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önskar att giva den.” – Sokrates i Platons i Staten 
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1. Inledning 

Tidigt i människans historia har fostran och etik ansetts viktigt. Ett exempel kan hämtas 

ur Platons verk Staten. I Staten får läsaren ta del av en dialog där Sokrates med hjälp av 

en dialektisk process försöker få fram hur den ideala staten skulle fungera. En viktig del 

av detta är enligt Staten fostran av de unga medborgarna. Platon menar att den kanske 

viktigaste samhällsklassen är den han benämner “väktarna”. Platon redogör för hur 

väktarna skall fostras för att kunna bidra så mycket som möjligt till staten. Det är också 

viktigt att väktarna inte korrupteras under fostringsprocessen av diverse sagor och 

konst, som enligt Platon skulle kunna bidra med en negativ effekt på statens 

medborgare. Det finns alltså en tanke om etik i Platons idealsamhälle. Mycket av det 

Platon skrev i just Staten skulle vi idag givetvis inte beskriva som särskilt etiskt, 

poängen är dock hur etiken har en betydelse för fostran. En förebild för de som fostras 

är, och har ofta varit, läraren. Därmed bör också lärarna förses med en god utbildning i 

etik och moral. Det klassiska ordspråket lyder trots allt; “barn gör inte som vuxna säger, 

barn gör som vuxna gör”. Lärare bör dessutom själva följa de etiska principer som 

samhället föredrar. Lärarna har i Sverige enligt skolplanen ett uppdrag att fostra sina 

elever till att bli goda demokratiska medborgare.
1
 De senaste årtiondena har etiken 

belysts i läraryrket och en tydligare och gemensam läraretik har tillkommit. Det är den 

som denna studie kommer undersöka genom att konsumera forskning bedriven på tre 

olika områden som kan anses etiskt problematiska för lärare. Dessa områden är 

bedömning, mobbnings- och konflikthantering. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att undersöka vad etik är inom läraryrket. Studien ska med andra ord 

försöka kategorisera lärares yrkesetik under en eller flera etiska teorier. Genom att 

undersöka läraretikens teori ska vi försöka få fram hur läraryrket bör utövas i teorin. 

Uppsatsen har också som syfte att undersöka hur lärares etik ser ut i praktiken inom tre 

områden där vi anser att etiska konflikter kan uppstå i skolan. Dessa tre områden är 

bedömning, mobbnings- och konflikthantering. För att uppnå detta syfte skall vi 

besvara följande frågeställningar: 

  

                                                           
1
 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, s. 

5. 
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Vilka teorier uppfattar forskare inom filosofi, etik och pedagogik att läraretiken består 

utav? 

 

Hur förhåller sig lärare etiskt i olika etiska situationer som kan uppkomma i 

bedömnings- mobbnings- och konflikttillfällen enligt den forskning som finns på 

området? 

 

Hur väl stämmer lärares teoretiska yrkesetik överens med hur lärare enligt forskningen 

handlar i praktiken? 

 

Metod och material 

Tillvägagångssätt 

Denna uppsats bygger på en forskningskonsumerande studie, vilket innebär att vi 

analyserar den forskning som idag finns inom området. Vi har alltså inte genomfört 

intervjuer eller observationer av något slag. De intervjucitat som finns i denna uppsats 

är hämtade från den intervjubaserade forskning vi tagit del av. 

 

Vid urvalet av den litteratur som använts i uppsatsen så var det till en början relativt 

svårt för oss att hitta den typ av material vi eftersökte, framför allt till den del av 

uppsatsen som behandlar hur läraretiken tar sig uttryck i praktiken. Troligtvis beror 

detta på att forskningen som gjorts i syfte att undersöka just läraretiken i praktiken 

genom exempelvis intervjuer ännu är fåtalig. Vi fick därför söka mer tematiskt efter 

information inom de tre olika områden vi valt att undersöka. Det innebar att istället för 

att använda sökord som var kopplade till yrkesetik i sig när vi eftersökte material så 

försökte vi hitta böcker och artiklar kopplade till de tre temana vi valt att utgå från, det 

vill säga bedömning, konflikt och mobbning. Litteraturen som använts i denna 

undersökning har sedan granskats med utgångspunkt i en kvalitativ innehållsanalys, 

vilket innebär att vi sökt efter de ovan nämnda temana i texterna och forskningen som 

granskats.
2
 

 

De resultat som framkommit ur den kvalitativa innehållsanalysen presenteras sedan 

tematiskt under egna underrubriker och fungerar som en sammanställning av 

                                                           
2
 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s. 368. 
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forskningen kring de eftersökta temana. De illustreras också med hjälp av faktiska citat 

från litteraturen, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt vid framställning av resultatet 

inom denna typ av litteraturstudie.
3
 

 

Avgränsningar 

I uppsatsens teoretiskt etiska del behandlar studien etik på ett normativ etiskt plan, men 

också på ett tillämpat etiskt plan. Studien berör inte huvudsakligen metaetik även om 

vissa metaetiska reflektioner tas upp. De normativa etiska teorierna har stor betydelse i 

uppsatsen vid analysen av den tillämpade etiken som lärare har och hur de etiskt beter 

sig i bedömning, konflikt- och mobbningshantering.  

 

Under den del av uppsatsen som undersöker yrkesetiken i praktiken har vi, som nämnts 

ovan, valt att fokusera på tre tematiska områden där konflikter och etiska överväganden 

kan uppstå i skolan. Dessa tre områden är bedömning, konflikthantering samt 

mobbningssituationer. Vi är självklart medvetna att etiska överväganden och 

konfliktsituationer kan uppstå på ytterligare ett flertal områden i skolan, men vi har valt 

att begränsa oss till dessa tre eftersom omfånget på uppsatsen annars hade blivit allt för 

stort. Vi här även valt att titta på vad forskningen skriver om dessa områden främst, och 

där det varit möjligt, på gymnasienivå eftersom det är på gymnasiet vi kommer att vara 

verksamma. Vi har även kompletterat med forskning som genomförts på högstadienivå 

eller motsvarande då vi anser att de etiska konfliktsituationer som kan uppstå inom 

dessa två skolformer kan anses någorlunda likartade. Vi har alltså inte undersökt lärares 

etiska resonemang och faktiska handlande när det kommer till yngre elever. 

 

Centrala begrepp 

 

- Läraretik i teori 

Läraretik i teori skulle kunna innebära vad lärarna själva tänker om etik och etiska 

problem, det vill säga deras individuella teorier. Detta är dock inte hur denna uppsats 

behandlar läraretik i teorin. I denna uppsats innefattar det vi kallar teori i läraretiken det 

som filosofer, etiker och pedagoger har skrivit om i läraretik på en teoretisk nivå. Det 

kan handla om etiska teorier, professionalisering och andra teoretiska områden inom 

                                                           
3
 Bryman, 2002, s. 368 
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etiken. Givetvis kan och har några av de i studien behandlade författarna använt någon 

form av praktisk erfarenhet i sina resonemang. Detta förefaller dock oundvikligt då 

författarna förmodligen har tänkt på etiska dilemman som kan framkomma ur praktiska 

konkreta problem. Det förefaller även praktiskt att kunna basera teori på hur det 

praktiskt ser ut i läraryrket. Samtidigt är det rimligt att hävda att det skulle kunna ställas 

upp en etik enbart efter etiska värden som samhället eller den etiska forskningen håller 

högt värderat. Detta är dock inte en diskussion som denna uppsats kommer undersöka. 

Det vill säga; kommer etiska teorin eller praktiska normer först?  

 

Läraretik i teori är något som bör ligga som grund för lärare som yrkesgrupp, genom 

bland annat utbildningen som lärare får. De teoretiska resonemang, som dels finns i de 

olika teorierna, men också i delar som humanism och miljöetik, är att läraren bör ta 

hänsyn till i praktiken.(Fjellström). I studien har även de läraretiska principerna, som 

lärare är bundna att följa som yrkesgrupp, antagits i teoridelen av uppsatsen. Dessa 

ligger som en teoretisk grund för hur lärare skall agera i praktiken inom sitt yrke. 

Därmed är den relevant för studiens fjärde kapitel där teorin och praktiken för lärares 

etiska agerande analyseras och jämförs. 

 

- Läraretik i praktiken 

När vi diskuterar lärares etik i praktiken så är det framför allt lärares resonemang kring 

etiska dilemman som kan uppstå i en skolkontext vi syftar på. Då detta är en 

konsumtionsuppsats utgår vi från befintliga studier där intervjuer och observationer 

kring lärares etiska handlande diskuteras och analyseras. Detta innebär att det, som 

nämnts, endast är lärares resonemang kring etiska konflikter som behandlas i denna 

uppsats. Det går inte att med säkerhet säga att det faktiskt är så att lärarnas resonemang 

kring etiska konfliktsituationer och deras faktiska handlande i dessa situationer helt 

överensstämmer, men i denna studie antar vi att dessa resonemang till övervägande del 

speglar verkligheten. 

 

- Etisk pluralism 

Ett återkommande påstående om läraretiken, som studien behandlar i kommande text, 

är att den är pluralistisk. Vi har delvis utgått från Stanford Encyclopedia of Philosophys 
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definition av etisk pluralism, fast vi väljer att definiera den något mer avgränsat. När vi 

i studien skriver att etiken för lärare är pluralistisk så menar vi att den har influenser av 

flera olika etiska teorier, såsom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik.
4
 Vi har även 

inkluderat att pluralism inom läraretiken uppfattas ha influenser av exempelvis 

miljöetik, kristen etik eller humanism, dock inte på samma nivå som de tre etiska 

teorierna, utan på en lägre nivå. Om läraretiken exempelvis bestod av enbart 

konsekvensetik med influenser av humanism så skulle vi inte kalla den pluralistisk. Den 

etiken skulle innebära att människovärdet kommer i fokus i tanken om möjliga 

konsekvenser. Är det däremot två olika etiska teorier (det vill säga av konsekvensetik, 

pliktetik och dygdetik) så innebär det enligt denna studie att den är pluralistisk. Två 

olika etiska teorier är så pass fundamentalt annorlunda i vad som är det etiska att det 

blir en pluralistisk etik, vilket innebär att det är omöjligt att undvika att till exempel 

princip står mot dygd eller konsekvens. Skulle läraretiken bestå av en etisk teori med 

influenser av en mängd olika uppfattningar som miljöetik, kristen etik och humanism 

skulle det bli samma scenario som om exempelvis två etiska teorier står emot varandra.  

Litteraturöversikt 

 

- Läraretisk teori 

Elizabeth Campbell behandlar i The ethical teacher från 2003 de etiska aspekterna av 

läraryrket, bland annat diskuterar hon lärares etiska dimensioner. De olika delarna av 

lärares etik som Campbell tar upp är lärares kunskap i etik, uppmärksamhet, förståelse, 

respekt för eleverna, tålamod, professionalism och förändringar inom läraryrket. 

Campbell argumenterar för en dygdetisk lärare och argumenterar ständigt mot den 

pluralistiska etiken inom läraryrket.  

 

I Lärares yrkesetik från 2006 redogör Roger Fjellström för hur läraretiken ser ut i den 

svenska skolan. Han diskuterar hur skolan har en pluralistisk etik, alltså en blandetik 

bestående av olika etiska teorier. Han kopplar olika etiska teorier till olika områden och 

förhållanden till elever eller andra lärare. Fjellström kopplar även in samhällsansvaret 

och diskuterar de yrkesetiska principerna som antogs 2001 av Lärarförbundet och 

Lärarnas Riksförbund. Han skriver också om lärarprofessionalism och yrkesspråk. 

Fjellström förespråkar den pluralistiska etiken men belyser även förändringar han skulle 

vilja se inom den rådande pluralistiska etik som skolan har. 
                                                           
4
 www1 -Stanford Encyclopedia of Philosophy, Value Pluralism. 
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Gunnel Colnerud & Kjell Granström redogör för den rådande läraretiken och 

yrkesspråk som lärare har och bör ha i boken Respekt för läraryrket: om lärares 

yrkesspråk och yrkesetik från 2013. De skriver om lärares autonomi och 

professionalisering. De ger förlag på hur mer etiska lärare skulle kunna bidra till att nå 

en professionalisering av läraryrket. De menar också att yrkesspråk är en väg till mer 

professionella, men också mer etiska lärare. De diskuterar även den pluralistiska etikens 

problem för de enskilda lärarna.  

 

Robert Thornberg skriver i sin artikel “Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska 

praktiken”, som finns i Gunnel Colneruds & Solveig Hägglunds antologi Etiska lärare  

moraliska barn: forskning kring värdefrågor i skolans praktik: värdepedagogiska texter 

II från 2004, om lärares jobb att fostra sina elever och problem som just den delen av 

lärares uppgift innebär. Han förespråkar också en begreppsapparat, det vill säga ett 

yrkesspråk, som ska hjälpa lärare att kommunicera och handla i etiska situationer.  

 

“Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring” är en artikel av Sara 

Irisdotter Aldenmyr & Sven Hartman som publicerades i Pedagogisk Forskning i 

Sverige år 2009. De skriver om hur ett yrkesspråk skulle medföra att lärare uppfattades 

som mer professionella, samtidigt som det skulle hjälpa lärare att enklare kunna 

diskutera de etiska problem som uppstår i skolan. De menar att en enad yrkesgrupp 

uppstår genom ett gott yrkesspråk, vilket i sin tur ger en professionell yrkesgrupp. 

