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Förord 

Nu när denna c-uppsats har nått sin slutfas kan vi blicka tillbaka och äntligen le åt den ångest 

som vi kände i arbetets tidigare skede. Arbetet med c-uppsatsen har präglats av allt från 

brinnande inspiration till total skrivkramp. Då denna höst på flera plan haft sin beskärda del 

av både glädje och sorg är vi glada att vi slutligen lyckades ro vår lilla eka i hamn.  

 

Och som sig bör i ett förord vill vi nu passa på att visa vår tacksamhet. Först och främst vill vi 

sända ett tack till var och en av er lärare som har ställt upp och delat med er av visdom för 

utan er hade denna c-uppsats inte blivit till. Vidare vill vi tacka vår handledare Owe Lindberg 

och våra kamrater i seminariegruppen för uppmuntrande ord när mörkret kändes som tyngst. 

Vi vill också passa på att tacka våra nära och kära för ert osvikliga tålamod och stöd. 

Ytterligare riktar vi ett tack till vår trogne korrekturläsare för din kritiska blick och dina 

genialiska ändringsförslag. Ett speciellt tack går sedan till herr datorägare som så gentilt 

lånade ut sin laptop till oss i slutstridens vecka. Sist men inte minst vill vi ta tillfället i akt att 

tacka oss själva för ett strålande fint samarbete med denna c-uppsats. 

 

Örebro 2007 
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Sammanfattning 

Skolans fostrande roll har förändrats genom historien. Relationen mellan lärare och elev har 
intensifierats och präglas idag mer av närhet än distans. Denna utveckling skapar en 
problematik kring lärarens förhållande till att vara personlig och privat eftersom läraren som 
person blir allt viktigare. Läraren bör vara medveten om hur den förhåller sig till sina egna 
ställningstaganden då läraren både på gott och ont har en stor makt att påverka eleverna.  
 
Syftet med vår c-uppsats är att belysa hur ett antal yrkesverksamma lärare i grundskolans 
tidiga år resonerar i frågan om hur lärare i relation till eleverna bör förhålla sig till det 
personliga och det privata utifrån ambitionen att agera professionellt och därmed etiskt riktigt. 
Med hjälp av intervjufrågor gällande religion, politik och sexualitet vill vi synliggöra lärarnas 
eventuella gräns mellan personligt och privat. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ 
intervjustudie med tio yrkesverksamma grundskollärare. 
 
De intervjuade lärarna menar att det ingår mycket i att vara en professionell lärare såsom att 
få barnen att lära, trivas och må bra i skolan. De ser alla att deras etiska ansvar gentemot 
eleverna är stort. Många av de intervjuade är medvetna om att de har en gräns mellan sitt 
personliga och sitt privata men att det är svårt att konkretisera den. De är förhållandevis öppna 
för frågeställningar som uppkommer men när det kommer för nära in på dem själva och det 
blir för intimt finns det en gräns. Majoriteten av lärarna delade uppfattningen att det är viktigt 
att man som lärare kan bjuda på sig själv även om det finns en gräns för hur mycket. De 
menar att varje lärare själv får bestämma var denna gräns går. Nästan alla lärarna menade att 
de kunde delge eleverna sin trosuppfattning men om eleverna skulle fråga lärarna om var de 
står politiskt blev det känsligare. Många lärare ansåg att deras politiska ställningstagande har 
eleverna inte med att göra. De av lärarna som skulle delge sitt politiska ställningstagande 
påpekade dock att man inte får propagera för det. När det gällde lärarnas egen sexualitet var 
de överens om att det tillhörde privatlivet, men de tyckte att de kunde berätta om sina 
familjeförhållanden och om sexualitet i allmänhet. 
 
Nyckelord: personligt, privat, gräns, lärarroll, professionell, etik, moral, yrkesetik, ansvar, 
ställningstaganden, makt, religion, politik, sexualitet 
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1. Inledning  

I mötet med eleverna under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi flera gånger hamnat i 

situationer där frågor av privat karaktär ställts till oss. Detta har väckt ett intresse för om det 

egentligen finns någon gräns för vad man kan lämna ut om sig själv. Kan man delge för lite 

respektive för mycket och vilka konsekvenser skulle det generera? Som blivande lärare vill vi 

gärna ta del av hur några yrkesverksamma lärare resonerar kring denna fråga för att våra 

framtida möten med sådana situationer ska underlättas.  

