lpo 94 ska läraren informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

samt kunskapsutveckling. Samtidigt ska läraren respektera elevens personliga integritet (Lpo 94, s 

14). Här kommer elevens integritet således i konflikt med lärarens upplysningsskyldighet. Vissa 

saker kan vara svåra att berätta utan att kränka elevens integritet. Var går gränsen för vad som kan 

sägas till föräldrarna? Här finns inga givna svar, utan en bedömning måste göras från fall till fall.  

4.4.2.2 Rättviseprincipen 

Inom skolan bottnar många konflikter i rättvisefrågor. Rättvisa är emellertid inget entydigt begrepp, 

utan vad som anses vara rättvist varierar från person till person och situation till situation. Hur kan 

man på ett rättvist sätt fördela begränsade resurser som arbete, lön, tid, betyg, vård och omsorg 

(Collste, 1996 s 61,63)?  

En vanlig uppfattning är att det är rättvist att den som arbetar hårdare också får en högre lön, än de 

som arbetar mindre. Om man anser att en individ besitter någon form av meriterande egenskaper 

som utbildning, erfarenhet, skicklighet o.s.v. och därför är berättigad högre lön, tillämpar man 

meritprincipen. Rättvis lön betyder då inte att alla ska få lika mycket i lön, men löneskillnaderna 

måste gå att motivera på ett rimligt sätt. Det kan exempelvis vara motiverat att den individ som 

utsätter sig för större risker (olycksfall, hälsorisker) också får en högre lön. Meritprincipen anses 

även berättigad vid betygsättning i skolan. Den elev som presterat bäst får det bästa betyget 

(Collste, 1996 s 62).  

Ett problem lärare ofta ställs inför är hur de på ett rättvist sätt kan fördela sin begränsade resurs i 

form av tid och hjälp till alla elever. Då ställs två olika rättviseprinciper emot varandra: 

likhetsprincipen och behovsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla elever ska få lika mycket 

stöd (Orlenius, 2001 s 103). Inom vård och omsorg innebär likhetsprincipen att personalen fördelar 

sina resurser och arbetstid så att alla patienter ges lika mycket tid (Olivestam & Thorsén, 1989 s 

132). Behovsprincipen innebär att den elev som är i störst behov av hjälp ska få mest stöd 

(Orlenius, 2001 s 104).  Inom vården innebär behovsprincipen att den patient som har störst behov 

av hjälp ska prioriteras (Olivestam & Thorsén, 1989 s 132). 

I Lpo 94 framhålls att skolorna ska ge en likvärdig utbildning. Med likvärdig menas då inte att alla 

ska få lika mycket. Ett rättvist sätt att fördela resurser är inte att alla skolor ska få lika mycket, utan 

behov och förutsättningar styr resursfördelningen. Undervisningen kan inte göras lika för alla 
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eftersom elever med särskilda svårigheter ska ges extra mycket stöd. Solidaritet med svaga och 

utsatta är även ett av de värden som skolan ska förmedla (Lpf 94, s 3,4). Behovsprincipen har 

därmed ett starkt stöd i läroplanen. Trots det upplever många lärare svårigheter med 

resursfördelningen. Om en elev får väldigt mycket resurser t.ex. i form av tid, blir det mindre tid 

över för övriga elever.  

Lidensjö och Lundgren (2000) belyser utvecklingen av begreppet jämlikhet i den svenska skolan. 

Innebörden och användningen av begreppet har förändrats under de skolreformer som genomförts. 

Under 1900-talets början utgjordes jämlikhetsidealet av s.k. enkel jämlikhet. Begreppet innefattar 

ideologin att alla ska få lika mycket av det goda. Att följa enkel jämlikhet blir emellertid 

problematiskt i många situationer. Om exempelvis alla löntagare får lika mycket betalt i månaden 

oavsett arbetsinsats, kan det upplevas som orättvist. En del arbetar kanske 20 timmar/vecka medan 

övriga arbetar 40 timmar (Lidensjö & Lundgren, 2000 s 31, 32).  

Under 1900-talets första hälft utvecklades jämlikhetsidealet mot lika möjligheter. Jämlikhet ansågs 

alltmer bestå i att ge alla individer samma möjligheter oavsett social klass. Alla begåvade elever 

skulle ges möjlighet att studera på högre nivåer. För att underlätta detta avlägsnades ekonomiska 

och sociala hinder. Under seklets andra hälft har jämlikhetsidealet utvecklats mot likvärdighet, ett 

begrepp jag tidigare har beskrivit.(Lidensjö & Lundgren, 2000 s 41, 86).  

4.5 Människosyner 

Enligt Orlenius finns en mer grundläggande nivå än etiska principer på vilken vår värdegrund vilar, 

nämligen människosynen (Orlenius, 2001, s 143). Läroplanen utgår från en humanistisk 

människosyn, men enskilda lärare kan ha människosyner som också präglas av bland annat 

psykoanalysens och behaviorismens tankar om människan (Orlenius, 2001 s 144, Maltén, 2003 s 

45). Jag kommer därför att korfattat beskriva några aspekter av dessa tre människosyner.  

4.5.1 Humanistisk människosyn 

I en humanistisk människosyn betonas vikten av att respektera varje individs egenvärde (Orlenius, 

2001 s 145). Vidare anses alla människor ha medfödda behov, inte bara fysiska utan också psykiska 

eller existentiella, t ex behov av gemenskap, kärlek, självuppskattning och självförverkligande. 

Enligt denna människosyn är människan förnuftig, vilket gör att hon har förmågan att räkna ut 

konsekvenserna av sina handlingar. Med förnuftets hjälp kan hon planera och styra sitt liv och har 

därför ansvar för sina handlingar. Enligt humanismen är individer inte egoistiska p.g.a. medfödda 
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anlag, men kan bli det då de olika behoven är dåligt tillfredsställda (Olivestam & Thorsén, 1989 s 

52 f).  

En lärare med en humanistisk människosyn ser eleverna som aktiva, ansvarsfulla och kreativa 

individer. De behöver inte styras med hot om straff eller sanktioner, eftersom motivationen 

kommer inifrån. Eleverna anses själva klara av att styra mot de mål de satt upp. Läraren med en 

sådan människosyn ser inte bara till elevernas kunskapsutveckling, utan försöker även stötta deras 

socio- emotionella utveckling. Läraren bekräftar eleverna genom att ge dem uppskattning, trygghet, 

självständighet, meningsfullhet och bidrar därmed till deras självförverkligande. Läraren vill inte 

fungera som diktator utan lägger stor vikt vid elevinflytande och fungerar som en mentor som 

stöttar och ger konstruktiv vägledning. Eleverna stimuleras att själva lära in. Elevernas behov och 

intressen blir viktiga element i undervisningen (Maltén, 2003 s 50 f). 

4.5.2 Psykoanalytisk människosyn 

Den psykoanalytiska människosynen betonar kraften i människans drifter, som aggressions- och 

sexualdrifterna. Enligt Sigmund Freud, som är psykoanalysens grundare, är människan av naturen 

egoistisk och styrs av sin lust. Lustprincipen styr individerna, särskilt små barn, som strävar efter 

omedelbar tillfredsställelse (Olivestam & Thorsén, 1989 s 39f). 

Människan anses visserligen ha ett medvetande, men trots det styrs hon av drifter och omedvetna 

krafter som till viss del blockerar hennes förnuft. Detta får konsekvensen att information som 

vädjar till förnuftet inte blir tillräckligt verkningsfull. Fakta och information om riskerna med t.ex. 

rökning, alkohol och fet mat gör ingen större nytta (Olivestam & Thorsén, 1989 s 39f). 

Människan har också ett undermedvetet som styr henne. Det undermedvetna består av tankar och 

känslor som är alltför smärtsamma för att få komma upp till ytan. Det kan handla om svåra 

barndomsupplevelser eller förbjudna sexuella och aggressiva önskningar (Olivestam & Thorsén, 

1989 s 39f). 

Människan anses även ha ett över-jag som fungerar som hennes samvete. Överjaget dämpar 

aggressions- och sexualdrifterna som vill ha omedelbar tillfredsställelse (Olivestam & Thorsén, 

1989 s 39f). 

En lärare som präglas av en psykoanalytisk människosyn skulle se det som verkningslöst att 

förklara konsekvenserna av ett negativt beteende, eftersom aggressionsdriften är så stark att den 
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blockerar elevens förnuft. Terapi är däremot ett sätt att komma till rätta med problemen. (Olivestam 

& Thorsén, 1989 s 39f). 

4.5.3 Behavioristisk människosyn 

Behavioristerna studerar människans beteenden och orsakerna till dessa. Mänskligt beteende anses 

kunna förklaras med hjälp av medfödda behov, den inlärning individen utsätts för samt miljön hon 

befinner sig (Olivestam & Thorsén, 1989 s 44 f). 

Enligt behavioristerna går det att styra människornas beteenden genom att straffa oönskade 

beteenden och belöna önskade beteenden.  Människor tenderar att upprepa beteenden som leder till 

att hon får det hon vill ha. Denna människosyn ger stora möjligheter att kontrollera människor. 

Individen kan betraktas som en lerklump, som kan omformas med beteendeterapi, d.v.s. positiv och 

negativ förstärkning (Olivestam & Thorsén, 1989 s 44 f). 

Barrhus F. Skinner (1904-1990) och Ivan Pavlov (1849-1936) utförde betydelsefulla experiment 

som belyser människors lärande. Skinner kunde visa att om ett visst beteende belönas så kommer 

detta beteende att bli vanligare. Han ansåg att metoden kunde användas i pedagogiskt syfte och ha 

effekt på individers självständighet och kreativitet (Illeris, 2007 s 47 f).  

En lärare som präglas av en behavioristisk människosyn ger elever omedelbar feedback på sina svar 

eller uppgifter. Undervisning som bygger på behavioristiska idéer utgår från de minsta och mest 

grundläggande kunskapsbitarna för att så småningom nå formulerade mål som kan rymma 

komplexa beteenden (Sälsjö, 2000 s 52 f).  

4.6 Etiska beslutsmodeller 

Många av de olika etiska dilemman som en lärare kan ställas inför är så pass komplexa att det krävs 

någon form av analys innan läraren kan fatta ett välavvägt beslut. Etiska beslutsmodeller är ett 

hjälpmedel för läraren att göra rätt handlingsval. Med hjälp av modellen kan dilemmat struktureras 

upp och läraren ökar därmed sin medvetenhet om de olika faktorer som ingår i dilemmat. Risken 

minskar också för att viktiga aspekter glöms bort. 

Forskare har utformat etiska beslutsmodeller av olika slag. Finska forskare har till exempel 

konstruerat ett schema som integrerar teoretiska och praktiska perspektiv (Husu & Tirri, 2002). De 

teoretiska utgår från etiska teorier medan de praktiska fokuserar bakgrundsfakta, arbetsplatsens 

normer och handlingens konsekvenser.  
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I en amerikansk studie tas olika modeller upp som kan vara vägledande för att komma tillrätta med 

etiska problem. En modell för psykologer baseras på filosofiskt moralresonemang. Dess syfte är att 

hjälpa psykologerna att tolka hur deras handling påverkar andras välgång genom att identifiera det 

mest moraliskt ideala i olika konkreta situationer. En annan modell som är en mer praktiskt baserad 

innehåller flera steg: Problemets dilemma ska granskas, sannolikheten för olika konsekvenser av 

olika handlingar ska bedömas, det valda handlingsalternativet ska verkställas och utvärderas 

(Barnett et al, 2007).  

Jag ska lite närmare presentera en beslutsmodell som utformats av Tryggve Bergem (2000, s 126 f). 

Bergem kallar sin modell PARK- modellen. Den består av olika steg i en procedur som kan vara 

lämplig att följa då ett etiskt dilemma ska redas ut. PARK står för initialerna i de olika stegen: 

problem, analys, reaktion samt konsekvens.  