 

G. William Hill IV och Dorothy D. Zinsmeister diskuterar i boken Becoming an ethical 

Teacher från 2012 läraretikens pluralism. De menar att det finns för mycket utrymme 

för egen tolkning inom läraretiken. Det skriver om pluralismens brister och 

argumenterar istället för en dygdetisk etik för lärare. De menar att en lärare behöver 

mer utbildning i etik än vad de har idag. 

 

- Bedömning, mobbning och konflikthantering 

Gunnel Colneruds doktorsavhandling Etik och praktik i läraryrket – En empirisk studie 

av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan från 1995 syftar till att undersöka de 

yrkesetiska dimensionerna av lärares arbete. I denna avhandling undersöker Colnerud 

med hjälp av observationer och intervjuer de yrkesetiska konflikter som kan uppstå i 
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skolan samt hur lärare resonerar kring dem. Hon ställer sedan tematiskt upp vilka olika 

etiska normer, och även andra typer av normer, som kan hamna i konflikt med varandra 

i skolan. Colnerud gör sedan en koppling mellan de olika lärarnas resonemang kring 

dessa konflikter och försöker applicera etiska teorier på lärares etik. Denna avhandling 

har legat som huvudunderlag för undersökningen kring den praktiska delen av lärares 

etik då det, så vitt vi kunnat se, inte finns någon annan svensk forskning som så tydligt 

undersökt lärares tankar och resonemang kring sitt yrkesetiska handlande. 

 

När vi undersökt bedömning har i även använt oss av Helena Korps doktorsavhandling 

Lika chanser i gymnasiet?: en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion 

från 2006. I denna avhandling behandlar Korp bland annat hur betygen påverkar elevers 

syn på sig själva och andra elever samt hur de standardiserade nationella proven 

uppfattas av olika lärare. Även denna studie har genomförts med hjälp av intervjuer 

med elever och lärare. 

 

I skolverkets antologi Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och 

betygssättning från 2002 förs olika diskussioner om betygssättning i grundskolan och 

gymnasieskolan. I artikeln ”I behov av särskilt stöd – men ändå godkänd?” diskuterar 

Ingemar Emanuelsson hur de standardiserade nationella proven inte tar hänsyn till att 

elever har olika förutsättningar att visa sina kunskaper. I artikeln ”Betygsättandets etik” 

argumenterar Roger Fjellström för att betyget som en elev får av läraren förvisso kan 

fungera som stimulerande för elevens framtida studier, men att lärarens krav på 

saklighet och rättvisa ändå måste ligga till grund för betyget. I artikeln ”Införandet av 

godkändgränsen – konsekvenser för lärare och elever” diskuterar Viveca Lindberg hur 

införandet av en ”godkändgräns” i och med införandet av Lpo94 påverkade elever och 

lärare. Hon diskuterar bland annat att lärare efter införandet menar att de hellre ”friar än 

fäller” elever vars betyg ligger på gränsen till underkänt. I artikeln ” Det nya 

betygssystemets tankefigurer och tänkbara användningar” skriver Ingrid Carlgren om 

hur betygssystemet har en social funktion genom att det rangordnar och sorterar 

människor till olika levnadsbanor även efter skolan. 

 

I antologin Etik i princip & praktik – en antologi om lärares yrkesetik, utgiven av 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2004, finns artiklar som behandlar olika delar 

av lärarnas yrkesetiska principer. I kapitlet ”Betyget och Hjärtat” diskuterar Olof 
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Franck vikten av att läraren är medveten om det maktförhållande som finns mellan 

elever och läraren i och med att läraren sätter betygen. 

 

I Gunilla Djuvfeldts & Ingemar Wedmans studie Betygen i praktiken – lärares och 

arbetsgivares syn på betyg från 2007 diskuteras bland annat hur lärare resonerar kring 

den dubbla roll de har, dels som förmedlare av kunskap, och dels som en domare av hur 

elever tagit till sig denna kunskap. Studien behandlar också hur dessa dubbla roller 

skapar ett maktförhållande mellan lärare och elever. 

 

I antologin Skolans moraliska och demokratiska praktik: värdepedagogiska texter I 

skriver Andrzej Szklarski, i kapitlet ”Konflikthantering och värdefrågor”, om hur elever 

enligt forskningen ofta är missnöjda med hur lärare hanterar konflikter i skolan. 

Kapitlet behandlar också lärares roll som tredje part i konstruktiva konfliktlösningar 

och i texten diskuterar Szklarski även att positiv och konstruktiv konfliktlösning bör ses 

som en del av skolans moraliska praktik.  

 

I Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare skrivet Robert Thornberg bland 

annat om vikten av att lärare använder sig av positiv konflikthantering samt vilka 

positiva konsekvenser en sådan typ av konflikthantering kan resultera i. I antologin Låt 

oss tvista igen! – Om konflikthantering i förskola och skola skriver Thornberg i artikeln 

”Vilken fostransstil har jag som lärare?” även om vikten av positiva relationer mellan 

lärare och elever för att kunna uppnå denna typ av positiv konflikthantering. 

 

I studien ”Maps and interviews about violence in high schools’” som publicerades I 

American Educational Research Journal 1999 skriver Ron Astor, Heather Meyer och 

William Behre om hur lärare och elever på motsvarande gymnasieskolan i USA 

resonerar kring eventuella ingripanden i våldsamma konfliktsituationer. De kommer 

fram till att platsen där konflikten sker har stor betydelse för hur lärare resonerar kring 

ett eventuellt ingripande och att den övervägande majoriteten av lärarna i studien 

menade att de inte skulle ingripa om konflikten ägde rum utanför klassrummet. Studien 

diskuterar också vilka typer av argument som förs fram till underlag för detta 

ställningstagande. Intervjuer med eleverna visar också att det finns specifika 

karaktärsdrag hos vissa lärare som medför att de mer effektivt kan lösa konflikter. 

Behre, Astor och Meyer har även genomfört en efterföljande studie i motsvarande 
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mellan- och högstadiet i USA, “Elementary- and middle-school teachers’ reasoning 

about intervening in school violence: an examination of violence-prone subcontexts”, 

som publicerades i Journal of Moral Education 2001. Denna studie visar att lärares 

eventuella ingripande även i grundskolan beror på huruvida konflikten sker i eller 

utanför klassrummet. 

 

Mobbning i skolan – Vad vi vet och vad vi kan göra från 1991 utgår från en studie som 

Dan Olweus genomförde i svenska och norska skolor 1983. I studien genomför de 

undersökta skolorna det så kallade Olweusprogrammet som är ett antimobbnings-

program skapat av Dan Olweus. Mobbning i skolan – Vad vi vet och vad vi kan göra 

beskriver utförligt hur Olweusprogrammet skall utföras samt diskuterar vilka resultat 

det fått på de medverkande skolorna. Även Brottsförebyggande rådets undersökning 

Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen har påvisat att 

Olweusprogrammet kan anses vara ett av de mer effektiva antimobbnings-programmen. 

Myndigheten för skolutveckling har dock i studien Olikas lika värde: om arbetet mot 

mobbning och kränkande behandling visat att lärares attityd till antimobbnings-

programmen är av stor betydelse för huruvida de lyckas eller ej. 

 

Bakgrund - de etiska teorierna 

Det finns en rad olika etiska teorier att tillämpa. I denna studie kommer vi främst att 

använda de tre teorier som ligger till grund för nästan alla övriga etiska teorier. Dessa är 

enligt Russ Shafer-Landau konsekvensetik (teleologisk), pliktetik (deontologisk) och 

dygdetik.
5
 Som nämns ovan skall vi försöka kategorisera läraretiken i en eller flera av 

dessa etiska teorier. 

Konsekvensetik 

Konsekvensetik fokuserar på konsekvensen av en handling för att bedöma om 

handlingen är etisk eller ej. Det en konsekvensetiker vill uppnå är en god konsekvens. 

Detta gör denne genom att bedöma och försöka förutse de olika möjliga 

konsekvenserna av en specifik handling, för att på så sätt kunna handla så att 

konsekvens blir så god som möjligt. Den vanligaste konsekvensetiken är utilitarismen. 

Referenspunkten för en god etik inom utilitarismen är nyttoprincipen som innebär att 

agenten skall agera efter största möjliga nytta för allmänheten. Med allmänheten menas 

                                                           
5
 Russ Shafer-Landau, The fundamentals of ethics, 2010, s. 12. 
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största möjliga antal. Konsekvensetiken, och framförallt utilitarismen, blir lidande i 

situationer där det behövs ett snabbt beslut. Det är svårt att snabbt analysera vilken 

handling som ger bäst konsekvens. En invändning som ofta framkommer är också hur 

det kan vara möjligt att förutse huruvida en konsekvens kommer att ske eller inte. 

Ytterligare en fråga som uppkommer är om konsekvensen som sker till följd av 

handlingen verkligen var den bästa konsekvensen.
6
 

Pliktetik 

Pliktetik baseras på plikter eller regler. Den mest kända grenen av pliktetik är den som 

skapades av Emmanuel Kant. Kants pliktetik baseras på två principer som tillsammans 

benämns som det kategoriska imperativet. Den ena principen kallas 

humanitetsprincipen och innebär att agenten aldrig skall behandla andra människor som 

enbart medel utan också som ändamål i sig själva. Den andra principen säger att 

agenten skall agera på ett sådant vis att handlingen skulle kunna upphöjas till allmän 

lag. Detta utmynnar i en pliktetik som är absolut. En klassisk plikt är att alltid tala 

sanning. Detta rättfärdigas med de två principerna genom att om agenten ljuger så 

använder hen de människor som denne ljuger för som medel och inte som ändamål i 

sig, dessutom skulle det inte vara möjligt att upphöja ljugandet till en allmän lag som 

alla bör följa. Detta skulle innebära att alla hela tiden skulle ljuga för varandra vilket 

varken är praktiskt eller etiskt hållbart. Kritiker menar att det i vissa fall kan vara etiskt 

att exempelvis ljuga. Ett exempel på detta skulle kunna vara då en agent gömmer en 

person hemma hos sig och ett kriminellt gäng knackar på dörren och undrar om den 

gömda personen är hemma. Enligt Kants pliktetik så måste agenten i detta fall tala 

sanning även om agenten vet att det kriminella gänget har intentioner att skada den 

gömda personen. Det är inte konsekvensen som är huvudsaken i pliktetik utan 

agerandet, därmed skall agenten tala sanning. Kant menade dessutom att plikter inte 

kunde krocka med varandra, det fanns alltid en plikt att följa i varje etiskt dilemma. Det 

är dock svårt att påvisa att det faktiskt är så. En lösning på ovanstående problem är en 

pliktetik som kallas PRIMA FACIE. I den etiken finns en hierarki av plikter där 

agenten väljer den som passar bäst in i situationen. Detta kan dock bli godtyckligt enligt 

kritiker, men i fallet där agenten gömmer en person hos sig från det kriminella gänget 

kan denne ljuga och hänvisa till en annan plikt, såsom att skydda mänskligt liv.
7
  

                                                           
6
 Shafer-Landau, 2010, s. 112ff. 

7
 Ibid, s. 144ff. 
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Dygdetik 

I dygdetiken fokuserar agenten på karaktärsegenskaper, det vill säga dygder, och inte 

konsekvensen eller handlingen. Tanken är att goda egenskaper såsom mod, måttfullhet, 

rättrådighet och liknande gör människor goda och därmed genererar goda handlingar, 

vilket i sin tur bidrar till goda konsekvenser. Agenten handlar utifrån dygder som anses 

goda. Problemet med denna etiska teori är dess vaghet. Anhängare av denna teori kan 

handla och hänvisa till en dygd, det finns därmed ingen objektiv etik i denna teori. 

Frågan är också vem eller vilka som bestämmer vilka dygder som skall anses vara 

eftersträvansvärda.
8
 

 

Feministisk etik är en form av dygdetik. Denna etik menar att kvinnor och män har 

olika tankesätt. Det kvinnliga tänkandet brukar beskrivas som praktiskt, syntetiskt och 

holistiskt. Det manliga beskrivs i sin tur som teoretiskt, analytiskt och atomistiskt. I den 

feministiska etiken framhålls ett vårdande förhållningssätt. Agenten skall ta hänsyn till 

de känslor och den bakgrund som andra agenter kan tänkas ha. Det vårdande 

förhållningssättet blir en dygd. Kritiken som den feministiska etiken ofta får är att den 

är generaliserande när den anger vad som är kvinnligt och manligt. Den kallas därför 

ofta istället för omsorgsetik, där den framhåller huvuddelen av den feministiska etiken, 

det vill säga det vårdande förhållningssättet. Den är inte heller objektiv eller universal, 

vilket också är tanken med omsorgsetik eller den feminisitiska etiken.
9
 

Andra etiker 

Då denna studie kan komma fram till att läraretiken är en blandning mellan olika etiska 

teorier har vi valt att komplettera studien med några olika teorier som kan anses vara en 

blandning av olika teorier. Ett exempel är regelkonsekventialism eller regelutilitarism. 