 

Roger Fjellström (2006) belyser att vi är olika som personer men hur man är som person får 

inte avgöra vad som i en yrkesroll är ansvarigt handlande. Läraren bör vara försiktig i sitt 

yrkesmässiga handlande eftersom det har effekter på elever, kollegor och samhällsintressen. 

Trygve Bergem (2000) poängterar att det idag är viktigt att lärare kan förklara och motivera 

sina värderingar vilka de lägger till grund för sina val och den interaktion de dagligen har med 

elever, kollegor och föräldrar. Marianne Dovemark (2004) menar dels att det är betydelsefullt 

att pedagoger är medvetna om sin påverkan, dels att ett yrkesetiskt förhållningssätt innebär att 

läraren ställer sig frågor som vem är jag och vilka konsekvenser får detta för eleverna. 

 

Eftersom livet är ett ömsesidigt samspel så bär varje individ ett visst mått av ansvar för andra 
människors livskvalitet. I varje mänskligt möte bär vi något av den andra människans möjligheter i 
våra händer. Vi ser det som ett etiskt krav att vara varsam om andra människors livskvalitet, 
oberoende av hur mycket eller hur litet av personens liv som har överlåtits i vårt förtroende. Lärare 
har elevernas liv i sina händer. Detta är en konsekvens av lärarens professionella uppdrag, och blir 
därmed än mer ansvarsfullt, eftersom eleverna är skyldiga att gå i skolan (Colnerud & Granström 
2002, s 173). 

 

I läraryrket är alltid moraliska frågor aktuella och risken för moraliskt övertramp i relationen 

mellan lärare och elev är ständigt närvarande (Eklund 1999, Nordenfalk 2004, G. Tornberg 

2006). Det finns många exempel på etiska konfliktsituationer i lärares vardag och läraren 

kommer att möta frågor av etisk karaktär varje skoldag under hela sin yrkesverksamhet. Trots 

att flertalet lärare kommer att ställas inför dessa situationer och frågor hanteras de som om det 

vore varje lärares privata ställningstagande (Lärarförbundet 1995). Etik är något som i stor 

utsträckning rör alla mellanmänskliga relationer enligt Gunnel Colnerud & Kjell Granström 

(2002). Moral handlar om våra praktiska handlingar medan etik är en teoretisk reflektion över 

värderingar och handlingar. Alla människor har en moral men alla har inte en etik (Colnerud 

1995).  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår c-uppsats är att belysa hur ett antal yrkesverksamma lärare i grundskolans 

tidiga år resonerar i frågan om hur lärare i relation till eleverna bör förhålla sig till det 

personliga och det privata utifrån ambitionen att agera professionellt och därmed etiskt riktigt. 

Med hjälp av intervjufrågor gällande religion, politik och sexualitet vill vi synliggöra lärarnas 

eventuella gräns mellan personligt och privat. Detta resulterar i följande forskningsfrågor: 

 

Hur resonerar ett antal grundskollärare kring förhållandet mellan personligt och 

privat i relation till eleverna, finns det någon gräns och var går den i så fall?  

 

Hur ska lärare förhålla sig till egna ställningstaganden när det gäller frågor kring 

religion, politik och sexualitet? 

 

1.2 Personligt och privat 

Vi använder oss i denna c-uppsats av personligt och privat som analytiska begrepp och vill 

här klargöra vår syn på dessa eftersom de ligger till grund för de resonemang som förs i 

studiens olika delar. Vår definition av personligt är att det har att göra med den enskilda 

personen. Det personliga är svårt att hålla undan och är således något som andra lätt kan se 

och på så sätt är det något som kan räknas till det öppna eller offentliga. Däremot ser vi att det 

privata är det som man vill behålla för sig själv och sina närmaste. Det är uppgifter som man i 

jämförelse till personligt inte synliggör för andra och detta blir därmed slutet eller icke 

offentligt. Enligt vår mening är alltså personligt det som man både direkt och indirekt 

upplyser andra om medan privat är det man väljer att delge andra eller behålla för sig själv.  