Problem: Första steget i analysen är att försöka klargöra vad problemet består av. Ta reda på vilka 

omständigheter som har skapat problemet d.v.s. ta reda på fakta. Är situationen akut eller har 

problemen byggts upp efterhand? 

Analys: Nästa steg är att analysera de dimensioner som dilemmat består av. Är problemet 

sammansatt av flera faktorer eller är det enbart ett pedagogiskt problem? Har problemet inslag av 

etiska svårigheter? Är de etiska och pedagogiska problemen sammanvävda eller går de att hålla 

isär? 

Reaktioner: Vilka möjliga lösningar/reaktioner finns på dilemmat? Vilka är de olika lösningarnas 

fördelar respektive nackdelar? Kan någon av de möjliga lösningarna ta tillvara alla inblandades 

intressen, utan att någons personliga integritet kränks? Hur väl överrensstämmer den valda 

lösningen med läroplanens värderingar och riktlinjer? 

Konsekvenser: Bedömer vilka konsekvenser den valda lösningen får för alla inblandade parter. 

Lösningen måste gå att motivera inför elever, föräldrar och andra berörda (Bergem, 2000 s 127, 

128). 
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4.7 Sammanfattning  

Nedan ges en kort sammanfattning av litteraturgenomgången. 

Skolans värdegrund innefattar grundläggande värden som alla lärare bör respektera. Några av dessa 

värden är alla människors lika värde och individens frihet och integritet. Värdegrundens funktion är 

att värna om elevers rättigheter samt förhindra att de utsätts för diskriminering. Många 

grundläggande värderingar bottnar i vår människosyn.  Läroplanen utgår från en humanistisk 

människosyn, men enskilda lärare kan ha en behavioristisk eller psykoanalytisk människosyn. Om 

olika värden eller principer kolliderar med varandra uppstår en situation som kallas ett etiskt 

dilemma.  För att underlätta hanteringen av ett etiskt dilemma kan läraren ta hjälp av de etiska 

principerna: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättvisprincipen. I 

vissa fall ställs läraren inför ett etiskt dilemma som är mycket svårlöst. Under sådana svåra 

situationer kan läraren ta hjälp av en beslutsmodell där problemet struktureras upp och läraren 

vägleds att göra rätt handlingsval. Ytterligare ett stöd för läraren att göra rätt handlingsval är lärares 

yrkesetiska principer. Alla lärare förväntas följa dessa etiska riktlinjer under sitt yrkesutövande.  
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5 Metod 

5.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Man brukar skilja mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativa resultat presenteras 

oftast i siffror och mätmetoderna är ofta siffermässiga. Vid kvalitativ forskning analyseras 

resultatet istället med hjälp av ord. Kvantitativ forskning karaktäriseras av att tonvikten ligger på en 

stor mängd, en bred insamling av data från en större population. Kvalitativ forskning ger istället ett 

djup, där förståelsen för människors tankar och värderingar är central (Wibeck, 2000 s 127, 

Bryman, 2002 s 272).  

Teorins funktion i relation till forskningen kan vara deduktiv respektive induktiv. Kvantitativ 

forskning innefattar ett deduktivt synsätt där själva processen inleds med den teori och kunskap 

forskaren har inom det aktuella området. Utifrån denna teori formas hypoteser. En undersökning 

genomförs därefter med hjälp av exempelvis intervjuer eller enkäter. Efter datainsamlingen kan 

hypotesen bekräftas eller förkastas och forskaren kan dra slutsatser. Teorin kommer alltså först och 

styr datainsamlingsprocessen. Kvalitativ forskning karakteriseras däremot vanligtvis av ett 

induktivt angreppssätt. Detta innebär att forskaren börjar med att observera eller intervjua, utan att 

ha förankrat forskningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån insamlad data kan sedan en teori 

formuleras. Slutsatser dras alltså på grundval av observationer/intervjuer. (Bryman, 2002 s 20 f, 

35).  

Min uppsats har vare sig en entydigt deduktiv eller induktiv ansats. Den kan ses om deduktiv i den 

meningen att jag utgår från att autonomi- och rättviseprinciperna ofta förorsakar etiska dilemman 

för lärare. Men den kan betraktas som induktiv på så sätt att jag bygger mitt resultat på mina 

informanters olika tolkningar av dessa två principer. 

5.2 Val av fokusgrupper som metod 

För att nå syftet med studien samt besvara frågeställningarna valde jag en fokusgruppbaserad 

kvalitativ studie som metod. 

Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer som används som undersökningsmetod, där deltagarna 

gemensamt diskuterar ett förutbestämt tema. Diskussionen ska alltså som namnet anger ha ett visst 

fokus, ett tema. Metoden anses vara extra lämpad för att få reda på människors värderingar, åsikter 

och argumentationer. Just sådana frågor är centrala i denna studie.  
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Enligt Wibeck (2000 s 40) är fokusgrupper en lämplig metod då man är intresserad av att 

undersöka på vilket sätt människor handlar eller tror sig handla samt vilka motiv de har för sitt 

handlande.  

Två frågor som är centrala i denna studie är: 

 Hur anser lärare/lärarstudenter att man bör handla vid uppkomna etiska dilemman? 

 Vilka motiveringar ger de för sitt ställningstagande? 

Wibeck (2000 s 40 f) framhåller gruppinteraktionens centrala roll då frågeställningar kring 

handlande och motivering för handlingar ska redas ut. Fokusgruppdeltagarna är för det mesta 

intresserade av hur andra skulle hantera en situation de själva ställts inför. Människor har en vilja 

att jämföra sina erfarenheter samt försöker förstå varför andra handlar som de gör. Deltagarna i en 

fokusgruppintervju resonerar sig ofta fram till gemensamma beslut och åsikter.  I interaktion med 

andra formas ståndpunkter och deltagarna kan ändra åsikt när de får höra andras argument.  Wibeck 

(2000 s 34, 40) betonar gruppdynamikens effekt, vilken uteblir vid individuella intervjuer. Även en 

bredare skala av idéer kommer fram under gruppintervjuer i jämförelse med individuella intervjuer 

(Wibeck, 2000 s 39 f). 

Under diskussionens gång är det vanligt att deltagarna ställer frågor till varandra. Detta gör att nya 

frågeställningar kommer fram som moderatorn kanske inte tidigare förstod var av vikt (Wibeck, 

2000 s 41). 

Fokusgruppens samtalsledare – moderator– ska inte agera som en traditionell intervjuare, där frågor 

och svar avlöser varandra, utan målet är att fokusgruppdeltagarna ska kunna diskutera fritt med 

varandra (Wibeck, 2000 s 9, 19, 23). 

Skillnaden mellan fokusgruppintervjuer och ”vanliga” gruppintervjuer är att de senare inte behöver 

ha något särskilt tema, utan deltagarna kan diskutera många olika frågeställningar som kanske inte 

är relaterade till varandra (Bryman, 2002 s 127).   

Deltagarnas värderingar och åsikter kommer också fram under en diskussion. Vidare kan den öppna 

diskussionen vara hypotesgenererande. Tanken är att det kanske kommer fram data som jag kan 

använda som underlag för att utarbeta en beslutsmodell.  
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Fokusgrupper som metod kan användas för att studera själva innehållet av intervjuerna som åsikter, 

uppfattningar, argument o.s.v. Utmärkande för fokusgrupper är att även själva gruppinteraktionen 

kan studeras eller tas till vara. Data från fokusgrupper kan visa hur gruppdeltagarna resonerar sig 

fram till en gemensam syn, eller hur åsikter ifrågasätts. Olika strategier för att gruppen ska uppnå 

konsensus kan studeras. Fokusgrupper anses även användbart vid hypotesgenererande forskning, 

d.v.s. forskning där studiens data eller resultat kan användas som ett underlag för att utveckla 

exempelvis enkäter (Wibeck, 2000 s 20 f, 124).  

5.3 Graden av struktur 

Intervjuer kan åtskiljas med avseende på graden av struktur. Man brukar dela in intervjuer i: 

strukturerade, semi-strukturerade samt ostrukturerade. De strukturerade intervjuerna används 

sällan i kvalitativ forskning. Vid strukturerade intervjuer ställer forskaren frågor till respondenten 

utifrån ett intervjuschema, där frågorna är enkla, slutna och konkreta, i motsatts till de mer 

ostrukturerade intervjuernas öppna frågor.  Alla intervjupersoner får samma frågor, då syftet är att 

resultatet ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. Frågorna ska vara formulerade på samma 

sätt samt ställas i samma ordningsföljd. Denna metod används då forskaren söker svar på några 

tydligt formulerade frågor som ingår i en undersökning (Bryman, 2002 s 123, 127, 300).   

Vid kvalitativ forskning är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer vanligast. 

Ostrukturerade intervjuer liknar i mångt och mycket en vanlig diskussion. Moderatorn använder sig 

inte av något intervjuschema med tydligt avgränsade frågor, utan diskussionen utgår från mycket 

öppna frågor eller teman. Moderatorn behöver inte ställa samma frågor till alla, utan har möjlighet 

att ställa följdfrågor då något intressant eller oklart kommer fram. (Bryman, 2002 s 301, 300).  

En semi-strukturerad intervju är ett mellanting mellan den strukturerade och ostrukturerade. 

Forskaren har en intervjuguide till sin hjälp, men är även fri att ställa följdfrågor. Frågor som inte 

finns med i intervjuguiden får också ställas och frågorna behöver inte ha samma ordningsföljd 

(Bryman, 2002 s 301).   

Mitt val av semi-strukturerad intervju grundar sig på att diskussionsfrågorna som jag ville få 

besvarade är av den karaktären att de ger deltagarna möjlighet att diskutera fritt. Jag inleder med 

öppna frågor, för att den fria diskussionen kan bidra till att nya idéer och aspekter kommer fram. På 

så sätt kan jag se vilket stoff som deltagarna tar upp spontant eller uppehåller sig längre vid. 

Samtidigt har jag även några snävare huvudfrågor som jag anser är viktiga och ville få besvarade.  
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5.4 Urval 

För att få ett så rikt datamaterial som möjligt har jag valt deltagare till intervjuerna som har ett 

engagemang, intresse, erfarenhet samt kunskap inom lärarområdet. I valet av både lärare och 

lärarstudenter är tanken att det kanske kommer upp skilda åsikter hos studenter och lärare med lång 

erfarenhet samt en äldre utbildning.  Valet av såväl lärare som lärarstudenter är även vad Bryman 

(2002, s 114, 313) kallar ett bekvämlighetsurval. Min vetskap om svårigheten med att rekrytera 

deltagare som har möjlighet att delta samma tid, bidrar till att jag väljer att intervjua både lärare och 

lärarstudenter. Lärarstudenter är mer lättillgängliga för mig, eftersom jag själv är lärarstudent. Min 

tidigare erfarenhet av gruppintervjuer (min D-uppsats i biologi) fick mig att inse svårigheten med 

att rekrytera frivilliga deltagare till intervjuerna. Deltagarna rekryterades på frivillig basis via mail, 

personlig förfrågan samt i samband med en föreläsning. Trots att jag var ute i god tid med 

rekryteringen visade det sig vara mycket svårt att värva deltagare till intervjuerna. I samband med 

rekryteringen fick deltagarna information om vem jag är, syftet med studien, att intervjun spelas in 

på MP3-spelare samt att alla deltar anonymt.  

 Fördelen med att intervjua lärare och lärarstudenter är således att fler respondenter kan delta. 

Nackdelen med olika grupper är att det kräver mer arbete att hålla isär olika fokusgruppers 

synpunkter.   

Enligt Wibeck (2000 s 28, 51) bör man välja gruppmedlemmar med liknande socioekonomisk 

bakgrund samt liknande kunskaper och utbildning. Interaktionen underlättas av att deltagarna har 

gemensamma erfarenheter och intresseområden. Människor är också mer villiga att dela med sig av 

sina erfarenheter och värderingar då de känner samhörighet med varandra.  