Denna etik utgår från regler precis som pliktetiken. Skillnaden med denna teori är att 

agenten väljer den regel som kan anses ge bäst konsekvens. Regelkonsekventialism är 

därmed både en konsekvensetik och en pliktetik. Brad Hooker är en av förespråkarna av 

denna teori.
10

 

 

En liknande teori är preferensutilitarismen. Denna teori är till viss del individbaserad, 

vilket innebär att den förespråkar att agenten tar hänsyn till individers preferenser. När 

agenten tar ett beslut måste denne tänka på alla inblandade individers individuella 

                                                           
8
 Shafer-Landau, 2010, s. 240ff. 

9
 Ibid, s. 260ff. 

10
 Brad Hooker, Ideal code, real world: a rule-consequentialist theory of morality, 2000. 
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preferenser för att kunna ta ett beslut som tillfredsställer så många personers preferenser 

som möjligt. Denna teori är till största del konsekvensetisk, men den kan också anses 

vara dygdetisk eftersom agenten tänker på individers preferenser, vilket också kan vara 

ett exempel på karaktärsegenskaper.
11

 

 

Onora O’Neill redogör i Towards justice and virtue för en etisk teori, eller ett etiskt 

system som hon själv kallar det, som förenar pliktetik med dygdetik. Hon skriver om 

obligationer, krav, universella och partikulära principer. Kort sammanfattat är hennes 

teori följande: att vara etisk är att systematiskt inte skada någon eller några, det vill säga 

att inte göra medveten skada på andra individer. Det är möjligt att tillföra skada mot 

andra, men det skall inte vara medvetet eller systematiskt. O’Neill menar också att olika 

institutioner har olika dygder som de vill främja. Detta innebär att agenterna på ett 

universitet har vissa dygder och regler att anpassa sig efter, medan det på ett lager finns 

andra regler och dygder som förespråkas. O’Neills teori är till viss del partikulär med 

tanken om olika regler och dygder på olika platser, men den universella principen att 

inte göra systematiskt skada gör hennes etiska teori till viss del objektiv.
12

 

2. Lärares teoretiska grund för etik 
Denna del kommer att behandla den bakomliggande teorin till hur lärare bör resonera 

när de ska handla i situationer som kräver ett etiskt tänkande, alltså vad lärare har för 

bakomliggande teori för sitt praktiskt etiskt agerande i olika situationer inom yrket. 

Denna del av uppsatsen redogör även för vilken eller vilka etiska teorier som läraretiken 

består av enligt analysen av den teori och forskning som redogjorts ovan. De två 

främsta etiska grundpelarna är läroplanen och lärares yrkesetiska principer, som båda 

inleder denna del av uppsatsen. 

  

Lärarens uppdrag är inte bara att undervisa. Förutom undervisningen som sådan finns 

det även arbetsuppgifter som innebär bedömning, administrering, interaktion med 

elever och andra lärare och så vidare. Dessa arbetsuppgifter kräver ett etiskt 

förhållningssätt från lärarens sida, precis som det krävs ett etiskt förhållningssätt inom 

undervisningen i sig. I läroplanen redovisas bland annat vad en lärare förväntas kunna 

hantera, men också vad en lärare bör hantera. I läroplanen för gymnasiet beskrivs hur 

                                                           
11

 Shafer-Landau, 2010, s. 140f. 
12

 Onora O'Neill, Towards justice and virtue, 1996. 
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läraryrket bygger på tillit från samhället, vilket ger upphov till ett stort yrkesansvar. Det 

finns ett ansvar hos läraren att använda sitt kunnande inom yrket för att hålla en hög 

kvalitet i sin undervisning, men också i övriga arbetsuppgifter. Läraren har också i 

uppdrag att stärka sin professionalism genom att hålla en hög kvalitet i sin utövning av 

yrket då detta inverkar direkt på både samhället och dess medborgare.
13

 Lärare har även 

i uppdrag att var saklig och allsidig i sin undervisning och anpassa den till varje elevs 

förutsättningar. Demokratiska arbetsformer är ett måste för lärare då det syftar till att 

utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar i samhället. Eleverna skall 

även ha möjlighet att utöva ett inflytande på sin utbildningsprocess, men skall också få 

klargjort för sig vilka rättigheter och skyldigheter de har.
14

 Skolan har också, enligt 

läroplanen, ansvar att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende hos eleverna. 

Eleverna skall utöver detta också få öva sig i problemlösning.
15

 

  

Från och med 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund principer för en 

läraretik. Dessa kategoriseras under fyra olika rubriker som lyder ”Eleven alltid i 

centrum”, ”Läraryrket och den professionella yrkesutövningen”, ”Att upprätthålla 

lärares yrkesetik” och ” Lärares samhällsuppdrag”. Enligt dessa principer skall läraren 

vägleda och hjälpa eleverna i olika val och prioriteringar. Lärarna förbinder sig i 

yrkesrollen att ta ansvar för elevers kunskap, stödja deras personliga utveckling och 

hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt genom goda betingelser. Läraren 

skall också bemöta elever med respekt för deras person och integritet samt skydda 

eleverna mot kränkning och skada. Lärarna skall inte heller diskriminera eleverna 

genom exempelvis påpekande om deras kön eller etniska tillhörighet. Precis som 

läroplanen uttrycker det skall eleverna ges inflytande på sin utbildning, vilket läraren 

skall stödja. Lärare skall upprätthålla förtroenderelationer med både elever och 

föräldrar. Det råder också tystnadsplikt för lärare exempelvis angående elevers privata 

problem. Precis som i läroplanen beskriver de yrkesetiska principerna för lärare att 

läraryrket bygger på samhällets tillit. Därmed skall lärarna också använda sitt 

yrkeskunnande för att höja kvaliteten på sin yrkesutövning. Läraren skall utveckla sin 

yrkesutövning genom aktuell forskning, men också med beprövad pedagogik. Läraren 

har ett ansvar att se till att eleverna tar till sig de kunskaper som krävs. En princip som 

                                                           
13

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2011, 

s. 5. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid, s. 7.  
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kan ses som självklar är att läraren har en skyldighet att använda dessa etiska principer. 

Det finns alltså en yrkesetisk princip som säger att de ovan givna etiska principer skall 

följas.
16

 

  

Ovanstående redogörelse bygger på skolans och fackförbundens officiella dokument, 

vidare skall vi redogöra för den forskning om läraretik som finns tillgänglig. Roger 

Fjellström skriver i Lärares yrkesetik hur lärare har en värdegrund, de yrkesetiska 

principerna och läroplanen, som ligger till grund för deras agerande i skolan. Fjellström 

beskriver denna värdegrund som pluralistisk i bemärkelse att den hämtar principer från 

olika håll, exempelvis miljöetik, demokratiska principer, humanism och FN:s 

konvention.
17

 I läraretiken handlar det om att sätta gränser, men också att inspirera ett 

agerande från elevernas sida, de skall göra rätt enligt normer och etiska uppfattningar 

som samhället har.
18

 I skolan finns också problemet att yrkesetiken blir än mer 

pluralistisk då olika skolor har olika toleranser och ibland helt olika regler och 

principer. Det finns så att säga en dold läroplan i nästan varje skola.
19

 Fjellström menar 

att teorin för etiken hos lärare är för implicit, trots läroplanen och de yrkesetiska 

principerna för lärare.
20

 Det saknas alltså en tydlig etik för lärare. Elizabeth Campbell 

resonerar i sin studie The ethical teacher liknande Fjellström, läraretiken är för 

pluralistisk, men också för relativ. Det är ofta upp till den enskilda läraren att bedöma 

vad som är etiskt korrekt och dessutom utan en relevant utbildning för hur detta skall gå 

till. Campbell menar att relativism tar död på syftet med en professionell yrkesetik. 

Lärare behöver en tydligare gemensam grund att luta sig emot.
21

 Campbell menar också 

att som det ser ut nu så är det upp till varje enskild lärare att ta till sig en universal etisk 

lära, vilket det inte bör vara.
22

 Gunnel Colnerud menar i sin bok Respekt för läraryrket 

att en lärares etik är betydligt mer komplicerad än exempelvis en läkares med tanke på 

läraretikens alla faktorer, exempelvis det faktum att den påverkar och fostrar sina 

klienter, eleverna, till de människor de skall bli.
23

 Colnerud menar att lärare inte bara 

har en allmänetik utan också måste förhålla sig till normer som finns i den kultur 

                                                           
16

 www2 - Lärarförbundet, Yrkesetiska principer. 
17

 Roger Fjellström, Lärares yrkesetik, 2006, s. 23. 
18

 Ibid, s. 26. 
19

 Ibid, s. 29. 
20

 Ibid, s. 31f. 
21

 Elizabeth Campbell, The ethical teacher, 2003, s. 13f. 
22

 Ibid, s117. 
23

 Gunnel Colnerud & Kjell Granström, Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik, 

2013, s. 143. 
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läraren verkar i.
24

 Läraren har också en särställning i sitt yrke, eleverna skall göra som 

läraren säger, och därmed fungerar inte enbart en allmänetik. En lärare har makt i sitt 

yrke när denne bedömer, undervisar, löser sociala problem och så vidare.
25

 

  

Det finns även egoistiska anledningar för lärare att bli mer etiskt medvetna. Ett av detta 

skäl är en högre professionalism. Ser samhället att lärare är duktiga på att hantera och 

undervisa enligt en etiskt accepterad modell höjer det statusen hos lärarna.
26

 En högre 

status bidrar till en starkare strävan för lärare att göra ett bättre jobb, menar Fjellström.
27

 

Campbell skriver också hur lärare som brister i sitt yrke bidrar till en erosion av lärarnas 

professionalitet. Lärare som är rädda samt visar ångest och hjälplöshet får föga 

förtroende från samhället.
28

 Lärare bör kunna behärska en professionell diskussion för 

att få ett förtroende.
29

 Colnerud är av samma uppfattning när det gäller etisk 

professionalism, etik är ett förhandlingsargument för ett professionellt yrke.
30

 

  

Campbell menar också att professionalism kräver dygd, lärare behöver ha en god moral, 

medkänsla och vara rättvisa, både för elevernas skull men också för sin egen 

professionalisms skull.
31

 Ytterligare en förutsättning för professionalism är att ha ett 

yrkesspråk, menar Campbell. Det allmänna språket ger inte utrymme för fullgoda 

professionella diskussioner.
32

 Detta är något som Colnerud håller med om, språket är en 

förutsättning för lärare, både som en del av etiken och som en förutsättning för 

eventuell professionalisering.
33

 Robert Thornberg betonar också i sin artikel “Lärarens 

fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken” att språket behöver utvecklas så att 

lärare har en gemensam begreppsapparat. Språkliga och teoretiska utryck som gör lärare 

mer professionella, men framför allt mer förmögna att handla i praktiken.
34

 Sara 

Irisdotter Aldenmyr & Sven Hartman menar i sin artikel Yrkesetik för lärare och 

behovet av professionsförankring att en yrkesetisk kod anger riktlinjer som förenar en 
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 Colnerud & Granström, 2013, s. 147f. 
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 Ibid, s. 157. 
26

 Fjellström, 2006, s. 32. 
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 Ibid, s. 39f. 
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 Campbell, 2003, s. 100. 
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 Ibid, s. 114. 
30

 Colnerud & Granström, 2013, s. 143. 
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 Campbell, 2003, s. 18. 
32

 Ibid, s. 17. 
33

 Colnerud & Granström, 2013, s. 166. 
34

 Robert Thornberg, “Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken”, i Colnerud, Gunnel & 
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grupp professionella, i detta fall lärare. Lärare blir genom ett yrkesspråk en enad grupp 

som tillsammans utför samhällsuppgiften, vilket gynnar en professionalisering.
35

  

  

Lärare skall också fostra eleverna, vilket betonas i läroplanen, och ska därmed också 

hjälpa elever att bearbeta sorg, skydda dem från mobbning och annan diskriminering.
36

 

Fjellström menar att läraretiken bör bottna i en gemensam kompetens som alla lärare tar 

del av för att undvika allt för stora lokala skillnader och därmed en pluralistisk och allt 

för spretig hållning till eleverna i skolor landet över.
37

 Fjellström skriver om en 

idealbild där eleven utvecklar positiva karaktärsdrag såsom att vara kreativ, allsidig, 

samarbetsvillig och human.
38

 Det är alltså samhället som eftersöker en viss typ av 

medborgare med bland andra ovan angivna drag. Det är många som blir påverkade av 

moralen hos en lärare eftersom hela samhället får konsekvenserna av en lärares 

undervisning i skolan.
39

 Campbell menar att en dygdig lärare är bäst förebild för en 

elevs fostran. En dygdig lärare är ett gott moraliskt föredöme för sina elever, att utstråla 

rättvisa, försiktighet, trovärdighet, ansvarstagande, ärlighet och mod ger eleverna 

trygghet, och som sagt, en god fostran.
40

 

  