 

1.3 Disposition 

Genomgående i uppsatsens alla delar har vi valt att inleda med ett brett perspektiv för att 

sedan smalna av med fokus på vår forskningsfråga. Först motiverar vi vårt val av metod och 

redogör för hur vi genomfört vår forskning. Sedan följer en bakgrund av aktuell forskning i 

ämnet. Därefter presenterar vi resultatet som framkommit i undersökningen. Slutligen förs 

bakgrund och resultat samman i en analyserande diskussion.  

 

Vi vill redan här klargöra några ställningstaganden vi har gjort angående vår citathantering. I 

Referenshantering vid Pedagogiska institutionen (Hagström 2005) står det att man vid citat 

ska använda sig av enkelt radavstånd. När det gäller citat tagna från referenslitteratur har 
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rådande riktlinjer följts. Däremot med lärarcitaten i resultatredovisningen frångås detta 

eftersom vi finner att texten blir mer flytande och lättillgänglig då radavståndet är 1,5. 

Beträffande lärarcitaten har vi i vissa fall förkortat och förtydligat vissa delar utan att det för 

den skull påverkar innehållet. Vi vill tydliggöra att tre punkter i dessa citat inte innebär något 

utelämnande på vad de intervjuade har sagt utan punkterna markerar att de exempelvis gör en 

paus, byter samtalsämne eller meningsbyggnad. 

 

2. Tillvägagångssätt i undersökningen  

Inledningsvis kommer vi i detta avsnitt att beskriva kvalitativ metod. Därefter presenteras vårt 

val av metod samt hur forskningen praktiskt har genomförts. Sedan följer ett avsnitt som 

belyser hur vår undersökning förhåller sig till krav om reliabilitet, validitet och kvalitet. 

Slutligen redogör vi för våra forskningsetiska ställningstaganden vilka i alla 

forskningssammanhang är av vikt att beröra.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Det finns två inriktningar inom samhällsvetenskaplig forskning, nämligen kvantitativ och 

kvalitativ metod. Respektive metod har enligt Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 

(1986/1997) både sina starka och svaga sidor. Det viktiga är att välja den metod som passar 

bäst för frågeställningen man har. En kvalitativ studie är enligt Jan Trost (1993/1997) rimlig 

om man är intresserad av att exempelvis försöka förstå människors sätt att resonera. Judith 

Bell (1993/2006) belyser att forskare med den inriktningen hellre vill komma till insikt 

snarare än att som i kvantitativ metod ha statistisk analys som mål. Inom den kvalitativa 

metoden finns det enligt Staffan Larsson (1993) tre traditioner: etnografi, hermeneutik och 

fenomenologi. Inom etnografi använder forskaren observation som metod (Holme & Solvang 

1986/1997). Hermeneutiken studerar tolkningen av meningsfulla fenomen som exempelvis 

texter, muntliga källor och handlingar (Gilje & Grimen 1992/2007). Utifrån aktörernas egna 

perspektiv försöker fenomenologin förstå ett fenomen och genom reflektion görs det osynliga 

synligt menar Steinar Kvale (1997). Han beskriver vidare att fenomenologisk vetenskap utgår 

från ursprungsupplevelsen och att forskaren genom den kvalitativa forskningsintervjun får 

möjlighet att träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden.   

 

Med anledning av att det yrkesetiska området är omfattande har vi avgränsat oss till hur ett 

antal lärare resonerar kring gränsen mellan personligt och privat. För att få insikt i hur de 
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resonerar kring yrkesetiska frågor har vi valt att använda oss av intervjuer. Att observation 

och enkät valts bort beror främst på att vårt syfte inte skulle uppnås med de metoderna enligt 

vår bedömning. Observation hade även krävt för mycket tid samt att då hade handlingar 

studerats och inte uppfattningar. Detsamma gäller för en enkätundersökning som dessutom 

hade gett ett för ytligt resultat för att stämma överens med vårt syfte. Intervjumetoden gav oss 

möjlighet att skapa en djupare förståelse för den enskilda personens uppfattning. En stor 

fördel med att använda sig av intervju som metod menar Bell (1993/2006) är dess flexibilitet 

därför att man kan följa upp och fördjupa svaren med följdfrågor.  