Åsikterna går isär huruvida man ska sätta samman grupper där deltagarna känner varandra eller 

inte. Vissa forskare avstår från att samla deltagare som känner varandra eftersom redan existerande 

samspelsmönster och statusskillnader kan få en inverkan på diskussionen. Andra forskare strävar 

efter att få grupper där alla deltagarna känner varandra, så diskussionen ska löpa så naturligt som 

möjligt (Bryman, 2002 s 333). I mitt fall känner deltagarna varandra i två av fokusgrupperna, 

medan deltagarna i de andra två grupperna aldrig träffats förut. Några grupper består endast av 

lärare och några grupper endast av lärarstudenter. Detta gör att statusskillnader inte påverkar 

diskussionen.  
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Teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara varierar. Wibeck (2000 s 50) anser att fyra till sex 

deltagare per grupp är ett lämpligt antal. Svårigheten med att värva deltagare, samt några sena 

återbud resulterade i fyra fokusgrupper med två, tre, tre och fyra deltagare. De tolv deltagarna 

bestod av åtta kvinnor och fyra män. Trots (eller kanske på grund av) de små grupperna blev 

diskussionerna livliga och givande. En grupp bestod av behöriga lärare, två grupper av 

lärarstudenter och en grupp som arbetar som lärare och som läser pedagogik på halvfart för att få 

sin behörighet. För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att benämna alla deltagare lärare. 

Lärarna är i skilda åldrar och yrkeserfarenheten varierar från några månader till trettio år. 

Lärarstudenterna har läst mellan två terminer till sista terminen. Lärarna undervisar i (eller kommer 

undervisa i) biologi, naturkunskap, kemi, religion, svenska, matematik, SO, gymnastik, 

omvårdnadsprogrammet, fordonsprogrammet på gymnasienivå, 1-6 lärare samt 4-9 lärare.  

5.5 Planering 

Före genomförandet av gruppintervjun utarbetades ett stimulusmaterial (bilaga 1) samt en 

intervjuguide (bilaga 2). Eftersom jag valt semi-strukturerade intervjuer var intervjuguiden 

anpassad efter detta. Intervjuguidens frågor bestod av såväl breda som snäva frågor, vilka var 

anpassade till stimulusmaterialet. Några dagar före genomförandet av fokusgrupperna fick 

deltagarna stimulusmaterialet hemskickat. Materialet består av tre olika fall av etiska dilemman 

som skulle kunna uppkomma inom skolans värld. Syftet var att deltagarna skulle vara förberedda 

på vad diskussionen skulle handla om, samt fundera över sina egna åsikter och värderingar. 

Stimulusmaterialet fungerade även som en påminnelse om intervjun. 

Det första fallet, ”Fallet problembarnet David”, är fiktivt. Fallet beskriver ett ”problembarns” 

beteende samt bakgrund. Tanken med fallet var att jag ville sätta ihop ett fall som många av 

deltagarna kunde relatera till, vilket skapar diskussion. Jag anser även det är viktigt att få med 

problembarnets hemförhållanden. Fallet involverar också olika värden som ställs emot varandra: 

elevens integritet kontra lärarens upplysningsskyldighet. Fallet konstruerades även i syfte att ge 

deltagarna möjlighet att uttrycka sin människosyn. Det andra fallet, ”Fallet Ida Berg”, handlar om 

en pojke med beteendeproblem som klasskamraterna inte vill ha med på lägerskola. Detta fall är 

taget ur litteraturen (Bergem, 2000 s 11). Fallet belyser en lärares svårigheter med att vara alla till 

lags som föräldrar, elever och elever med särskilda behov. Läraren dilemma utgörs av att han/hon 

bör vara lojal mot såväl gruppen (klassen) som mot individen med problem.  Det sista fallet, ”Fallet 

vad är rättvisa”, har jag själv upplevt som lärarstudent under min vfu. Jag valde detta fall eftersom 
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jag anar att det behandlar ett dilemma som de flesta lärare stött på någon gång. Det handlar om hur 

läraren på ett rättvist sätt ska kunna fördela sina begränsade resurser i form av tid och hjälp mellan 

eleverna. Likhetsprincipen kontra behovsprincipen ställs då emot varandra.  

5.6 Genomförande 

 För att skapa en så avslappnad och trivsam stämning som möjligt bjöds deltagarna på kaffe, 

mineralvatten och nötter. Enligt Wibeck (2000 s 31) har den fysiska miljön betydelse för samtalets 

gång. Man bör välja små rum med ett runt bord, eftersom det finns forskning som visar 

diskussionen blir intensivare i små rum i jämförelse med stora. Två av intervjuerna genomfördes i 

ett grupprum på HumSam biblioteket, en genomfördes i huset Key och en hemma i min bostad. 

Som tack för sin medverkan fick deltagarna en lunchkupong värd 70 kronor. Diskussionerna 

dokumenterade med en MP3-spelare, vilket deltagarna fick information om i samband med 

rekryteringen. MP3- spelaren gav bra ljudkvalité och intervjuerna gick smidigt att transkribera efter 

att materialet lagts in i datorn.   

Under fokusgruppsessionen diskuterades de tre fallen var för sig (stimulusmaterialet). Jag försökte 

att hålla mig utanför diskussionen så mycket som möjligt, eftersom jag inte ville att diskussionen 

skulle bli allt för styrd. Fallen inleds med breda frågeställningar följt av snävare frågor. Eftersom 

jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer fick inte alla grupper samma frågor och vissa 

grupper fick fler följdfrågor än andra. Diskussionerna varade i snitt en timme. I två av grupperna 

fortsatte emellertid diskussionerna ytterligare en halvtimme efter intervjuns slut. I en av grupperna 

gick vi igenom det första fallet, i två av grupperna diskuterades fall ett och tre och en grupp ”hann” 

med alla tre fallen på en timme. Målet var inte att hinna med så många fall som möjligt, utan att få 

fram lärarnas tankar, åsikter och värderingar.  

5.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på en studies tillförlitlighet. En undersökning med hög reliabilitet ska ge 

samma resultat vid upprepade mätningar. Resultatet ska därmed inte vara slumpmässigt (Bryman, 

2002 s 43). Reliabiliteten handlar även om huruvida intervjudeltagarna är konsekventa i sina svar 

och ger samma svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009 s 263). 

Jag anser att det finns några faktorer som bidrar till en hög reliabilitet i min studie. Enligt Wibeck 

(2000 s 76) ökar reliabiliteten av fokusgruppstudier om samma person leder samtliga av de 

fokusgrupper som ingår i en studie. Olika personligheter kan nämligen påverka en diskussion i 
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olika riktningar. I denna uppsats genomfördes alla intervjuer av mig själv, vilket därmed bör öka 

reliabiliteten. Under intervjuerna har jag inte ställt några ledande frågor och fallen har inletts med 

så öppna och breda frågor som möjligt. Jag har även strävat efter att vara neutral när det gäller mina 

egna värderingar. Stimulusmaterialet och intervjuguiden är konstruerat för att få fram lärarnas 

åsikter, värderingar och människosyn, och jag upplever att respondenterna har varit uppriktiga med 

sina synpunkter. Ur det perspektivet bör reliabiliteten vara god. Det är trots det svårt att säga om 

andra individer skulle få samma resultat som jag fick, eftersom jag själv skapat de huvudteman och 

underteman som framkommit ur datamaterialet. Vi är alla olika individer och någon annan skulle 

kanske få fram andra teman ur materialet. Ibland kan det  till exempel vara svårt att dra gränser 

mellan olika ämnesaspekter och underteman, då de går in i varandra. 

Med validitet avses om forskningen mäter det den avser att mäta. När man studerar deltagares 

åsikter och värderingar, finns en viss risk för att deltagare i fokusgrupper inte är helt sanningsenliga 

p.g.a. grupptrycket. Vissa åsikter är kanske inte accepterade inom lärargruppen, som deltagarna då 

håller inne med. Emellertid uppgav några lärare att de hade andra åsikter än de förväntade och 

lärare i samma fokusgrupper framförde olika åsikter. Det kan tyda på att deltagarna sa det de 

verkligen tyckte.  

Den ekologiska validiteten anses minska om studien inte sker i den naturliga miljön, utan i ett 

laboratorium eller intervjurum. Resultatet stämmer då kanske bara i ett laboratorium och inte i den 

naturliga miljön (Bryman, 2002 s 45). Trots att min studie har genomförts i ett intervjurum, anser 

jag att studien har ganska hög ekologisk validitet. Människors tankar och värderingar formas i 

sociala sammanhang. Människors åsikter har snarare sin grund i kommunikation med andra 

individer, än i individuellt informationssamlande. Jag menar således att den sociala situationen har 

större betydelse för den ekologiska validiteten än det fysiska rummet.  

5.8 Forskningsetiska principer 

I samband med samhällsvetenskapliga undersökningar finns några etiska aspekter att ta hänsyn till.  

Hartman (2003, s 129) beskriver fyra etiska principer som bör vägleda forskaren: öppenhet, 

självbestämmande för de medverkande, konfidentiell behandling av forskningsmaterialet samt 

autonomi beträffande forskningsmaterialets användning.  

Före genomförandet av intervjuerna gavs deltagarna information om vem jag är, vilken form av 

studie jag genomför, studiens syfte och metod samt att intervjun spelas in, men senare kommer att 
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raderas. Deltagarnas samtycke till intervjuerna skedde då de intresserade frivilligt anmälde sig. 

Lärarna deltog frivilligt och inget beroendeförhållande finns mellan mig och deltagarna. Därmed 

anser jag att kravet på öppenhet och kravet på självbestämmande för de medverkande har uppfyllts.  

Kravet på konfidentiell behandling av forskningsmaterialet innebär att uppgifter om deltagarna 

samlas in och bevaras på ett säkert sätt så obehöriga inte kan komma åt det. De inspelade 

intervjuerna har jag bevarat på ett säkert ställe i mitt hem. Redovisning av materialet har också 

skett på ett försiktigt sätt, så det inte ska gå att röja deltagarnas identitet. Kravet på autonomi 

beträffande forskningsmaterialets användning har uppfyllts genom att jag inte har, eller kommer att 

använda materialet till någonting annat än det deltagarna fått information om. Jag kommer därmed 

inte att exempelvis använda information från deltagarna i kommersiellt syfte, eller i något annat 

syfte. 

5.9 Analys 

Med anledning av studiens syfte valde jag att göra en tematisk innehållsanalys. Analysarbetet 

utgörs av transkribering, segmentering, kodning och tematisering. Fokusgruppdiskussionerna 

transkriberades d.v.s. det inspelade materialet skrevs ned. Därefter segmenterades varje diskussion 

d.v.s. samtalen delades in i sekvenser som bestod av olika aspekter inom ämnet. Varje segment 

kodades vilket innebar att en tolkning av materialet gjordes. Segmenten namngavs sedan efter dess 

innehåll. Det blir väldigt mycket text. För att underlätta analysen gavs därför varje segment en egen 

färg i marginalen. Tematiseringen innebar att jag sökte efter återkommande mönster som urskiljde 

sig, olika teman. Det innebar att försöka urskilja olika kategorier, tankebanor, värderingar och 

förhållningssätt. Jag har inte från början bestämt vilka teman som ska vara med, utan de olika 

kategorierna genereras utifrån det empiriska materialet (intervjuerna). Denna typ av analys ligger 

nära metoden grounded theory som utarbetades av Glaser och Strauss. Tematiseringen fungerar 

som ett hjälpmedel för att kunna få fram människors tankar, värderingar och attityder (Wibeck, 

2002 s 81, 88 f).    