Fjellström beskriver som nämnt läraretiken som pluralistisk. Han gör också ett försök 

att beskriva den moraliska arenan i skolan. Den grundas enligt honom på humanistisk 

allmänetik och en demokratisk samhällssyn. I den moraliska arenan finns det olika 

typer av etiker som alla kan kopplas till värdegrunden i läroplanen. Organisationen har 

en egen etik, där man tänker på skolans bästa. Verksamheten har också en egen etik där 

eleverna är främsta prioritet. Lärarna består av ett kollektiv med en egen etik som syftar 

till lärarnas bästa. Slutligen finns det en personlig etik där personen (lärare eller elev) 

tänker på sitt eget bästa. Fjellström medger också att denna typ av moralisk arena går att 

rita upp i andra institutioner eller organisationer, men skolan har en speciell sådan då 

den är så pass pluralistiskt och viktig för samhället. Det finns en hel del etiska områden 

att förhålla sig till. Lärare och elever skall interagera precis som lärare och lärare, elever 
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och elever. Rektorer skall förhålla sig till båda, men också till kommunen. Ekonomi och 

politik spelar också en roll i skolans moraliska arena.
41

 

  

Även om lärare har ett förhållande med varandra så får detta inte vara på bekostnad av 

elevernas bästa. Skulle lärare skydda varandra när det inte är rättfärdigat skadar detta 

lärarnas rykte och därmed minskar samhällets tillit till lärarna.
42

 Fjellström menar att 

läraretiken skall vara vägledande med moralisk kraft och vara realistiskt att följa. Det 

bör finnas en precision i principerna som för tillfället saknas, och det bör finnas en 

tydlig rangordning angående vilken princip som står högst.
43

 Även om Fjellström 

menar att etiken hos lärare är otydlig bör den samtidigt vara pluralistisk, men ändå 

något tydligare. Han föreslår att läraretiken bör ha de allmänna etiska teorierna i stark 

åtanke, men uppdelat mellan de olika komponenterna i den tidigare nämnda moraliska 

arenan. Fjellström vill att skolan som organisation skall baseras på en pliktetik, 

verksamheten på en konsekvensetik, den personliga på en sinneslagsetik och det 

kollektiva skall innehålla de tre nämnda teorierna. Skolan bör ha plikter, men 

verksamheten, den som har elever i fokus, bör handla för den bästa konsekvensen för 

sina elever. Den personliga delen av skolan bör förhålla sig just personligt och därmed 

är sinneslagsetiken bäst lämpad när personen tänker på sig själv. I det kollektiva med 

andra lärare får etikerna en högre flexibilitet och Fjellström föreslår att de tre nämnda 

teorierna brukas mellan lärarna. Därmed utgår inte bara lärarna från principer men 

också personliga erfarenheter och agera efter hur konsekvenser kan antas bli.
44

 Som 

givet baserar lärare sin etik på givna principer ur lärares yrkesetik och ur läroplanen, 

Colnerud menar dock att dessa principer inte alltid är koherenta utan kan i olika 

situationer ställas mot varandra. Då måste läraren välja själv vilken princip som är mest 

lämplig för situationen, vilken kan vara ett problem då den ger den enskilda läraren 

ytterligare auktoritet.
45

 Det finns även inbyggda stridigheter i skolan då skolplikten 

strider mot elevens självbestämmande. Detta är något som lärare måste förhålla sig till 

när de undervisar enligt ett demokratiskt förhållningssätt, menar Colnerud.
46
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Campbell håller till stora delar inte med Fjellström. Som nämnts vill Campbell se en 

mer universal etik. Hon anser att en dygdbaserad etik är den bäste för lärare. En lärare 

behöver integritet och ett bra omdöme. Ärlighet, omsorg och respekt är några av 

Campbells föredragna dygder för lärare. För att lärare skall kunna vara goda och 

dygdiga krävs det att de är förtrogna med etiska problem.
47

 De skall ha förmågan att 

kunna genomföra lektioner både etiskt och på ett sätt som framhäver de önskade 

dygderna.
48

 Lärare behöver kunna utveckla sin etiska kunskap, idag har de inte 

tillräckliga kunskaper inom etik.
49

 Lärare behöver också ha en god förmåga att kunna 

genomföra etiska resonemang. Det bör finnas utrymme för diskussion mellan lärare 

angående etiska problem.
50

 Dock medger Campbell att lärare utöver dygden också 

måste tänka på principer och konsekvenser, hon förespråkar alltså inte en strikt 

dygdetik, utan snarare en dygdbaserad etik. En lärare måste ha vissa principer och 

kunna ta hänsyn till konsekvenser, Campbell anser dock att dessa förmågor är dygder.
51

 

Campbell beskriver hur en enkel gest eller handling kan påvisa att en lärare har en god 

etisk grund. I ett exempel som hon tar upp håller en elev ett föredrag för de övriga 

eleverna i klassen men får solen i ögonen. Vad läraren gör då är att hen ställer sig i 

vägen för solen så eleven inte behöver bli bländad längre. Detta är alltså ett exempel på 

en gest som gör att eleven inte blir störd av utomstående faktorer och även en gest som 

visar lärarens goda intentioner. En handling som grundar sig i principen om att elever 

skall ha så goda förutsättningar som möjligt, och som dessutom ger en god konsekvens 

i och med att elever gör bättre ifrån sig, innebär att läraren visar sin dygd. Detta är alltså 

en pluralistisk etik med en stark grund i dygdetiken.
52

 

  

G. William Hill & Dorothy D. Zinsmeister besitter en liknande åsikt angående 

pluralismen i sin artikel Becoming an Ethical Teacher, de har dock en annan åsikt om 

vilken typ av etik som skall användas. De menar att lärare har riktlinjer för hur de skall 

bete sig, inte explicita regler för hur lärare skall göra. Därmed blir det också en 

pluralistisk etik eftersom det genereras en mängd olika åsikter och perspektiv med lösa 

riktlinjer istället för regler. Hill & Zinsmeister förespråkar en pliktetik istället för en 

dygdetik, som Campbell förespråkar. I enlighet med Campbell så menar dock även Hill 
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& Zinsmeister att lärare måste utveckla en etisk förståelse och ha konferenser och 

diskussioner om etiska problem och situationer. De behöver ha en träning i etik och 

också ha diverse etikhandböcker tillgängliga.
53

  

  

Colnerud har liknande uppfattning som tidigare författare, men inte identisk med någon 

av dessa. Hon håller med om att en pluralistisk etik är att föredra i enighet med vad 

andra författare förespråkar, men medger också att hon anser att det skall finnas ett 

regelverk bakom detta. De skall ha tydliga principer som är vägledande och ses som en 

pedagogisk idé. Dessa principer skall inte vara absoluta, menar Colnerud. Det ska 

finnas möjlighet att göra övertramp på dessa principer om behovet finns. Därmed 

behöver också läraren vara dygdig då dessa beslut måste tas av en individ. Det finns ett 

eget omdöme hos lärare då allt inte kan lösas med principer. Colneruds etik blir både 

regel- och dygdbaserad, även om det också nämns att konsekvenser är viktiga. 

Colneruds etik är pluralistisk både teoretiskt, men också inom hennes teorier om 

praktiken.
54

 

  

Sammanfattning av lärares teoretiska grund för etik 
Även om läraretiken enligt läroplanen och de yrkesetiska principerna för lärare baseras 

på principer så är den pluralistisk. De yrkesetiska principerna är regler eller plikter då 

dessa ofta anger vad läraren skall och bör göra. Samtidigt talas det om att eleverna skall 

fostras enligt ett demokratiskt förhållningssätt, och därmed är konsekvensen av 

betydelse, genom principen om att samhället vill ha demokratiska medborgare. I 

värdegrunden skrivs det också hur lärare måste ha en förmåga att ta personligt ansvar 

över sitt arbete och sin egen utveckling inom yrket. Det är därmed också en fråga om 

karaktärsegenskaper hos en lärare, det vill säga dygder. 

  

Forskningen vi har använt visar dock ännu tydligare hur den etiskteoretiska pluralismen 

verkar i läraretiken. Skolor har exempelvis olika praxis och läraretiken hämtar etik från 

olika håll så som miljöetik, FN:s konventioner och allmänetik i samhället. Lärare har 

också en särskild roll i sitt yrke, de ska inte bara leda flera grupper elever men också 

fostra dem. Lärare har en makt som gör att de inte enbart kan ha en allmänetik, de 

måste också ställas inför olika situationer som kräver olika lösningar. Lärare skall tänka 
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på konsekvenser i exempelvis fall där en elev mobbas. Forskningen enas om att 

läraretiken är pluralistisk på både ett teoretiskt plan och ett praktiskt. Det finns inslag av 

de flesta etiska teorier vi har presenterat. Vissa forskare i studierna vi har använt menar 

att detta är bra men görs just nu på fel sätt och vill se en reform med exempelvis 

tydligare riktlinjer, eller krav på att lärare skall vara mer kompetenta inom etiken. 

Andra forskare menar att detta är dåligt och att det är emot vad en professionell etik 

innebär. Enligt dem skall etiken se ut i enlighet med en etisk teori. Något som många 

författare enas om är att läraren som individ behöver kunna göra etiska bedömningar 

oavsett vad denne har för etisk grund. Det är alltså mycket som ligger hos den enskilde 

läraren och därmed menar många författare att läraren behöver vara dygdig för att själv 

kunna lösa etiska problem. Det kan exempelvis handla om när princip står mot princip 

och den enskilde läraren måste ta beslut om vilken princip som skall gälla. 

  

Lärares professionalitet, menar vissa författare i vår studie, hänger på hur lärare sköter 

sig etiskt. Det är viktigt för lärare, om de skall anses som professionella och få 

samhällets tillit, att de kan hantera etiska situationer. Ett yrkesspråk med termer menar 

många författare är en viktig grund för yrket som skulle kunna medföra att lärare blir 

mer förtrogna att praktisera etik, men också att diskutera etik. Professionella 

konferenser om etik och etiska situationer är viktigt för lärare. 

  

Läraretiken är därmed en blandning av många etiska teorier. Det finns pliktetik i form 

av regler och riktlinjer, konsekvenser används när olika situationer skall lösas för att få 

bästa utgång och en dygdig lärare är en stor förutsättning för att denne skall kunna vara 

etisk. Omsorgsetik är också viktigt då läraren skall bry sig om de elever denne har 

ansvar för. En etik som är särskilt gångbar i detta fall är O’Neills etik där dygder och 

plikter har en stor roll. O’Neill menar att etiken skall vara praktiskt följbar vilket många 

forskare menar att läraretiken inte är. De har alla föreslagit olika propositioner för en 

mer hållbar etik i skolan. Som det är nu menar forskningen att den inte är praktiskt 

följbar. Många av de texter som använts i denna studie menar att lärarens etiska roll är 

unik i samhället. 
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3. Lärares yrkesetik i praktiken 
Gunnel Colnerud har i sin doktorsavhandling Etik och praktik i läraryrket – En 

empirisk studie av lärarens yrkesetiska konflikter i grundskolan genomfört en empirisk 

intervjustudie som syftar till att undersöka vilka olika typer av etiska konflikter som 

lärare ställs inför samt hur de resonerar kring sitt handlande när olika etiska normer och 

andra typer av normer hamnar i konflikt med varandra. De etiska normer som hon 

kunnat urskilja i intervjuerna är uppdelade i fem olika kategorier: skydd mot skada
55

, 

respekt för integritet och privatliv
56

, rättviseprinciper
57

, respekt för rätten till 

självbestämmande
58

, samt sanningsenlighet
59

. De övriga normerna som framkommer, 

som kanske inte är renodlat etiska, är: yrkesetiska normer, dessa har främst att göra med 

pedagogiska- och fostrande principer. Ämnesinterna normer som handlar om hur 

undervisningen i de olika ämnena ska se ut. Sociala normer, de normer som är passande 

för den egna (yrkes)gruppen. Ego-skyddande normer, när lärare motiverar ett visst 

handlande utifrån sitt eget välbefinnande. Och slutligen systemnormer, vilka är normer 

som, i detta fall, lärare förväntas följa eftersom det är skolan som instituton och 

organisation som utvecklat dem.
60

 

 

Betyg och bedömning 

När det kommer till betygsfrågan så handlar det främst om etiska normer som står i 

konflikt med systemnormer. Systemnormer är de normer som, i detta fall, skolan som 

institution har utvecklat och i vissa fall fastställ.
61

 Colnerud menar att intervjustudierna 

framhåller att det kan vara en konfliktfylld situation att behöva sätta betyg på eleverna 

och bedöma deras prestationer. De åsikter som framkommit av lärarna, som är kopplade 

till frågan om bedömning, handlar framför allt om att systemnormer hamnar i konflikt 

med att undvika skada samt respekt för elevens integritet.
62

 

 

Konflikter mellan systemnormer och att undvika skada handlar bland annat om att 

läraren ser det som konfliktfyllt att skolan som institution bestämmer att läraren måste 
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genomföra handlingar, exempelvis ge nedsättande omdömen eller ställa krav som är för 

höga för den individuella eleven, som kan orsaka skada hos eleverna.
63

 Ingemar 

Emanuelsson påpekar också att det är vanligt att eleverna ser betygen som en 

bedömning inte bara av deras kunskap, utan som en bedömning av hela deras person.
64

 