 

2.2 Urval 

Holme & Solvang (1986/1997) menar att det krävs ett antal ställningstaganden som 

exempelvis urval för att kunna genomföra intervjuer. Det finns två huvudsakliga former av 

urval dels de som inte baseras på slumpmässighet, icke-sannolikhetsurval, dels de som 

baseras på slumpmässighet, sannolikhetsurval. Vi har valt att använda oss av ett icke-

sannolikhetsurval då vi inte har som avsikt att belysa en generell sanning utan istället lyfta 

fram enskilda individers tankar och uppfattningar inom det valda området. Holme & Solvang 

anser att urvalet inte kan ske slumpmässigt på grund av att vissa kriterier hos de intervjuade är 

nödvändiga för att uppfylla studiens syfte. I samråd med vår handledare gjorde vi 

bedömningen att tio intervjuer kunde vara rimligt med tanke på att vi är tre som genomför 

studien. Kriterierna som blev aktuella för vår studie var att intervjupersonerna skulle vara 

yrkesverksamma lärare i grundskolans tidigare år. Vi valde att kontakta både kvinnliga och 

manliga lärare på ett antal skolor där vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning.  

 

2.3 Hur intervjufrågorna kom till 

När vi skulle formulera intervjufrågorna (se bilaga 1) var givetvis utgångspunkten vårt syfte 

och vår forskningsfråga. För att få så nyanserade svar som möjligt ville vi inte börja med de 

mest centrala frågorna utan istället ta in dem senare under intervjun. Detta också för att på ett 

mjukt sätt få igång tankar kring dessa frågor. För att komma igång tänkte vi att det var bra att 

ställa lite allmänna frågor som exempelvis hur länge läraren hade varit yrkesverksam. Då vi 

har som syfte att belysa några yrkesverksamma lärares resonemang kring hur lärare i relation 

till eleverna bör förhålla sig till det personliga och det privata utifrån ett etiskt perspektiv ville 

vi få varje lärares definition av etik. Vi ansåg att det var av vikt att ha denna förförståelse som 

utgångspunkt för att lättare kunna följa deras vidare resonemang. Sedan formulerade vi 

ytterligare frågor av etisk karaktär för ge möjlighet att fördjupa och vidareutveckla 
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tankegångar. Vi har tidigare redogjort för vår syn på personligt och privat. För att veta hur 

lärarna ser på de begreppen formulerade vi frågor kring vad de räknar som personligt 

respektive privat samt hur de begreppen förhåller sig till varandra. Därefter ville vi få reda på 

om lärarna ansåg ifall det finns en gräns för hur mycket en lärare kan lämna ut om sig själv i 

sin professionella utövning. Vi ville också veta om lärarna själva hade känt att de varit för 

privata någon gång. Avslutningsvis valde vi att lägga fokus på hur lärarna tänkte kring egna 

ställningstaganden angående religion, politik och sexualitet. Enligt oss balanserar dessa 

områden på gränsen mellan lärarens privata och professionella sfär och vår tanke var att 

tydliggöra gränsen med hjälp av deras resonemang i dessa sakfrågor. 

 

När vi hade formulerat våra frågor kontaktade vi en lärare och genomförde en pilotintervju 

som alla tre deltog i. Vid utvärderingen av denna intervju kom vi fram till att en mindre 

strukturell ändring behövde göras vilket innebar att ordningsföljden på några frågor ändrades. 

Innehållsmässigt bedömde vi att frågorna kunde kvarstå. Då frågorna inte förändrades 

nämnvärt och att intressanta svar framkom i pilotintervjun valde vi att även använda denna i 

vår resultatredovisning.  