Ett syfte med grounded theory är att utveckla teori på ett induktivt sätt. Man kan formulera teorier 

utifrån det data intervjuerna gett. Kodningen är ett viktigt inslag i grounded theory. Kodningen är 

den process där data bryts ned, undersöks, jämförs och begreppsliggörs. Koderna består av korta 

ord som preciserar exempelvis en handling eller värdering som intervjupersonerna uttrycker (Kvale 

& Brinkmann, 2009 s 218, 316). Kodningen innebär att viktig data namnges. Koderna syftar till att 
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etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data. Vid kvantitativa studier innebär kodningen 

endast ett sätt att hantera data, medan grounded theory kodningen är en viktig inledning till 

teorigenereringen. Kodningen förändras och omvärderas ständigt under arbetets gång (Bryman, 

2002 s 377). 

Analysprocessen kan visualiseras med hjälp av detta schema:  

Transkribering 

Segmentering 

Kodning 

Tematisering 

De diskussionerna som tar mest plats och de argument som betonas av deltagarna kommer med i 

analysen. Det är alltså viktigt att man utgår från de empiriska data man har och låter dessa data 

styra vilka teman som kan urskiljas.  

5.10 Metoddiskussion 

I min undersökning anser jag att fokusgrupper var en bra metod för att komma in på djupet i mitt 

ämne. Diskussionerna ökade förståelsen av vad som ligger bakom deltagarnas tankar. Under 

diskussionens gång frågade fokusgruppdeltagarna flera gånger varandra vad de andra deltagarna 

menade, eller ifrågasatte deras åsikter. Ifrågasatta deltagare motiverade då ytterligare sina 

uppfattningar, vilket enligt min mening gav en större förståelse för varför läraren tycker som 

han/hon gör. 

Wibeck (2000) påpekar att enkäter som besvaras av många människor istället ger en bred kunskap 

om en hel populations åsikter. Enkätundersökningar ”fryser” åsikter och får dem att framstå som 

mer slutna än vad de egentligen är. Vid fokusgrupper framträder däremot mer dynamiska processer 

då åsikter förhandlas och omformuleras. (Wibeck, 2000 s 124, 127 f). 

Det finns emellertid finns några nackdelar med gruppintervjuer, och en del av dessa blev tydliga 

också i min undersökning. Vissa hade att göra med praktiska problem.  Det var inte så lätt att 

transkribera (skriva av) och analysera data från gruppintervjuerna, eftersom deltagarna ibland 

pratade i munnen på varandra. Ett annat problem var svårigheten att samla en grupp lärare på 

samma tid och samma plats. Deltagarna bodde i olika städer och hade olika arbetstider/studietider.  
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Andra nackdelar hänger samman med gruppsykologiska faktorer. I en grupp uppstår ofta 

grupptryck som medför att vissa deltagare kanske inte vågar gå emot gruppen och uttrycka allt för 

avvikande åsikter. Emellertid uppfattade jag det som att deltagarna i min undersökning vågade gå 

emot gruppen, eftersom olika åsikter framfördes inom samma grupp.  Jag tror att problemet med 

grupptryck är vanligare hos unga individer. Mina fokusgruppdeltagare bestod endast av vuxna 

människor.  
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6 Resultat 

Resultatet består av de huvudteman och underteman som skapats utifrån datamaterialet. Ur 

diskussionerna kan följande huvudteman urskiljas: hjälpa och stötta, skydda klasskamraterna från 

problembarnet och rättvisa. Materialet presenteras i huvudsak i form av referat. Då jag har valt att 

citera en lärare, anser jag att deras egna ord bäst beskriver deras synpunkter och värderingar. De 

flesta teman har huvudsakligen formats utifrån det första fallet, ”Fallet problembarnet David”.  

Anledningen till att det första fallet skapade flest teman är att detta fall gav mest diskussion, på 

grund av att många lärare kunde relatera till egna erfarenheter.  Nedan följer en översikt över de 

huvudteman och underteman som genererats. De rymmer både deltagarnas principiella resonemang 

och deras mer praktiskt inriktade idéer om hur problem kan åtgärdas.   

Hjälpa och stötta  

 Orsaken till problemet 

 Problemlösning i samråd med eleven 

 God elev – lärarkontakt 

 Resurspersoner 

 Avstängning – inget alternativ 

 Vara med eller lämnas utanför 

Skydda klasskamraterna från problembarnet 

 Skolan har fel perspektiv 

 Sätta tydliga gränser 

 Avstängning – ett sätt att skydda klassen 

Rättvisa 

 Resursbrist 

 Likhets- eller behovsanpassat stöd 
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Vid följande teman har jag inte ställt några direkta frågor utan det är diskussioner som spontant 

kommit upp i gruppen: Orsaken till problemet, problemlösning i samråd med eleven, god elev – 

lärarkontakt, skolan har fel perspektiv, skydda klasskamraterna från problembarnet samt 

resursbrist. Under övriga teman är det möjligt att mina frågor i intervjuguiden omedvetet har 

påverkat konstruktionen av temana.   

6.1 Hjälpa och stötta  

6.1.1 Orsaken till problemet 

 Flera lärare betonar vikten av att ta reda på orsaken till olika problem för att man på bästa sätt ska 

kunna hantera dem. För att lärarna på bästa sätt ska kunna hantera olika problem måste själva 

orsaken till problemet vara en utgångspunkt. En lärare berättar att flera av eleverna på hennes/hans 

skola har någon form av diagnos som ADHD, och att dessa elever bör behandlas efter sin 

problematik. Alla former av beteendestörning har en orsak, menar en annan lärare. Flera lärare 

anser att dessa många gånger bottnar i svåra hemförhållanden och att det då är viktigt att involvera 

föräldrarna när de ska lösas. Dessvärre orkar inte föräldrarna alltid med barnens problem, då de har 

fullt upp med sina egna. En lärare tar upp en möjlig orsak till att David i det första fallet har 

problem i skolan:  

David bygger upp en ryggsäck hemma. Han törs inte reagera hemma, eftersom hans pappa är en 

så stark person, men utanför hemmet törs han reagera.  

Flera lärare anser att det är viktigt att någon form av utredning görs så att man får insikt i varför 

elever har ett visst beteende. Lärarna menar att när de vet orsaken till ett beteende så ökar det deras 

förståelse för eleven och rätt åtgärd kan sättas in. Två lärare i två skilda fokusgrupper berättar om 

utredningar som gjorts alldeles för sent eller som de inte fått ta del av. De förklarar att man som 

lärare kan behandla en elev felaktigt om man exempelvis tror att eleven är olydig, men så visar det 

sig efter utredningen att eleven har någon skada. En av lärarna berättar om en utredning där den 

läkarundersökning som ingick visade att eleven hade en hjärnskada som medförde att han saknade 

närminne. Eleven mindes inte vad han/hon gjort, men lärarna hade uppfattat det som att eleven ljög.  

Lärarna påpekar att ett olämpligt beteende kan ha många andra orsaker. En lärare nämner 

mobbning, medan en annan lärare förklarar att orsaken kan vara att eleven är känner sig osäker 

eller söker uppmärksamhet på detta sätt.  
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6.1.2 Problemlösning i samråd med eleven 

För att det ska gå att komma tillrätta med olika problem/dilemman är det viktigt att de olika 

problemlösningarna sker i samråd med eleven. Lärarna framhåller hur viktigt det är att fråga eleven 

vad hon/han tycker själv. Man försöker på så sätt bolla tillbaka till eleven, så vederbörande får 

tänka efter hur han/hon ska kunna lösa problemet som uppstått. Det får inte vara så att bara de 

vuxna och läraren bestämmer över huvudet på eleverna. En lärare motiverar det med att elever som 

fått vara delaktiga i beslut som rör dem själva, blir mer angelägna att följa problemlösningen och 

förbättra sitt beteende. En lärare uttrycker sig på följande sätt: 

Man kan fråga eleven om hur problemen kan lösas. Fråga eleven: - vad tycker du själv, t.ex. mer 

praktik, är det ett alternativ? Så att det fungerar i samråd med eleven.  

Det är även viktigt att lyssna på eleven och fråga eleven vad det är som gör att han t.ex. får 

vredesutbrott. Det är viktigt att verkligen prata med eleven så att han känner att det finns någon 

som bryr sig om vad han säger, understryker flera lärare.  Några lärare anser att det allra viktigaste 

att beakta då man försöker reda ut problem är att eleven får komma till tals. Man måste hela tiden 

utgå från individen. Formen för hjälp och stöd ska anpassas efter individen. Exempelvis går en del 

elever väldigt gärna till en kurator för samtal, medan andra upplever det som ett straff och ser 

kuratorn som en ”hjärnskrynklare”.  

6.1.3 God elev- lärarkontakt 

Det framkommer att lärarna anser att det behövs en stabil grund i form av en bra elev- lärarkontakt 

när olika problem ska hanteras. Om lärarna har lyckats bygga upp en bra elev- lärarkontakt blir det 

mycket lättare att nå eleverna. Ett sätt att bygga upp en bra kontakt är att fokusera på det positiva, 

exempelvis att eleven är hjälpsam mot en klasskamrat eller är tillräckligt duktig i skolan.  Eleven 

får då styrka att fortsätta att kämpa vidare med skolämnena. När läraren lyckats bygga upp en bra 

kontakt med eleven blir det lättare att prata med eleven och få eleven att förstå hur andra upplever 

det när han t.ex. blir aggressiv. Intervjupersonerna betonar att det även har betydelse att läraren 

intar rätt förhållningssätt till de problem som uppstår. Genom att exempelvis fråga: vad kan vi göra 

för att hjälpa dig? kan situationen vändas till något positivt, och eleven kanske inser att skolan vill 

hjälpa honom eller henne. I en av fokusgrupperna betonades också att det har betydelse hur läraren 

formulerar sig så att eleven inte uppfattar ett beslut om till exempel avstängning som ett hot. En 

lärare säger: 
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        Han upplever det som ett hot. Han kommer att bli negativt inställd. 

        Man får formulera det så att han inte uppfattar det som ett hot. 

        (I skämtsam ton sägs) Rektorn vill stänga av dig. Jag ska försöka rädda dig.  

Flera lärare betonar hur viktigt det är att visa eleverna uppskattning och uppmuntran samt att ge 

positiv kritik när eleverna gör någonting bra.  

De deltagande lärarnas uppfattning att en god kontakt med eleverna är avgörande för att komma till 

rätta med olika problem i skolan kom också till uttryck i samtalet kring den gravida sextonåriga 

flickan som nämns i ”Fallet David”. Ska man som lärare berätta för en elevs föräldrar att deras 

sextonåriga dotter är gravid? Denna fråga ställs i samband med det första fallet. De olika värden 

som här ställs mot varandra är elevens integritet kontra lärarens upplysningsskyldighet.  

Åsikterna går isär när det gäller hur en sådan situation bör hanteras. Hos lärare som anser att man 

inte bör berätta det, framkommer uppfattningen att eleverna då tappar förtroende för läraren. Det 

hänvisas även till sekretesslagen. Lärarna rekommenderar olika stödfunktioner, som kurator, 

skolpsykolog och skolsköterska vilka kan ge svar på olika frågor och hjälpa eleven att sätta sig in i 

vad det innebär att få barn som ung. Varje fall är unikt, framhåller några av lärarna, och man bör ta 

hänsyn till elevens hemförhållanden och hur man tror att föräldrarna skulle reagera. Det finns 

elever som skulle kunna råka riktigt illa ut om en sådan sak kom fram. Flera lärare skulle övertala 

eleven att själv berätta om sin situation till föräldrarna, eftersom hon kan behöva stöd hemifrån, 

förutsatt att hon får stöd hemma och inte blir förskjuten. En lärare förklarar att om eleven var 

mycket yngre, skulle han/hon först förankra sitt beslut att berätta hos rektor, kurator samt eleven 

själv, innan föräldrarna blir informerade.  