Detta är även någonting som framkommit i Helena Korps avhandling genom intervjuer 

med elever. Det är enligt henne vanligt att elever använder uttryck som ”MVG-barn” 

och ”VG-barn”. Detta menar hon tyder på att eleverna ser betygen som en egenskap hos 

de andra eleverna, men även hos sig själva. De framställer även detta som ett attribut 

som läraren tillskrivit eleverna och därmed har placerat in dem i olika fack.
65

 I relation 

till krav på de individuella eleverna uttrycker en lärare i Colneruds studie exempelvis 

frustration över att betygens kriterier är samma för alla elever, och hur jobbigt det känns 

att behöva underkänna en elev som man vet verkligen har gjort sitt bästa. Just 

motstridigheten mellan att motivera eleven till att anstränga sig men sedan inte kunna 

belöna ansträngningen är något som nämnts av flera lärare i Colneruds studie.
66

 Även 

Roger Fjellström menar att betygsättningen på en elevs kunskaper ofta framträder som 

en flertydlig handling eftersom den både blir ett konstaterande av elevens aktuella 

kunnande, utifrån en tillbakablick på elevens tidigare prestationer, samt en stimulering 

som kan få konsekvenser för elevens framtida kunnande.
67

 Viveca Lindbergs 

undersökning, på uppdrag av skolverket, om hur lärare förhöll sig till införandet av en 

godkändgräns visar, med hjälp av intervjuer, att lärare ofta uppger att de hellre ”friar än 

fäller” när en elev ligger på gränsen till underkänt.
68

 Fjellström påpekar dock att det 

finns en given invändning mot att alla former av stimulansinslag i betygsättningen 

eftersom dessa i så fall krockar med lärarens krav på saklighet och rättvisa.
69

  

 

Det framkommer även att lärare ser det som komplicerat och problematiskt att de 

förväntas agera både som ”domare och coach”. Detta kopplas också till 
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maktförhållandet som uppstår i och med denna dubbla roll.
70

 Olof Franck menar att det 

är mycket viktigt att lärare har en förståelse för att betygssystemet som kunskapsmätare 

är ett uttryck för en över- och underordning där läraren förvaltar makten i förhållande 

till eleverna. Om lärare inte är medvetna om detta finns det, enligt Franck, en mycket 

liten möjlighet för dem att hantera betygen yrkesetiskt.
71

 I Djuvfeldt & Wedmans studie 

resonerar en lärare kring detta på följande vis: 

 

[…] Jag tror att de flesta elever kan hålla isär det, med det är lätt att blanda ihop, 

just det här att man har dubbla roller- det måste man göra klart för eleverna. 

Samtidigt som jag ska försöka lyfta fram dem, hjälpa dem, så skall jag också sätta 

betyg. Det är viktigt att man gör klart att det är så. Många gånger har jag en känsla 

av att vissa elever undviker att säga saker, kanske rent av är rädda att fråga om det 

är något de inte förstår för att de då är rädda att läraren sänker betyget och eleven 

inte behålla sitt MVG.
72 

Ytterligare en konflikt mellan systemnormer och att undvika skada som diskuteras i 

Colneruds avhandling är de centralt fastställda nationella proven som alla elever i en 

viss årskurs måste genomföra. Här uttrycker vissa lärare frustration över att de ska 

arbeta för att varje individuell elev ska få möjligheter och resurser att klara skolan, för 

att sedan behöva genomföra ett prov som är samma för alla, utan hänsyn till vilka 

förutsättningar de individuella eleverna har. En lärare uttrycker att ”Detta tycker jag är 

att handla mot sitt moraltänkande genom att sätta vissa barn i den situationen”.
73

 

Ingemar Emanuelsson förklarar detta, att inte ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, 

genom att använda en metafor från idrotten. Han menar att situationen kan liknas vid en 

höjdhoppstävling där alla deltagare ska kvalificera sig genom att hoppa över en på 

samma höjd placerad ribba, oberoende av deltagarnas olika förutsättningar för att kunna 

hoppa. Han menar dock att den stora skillnaden är att skolans krav på ett ”godkänt” 

betyg och kvalificeringen i den metaforiska höjdhoppstävlingen är att skolan kräver 

obligatoriskt deltagande, vilket ofta inte är fallet i idrottstävlingar.
74

 Helena Korp 

skriver i sin doktorsavhandling om de nationella proven i relation till likvärdig 
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bedömning.
75

 I studien, som genomförts med hjälp av intervjuer, framkommer det att 

olika lärare har olika syn på hur de nationella proven ska behandlas i förhållande till 

övriga examinationer som genomförs under kurserna. Vissa lärare uttrycker att 

nationella proven endast är ett prov bland andra, medan andra lärare menar att de 

genom att analysera de nationella proven utifrån betygskriterierna för kursen kan 

använda dem som en ”andra chans” för vissa elever att visa att de har inhämtat 

kunskaper på områden där de tidigare inte har visat det.
76

 Det fanns också lärare som 

såg de nationella proven som en livlina för elever som riskerade att få underkänt. En 

lärare på naturvetenskapliga programmet uttrycker detta på följande vis: 

 

Men har man en som ligger ruskigt risigt till, så kan man säga till den att ”om du 

klarar nu G på nationella med någon poäng så, så får du ett G”. så de ger allt inför 

det här provet och kanske lyckas… få 18 (…) Det står ju där i föreskrifterna att detta 

är ju trots allt ett prov som alla andra, man får ju inte… övervärdera det… Men att 

man kanske gör det i ett sådant fall.
77 

I dessa fall används alltså ett godkänt betyg på nationella proven som underlag för ett 

godkänt betyg på hela kursen, trots att eleven kanske egentligen inte nått upp till de 

kriterier som krävs för ett godkänt betyg. Ytterligare en lärare, denna gång på 

byggprogrammet, uttrycker detta som följer: 

 

Huvudsaken är att de kan samla ihop så mycket att de har en rimlig poäng för att 

bli godkända. Det nationella provet är ju upplagt så att man lägger en gräns, det är 

ju en poänggräns, en undre gräns. Och ligger man strax över godkändgränsen, då 

kan man det mest grundläggande eller enklaste… Och sedan om man missat vissa 

avsnitt… Ja, jag vet inte, någon betydelse har det ju… Men det viktigaste är ju inte 

att man har lärt sig det och det och det. (…) Idag blir det ju allt mindre viktigt, det 

viktigaste är ju att de lär sig lösa problem och sådär…
78 

Colnerud menar att systemnormer, som exempelvis bedömningen av eleverna och de 

nationella proven, är en del av skolans differentierande och sorterande funktion. Dessa 

är enligt henne skapade med motiv som inte anknyter till elevens välbefinnande ”här 
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och nu”.
79

  Ingrid Carlgren diskuterar också hur betygssystemet inte bara är en teknisk 

konstruktion, utan att det även finns en social aspekt. Det bidrar enligt henne till att 

rangordna och sortera människor för olika levnadsbanor.
80

 Även detta kan kopplas till 

Colneruds tankar om att detta system inte är skapat med elevens välbefinnande i åtanke, 

utan syftar kanske snarare till att ge ett underlag för elevens framtida liv. 

 

Ytterligare en aspekt av bedömning handlar om konflikter mellan systemnormer och 

respekt för elevens integritet. Vissa av systemnormerna i skolan är absoluta och gäller 

för alla elever, till dessa hör bland annat skolk och fusk. Det är lärarens uppgift som 

yrkesutövare inom skolan som institution att se till att eleverna inte överträder dessa 

normer samt att eventuella överträdelser bestraffas. Det är i den utredande aspekten av 

eventuellt fusk som en konfliktsituation kan uppstå. Flera lärare i studien menar att det 

blir problematiskt när läraren misstänker fusk och eleven förnekar detta. Här har läraren 

två alternativ, antingen att tro på eleven eller att genom utfrågning och utredning ta reda 

på hur det faktiskt ligger till. Enligt Colnerud har flera lärare uttryckt att de känner 

obehag inför dessa situationer. En lärare uttrycker följande resonemang: 

 

Om man ska värdera vad elever säger, om de ljuger eller ej, det tycker jag är 

svårt för det finns ju inget som är värre än att bli misstrodd när man talar sanning 

och ibland så kan man ju va väldigt tveksam om det är en vals de drar eller ej. 

Ska jag låta det passera eller ska jag ytterligare gräva och fråga och därmed visa 

min misstro till eleven?
81 

Om det också är så att eleven visat prov på sådant beteende tidigare så blir det 

ytterligare än problematisk faktor för läraren, eftersom det förmodligen skulle vara mer 

kränkande för eleven att bli misstänkt på grund av tidigare normöverträdelser om det 

sedan skulle visa sig att eleven är oskyldig. En lärare uttrycker detta på följande vis: 

 

Tyvärr är det så att de gånger man är misstänksam så är det mot såna elever som 

ofta är inblandade i såna här grejer och de blir väldigt sårade. De tycker att om 

jag nu för en gångs skull pratar sanning så ska du komma och ifrågasätta.
82 
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Colnerud påpekar dock att vissa lärare lärt sig hantera detta genom att grundligt förklara 

varför misstankar uppstod och sedan be om ursäkt om det skulle visa sig att eleven är 

oskyldig till anklagelserna. Hon benämner detta att lärarna då försöker balansera 

systemnormernas kontrollerande funktion med att samtidigt visa respekt för eleverna.
83

 

Här skulle även kunna tilläggas att sanningsenligheten är en princip som lärarna 

diskuterat under intervjuerna. Sanningsaspekten av lärarens etiska handlande blir extra 

tydlig i relationen till elevernas föräldrar. Ska läraren exempelvis vara helt 

sanningsenlig i samtal med elevernas föräldrar angående elevens skolresultat?
84

 Viveca 

Lindberg påpekar förvisso att i gymnasieskolan är kontakten med föräldrarna inte lika 

självklar som i grundskolan eftersom eleverna blir myndiga under skolgången, men när 

den förekommer handlar den främst om att lärarens bedömningar blir ifrågasatta eller 

att det framkommer andra frågor om bedömningar.
85

 Då är det dels viktigt att läraren 

har underlag för elevens betyg, men det kan också uppstå ett dilemma kopplat till 

ovanstående fråga som Colnerud ställer angående hur mycket läraren ska berätta för 

elevens föräldrar. 

  

Konflikthantering och Mobbning 

I alla samhällen förekommer och utvecklas grundläggande etiska värden och normer 

som accepteras av majoriteten av de som ingår i samhället. Detta är också någonting 

som förekommer i samhällets olika institutioner, och i detta fall är skolan ett exempel 

på en sådan institution.
86

 Rapporter har visat att motsättningar mellan elever och mellan 

lärare och elever har ökat. Även våldsamma konflikter i skolan, exempelvis mobbning, 

förekommer allt oftare. Det bör dock påpekas att det inte bör sättas ett likhetstecken 

mellan konflikt och mobbning, men att en konflikt kan leda till mobbning om ingenting 

görs för att lösa den.
87

 

 

Colnerud skriver i sin avhandling att lärarna i hennes studie ofta framförde en stor 

osäkerhet angående hur konfliktsituationer, i detta fall relativt milda och utan inslag av 

fysiskt våld, skulle lösas. Många lärare menade att de fann det konfliktfyllt att hitta en 

balans mellan att dels fostra sina elever till att med eget ansvar självständigt kunna lösa 
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konflikter på ett positivt sätt och dels förhindra att eleverna skadas eller skadar 

varandra.
88

 En högstadielärare uttrycker detta på följande vis: 

 

Gör jag rätt vid konfliktlösningar mellan eleverna? Det är deras konflikt, inte 

min. hur hjälper jag dem bäst att finna känslan av positiv lösning för båda 

parter?
89 

 

En annan konfliktsituation som lärarna i Colneruds studie fokuserar på är den som 

uppstår när läraren i fråga vill skydda en elev från skada som åsamkas av en annan 

lärare. Lärarna uttrycker i intervjuerna att det finns en stark social norm på skolorna 

som innebär att man inte ska ifrågasätta hur kollegorna beter sig mot eleverna. Detta 

medför att många lärare uttrycker att de känner en stor hjälplöshet inför sådana 

konfliktsituationer. Kanske som en följd av detta har det också framkommit att 

konflikter av denna typ ofta förblir olösta.
90

 Ett exempel på detta är följande citat från 

en av intervjuerna: 

När eleverna vid upprepade tillfällen och på ett allvarligt sätt har kritiska 

synpunkter på andra lärare (ex. kommer ständigt för sent, kan inte förstå 

förklaringar trots påpekande, orättvis behandling m.m.) har jag väldigt svårt att 

hantera det. Hur ska man prata med kollegan utan att stöta sig? Bör man tala 

med skolledningen? Skitsnack med andra i lärarrummet?
91 

Andrzej Szklarski menar att lärarens roll i positiva konfliktlösningar är mycket viktig, 

det är också främst till lärare som elever vänder sig när de behöver hjälp med 

konfliktsituationer. Forskningen som används tyder dock på att elever generellt sett är 

missnöjda med hur lärare ingriper i konfliktsituationer. Studier har i relation till detta 

också visat att lärare främst försöker sära på elever i en konfliktsituation, men går sedan 

inte djupare för att reda ut konfliktens grunder.
92

 Szklarski förespråkar istället att lärare 

ska använda sig av konstruktiv konflikthantering, och menar att denna bör betraktas 

som en viktig del av skolans moraliska praktik.
93

 En konstruktiv konflikthantering 

kännetecknas av tre olika resultat: en överenskommelse som alla inblandade parter är 
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nöjda med, ökar de inblandade parternas respekt och tillit till varandra, och slutligen 

ökar den de inblandade parternas förmåga och färdigheter att lösa framtida konflikter.
94

 

 

Konfliktsituationer kan även ha mer våldsamma inslag, vilket kan påverka hur lärare 

resonerar kring eventuella ingripanden. William Behre, Ron Astor och Heather Meyer 

har tillsammans genomför två olika studier i USA för att ta reda på vilka faktorer som 

spelar in när lärare väljer att ingripa eller avstå från att ingripa i våldsamma konflikter 

mellan elever. Den första studien, som publicerades 1999, genomfördes på motsvarande 

en gymnasieskola. Den andra studien, som publicerades 2001, genomfördes på en 

motsvarande mellanstadieskola och ett motsvarande högstadium, vi fokuserar dock på 

resultaten från högstadieskolan och gymnasieskolan i denna uppsats. Resultaten som 

framkom av studierna pekar på att det spelar en stor roll var i skolan konflikten utspelar 

sig. De flesta högstadielärare som deltog i studien menade att platsen där den 

våldsamma situationen förekom spelade stor roll för om de skulle ingripa eller inte. Den 

stora majoriteten av deltagarna i studien menade att de var mer benägna att ingripa i 

konfliktsituationer som förekom i klassrummet än de som förekom utanför 

klassrummet.
95

 De argument som användes som grund för denna inställning kan inte 

enbart tolkas som moraliska. De allra flesta lärarna menade att rädslan för att själva 

komma till skada vägde tyngre än att faktiskt ingripa i konfliktsituationen.
96

 En lärare 

resonerar på följande vis: 

 

In the classroom you are forced to take some type of action. You can’t ignore it. 

Some teachers would choose not to get involved. I am not saying a lot of them. 

I am saying maybe a few who would choose not to get involved, especially if 

they see maybe where there are two other staff people are out, they might 

choose not to get involved… in the classroom everyone realizes that it is your 

responsibility.
97 

Dessa typer av argument har även framkommit i Colneruds intervjustudie och hon 

väljer där att benämna dem som ”ego-skyddande normer”. Dessa syftar enligt henne till 

att handla på ett sätt som gynnar lärarna själva eller som minimerar lärarnas egna 
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obehag och ansträngningar.
98

 Det framkom också argument som handlade om att 

lärarna inte kände ett lika stort personligt ansvar för vad som hände utanför det egna 

klassrummet. De moraliska resonemang som framkom handlade främst om att inte låta 

eleverna komma till skada.
99

 Dessa kunde se ut som följande: 

 

I think that, first of all, because it is a safety factor for the children. It is all of 

our responsibility as a staff to make sure that the children are safe. Obviously 

they are not safe if they are involved in some sort of altercation. So it is the 

responsibility of whatever staff is nearby to make sure it resumes a safe, 

positive environment.
100 

I studien som genomfördes 1999 framkommer i stort sett samma resultat, det vill säga 

att många lärare menade att de inte skulle ingripa i våldsamma konfliktsituationer 

utanför klassrummet eftersom detta kunde leda till att de själva kom till skada.
101

 

 

I studien som genomfördes på motsvarande gymnasieskolan intervjuades även elever 

om deras uppfattning angående lärares ingripande i konfliktsituationer. Resultaten av 

intervjuerna med eleverna visar att de framhåller en viss typ av lärare, med vissa 

specifika karaktärsdrag, som bättre och mer framgångsrika i sina ingripanden i 

konfliktsituationer. Dessa lärare beskrivs som ”caring”, det vill säga omtänksamma 

eller vårdande. De lärare som ansågs bry sig mest om sina elever var också de som hade 

mest framgång i konfliktsituationer. Dessa lärare var också de som i högst grad ansåg 

att det var en moralisk skyldighet att ingripa i konfliksituationer oberoende av plats, de 

framhöll att det var en viktig del av yrkesrollen.
102

 En av de lärare som ansågs vara 

mycket duktig på konflikthantering resonerar som följer: 

 

I would say that it is more like parenting. I talk to them [the students]. I don’t 

keep my distance. I do not keep professionalism between us. I say what I really 

think, how I really feel. I break all of the rules. I touch them. If they’re hungry, 
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I feed them. If they need clothes, I bring them clothes. If they need a ride 

home, I give them a ride home. I break all of the rules.
103 

Thornberg menar att forskning tyder på att när elever uppfattar att deras lärare bryr sig 

om dem, pratar med dem, är stödjande, och generellt sett har en bra relation till dem, så 

är eleverna mer benägna att följa skolans regler och uppvisar ett mindre aggressivt 

beteende i skolan. Positiva och stödjande relationer mellan lärare och elever har visat 

sig vara fördelaktiga både gällande elevers skolprestationer och sociala beteenden. 

Detta är enligt Thornberg särskilt viktigt med så kallade ”högrisk-elever”.
104

 

 

Som tidigare nämnts så bör det inte sättas ett likhetstecken mellan konflikt och 

mobbning, men om försök att lösa en konflikt misslyckas, eller om den förblir 

ignorerad, så kan den leda till en mobbningssituation.
105

 Enligt Dan Olweus 

undersökning om mobbning i svenska och norska skolor som genomfördes 1983 så 

uppger 65 % av de deltagande eleverna på högstadiet att lärarna ”bara någon enstaka 

gång eller nästan aldrig” gör någonting för att stoppa mobbningen. 80 % av 

högstadieeleverna ansåg också att deras lärare inte har pratat med dem om mobbning 

över huvud taget.
106

 Olweus har utifrån denna undersökning tagit fram ett anti-

mobbningsprogram som vanligtvis benämns Olweusprogrammet. Utifrån en 

undersökning som gjorts av Brottsförebyggande rådet om effekter av anti-

mobbningsprogram så har det visat sig att många av de anti-mobbningsprogram som 

tillämpas idag har sin utgångspunkt i just Olweusprogrammet, men har utvecklats för 

att passa de lokala förutsättningarna.
107

 Olweusprogrammet är också det anti-

mobbningsprogram som funnits och tillämpats under längst tid, vilket också innebär att 

effekterna av det mer genomgående kunnat utvärderas.
108

 En av de slutsatser som dras 

av undersökning är även att Olweusprogrammets principer bör rekommenderas som 

utgångspunkt när skolor skall införa ett anti-mobbningsprogram.
109

 

 

Huvudmålet med Olweusprogrammet är att minska eller helt förhindra existerande 

mobbningsproblem i och utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana 
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problem.
110

 Programmet förespråkar också att åtgärder görs på tre olika nivåer: 

skolnivå, klassnivå och individnivå.
111

 

 

På skolnivå är målgruppen för åtgärderna i princip alla elever på skolan och man 

koncentrerar sig inte bara på mobbare och mobboffer. Några av de åtgärder som enligt 

Olweus bör genomföras på skolnivå är dels en inledande studiedag där skolans personal 

informeras om programmet, samt kan bidra med synpunkter om hur programmet bör 

utformas för den specifika skolan.
112

 Här kan även tilläggas att forskning visar att det är 

av stor betydelse att skolans personal har ett gemensamt förhållningssätt till kränkande 

behandling. Det är också viktigt att vuxna tar på sig rollen som auktoriteter som arbetar 

tillsammans för att skapa ett positivt klimat i skolan och att de känner ett ansvar för att 

förhindra kränkningar.
113

 Att ha personal på plats under raster eller håltimmar är också 

en viktig åtgärd. Vissa lärare har dock visat sig vara negativt inställda till detta med 

argument om att de inte vill ”agera polis”. Olweus påpekar dock att vuxentillsyn kan 

förbättra de utsatta elevernas situation avsevärt.
114

 Det är också viktigt att lärare 

verkligen ingriper i mobbningssituationer eftersom det annars blir en signal om ett tyst 

godkännande av elevernas handlande. Det har också visat sig att vissa områden i skolan 

är extra ”riskfyllda”, vilket gör att lärarna bör ha extra uppsikt över dessa. Exempel på 

sådana områden är bland annat skoltoaletter och avskilda områden på skolgården.
115

  

Ytterligare en viktig åtgärd är att föräldrarna informeras om situationen på skolan 

genom kontinuerliga föräldramöten och samarbete med hemmen.
116

 

 

Åtgärder på klassnivå handlar främst om att förbättra det sociala klimatet i 

klassrummet. Olweus menar att ”klassrumsregler” är ett bra verktyg för detta ändamål. 

Detta ska syfta till att motverka såväl direkt som indirekt mobbning.
117

 Olweus 

framhåller också vikten av att positivt uppmärksamma och berömma antingen enskilda 

elever, grupper eller hela klassen när de uppvisar önskvärda och positiva beteenden. 

Samtidigt är det också viktigt att läraren konsekvent ger sanktioner, negativa påföljder, 
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när elever uppvisar oönskade beteenden som syftar till att kränka andra elever.
118

 Det är 

dock viktigt att läraren klargör att sanktionerna riktar sig mot beteendet som sådant och 

inte mot eleven som person.
119

 

 

Det är först på individnivån som fokus riktas mot mobbare och mobboffer. 

Olweusprogrammet lägger stor vikt vid att samtala med både mobbaren eller mobbarna 

och eleven som blir mobbad. Målsättningen när det gäller mobbarna är i första hand att 

få dem att sluta mobba och det är viktigt att skolpersonalen tydligt framför budskapet 

att mobbning inte är accepterat och att skolan kommer att se till att mobbningen upphör. 

Olweus föreslår att samtalen först sker enskilt för att sedan kunna övergå i 

gruppsamtal.
120

 Det är även viktigt att prata med den som utsatts för mobbningen, dock 

bör skolpersonalen vara medveten om att den utsatta eleven kan vara rädd för att 

erkänna att denne är utsatt. Det är därför mycket viktigt att kunna garantera offret ett 

effektivt skydd mot fortsatta trakasserier.
121

 Olweus påpekar också vikten av att 

underrätta föräldrarna om det förekommer mobbning i klassen. Han föreslår också att 

läraren skall anordna ett möte där mobbaren eller mobbarna, offret samt deras föräldrar 

skall medverka och på så vis få till en diskussion om situationen och även kunna 

komma fram till en gemensam lösning.
122

 

4. Analys - läraretisk teori i lärares praktiska agerande 

Läraretiken har visat sig ha flera olika etiska teorier som grund och är mycket relativ. 

Den kan beskrivas som pluralistisk då den som nämnts tidigare baseras på flera teorier. 

Till och med värdegrunden för lärare som finns i läroplanen och i de yrkesetiska 

principerna har en mängd olika inslag så som miljöetik, humanism, demokrati och så 

vidare. Det finns olika åsikter huruvida en pluralism inom läraretiken är bra eller dålig 

men de flesta är överens om att den bör vara mer tydlig. En vanlig uppfattning inom 

forskningen om läraretik är att det finns inslag av olika etiker i olika förhållanden inom 

yrket, såsom att lärares förhållande till elever är konsekvensetiskt och att lärares 

förhållande till skolan själv skall baseras på en pliktetisk modell. Studien skall i 

följande avsnitt undersöka huruvida forskningen inom läraretiken är koherent med 
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lärares metoder att hantera bedömning, mobbning och konflikt i skolan. Är de lika 

pluralistiska som läraretiken och i så fall pluralistisk på samma sätt? 

  

Bedömning 

Colnerud menar att skolan har sina egna normer, så kallade systemnormer som hon 

också menar kommer i konflikt med allmänetiska normer. Just bedömning kan vara en 

konfliktfylld situation rent etiskt. Enligt systemnormer skall lärare bedöma elevers 

kunskap, vilket kan orsaka skada hos elever. Detta kan exempelvis ske när en elev får 

ett omdöme som hen uppfattar som nedlåtande. Här är en tydlig konflikt mellan 

pliktetik och konsekvensetik. Skall läraren följa sina systemnormer, det vill säga att 

göra vad läraren bör göra enligt sin plikt att bedöma eleven rättvist, eller handla efter 

hur det kommer påverka eleven mentalt, det vill säga konsekvensetiskt. Detta är 

någonting som är svårt att förhålla sig till som lärare då eleverna bör bedömas rättvist, 

men lärare vill också belöna elever som för en gång skull jobbar för sitt betyg men ändå 

inte lyckas. Det finns givetvis också ett konsekvensetiskt tänk bakom att låta eleven få 

det betyg denne förtjänar enligt kunskapskraven då det skall spegla vad eleven bör 

inrikta sig på i framtiden, såsom vidare studier eller arbetsliv. 