De lärare som anser att man bör berätta för föräldrarna att eleven är gravid hänvisar till att eleven 

inte är myndig. Att det inte handlar om några självklara beslut framgår av en lärares kommentar: 

Man skulle vilja veta vad hon har för föräldrar till att börja med. Om hon har någorlunda sunda 

hemförhållanden borde man berätta det för hennes föräldrar, i och med att hon inte är myndig. Är 

hennes föräldrar bra föräldrar så kommer hon att få stöd oavsett abort eller inte och det är ju 

positivt.   

Lärarna skulle börja med att försöka få eleven att själv berätta hemma. Elevens ålder har även 

betydelse. Ju yngre eleven är desto mer självklart blir det att föräldrarna blir informerade.  
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6.1.4 Resurspersoner 

Under några av fokusgruppdiskussionerna framhålls hur viktigt det är att stötta och hjälpa elever 

med problem. Hjälpen består bl.a. i att prata med eleven och få höra vad han har att säga. Eleven 

ska få känna att läraren lyssnar och bryr sig om vad han har att säga.  En lärares uppgift är inte bara 

att lära eleverna matematik och svenska, utan att även stötta och hjälpa elever så att de kan fungera 

i samhället, ta hänsyn till varandra och få ett arbete, förtydligar en lärare.  

Lärarna beskriver hur olika problem kan hanteras i form av hjälp och åtgärder som kan sättas in. En 

vanlig uppfattning är att det är svårt för läraren att själv ta på sig hela ansvaret för eleven. Läraren 

har ju även resten av klassen att tänka på. Som lärare är det inte lätt att samtidigt lära eleverna 

ämneskunskaper och ta hand om olika problem. Flera deltagare betonar att läraren måste våga 

släppa in hjälp från annat håll, ibland behövs professionell hjälp. 

 Skolkuratorn anses ha en betydelsefull funktion. Med kuratorns hjälp kan eleven bearbeta olika 

problem och kuratorn kan hjälpa till att stärka elevens självkänsla och ge stöd utifrån.  En del elever 

vill inte gå till en kurator, medan andra väldigt gärna går dit. I ett fall ville eleven få hjälp från 

kurator, men föräldrarna sa ifrån. Eleven rekommenderades då att ta kontakt med BRIS och BUP. 

Terapi är ytterligare ett alternativ, kanske hela familjen behöver terapi. Lärarna menar att de inte är 

utbildade för att hantera psykologiska problem. Lärarna har varken tid eller kompetens att klara av 

allt själva, utan ibland behövs professionell hjälp. Elevassistent är en annan form av hjälp som 

eleven kan få under lektionstid. Om eleven får våldsamma utbrott kan elevassistenten ta ut eleven 

och lugna ner honom, och resten av klassen kan fortsätta lektionen i lugn och ro. En annan form av 

hjälp kan vara en stödperson som inte direkt har någon anknytning till skolan, utan kanske en 

manlig förebild som eleven kan tillbringa tid med, utan att behöva känna att han ska vara duktig i 

skolan eller prestera bra. En stödperson skulle kunna hjälpa till att stärka elevens självkänsla samt 

stötta eleven.   

Lärarna hoppas många gånger på föräldrarnas stöd eller att föräldrarna ska prata allvar med eleven. 

Dessvärre upplever flera lärare att föräldrarna inte alltid orkar engagera sig eller att skolan får 

skulden för elevens alla problem, även i de fall eleven har en diagnos. 

 En lärare berättar att man får stöd för att reda ut olika problem på hennes/hans skola. De lämnar in 

en rapport till elevhälsoteamet/elevvårdsteamet som består av rektor, kurator, specialpedagog och 

skolsköterska. Teamet har möte en gång i veckan där olika problem behandlas. I fokusgrupperna 
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talas även om att koppla i socialen, framförallt när det är frågan om sociala problem hemma.   

Oavsett vilken form av hjälp eleven får så nämns att en utvärdering måste göras efteråt för att se 

hur väl problemlösningen föll ut.  

6.1.5 Avstängning – inget alternativ 

Möjligheten finns att vidta disciplinära åtgärder som att stänga av elever från undervisningen i två 

veckor. Här beskrivs de synpunkter som förs fram av de lärare som inte ser avstängning som ett 

alternativ eller som det absolut sista alternativet från skolans sida. De framhåller att avstängning 

inte löser några problem. Visserligen blir det lugn och ro i klassrummet i två veckor, men 

problemen kvarstår när eleven kommer tillbaka. Det bidrar även till att eleven ”kastas ut ur 

samhället”, då han får en sämre utbildning, betonar en lärare.  Avstängning anses vara ett sätt att 

försvaga individen, eftersom eleven även från samhällets sida får bekräftat att han är värdelös och 

inte bara hemifrån. Eleven far illa av en avstängning, han kan känna sig orättvist behandlad och 

problemen kan förvärras då eleven kommer tillbaka. En lärare tror att en avstängning och 

förvisning kan bidra till att individen blir kriminell.   

6.1.6 Vara med eller lämnas utanför 

Temat här bygger i huvudsak på ”Fallet Ida Berg” som handlar om en nyinflyttad elev med 

allvarliga beteendeproblem som klasskamraterna inte vill ha med på lägerskola, både på grund av 

hans stökighet och på att han inte bidragit med finansieringen av resan. Frågan ställs till 

fokusdeltagarna hur de skulle agerat som klassens lärare.  

Lärarna framhåller att de skulle låta alla elever få följa med på lägerskolan. De understryker hur 

viktigt det är att få föräldrarna med sig eftersom dessa påverkar barnen väldigt mycket. Om 

föräldrarna pratar med sina barn, kan det få effekten att de förstår den nya killens beteende och 

bemöter honom på ett bättre sätt. Ett förslag som framförs är att man kan försöka få föräldrarna till 

eleven att följa med på lägerskolan. Man behöver inte berätta för resten av klassen att orsaken är att 

eleven är stökig. Vidare anser ett par deltagare att läraren även skulle kalla till ett föräldramöte och 

berätta vilka orsaker som kan finnas till att en elev är bråkig när han eller hon börjar i en ny klass. 

Det kan exempelvis vara svårt att hitta sin roll som ny i klassen och man kan göra fel. Deltagarna 

framhåller även att man bör prata med pojken och förklara för honom hur fel det kan bli när han 

beter sig illa. En lärare menar att det är lärarens ansvar att se till att en ny elev får komma in i 

klassen. Läraren uttrycker sig på följande sätt:  
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Samarbetsövningar är viktigt för att lära känna varandra bättre. Klassen är så sammansvetsad, så 

kommer det en ny elev är det skönt för honom att känna att han kan komma in lättare. Det är 

pedagogens ansvar. 

 För elevens skull bör läraren arbeta i smågrupper med samarbetsövningar och värdegrundsfrågor. 

Konsekvensen av att låta eleven stanna kvar hemma skulle bli att eleven blir ännu mer utanför. Det 

skulle inte på något sätt underlätta för honom att lära känna sina kamrater. När det gäller att den 

nya eleven i fallet inte betalat för lägerskolan berättar en lärare att på hennes skola gäller rutinen att 

alla nya elever börjar spara pengar från första dagen de börjar, och behöver inte betala ikapp, och 

att detta inte brukar vålla några problem. 

6.2 Skydda klasskamraterna från problembarnet 

6.2.1 Skolan har fel perspektiv 

I två av fokusgrupperna kommer diskussionen in på vem skolan ska ta hänsyn till i första hand: 

problembarnet eller de skötsamma eleverna.  Några av lärarna menar att man från skolans håll ofta 

har intagit fel perspektiv, nämligen att alltid se till problembarnets bästa, medan övriga elever får ta 

de negativa konsekvenserna av detta. I en av grupperna kommer diskussionen in på den svenska 

skolans inställning till problembarn i ett internationellt perspektiv. Lärarna menar att i andra länder 

skulle en stökig elev fått lämna skolan för länge sedan och att det kanske blir lite för mycket 

daltande i Sverige. De förklarar att i Sverige har man synen att man i första hand ska stötta och 

hjälpa den svage individen. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt: 

Det är en stor brist i skolan att man alltid tenderar att hjälpa den här kategorin av elever till vilket 

pris som helst. I nästan alla andra länder hade David blivit avstängd, vilket föder andra problem 

givetvis. Det finns ingen kommunikation mellan skolan och socialen, vilket är ett stort problem. 

Jag känner att skolan är maktlös. 

Övriga lärare instämmer. Lärarna anser att skolan inte är någon bra arbetsplats om övriga elever går 

och är rädda. En lärare menar att man endast tittar på vad som är bäst för problembarnet, samtidigt 

som skolan sviker övriga elever som sköter sig. En annan lärare säger: 

Därför är det konstigt att man alltid använder problembarnens glasögon och ser vad som är bäst 

för dem, och struntar i vad som är bäst för den stora majoriteten av eleverna. Jag tycker det här är 

en felsyn. Jag vill hjälpa David, men i den svenska skolan har vi fel perspektiv.  
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Även i den andra fokusgruppen anser några lärare att skolan har fel perspektiv på problemet. De 

menar att eleven bör bli avstängd. Problembarnet bör också få hjälp, men en avstängning motiveras 

med att så många andra elever blir lidande av en elev som slår och misshandlar. De menar också att 

skolan har fel fokus. Skolans fokus är riktat mot problembarnet, medan det är för lite fokus på hur 

han påverkar övriga elever.   

Resonemanget ovan illustrerar att perspektivet lärarna utgår från, d.v.s. att skydda klasskamraterna 

från problembarnet, påverkar hur lärarna anser att problemet bör lösas.  

6.2.2 Sätta tydliga gränser 

Deltagarna poängterar att läraren bör sätta tydliga gränser och förklara för eleverna vilka regler som 

gäller. Att en grundregel för social samvaro i klassrummet är att man inte får bruka våld. Eleverna 

måste få klart för sig att det inte är ett acceptabelt beteende att exempelvis spotta på läraren. 

Läraren måste tydligt visa var gränsen går. Därför tvingas lärarna under vissa omständigheter 

handla omedelbart. Två lärare berättar att de har gått emellan vid slagsmål, ibland med livet som 

insats. Ibland är lärarna med ute på rasterna för att på så sätt förhindra att slagsmål uppstår.  

 För att få eleven att inse allvaret i det hela kan man inkalla rektorn. När det gäller att upprätthålla 

ordning och reda och disciplinera råder det delade meningar mellan lärarna. Nedan citeras en lärare: 

Eleverna trivs med disciplinen, de vill bli disciplinerade. Egentligen skulle det vara bra för skolan 

att försöka öka disciplinen. Eleverna skulle nog må bra av det.  

En annan lärare har en annan åsikt. Läraren förklarar: 

Nej, det tror inte jag. Disciplin kväver kreativitet och kritiskt tänkande. Om läraren alltid har rätt 

finns inga möjligheter att tycka någonting annat. Att ha disciplin är en sak. Har du ett disciplinärt 

samhälle, så får du en absurd auktoritetstro. Alla kommer att acceptera det som sägs. Det 

kommer att spegla samhället.  

Diskussionen kommer sedan in på lärarnas förlorade auktoritet. En lärare menar att han/hon inte 

vill ha tillbaka Caligula auktoriteten, bara öka disciplinen.  