  

Det finns också en frustration hos lärare som anser att varje individ skall får möjligheter 

och resurser att klara skolan när det i själva verket är svårt för en enskild lärare att ge 

alla den chansen. Därmed kan det vara så att själva konsekvensetiska tänket tar över i 

en Rawlsliknande tanke om att värna om de svagaste individerna. Nationella proven 

behandlas också på olika sätt av lärare. Vissa lärare använder det som underlag för hela 

kursen, vissa som en ”andra chans” och några som ett komplement. Det finns alltså inte 

en enhetlig uppfattning om vad nationella proven innebär för elevernas betyg. Det finns 

alltså inget system efter elevens välbefinnande i detta tänk utan är bara till som underlag 

för att sätta ett betyg. Därmed blir det oenhetligt när lärare själva fyller på med vad de 

anser etiskt, och detta ser givetvis olika ut. 

  

En annan etisk konflikt inom bedömning är fusk från elever på exempelvis prov och 

olika skriftliga uppgifter. En lärare riskerar att ifrågasätta elevers integritet om hen ska 

utreda detta. Det är enligt systemnormen en plikt att läraren utreder misstankar om fusk. 

Konsekvensen kan dock bli att eleven känner sig ifrågasatt av sin lärare om denne talar 

sanning. Det finns även här en tydlig konflikt mellan konsekvensetik och pliktetik. Det 
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är enligt Colnerud ett obehag i dessa situationer för lärare. De vill inte ifrågasätta sina 

elever och därmed kan lärare tendera att låta misstänkta fusksituationer vara. 

  

Denna del av lärarens arbete baseras på en pliktetik som enligt Colnerud benämns som 

systemnormer, det vill säga hur läraren bör agera i skolan. Lärare skall sätta betyg efter 

kunskapskraven och undersöka om elever fuskar. Det finns dock en omsorgstanke om 

elevens välbefinnande och integritet. Det är även tydligt att lärare hellre använder 

konsekvensetiska handlingar, som att sätta det högre betyget på eleven om hen väger 

mellan två betyg och inte undersöka om en misstänkt elev fuskar eller ej, för att bevara 

relationen. I bedömning har vi en pluralism, dock är det en kamp mellan pliktetik i form 

av systemnormer och konsekvensetik i form av lärares personliga uppfattning om vad 

som är rätt i dessa fall. Det är många i forskningen som vi analyserat i denna studie som 

hävdar att lärare bör vara dygdiga just precis för att kunna hantera sådana här fall. 

Colnerud skriver även om eventuella övertramp i etiska principer, att det bör kunna 

göras övertramp mot dessa principer. Dock menar till exempel Campbell att läraretiken 

bör vara mer absolut och universell, till skillnad mot pluralistisk och subjektiv. Enligt 

Campbell skulle lärarna vara dygdiga istället för att följa principer som systemnormerna 

kräver. 

  

Bedömning går också att koppla till lärarnas professionalism. En lärare bör följa de 

systemnormer som finns för att anses vara professionella. Professionalism får lärare 

enligt Fjellström och Colnerud med flera genom samhällets tillit. Följer inte lärare sina 

systemnormer, det vill säga principer, så kan inte samhället lita på att lärare gör sin 

uppgift. Irisdotter Aldenmyr & Hartman menar att lärare behöver vara enade för att 

anses vara professionella. Därmed bör alla lärare följa systemnormer på ett enhetligt 

sätt och inte vika av från de enat framställda systemnormer som verkar i yrkesgruppen. 

Samtidigt skriver Campbell att en lärare bör ha dygd i form av medkänsla, vilket kan 

tala för att läraren till exempel bör ge en elev ett extra poäng för att klara provet. Dock 

menar också Campbell att en lärare bör vara rättvis, och rättvisa innebär i skolan att 

elever bör bedömas på lika villkor och därmed kan inte läraren ge eleven ett extra 

poäng för att eleven skall ”klara sig”.  

 



39 
 

Konflikthantering och mobbning 

I tidigare delen belystes en osäkerhet hos lärarna gällande konfliktsituationer. Särskilt i 

det Colnerud beskrev som milda konfliktsituationer. Lärare skall fostra sina elever till 

att ta eget ansvar och att lära sig hantera situationer självständigt, samtidigt som läraren 

skall skydda eleverna från fysisk eller psykisk skada. Detta är en så kallad principkrock, 

ett typiskt problem inom pliktetiken. Konfliktsituationer där läraren inte ingriper i syfte 

att främja självständigheten hos eleverna kan ses som en övning för dem att lösa 

konflikten. Det kan dock hända att eleverna på något vis skadar varandra innan läraren 

uppfattar detta. Det är samtidigt ett problem som inte är ligger helt hos pliktetiken, även 

konsekvensen bör här tas i åtanke. Bör läraren riskera skada för att eleven skall lära sig 

något om att hantera konflikt eller bör läraren genast ingripa för att undvika skada 

samtidigt som eleverna inte får möjligheten att själva lära sig hantera situationen? 

 

Som tidigare nämnts så är de yrkesetiska principerna för lärare många och kan komma 

att krocka. Läraren skall bemöta elever med respekt för deras integritet. Detta kan 

tolkas på olika sätt. Skall eleverna respekteras på så sätt att de får ansvar över sina egna 

konflikter eller skall de respekteras genom att skydda dem från konflikter som kan 

skada dem? Lärarna skall också stödja ett ansvarstagande beteende. Hur kan läraren 

stödja ett sådant beteende om läraren varje gång går in i konflikterna och löser dem åt 

eleverna?  

 

Lärares inställning till andra lärare är ett särskilt problematiskt område. Ett problem kan 

vara när lärare har svårt att rikta kritik mot andra lärare angående hur de behandlar 

elever. Principerna för lärare säger att eleven skall vara i centrum men lärarna väljer, 

enligt Colnerud, ofta att inte reagera enligt dessa principer. Här väljer lärare en 

konsekvens som verkar vara av egoistisk karaktär. Det är inte en konsekvens som 

gynnar eleverna utan får läraren att själv undvika att hamna i en konflikt med en annan 

lärare. Irisdotter Aldenmyr & Hartman menar att lärare behöver vara enade för att anses 

vara professionella och det kanske kan vara enligt denna riktlinje som lärare agerar när 

de inte vill hamna i konflikt med andra lärare.  

 

Det sista påståendet motiveras med att lärare tenderar till att undvika konflikter om de 

inte äger rum i ett klassrum, vilket Behre, Astor & Meyers studie visar. Detta var 

tydligare om det var en fysisk konflikt då lärare själva inte ville komma till skada och 
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därför undvek situationen. Colnerud benämner detta som “ego-skyddande normer” 

vilket också kan förklara lärares agerande när andra lärare missköter sig och de inte 

vågar ingripa. Detta gynnar bara läraren själv på kort sikt. Skall lärare gynnas på ett 

professionellt plan så bör denna uppfattning ändras eller lösas på andra vis, exempelvis 

genom att det anställs personal som tar hand om konflikter och liknande som händer i 

korridorer där lärare sällan är på samma plats en längre tid. För att få förtroende från 

samhället och därmed komma närmre en professionalitet så behöver skolan fungera 

utanför klassrummet också. Det menar till exempel Campbell är dygdigt och dygd ger 

professionalism hos lärare. Fjellström menar tvärtom att en högre status ger en högre 

strävan att göra ett bättre jobb. Campbell menar att lärare som är rädda ger föga 

förtroende hos samhället. Colneruds kommentar angående detta är att lärare inte bara 

måste följa allmänetik utan också normer hos lärare. Det tycks vara en norm hos lärare 

att undvika att kritisera varandra, vilket går emot andra grundläggande principer hos 

lärare. 

 

Thornberg menar att en bra relation med eleverna bidrar till färre konflikter, vilket är 

fördelaktiga för elevers skolprestationer men även sociala beteenden. Det är en slags 

konsekvensetik Thornberg förespråkar i sin relationsetik. Att bygga upp ett gott 

förhållande till elever, särskilt problemelever, ger goda konsekvenser. Detta kan förstås 

leda till att vissa elever som anses vara problemelever blir särbehandlade på andra 

elevers bekostnad. Fjellström påpekar hur olika skolor har skillnader i sådana här fall. 

Det är en spretig och pluralistisk del av lärares uppfattning om hur man bör hantera 

sådana situationer. De ska skydda dem från sådant, men olika skolor agerar olika. Vissa 

lägger ner extra resurser på problemelever och riskerar då att missa andra elever, medan 

andra skolor lägger extra mycket energi på elever som anses begåvade. De finns även 

skolor som behandlar detta problem balanserat, det vill säga försöker att behandla alla 

elever på samma villkor. Dock krävs det mer energi att skapa en bra relation med 

problemelever, vilket gör att andra elever får mindre uppmärksamhet av lärare. Här står 

konsekvensen mot plikten. Konsekvensen är att skapa goda relationer med 

problemelever för att de inte skall orsaka konflikter med vare sig lärare eller elever. 

Plikten är lärares princip att behandla alla elever rättvist. Givetvis har elever också olika 

behov och skall behandlas därefter, men det kan hända att problemelever kräver lika 

mycket tid som en annan elev fast på ett annat plan, hen kanske har svårt för att läsa och 
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kräver därmed mer tid av sin lärare. Därmed står som sagt också konsekvens mot 

konsekvens.  

 

Mobbning kan inte definieras helt som en konflikt. Dock kan en konflikt leda till en 

mobbningssituation och mobbningssituationer innehåller konflikter. 

Olweusprogrammet är ett av de vanligare åtgärdsprogrammen mot mobbning i Sverige. 

Det är uppenbart konsekvensetiskt då programmets syfte är att minska mobbning. 

Programmet strävar efter att göra detta på tre nivåer, en på skolnivå, en på klassnivå och 

slutligen en på individuell nivå. På skolnivån sker utbildningen för lärarna angående hur 

de skall gå tillväga. På klassnivå sker det intressanta ur ett etiskt perspektiv för den här 

studien. Där skall läraren ställa upp regler som gäller för klassen. I detta program har 

skolan ett konsekvensetiskt syfte, det vill säga att minska mobbning. Detta görs delvis 

genom att sätta upp regler i klassrummet. Detta gör att det blir något av en 

regelkonsekventialism (eller regelutilitarism). Eleverna skall följa regler som ger goda 

konsekvenser. Läraren skall sedan uppmärksamma goda beteenden och påvisa när 

eleverna gör fel. På individnivå ägnas samtal i syfte att stoppa mobbningen. Det ska då 

också garantera eleven skydd från fortsatta trackaserier, enligt de läraretiska 

principerna.  

 

Även i konflikthantering och mobbning lyser pluralismen med sin närvaro. Det är 

principer från läroplanen och de yrkesetiska principerna för lärare som agerar för 

pliktetiken. Däremot ställer sig lärare emot dem i önskan om att ge goda konsekvenser. 

Lärare vill till exempel att eleverna skall lära sig hantera konfliktsituationer och kan 

undvika att aktivt stoppa eleverna men riskerar då att bryta mot de yrkesetiska 

principerna. Det finns också i detta område en brist hos lärare då de till exempel inte 

vågar stoppa konflikter på grund av egoistiska tankar om att inte råka illa ut eller att 

kritisera kollegor. Detta kan möjligtvis vara ett av argumenten mot lärares 

professionalisering, lärarna är inte dygdiga nog att ta tag i problem av denna karaktär. 

Lärare bör enligt Hill & Zinsmeister kunna ha diskussioner och konferenser för att 

hantera dessa problem och ytterligare träning i etik skulle hjälpa. Det yrkesetiska 

språket skulle därmed också frodas enligt vad Colnerud, Fjellström med flera 

förespråkar för en ökad professionalism. I diskussioner kan de utveckla sitt sätt att 

uttrycka sig för att nå en ökad förståelse om etikens inblandning i konfliktfyllda 

situationer. I mobbning är konsekvensetiken i fokus. Även där ställs den i somliga fall 
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mot vissa principer. Problemelever riskerar även där att ta tid från de övriga eleverna 

genom att prioriteras för att nå konsekvensen att det blir mindre mobbning på skolan.  

 

Pluralismen även inom detta område är tydligt, det är även här främst konsekvensetiken 

som står mot pliktetiken. Dygdetiken är inte särskilt synlig. Det är dock naturligt att 

lärare väljer konsekvensetiken i just detta område då konflikt- och 

mobbningssituationer motverkas och därmed försöker lärare skapa konsekvenser som 

minskar konflikter och mobbning. Konfliktsituationer är dock också ett tillfälle att lära 

sig, därmed försöker lärare snarare lära elever att hantera dessa. Det finns även en 

konsekvensetik i detta.  
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5. Avslutning 

Nedan följer en sammanfattning av uppsatsen samt en avslutande diskussion om 

läraretik och vad vårt bidrag i forskningen om läraretik är. Denna del inleds med de tre 

frågeställningar som denna uppsats syftar till att besvara. 

 

 Vilka teorier uppfattar forskare inom filosofi, etik och pedagogik att läraretiken består utav? 

 Hur förhåller sig lärare etiskt i olika etiska situationer som kan uppkomma i bedömnings- 

mobbnings- och konflikttillfällen enligt den forskning som finns på området? 

 Hur väl stämmer lärares teoretiska yrkesetik överens med hur lärare enligt forskningen handlar i 

praktiken? 

Teorin i etik 

Läroplanen och skolplanen är till stora delar plikt- eller regelbaserade. De benämns som 

riktlinjer, vilket gör att de inte behöver uppfattas som absoluta utan snarare enligt en 

PRIMA FACIE-variant av pliktetiken. Enligt den forskning och de studier vi analyserat 

är dock lärares yrkesetik pluralistisk. Den kan uppfattas ur olika aspekter som 

konsekvensbaserad, men också plikt- och dygdbaserad. Ur en helhetsbild har alla 

forskare som skrivit om teori i ämnet läraretik och som använts i denna undersökning 

påvisat att den rådande läraretiken är pluralistisk. Den innehåller delar av 

konsekvensetik såväl som plikt- och dygdetik. Etiska uppfattningar hämtas från många 

delar av samhället vilket skapar denna pluralistiska etik. Uppfattningen som 

framkommer i litteraturen är också att lärare inte är kompetenta nog att ta etiska beslut. 

Med förmågan att ta etiska beslut menar författarna att en professionalitet hos lärare blir 

starkare eftersom professionalitet i mångt och mycket kommer av samhällets förtroende 

för läraryrket och skolan. Brister hos det rådande etiska paradigmet hos lärare är också 

lärares oförmåga att diskutera etiska problem. Yrkesspråket hos lärare existerar inte 

eller är för bristande. De behöver en bättre begreppsapparat för att kunna föra 

diskussioner och konferenser om etiska problem menar de flesta forskare inom de 

teoretiska studierna om läraretik i vår uppsats. 

 

Ovan redogörs för hur den teoretiska delen av etiken uppfattas av de etiska forskarna. 

Det finns olika förslag på hur läraretikens teoretiska grund bör se ut. Det finns de som 

tycker att läraretikens ska fortsätta vara pluralistisk men med olika förändringar i den 

rådande teoretiska grunden. Andra föreslår att lärare bör förhålla sig till endast en etisk 

teori. Argumenten mot pluralism är bland annat att det blir för individuellt för lärare att 
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bedöma varje etisk situation och att lärare inte har utbildning för detta. Om det blir för 

individuellt skadas också lärares professionalism då de inte uppfattas som en enhetlig 

yrkesgrupp. En pluralistisk teoretisk grund är inte heller praktiskt följbar, eftersom 

exempelvis konsekvens då kan stå emot plikt. Det är då också svårt för varje individuell 

lärare att tolka hur hen bör handla. Campbells förslag om en dygdig lärare som lösning 

till det pluralistiska i läraretiken är noterbart. Vad vi vill belysa är dock hur en etiskt 

utbildad lärare har möjligheten att själv väga konsekvenser och regler för att komma 

fram till ett etiskt beslut. Den dygdige läraren är därmed den läraren med en god etisk 

utbildning som själv kan väga in konsekvenser och plikter tillsammans med andra 

teoretiska grunder såsom humanism och miljöetik. Detta utvecklas mer i jämförelsen 

mellan teori och praktik i detta kapitel. 

 

Teorin i praktiken 

Även i praktiska situationer har det visat sig i forskningen som analyserats att etiken 

följer det pluralistiska mönstret. I alla tre områden studien har undersökt har det dock 

varit fokus på pliktetik och konsekvensetik. I exempelvis bedömning har lärare en plikt 

att bedöma alla elever rättvist. Elever kan dock uppfatta en bedömning som kränkande 

eller kan förlora studiemotivation vid ett sämre betyg än det som eleven siktade på. Det 

finns även olika uppfattningar för vad de nationella proven har för funktion för elevers 

betyg. Är det en “andra chans” eller skall det spegla slutbetyget? När lärare resonerar på 

olika sätt ökar den pluralistiska omfattningen av lärares etik vilket förminskar 

professionalitetssynen på lärare. Fusk kan ses som ett givet etiskt problem för lärare. 

Plikten säger att lärare bör undersöka om en elev är misstänkt för fusk, det är rättvist 

mot övriga elever som gör rätt för sig. Konsekvensen kan dock bli att eleven tar skada 

av detta och känner obehag. Därmed står även här konsekvensen mot plikten och lärare 

tenderar att välja konsekvensetiken i dessa fall. 

 

I konflikthantering för lärare finns ytterligare etiska problem. Det är också här som det 

konsekvensetiska tänkandet allra tydligast står emot det pliktetiska. I situationer där 

konflikt uppstår har läraren ett val att göra; skall läraren gå in och aktivt stoppa 

konflikten för att undvika skada eller skall läraren låta eleverna själva lösa konflikten 

och samtidigt lära sig något av den? Detta kan ses både som en krock mellan principer 

(plikter) eller önskade konsekvenser. Det är en av de yrkesetiska principerna att skydda 

elever från skada, men läraren skall också hjälpa eleven att utvecklas som person och 
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det gör elever om de själva får lära sig att lösa konflikter. Konsekvenserna krockar 

också, vilken konsekvens är mest åtråvärd och vilken är minst åtråvärd? Därmed finns 

det också en tydlig etiskt kamp som existerar inom de respektive etiska teorierna.  

 

Lärare har själva ett etiskt problem inom detta område enligt forskare som använts i 

studien. De är själva konflikträdda och visar något av en egoistisk karaktär. Här kan vi 

koppla in dygd, att lärare ofta saknar de önskade karaktärsegenskaper som krävs för att 

våga ge sig in i konflikter. Lärare undviker oftare konflikter utanför klassrummet än i 

klassrummet där de faktiskt är tvungna att hantera konflikterna för att kunna genomföra 

sin undervisning. Rädda lärare gynnar inte professionaliteten hos lärare. En metod för 

att förebygga konflikter är att ha en god relation med problemelever vilket ger goda 

konsekvenser. Pliktetiken talar dock emot detta då det är orättvist att vissa elever får 

mer tid och uppmärksamhet än andra. Det blir inte rättvist mot elever som behöver 

hjälp på andra sätt än att förebygga just ett störande beteende.  

 

Olweusprogrammet, som är ett handlingsprogram mot mobbning, är uppenbart 

konsekvensetiskt då ett av de uttalade målen är att nå en konsekvens där mobbning 

minskar. Den har också ett inslag av regelkonsekventialism. Där skapas regler i syfte att 

minska mobbning. 

 

Alla tre undersökta områden behandlas etiskt pluralistisk av lärare, precis som återges i 

vår undersökta teori. I det praktiska utförandet av lärare har det dock främst varit fokus 

på systemnormer, riktlinjer eller regler för lärare som har valts att kallas för plikter i 

denna studie. Dessa har stått mot konsekvenser som lärare aktivt själva hellre väljer att 

agera efter i vissa situationer. Dygd dyker främst upp i sammanhang med 

professionalism. Avsaknad av lärares karaktär och förmåga att handla etiskt är något 

som upprätthåller avståndet mellan läraryrket och professionalismen.  

 

Det är givetvis så att de tre olika etiska teorierna alla innehåller inslag av varandra. I till 

exempel dygdetiken så uppkommer dygden av handlingar och konsekvenser. En dygdig 

människa skapar olika konsekvenser som upplevs som goda. I pliktetik finns 

exempelvis plikter som har en konsekvens i tanken, till exempel plikten att tala sanning, 

för hur skulle samhället se ut om alla ljög? I konsekvensetik uppfattas de som lyckas 

skapa goda konsekvenser som goda och kanske ärliga människor, alltså är det rimligt att 
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säga att de har dygd. I denna studie har vi letat efter instanser där vi eftersökt de etiska 

teorierna i lärares agerande. Givetvis är det rimligt utefter denna studie att benämna 

läraretiken som pluralistisk, precis som vi har argumenterat för. Det är dock, som 

nämnts, konsekvens, plikt (regler eller riktlinjer) och dygd som utgör de tre 

huvudteorierna. Det är därför möjligt att det faktiskt handlar om endast en teori. Vi 

måste dock medge att det är relativt tydligt hur de olika teorierna har visat sig i vårt 

undersökta material. I bedömning och konflikthantering har riktlinjer stått mot 

konsekvens. Därmed är åtminstone lärarnas agerande pluralistiskt. Dock bör alla lärare 

utgå efter riktlinjerna i skolplanen och de yrkesetiska principerna och därmed har 

lärarna en pliktetisk grund i skolans styrdokument. 

 

Med det sagt är det möjligt också att ens kunna bedöma hela läraretiken under en etisk 

teori, även om läraretiken bara utgick efter en teori. Däremot bör det vara möjligt att 

undersöka vissa delar av läraryrket etiskt, precis som denna undersökning har gjort. Det 

finns dock risker med detta. Det är möjligt att vi i denna undersökning har letat blint 

efter de olika teorierna i lärarnas agerande och därmed möjligtvis hittat instanser som 

pekar på en teori när det i själva verket inte är så. Det kan ha vara så att lärarna har 

olika riktlinjer i tanken när de har agerat. Vi har kanske identifierat det som en tanke på 

konsekvens. Dock har vi utgått från undersökningar där det har varit relativt tydligt om 

det har varit konsekvens, regler eller dygd de har utgått ifrån. Författarna av de 

undersökta böckerna har gjort det tydligt att det har varit exempelvis konsekvens 

läraren har funderat över och inte regler och tvärtom.  

 

Det vi vill bidra med i vår studie är, som tidigare nämnts i detta kapitel, hur utbildning 

och lärarkonferenser har betydelse för läraretiken. Campbell skriver om den dygdige 

lärare som lösningen på det pluralistiskt etiska problem som har uppstått. Det vi vill 

bevara ur Campbells tes är hur en kompetent lärare, som är välutbildad i etik, är ett bra 

inslag i läraretiken. Denne lärare har god insyn i de pluralistiska problemen och kan 

därför behandla dessa på en annan nivå än en lärare med mindre utbildning i etik. Den i 

etik välutbildade läraren kan uppfattas som dygdig, men kan vara det på ett pluralistiskt 

plan. Denne lärares bedömningar i etiska situationer blir då mer kvalificerade. Hen kan 

ta beslut enligt en etisk teori som framhålls i en specifik situation, samma teori kan 

undanbedas i en annan situation. Läraren kan också på ett mer etiskt tillfredsställt sätt 

avgöra vilken konsekvens som är den mer önskvärda, och på samma sätt kunna välja 
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vilken princip som är mer önskvärd i situationer där två principer står mot varandra. 

Detta är ingen lösning på pluralismen, men likt Fjellström, förvisso med andra 

argument och andra ståndpunkter, så upplever vi detta som en bättre form av pluralism i 

läraretiken. Den hanterar pluralismens problem på ett mer tillfredsställt sätt genom en 

etiskt utbildad lärare som kan avgöra vad som är mest önskvärt i olika etiska 

situationer. 

 

Som nämnts bidrar en etiskt kompetent lärargrupp till att göra yrkesgruppen mer 

professionell genom en bättre hantering av olika yrkesetiska fall, vilket i sin tur bidrar 

till ett större förtroende från samhället. Det är även värt att notera att med 

professionalitet tillkommer vissa etiska problem. Som nämnts menar Irisdotter 

Aldenmyr & Hartman att en professionell yrkesgrupp är en enad yrkesgrupp. Det finns 

många fördelar med en enad yrkesgrupp, som även diskuteras i uppsatsen, men hotet 

utgörs av att gruppen får större motivation att skydda sig själv. Gör en lärare någonting 

som är etiskt fel så kan det hända att andra lärare försvarar denne, även om de inte bör 

göra det, för att skydda sin enade yrkesgrupp. I denna enade yrkesgrupp skulle lärare 

skydda varandra mer än vad de redan gör, när de inte bör göra det. Förhoppningsvis 

skulle den förespråkade ökningen av utbildning i etik och dess teorier göra att lärare 

inte gjorde detta utan kunde hantera även det etiska problemet. Det är svårt att avgöra 

huruvida det skulle bli så eller inte, men Campbell menar att den dygdige och etiskt 

utbildade läraren kan hantera de etiska problemen bättre än de rådande utbildade 

lärarna. Den etiska utbildningen blir därmed ett verktyg för lärare att tackla etiska 

problem och om en kommande professionalisering för lärare sker så bör även den 

utbildning som gör lärare professionella även kunna tackla problemen som uppstår i och 

med professionaliseringen.  

Vidareforskning 

Det kan göras en liknande studie inom andra områden än bedömning, mobbning och 

konflikthantering i samband med etik. Lärares förhållande till varandra har dykt upp 

några gånger i denna studie, en studie skulle enkelt kunna fokuseras helt på den 

aspekten. Även lärares förhållande till elever eller möjligtvis också förhållandet till 

föräldrar skulle kunna undersökas. Rektorers förhållande till diverse parter i skolan är 

även det aktuellt inom etiken. Lärares undervisningsmetod går givetvis att undersöka 

etiskt. Hur påverkar en lärares auktoritära undervisningsstil en elev i framtiden? Detta 

har givetvis ett stort etiskt inslag. 
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Vidare finns det inte mycket undersökningar inom etik inom de olika områden som 

denna studie har undersökt. Det som har hittats har också använts. Det etiska i 

bedömning bör anses som centralt då det betyder väldigt mycket för eleverna men 

också för professionaliteten hos lärare och samhällets syn på skolan som institution. 

Den etiska aspekten av lärares sätt att hantera både konflikter och mobbning bör 

undersökas mer. Det finns inte mycket explicit om etik inom dessa områden har det 

upptäckts under denna forskningskonsumerande studie, framför allt inte angående 

etiken i praktiken. 
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