Diskussionen ovan visar att lärarna har skilda inställningar till hur lärarens ”ledarroll” bör vara.  
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6.2.3 Avstängning – ett sätt att skydda klassen 

Om risken finns att övriga elever kan komma till skada eller situationen upplevs som hotfull, anser 

några lärare att problembarnet bör stängas av från undervisningen eller förvisas. Det handlar trots 

allt om en hel klass och lärarens skolmiljö. Elever ska inte behöva uppleva hot och otrygghet i 

skolan, menar man. Lärarna framhåller att ett problembarn drabbar hela klassen som då eleven t.ex. 

misshandlar övriga elever, spottar på läraren eller förstör undervisningen. Ytterligare en fördel som 

framförs med avstängning är att det är ett sätt att markera allvaret i hela situationen. En lärare 

berättar att han/hon har erfarenheten att det många gånger räcker med en skriftlig varning, för att 

eleverna ska förstå att de nästa gång tvingas lämna skolan. Varningen kan leda till ett slags 

uppvaknande från elevens sida. Samtidigt ser några lärare problem i att eleven kan förlora på en 

avstängning. En lärare påtalar att avstängning ju är ett straff och man måste få eleven att förstå 

varför han straffas.  

6.3 Rättvisa 

6.3.1 Resursbrist 

Under samtalen i fokusgrupperna kom frågor kring rättvisa upp dels när det specifika fallet ”Vad är 

rättvisa” diskuterades, dels i lärarnas allmänna resonemang om skolans möjligheter att hjälpa alla 

elever. I båda fallen handlar det om att fördela begränsade resurser. 

Flera lärare uttrycker en oro över skolans resursbrist som framförallt drabbar de svaga eleverna. 

Elever med beteendestörningar eller som är aggressiva är resurskrävande. Om risken finns att 

övriga elever kan komma till skada måste resurserna läggas på problembarnet. Skolorna får inget 

tillskott av resurser, utan en omfördelning av resurserna sker. Stöd till dyslektiker och elever med 

svårigheter i bl.a. matematik och svenska har dragits in. Elever med stora läs- och skrivsvårigheter 

har bortprioriterats gång på gång. En lärare berättar att skolans rektor är förtvivlad.  

En lärare påtalar att resursfördelningen mellan skolorna dessutom har brister. Tanken är att de 

skolorna som har elever med stort behov av stöd även ska få mer resurser, eftersom behoven 

varierar mellan skolorna. När resurserna ska fördelas efter elevernas behov tas hänsyn till bl.a. 

föräldrarnas utbildningsnivå och invandring. En skola som har elever vars föräldrar har hög 

utbildningsnivå och få invandrare får mindre resurser. Läraren förklarar att denna form av 

fördelning inte alltid tar hänsyn till hur verkligheten ser ut. Med i beräkningen finns till exempel 
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inte fosterbarn. Det förekommer att skolor har många fosterbarn med problem, men de skolorna får 

inte mer resurser, eftersom eleverna bor i stabila hem. Dessa skolor har små resurser men många 

elever med stort behov av stöd.  

6.3.2 Likhets- eller behovsanpassat stöd 

Fokusgruppdeltagarna får frågan hur de skulle hanterat den situation som beskrivs i fallet ”Vad är 

rättvisa?” 

Samtliga lärare är överens om att man bör försöka att hjälpa både Maria och den övriga klassen. 

Men hjälpen till Maria får inte ske på bekostnad av den övriga klassens kunskaper. Det är inte 

möjligt att ta upp allt för mycket tid från undervisningen till en enda elev. En av lärarna formulerar 

rättvisa i termen av lika mycket: 

Man kan inte bara hjälpa en elev. De andra måste också få lika mycket hjälp. Det ska inte gå ut 

övar de andra.  

Men samtidigt menar lärarna att de måste ta hänsyn till elevers specifika behov och ger exempel på 

olika sätt att hjälpa elever som har svårigheter. Lärare från skilda fokusgrupper berättar att de 

brukar planera in en tid för privatlektioner med elever som inte hänger med i undervisningen, 

hjälpa dem både under raster och under planeringstid. Om flera elever fastnat på samma sak får 

man ”ta det på tavlan”, menar en lärare. En annan lärare säger att man möjligen kan låta en duktig 

elev vara behjälplig. En lärare säger att om ämnesområdet inte är så viktigt skulle man kunna ge 

eleven en lättare variant av uppgifter.  Några av lärarna berättar vidare om de stödfunktioner som 

finns på en del skolor, pedagogiska verkstäder och lärotek. En lärare ser problem i att skolans 

specialpedagoger inte har kunskap inom vissa områden. När en elev har stora svårigheter och går 

ett naturvetenskapligt program har flera lärare uppfattningen att det bästa vore att föreslå för eleven 

att hon byter program till ett lättare. De skulle även försöka ta reda på orsaken till att hon läser 

naturvetenskap. Det kan vara frågan om påtryckningar från föräldrarnas håll eller att kompisarna 

går där. Skulle det visa sig att Maria i fallet ”Vad är rättvisa?” verkligen är intresserad av 

naturvetenskap är det kanske möjligt att hitta någon annan slags pedagogik eller ett annat sätt för 

henne att tillgodogöra sig kunskapen. Det anses även vara viktigt att läraren är ärlig mot eleven och 

förklarar att hon inte kan komma in på universitetet med sina betyg.  
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7 Diskussion 

Diskussionen utgår från antagandet att lärarna diskuterar problemlösningar utifrån olika perspektiv: 

att stötta och hjälpa problembarnet eller att skydda klasskamraterna från problembarnet. 

Perspektivet de utgår ifrån får en avgörande betydelse för hur de anser att problemet bör hanteras. 

De åsikter och värderingar som kommer till uttryck i resultatet, går inte att relatera till deltagarnas 

kön eller utbildningsnivå (lärare eller lärarstudenter) . Emellertid går det inte att utesluta en sådan 

koppling, p.g.a. att deltagarna i denna studie är begränsat. 

7.1 Individstöttande och gruppstöttande lärare 

Av min studie framgår att lärare har skilda uppfattningar om hur olika problem bör hanteras i 

skolan. Då lärarna diskuterar problemlösningar utgår de från två skilda perspektiv. Åtta av lärarna 

resonerar ur ett perspektiv som kan benämnas: att hjälpa och stötta problembarnet och fyra av 

lärarna ur perspektivet: att skydda klasskamraterna från problembarnet. De lärare som lyfter fram 

vikten av att hjälpa och stötta problembarnet kan även benämnas individstöttande lärare. De utgår 

ifrån problembarnets bästa. De lärare som har ett gruppstöttande fokus utgår i första hand från 

klasskamraternas bästa.  

Under fokusgruppdiskussionerna framträder därmed en tydlig värderingskonflikt. Det handlar om 

vem/vilka individer lärarna utgår ifrån under diskussionens gång. De individstöttande lärarnas 

argument, värderingar och handlingsval syftar till att hjälpa och stötta individen. Exempelvis 

framförs åsikten att straff i form av disciplinära åtgärder som avstängning inte är ett alternativ. För 

att få eleverna att följa skolans regler handlar det inte om att styra med hjälp av straff, utan att få 

eleverna att förstå hur deras beteende drabbar såväl klasskamrater som dem själva samt att 

förebygga problem genom att skapa en bra relation till eleverna.  

 De synpunkter och handlingsval som de gruppstöttande lärarna framför syftar inte i första hand till 

att hjälpa och stötta problembarnet, eller att få eleven att förstå, utan till att hjälpa och skydda 

gruppen (klassen) från en otrygg miljö. Lärarnas syn på hur problem bör hanteras utgår från den 

stora gruppens bästa. Exempelvis ser man inte problemlösning i form av avstängning som en metod 

för att hjälpa problembarnet, utan menar att eleven kan fara illa av en avstängning. Lärarna menar 

att avstängning är en metod för att skydda klasskamraterna. Det handlar om en hel klass skolmiljö 
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som upplevs som otrygg. I första hand vill man ta hänsyn till den stora majoriteten av eleverna som 

är skötsamma. 

Problematiken kring individen och gruppen har även Colnerud (1995) redogjort för i sin 

avhandling: Etik och praktik i läraryrket.  Colnerud menar att en lärare utsätts för yrkesspecifika 

konflikter som bottnar i att läraren bör vara lojal mot såväl gruppen som individen. Problemet 

består i att det många gånger är svårt att tillgodose en individs behov, samtidigt som läraren bör ta 

hänsyn till gruppens intressen. I Colneruds studie framgår att lärare ger skilda (ibland motstridiga) 

förslag på konfliktlösningar, vilket även kom fram i mina intervjuer.  

Min tolkning är att perspektivet (grupp eller individ) lärarna utgår från påverkar valet av lösning. 

Det etiska dilemmats karaktär får även betydelse för hanteringen av det. I fall två och tre tenderar 

lärarna att välja lösningar som gynnar såväl gruppen som individen. Exempelvis vid fallet Ida Berg 

ger lärarna lösningsförslag som samarbetsövningar, diskutera värdegrundsfrågor och att låta 

elevens föräldrar följa med på skolresan. I fallet vad är rättvisa tenderar lärarna att sträva efter att 

hjälpa såväl eleven med svårigheter som övriga klassen. Eftersom lärarna inte vill att för mycket 

lektionstid läggs på en enda individ, åtgår lärarnas raster och planeringstid till att hjälpa eleven.  

7.2 Människosyn 

Hur lärare anser att olika etiska dilemman bör lösas bottnar många gånger i deras grundläggande 

människosyn. Vi är alla olika individer som ser saker ur olika perspektiv. Denna del av 

diskussionen relateras därmed till frågan i problemformuleringen: Vilka människosyner framträder 

i motiveringarna till handlandet? 

De individstöttande lärarna resonerar i hög grad utifrån en humanistisk människosyn. De strävar 

efter att stötta elevernas socioemotionella utveckling.  Lärarna framhåller vikten av att stötta och 

hjälpa elever med problem. Det handlar om att stärka elevens självkänsla och lyssna på eleven, så 

eleven känner att läraren bryr sig om dem. Det framkommer att lärarna vill visa eleverna 

uppskattning genom att fokusera på det positiva och ge beröm. För att komma till rätta med olika 

problem betonas att någon form av utredning bör göras, dels för att problemets orsak blir en 

utgångspunkt i problemhanteringen, dels för att öka lärarnas förståelse för individen. De 

individstöttande lärarna anser att all form av problemlösning bör ske i samråd med eleven och att 

eleven ska vara delaktig i besluten. Här handlar det om elevens integritet och autonomi 

(självbestämmande). Lärarna anser sig varken ha tid eller kompetens för att själva reda ut alla 
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problem. Viktiga stöd för eleverna är därför kuratorer och stödpersoner. En begränsande faktor i 

problemhanteringen är skolans resursbrist. Ofta utgår fokusgruppdeltagarna i sitt resonemang ifrån 

att resursbristen är ett hinder för att hjälpa svaga elever. Ibland nämns det som ett självklart 

konstaterande och ibland ges exempel på resursbristens konsekvenser, som framförallt drabbar de 

svaga eleverna. Jag instämmer i detta, man borde inte se resurserna till skolan som en kostnad för 

samhället, utan som en investering för framtiden. De minskade resurserna till skolan kan komma att 

visa sig i form av ökade kostnader inom kriminalvården, hälso- och sjukvården samt fler 

arbetsmarknadsåtgärder.  

Enligt den humanistiska människosynen har alla människor flera medfödda behov. Dessa behov är: 

mat, trygghet, säkerhet, rutin, gemenskap och kärlek (Olivestam & Thorsén, 1989 s 52,53). Under 

fokusgruppdiskussionerna som tar upp fallet om en stökig elev som flera elever inte vill ha med på 

lägerskola, involveras några av dessa behov.  Lärarna anser att alla elever bör få följa med, med 

bl.a. motiveringen att den stökiga eleven annars hamnar ännu mer utanför. Som jag ser det 

tillfredsställs då behovet av trygghet, gemenskap och kärlek. En stökig elev kan ju endast lära sig 

social kompetens i sociala sammanhang. Jag skulle vilja påstå att en lägerskola är ett utmärkt sätt 

att komma nära sina klasskamrater och lära känna varandra i en positiv miljö. Det stärker klassens 

gemenskap att ha gemensamma upplevelser ”utanför” skolan.  

Även de gruppstöttande lärarnas resonemang präglas ofta av en humanistisk människosyn, men det 

har mer fokus på elevgruppen som helhet än på den enskilda eleven. Det är dock tveksamt om det 

krav på disciplinära åtgärder som några av lärarna inom denna kategori förespråkar ryms inom en 

humanistisk människosyn. 

Även vissa drag av den psykoanalytiska människosynen går även att finna hos såväl 

individstöttande som gruppstöttande fokusgruppdeltagare. Flera lärare nämner att en svår uppväxt 

kan vara en orsak till en beteendestörning. Terapi förs fram som lämplig åtgärd för att bearbeta 

problemen. Flera lärare betonar att all form av beteendestörning har en orsak. Orsaken behöver inte 

vara just en svår uppväxt utan det förekommer en mängd andra faktorer som kan orsaka ett negativt 

beteende, enligt lärarna. Däremot andra delar av den psykoanalytiska människosynen är inte i linje 

med lärarnas åsikter. Psykoanalysen framhåller människans drifter (som aggressionsdriften) som 

blockerar förnuftet, vilket gör att det kan vara verkningslöst att förklara konsekvenserna av olika 

beteenden för människor. Ingen av lärarna anser att det är verkningslöst att prata med eleven, utan 

tvärt om betonas detta.  
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Den behavioristiska människosynens tankar att bestraffa individer, anser de gruppstöttande 

deltagarna är en lämplig metod för att skydda klasskamraterna. Däremot nämner ingen av 

deltagarna att det är önskvärt att styra individers beteenden genom att straffa de beteende man inte 

vill ha och belöna de beteenden man vill ha. Straffets syfte är inte att forma en individs beteende, 

utan att skydda övriga elever.  Den behavioristiska synen att önskvärda beteenden bör belönas, 

betonas däremot av såväl gruppstöttande som individstöttande lärare. Uppskattning, uppmuntran 

samt att ge positiv kritik när eleverna gör någonting bra, anses viktigt.  

7.3 Rättviseprincipen 

Följande avsnitt illustrerar ett etiskt dilemma där behovsprincipen och likhetsprincipen ställs emot 

varandra.  

De två fokusen: hjälpa och stötta problembarnet samt skydda klasskamraterna från problembarnet 

kan även relateras till rättviseprincipen. De två rättviseprinciperna likhetsprincipen och 

behovsprincipen ställs här emot varandra. Enligt behovsprincipen bör den elev som är i störst 

behov av hjälp även få mest hjälp och stöd. De individstöttande lärarna resonerar i första hand 

utifrån behovsprincipen. Min tolkning är att de känner stor empati för problembarnet som de ser 

som en utsatt individ i stort behov av hjälp och stöd. Möjligen ser de den övriga klassen som en 

grupp starka och självständiga elever.  

Jag koncentrerar mig nu på lärarna som främst resonerar utifrån likhetsprincipen, de gruppstöttande 

lärarna. Likhetsprincipen innebär att alla elever bör få lika mycket stöd. Här handlar det enligt min 

tolkning om att behandla alla i gruppen lika och inte att prioritera någon enskild elev. Lärarnas 

handlingsval utgår från den stora gruppens bästa. När dessa lärare diskutera avstängning beskriver 

de således detta som ett sätt att skydda klasskamraterna, inte som en metod att hjälpa 

problembarnet. 

 Det handlar om en hel klass skolmiljö som upplevs som otrygg. Lärarna framhåller att ett 

problembarn som misshandlar och förstör undervisningen drabbar hela klassen. Om det föreligger 

risk för att övriga elever kan komma till skada bör problembarnet stängas av från undervisningen, 

menar man.  I första hand vill man ta hänsyn till den stora majoriteten av eleverna som är 

skötsamma. I resultatets undertema: Skolan har fel perspektiv, framkommer att de gruppstöttande 

lärarna anser att skolan har intagit en hållning som tar hänsyn till de svaga och stökiga eleverna i 

första hand. Lärarna anser att detta är en felsyn, att skolan alltid tenderar att hjälpa problembarn till 
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vilket pris som helst. Lärarna menar att man från skolans håll har fel perspektiv, det vill säga att 

alltid se till problembarnets bästa, medan övriga elever drabbas.  

7.4 Autonomiprincipen 

Ur resultatet framgår att de individstöttande lärarna lägger stor vikt vid vad eleverna själva för 

fram. De menar att all form av problemhantering bör ske i samråd med eleven. Man motsätter sig 

ageranden som innebär att lärare och vuxna bestämmer över huvudet på eleverna. Det motiveras 

med att elever som är delaktiga i beslut som rör dem själva, blir mer angelägna att sedan följa 

problemlösningen. På så sätt läggs även ett större ansvar på eleven.  Eftersom alla elever är olika, 

med olika behov, måste hjälpen vara individanpassad. Det handlar om att prata med eleven och 

lyssna till vad eleven har att säga samt visa att läraren bryr sig om eleven. Det framkommer att 

lärarens förhållningssätt även har betydelse. Genom att fråga eleven: vad kan vi göra för att hjälpa 

dig? visar lärarna dels att man har inställningen att man vill hjälpa eleven, dels att eleven ges 

möjlighet att vara delaktig och kan påverka beslut som rör honom/henne. Elevinflytande och ansvar 

är demokratiska principer som läroplanen lyfter fram.  

Lärarna resonerar här utifrån autonomiprincipen, som innebär att individen själv har rätt att 

bestämma över sitt eget liv och göra sina egna val, fritt från andras kontrollerande och 

begränsningar (Beauchamp och Childress, 2001 s 63). De egna valen handlar exempelvis om 

eleven anser att hjälp från en kurator är positivt eller att eleven själv ger förslag på 

problemlösningar. Fritt från andras kontrollerande och begränsningar kan jämföras med lärarna 

uppfattning att vuxna och lärare inte bör bestämma över huvudet på eleven.  

Frågor som rör elevens integritet aktualiserades i ”Fallet problembarnet David” som bland annat 

handlar om att en flicka blir gravid. Här ställs läraren inför valet att berätta det för föräldrarna eller 

inte. De individstöttande lärarna anser att man inte bör berätta det för föräldrarna på grund av att 

elevernas förtroende för läraren då minskar. Här framkommer att elevens integritet bör respekteras. 

De gruppstöttande lärarna anser att man kan berätta det för föräldrarna om eleven inte är myndig. 

Såväl de gruppstöttande som individstöttande lärarna poängterar emellertid att en bedömning måste 

göras från fall till fall, och att man bör ta hänsyn till elevens hemförhållanden.    

7.5 Gemensamma synpunkter och värderingar 

En stor likhet i både de individstöttande och de gruppstöttande lärarnas resonemang kring etiska 

dilemman och problem i skolan är den vikt som läggs vid lärarens ansvar att engagera sig för sina 
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elevers bästa. I den ena gruppen är fokus på den enskilda eleven, i den andra på klassen som helhet, 

men i båda ryms en humanistisk människosyn. Båda lärarkategorierna ger ibland också uttryck för 

inslag från psykoanalysens och behaviorismens människosyner. Det blir också tydligt att såväl 

autonomiprincipen och rättviseprincipen är viktiga för båda kategorierna av lärare, även om dessa 

principer delvis tolkas olika. 

Under diskussionerna framkom även några andra gemensamma synpunkter och värderingar hos 

samtliga deltagare (såväl individstöttande som gruppstöttande).  Av resultatet framgår att många 

lärare uttrycker en oro över skolans resursbrist. Om en skola har flera resurskrävande elever får 

man inte något tillskott av resurser, utan en omfördelning av resurser sker istället. Resurserna går i 

första hand till stökiga elever som skapar en otrygg miljö i klassen. Detta medför att elever med 

bl.a. läs- och skrivsvårigheter får sina resurser indragna. Resursbristen drabbar därmed framförallt 

de svaga eleverna.  

Oavsett om lärarna anser att man bör hjälpa och stötta en elev med beteendeproblematik eller om 

klassen bör skyddas från problembarnet, så betonas att det alltid finns en orsak till en 

beteendestörning och att detta måste utredas. Därefter kan eleven få rätt hjälp och stöd. Olika 

åtgärder måste sättas in beroende på själva orsaken till problemet. En beteendestörning eller ett 

problem kan bottna i många olika faktorer såsom svåra hemförhållanden, ADHD, hjärnskada, 

mobbing eller så kan det bara vara ett sätt för eleven att få uppmärksamhet, menar lärarna.  

En vanlig uppfattning hos lärarna är att pedagogen varken har tid eller kompetens för att reda ut 

alla problem själv. Läraren måste därför ta hjälp utav skolkuratorn, elevassistenter, stödpersoner, 

rektorn, skolsköterskan och specialpedagoger. Kuratorn anses ha en viktig och stöttande funktion. 

Elevassistenter och stödpersoner skapar en lugnare skolmiljö för resten av klassen i och med att 

assistenten kan ta med sig eleven ut ur klassrummet och lugna ner honom/henne.  

Såväl individstöttande som gruppstöttande lärare understryker vikten av att sätta tydliga gränser 

och förklara vilka regler för ordning och reda som gäller i skolan. Hur detta ska uppnås samt hur 

lärarens ledarroll bör vara skiljer sig däremot åt. Några gruppstöttande lärare efterlyser mer 

disciplin i skolorna, medans individstöttande lärare i större utsträckning betonar vikten av att 

förklara konsekvenserna av ett beteende för eleven.  
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7.6 Konkretiserad beslutsmodell 

Avslutningsvis återvänder jag till min fjärde frågeställning som gäller beslutsmodeller. 

Beslutsmodeller är ett hjälpmedel för läraren att strukturera upp olika etiska dilemman och öka 

förståelsen för vilka faktorer och individer som berörs av problemet. Under 

fokusgruppdiskussionerna kom det fram data som jag har använt som underlag för att utforma 

denna beslutsmodell.  

 Förebygga och underlätta problemhanteringen: Första steget utgörs av att förebygga och 

underlätta hanteringen genom att bygga upp en bra kontakt med eleverna. En bra elev- 

lärarkontakt gör att det blir lättare att nå eleven. Det underlättar även de samtal som rör 

problemhanteringen.  Genom att fokusera på det positiva och ge beröm byggs denna kontakt 

upp. 

 Problemets orsak: Nästa steg involverar en djupdykning i problemet. Att ta reda på själva 

orsaken bakom problemet. Problemet kan bottna i en mängd olika faktorer såsom svåra 

hemförhållanden, hjärnskada, ADHD eller mobbning. Problemets orsak blir en 

utgångspunkt för hur det ska hanteras. Djupdykningen medför en utredning som kan 

innefatta läkarundersökning, granskande av hemförhållanden, kamratförhållanden o.s.v.   

 Problemlösning i samråd med eleven: Eleven tillfrågas vilka problemlösningar han/hon 

finner lämpliga. Problemlösningarna blir därmed mer individanpassade. Lärarna och de 

övriga vuxna bestämmer inte över huvudet på eleven, utan lyssnar till vad eleven har att 

berätta. Eleven ges därmed ett större inflytande och ansvar över sin egen situation vilket 

överrensstämmer med autonomiprincipen. 

 Hantering av problemen: Det finns en mängd olika former av hjälp och åtgärder som kan 

sättas in när problemet ska lösas. Kuratorn har en viktig funktion. En kurator kan stärka 

elevens självförtroende och lyssna till eleven. Även elevassistenter och stödpersoner kan 

stötta och hjälpa eleven. På så vis får läraren tid för övriga elever. Ett annat 

handlingsalternativ är att stänga av eleven från undervisningen.   

 Begränsningar: Vad begränsas de olika handlingsalternativen av? En resursbrist kan 

begränsa möjligheten till hjälp från stödlärare, kurator, lärarassistent, fler ordinarie lärare 
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o.s.v. Tid kan vara en annan begränsande faktor. I vissa fall bör man kanske ta hänsyn till 

kulturella faktorer eller elevens hemförhållanden.  

 Analys: De olika handlingsalternativen analyseras och vägs mot varandra. Vilka är 

handlingsalternativens fördelar respektive nackdelar? Om analysen visar att inget av 

handlingsalternativen uppfyller önskade ändamål, framarbetas fler handlingsalternativ.  

 Beslut: Beslut fattas gällande vilket handlingsalternativ som blir det bästa.  

 Utvärdering: Efter rimlig tid utvärderas beslutets resultat. Samtidigt sker en kontinuerlig 

uppföljning.  

 

 

 

 

Beslutsmodell 
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Om man jämför min egen beslutsmodell med PARK-modellen, finns några faktorer som skiljer sig 

åt och som jag vill lyfta fram. Deltagarna i mina intervjuer lyfter fram vikten av att förebygga 

problemhanteringen genom att skapa en god relation mellan läraren och eleverna. Lärarna betonar 

även att en noggrann utredning bör göras för att kunna få reda på den bakomliggande orsaken till 

problemet. Fokusgruppdeltagarna framhåller även att all problemlösning bör ske i samråd med 

eleven, vilket ger eleven ett större inflytande över sin egen situation. Under intervjuerna 

framkommer att resursbristen begränsar de olika handlingsalternativen.  

Slutord: Eftersom lärare resonerar ur skilda perspektiv (grupp respektive individ) och deras 

handlingsval baseras på perspektivet de utgår ifrån, är min slutsats att en aktivare diskussion borde 

föras kring etiska dilemman, såväl i lärarutbildningen som i yrkeslivet. Mitt slutord kan även ses 

som ett förslag till fortsatt forskning, eftersom det under arbetets gång har framkommit att lärare 

ibland väljer olika lösningar på samma problem, trots att de utgår från samma läroplan. En aspekt 

som skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare i är ett elevperspektiv på etiska dilemman i 

skolans värld.  
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Bilaga 1 

Stimulusmaterial 

Fallet: Problembarnet David 

Ända sedan David gick i tredje klass har han blivit betraktad som ett problembarn. I dag går han 

första året på gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Allt oftare har elever tagit kontakt med 

skolans rektor och lärare och berättat om de trakasserier David utsatt de för. Några av eleverna har 

vid upprepade tillfällen knuffats ut ur matsalskön i skolan. En av eleverna råkade riktigt illa ut. 

David sparkade kraftfullt flera gånger på klasskamraten medan han låg på golvet. Om inte lärare 

och klasskamrater gått emellan kunde det slutat mycket illa. Den incidenten ledde till en 

polisanmälan från skolans sida. Under en lektion i engelska bad läraren att David skulle vara tyst 

och inte störa lektionen. David fick ett vredesutbrott och skrek och bankade med nävarna i sin 

skolbänk. Därefter gick han fram till läraren och spottade henne rakt i ansiktet. Många elever har 

uppgett att de är rädda för David. En förälder har hotat att anmäla skolan om man inte löser 

problemen runt David. Föräldern anser att skolan måste vidta disciplinära åtgärder, som 

avstängning eller förvisning.  

David har egentligen inte svårt för sig i skolan. Han ligger runt godkändnivån i de flesta ämnen. I 

två av ämnena kommer han däremot troligen inte att bli godkänd. Lärarna anser att han har ganska 

lätt för sig, men studerar inte tillräckligt hemma. David har en klasskamrat, Morgan, som har svårt 

för sig i princip alla ämnen. Morgan får ofta hjälp av David under lektionstid, eftersom de sitter 

bredvid varandra. Morgans föräldrar har antytt till flera lärare att Morgan aldrig skulle klara sig 

utan Davis hjälp.  

Emelie är Davids flickvän. De har varit ett par i fem månader. Under ett förtroligt samtal med en av 

sina kvinnliga lärare berättade Emelie att hon är gravid i andra månaden. Hon är mycket förtvivlad 

och oroad över vad hennes föräldrar ska säga. De har hela tiden varit emot hennes och Davids 

förhållande. David har sagt till Emelie att hon måste göra abort. Själv är Emelie osäker på om hon 

vill behålla barnet eller inte.  

David har det inte så lätt hemma. Hans pappa har mycket låg stresströskel och blir arg för allt och 

inget. David har under hela sin uppväxt fått höra hur värdelös han är. Han är enligt pappan dålig i 

skolan, värdelös i idrott och har för få vänner. Davids mamma är inte elak, men hon orkar inte bry 

sig. Emellanåt dricker hon alldeles för mycket. 
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Fallet: Ida Berg och lägerskolan 

Ida Berg var klassföreståndare för en åttondeklass som skulle resa ut på lägerskola två veckor före 

påsk. Ända sedan eleverna gick i femte klass hade de varje vecka sparat pengar för resan och 

uppehället. Föräldrarna hade också varit starkt engagerade i förberedelserna. De hade bland annat 

bakat kakor och organiserat ett kaklotteri för att hjälpa till med finansieringen. Allting var upplagt 

för att det skulle bli en lyckad resa. Två av föräldrarna hade också sagt sig vara villiga att delta i 

resan som ledare.  

Strax före jul började en pojke med allvarliga beteendeproblem i klassen. Han var nyinflyttad och 

bodde hos föräldrarna på orten. Det var en utbredd uppfattning både bland föräldrarna och eleverna 

att Ronny redan från första dagen hade haft en negativ inverkan på miljön och sammanhållningen i 

klassen. Ronny blev accepterad av några, men inte av majoriteten i klassen. Ida Berg hade därför 

diskuterat den uppkomna situationen i klassen med både eleverna och föräldrarna, som hade tagit 

upp frågan i föräldrasamtal men utan att detta i någon nämnvärd grad hade dämpat spänningen. 

Den blev tvärtom starkare och starkare ju längre tiden gick.  

Veckan innan klassen skulle resa på lägerskolan kom tre elever in till klassföreståndaren och 

frågade om inte klassen kunde resa utan Ronny. De menade att detta var vad majoriteten av 

eleverna önskade. Dessutom hade han inte deltagit i finansieringen av resan, hävdade de (Bergem, 

2000 s 11).  

Fallet: Vad är rättvisa? 

Maria läser på den naturvetenskapliga utbildningen på gymnasienivå. Hon har mycket svårt för sig. 

Hon har gått om ett år, men kommer troligen inte att uppnå målen inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Läraren går igenom ett extra svårt avsnitt, och därefter får eleverna arbeta självständigt 

med uppgifter kring detta. Maria frågar om hjälp, men hur läraren än förklarar förstår hon inte hur 

hon ska lösa uppgiften. Samtidigt viftar och knäpper andra elever ivrigt med händerna i luften, de 

vill också ha hjälp.  



 

55 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Fallet: Problembarnet David 

Hur skulle du som lärare hantera problemen runt David? 

Vilka olika problem anser du ingår i detta dilemma? Handlar det om pedagogiska eller etiska 

problem, eller en mix av både och.  

Vilka är de berörda parterna? 

Vilka olika möjliga handlingsalternativ finns att välja mellan? 

Vilka för- och nackdelar medför de olika alternativen? 

Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativ för de berörda parterna?  

Stämmer det handlingsalternativ du valt överrens med de värderingar som finns i läroplaner och 

lagar? 

Varför väljer du detta alternativ, motivera? 

Om du får välja ett av följande fyra alternativen, vilken stämmer bäst överrens med hur du 

resonerar? 

1) David behöver en fast hand och tydliga regler. Han är i grunden lat och ansvarslös. Han tar 

varken ansvar över sina studier eller sitt beteende. Han har inte svårt för sig. Lade han bara 

ner lite mer tid på studierna skulle han bli godkänd i alla ämnen. Man måste göra klart för 

David att om han inte slutar trakassera andra elever måste skolan vidta åtgärder. Skolan 

måste ta sitt ansvar och stänga av David från undervisningen. Ett annat alternativ är att prata 

med hans föräldrar och höra om de kan locka David med högre månadspeng om han bättrar 

sig (Den materialistiska människosynen). 

 

2) David är en vilsen själ, med mycket dåligt självförtroende. Det är inte konstigt att han beter 

sig som han gör. Problemen bottnar i hans svåra hemförhållanden. Han får aldrig någon 
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uppskattning av sina föräldrar. David lider brist på både kärlek och trygghet. Men han är 

också en förnuftig individ. Det bästa är att noggrant redogöra för honom konsekvenserna av 

hans handlande, konsekvenser för andra elever och för honom själv. David måste också 

själv få förklara sitt beteende, och ge förslag på åtgärder.  Det är även lärarnas plikt att 

försöka stärka Davids självkänsla. Han har goda sidor, som hjälpsamhet gentemot Morgan. 

Lärarna måste visa Davis uppskattning för detta. Genom att visa David respekt, kommer 

den respekten att spegla av sig mot andra. Straff som avstängning löser inga problem på sikt 

(Den humanistiska människosynen).  

 

3) Davids aggressionsdrift är så stark, att den blockerar förnuftet. Därför är det verkningslöst 

att förklara för David vilka konsekvenserna blir av hans beteende. Hans svåra uppväxt har 

orsakat hans beteende. Lösningen till Davids problem ligger i terapi. Om han kan bearbeta 

sina svåra barndomsupplevelser kan problemen lösa sig (Den psykoanalytiska 

människosynen).   

 

4) Det är Davids hemmiljö som vållat hans beteendeproblem. Han har aldrig fått lära sig att ta 

ansvar eller vara en bra kompis. Vi måste styra in honom på rätt spår igen. Med hjälp av rätt 

åtgärder kan vi förändra Davids beteende. Varje incident måste bestraffas omedelbart. 

Exempelvis om han knuffar någon elev ur matkön, får han kvarsittning en timme den 

aktuella dagen. Om David däremot har varit hjälpsam mot t.ex. Morgan, kan han få en 

chokladkaka och beröm (Den behavioristiska människosynen).  

 

Skulle du som lärare berätta för Davids föräldrar att hans flickvän är gravid? Varför, varför inte? 

Olika värden som här ställs mot varandra är elevens integritet kontra lärarens 

upplysningsskyldighet. 

Har Davids ålder någon inverkan på ditt ställningstagande? 

Fallet: Ida Berg och klassresan 

Hur skulle du agerat som Ronnys lärare? 
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Vilka olika problem anser du ingår i detta dilemma? Handlar det om pedagogiska eller etiska 

problem, eller en mix av både och.  

Vilka är de berörda parterna? 

Vilka olika möjliga handlingsalternativ finns att välja mellan? 

Vilka för- och nackdelar medför de olika alternativen? 

Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativ för de berörda parterna?  

Stämmer det handlingsalternativ du valt överrens med de värderingar som finns i läroplaner och 

lagar? 

Varför väljer du detta alternativ, motivera? 

Hur ser din elev/människosyn ut? 

Finns det rent allmänt några värden eller principer som bör prioriteras framför andra? 

Fallet: Vad är rättvisa? 

Här ställs två olika rättviseprinciper emot varandra: likhetsprincipen och behovsprincipen. 

Likhetsprincipen innebär att alla elever ska få lika mycket stöd. Behovsprincipen innebär att den 

elev som är i störst behov av hjälp ska få mest hjälp.  

Hur skulle du göra som läraren? Skulle du stanna kvar ännu längre tid hos Maria, eller skulle du 

hjälpa de övriga eleverna? 

Varför? 

Allmänt: 

Kan du beskriva ett etiskt dilemma du själva haft erfarenhet av. 

Hur gick ni tillväga för att lösa problemet? 

Finns det någonting du tycker är extra viktigt att ta hänsyn till/tänka på då ett etiskt dilemma ska 

lösas? 

Är det någon som vill tillägga någonting mer? 