 

2.4 Första kontakten 

Att den första kontakten med tilltänkta intervjupersoner är personlig betonas av Görel 

Carlsson (1999). Vi tog fasta på detta och kontaktade intervjupersonerna via telefon och 

frågade om de ville delta i vår undersökning. Alla lärare som kontaktades var positivt inställda 

till att delta. Carlsson aktualiserar en fråga som är svår men ändå viktig och den handlar om 

hur mycket och vilken slags information som ska delges de medverkande. Vi valde att 

informera intervjupersonerna kring vad studien handlade om i stort och hur intervjun praktiskt 

skulle gå till när det gällde exempelvis antal intervjuare, användning av bandpelare och 

beräknad tidsåtgång. Vi ville med detta skapa förtroende och väcka intresse. Tanken med att 

delge en liten mängd information var att få dem att tänka till inför samtalet och samtidigt 

lämna plats för spontana reflektioner vid själva intervjutillfället. Därför fick de inte på 

förhand ta del av intervjufrågorna.  

 

2.5 Genomförandet av intervjuerna 

Bell (1993/2006) betonar vikten av att intervjun har en struktur. Hon påpekar att de flesta 

intervjuer hamnar mittemellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. 

Vår intervjuform hamnade också någonstans mellan dessa då frågor formulerades för att inte 
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tappa fokus samtidigt som utrymme lämnades för öppna följdfrågor. I enighet med Bell 

försökte vi undvika att formulera alltför värderande eller ledande frågor. Följdfrågorna blev 

av skiftande karaktär eftersom lärarnas svar på frågorna varierade. När det gällde respons och 

följdfrågor kände vi svårigheten att förhålla oss neutrala för att inte synliggöra våra egna 

värderingar. Bell menar att det är av stor betydelse att ge den intervjuade utrymme att uttrycka 

sådant som är viktigt för den. Som intervjuare anser Nils Gilje & Harald Grimen (1992/2007) 

att man ska sätta sig in i den intervjuades situation och utgå från att den handlar rationellt. De 

anser att om man utgår från att personerna är förnuftiga och visar hänsyn för vad de säger 

tillvaratas respekten för människorna bättre. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive lärares arbetsplats och vid varje intervjutillfälle var vi 

två intervjuare och en lärare med undantag av pilotintervjun. I enighet med Trost (1993/1997) 

ser vi fördelar med att vara två intervjuare dels att det kan underlätta om man inte är van att 

intervjua, dels att det ökar möjligheten att uppfatta, fördjupa och skapa en större 

informationsmängd. Med detta val är vi medvetna om att det kan bli en maktobalans i 

intervjumötet. Vi gjorde bedömningen att maktobalansen inte borde ha alltför stor påverkan 

eftersom vi var bekanta med vissa av intervjupersonerna sedan tidigare och att intervjuerna 

ägde rum i en för lärarna van miljö.  

 

2.6 Bearbetning och analys 

Med hjälp av bandspelaren fick vi som Kvale (1997) menar möjlighet att gå tillbaka i 

intervjumaterialet för att finna sådant som synliggörs när tal överförs till skrift. Han anser att 

tack vare bandspelaren kan fokus läggas på intervjun istället för att föra anteckningar. Vi 

valde att transkribera intervjuerna, det vill säga överföra materialet från tal till skrift. Vid 

nedskrivandet fokuserade vi på vad som sades snarare än att i detalj redogöra för varje paus 

eller betoning. Ulla Moberg (2000) tycker att man ska lägga transkriptionen på den nivå som 

krävs för att uppnå syftet för att inte lägga onödig uppmärksamhet på detaljer. Enligt Anders 

Holmgren (2006) ska individer, platser och institutioner avidentifieras för att skyddas men för 

stor avidentifiering kan leda till att giltigheten i studien ifrågasätts. Det måste råda en balans 

mellan det etiska värdet och validiteten. I samband med att vi skrev rent intervjuerna kodade 

vi lärarna och anonymiserade delar av innehållet. 

 

Det var ett gediget arbete att sammanställa intervjuerna till redovisningsmaterialet. Vi utgick 

från vårt intresseområde och lyfte det som var relevant. Lärarnas åsikter och tankar kring 
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området indelades i tre delar: lärares yrkesroll, personligt/privat och egna ställningstaganden. 

Inför analysen resonerade vi kring vilka faktorer som kunde vara relevanta för resultatet. 

Skolområde och elevernas ålder hade viss relevans för resultatet medan faktorer som kön och 

yrkeserfarenhet hade mindre betydelse. Resultatet kan även ha påverkats av hur stort 

förtroende de intervjuade kände för oss, vilket i sin tur avgjorde hur mycket de valde att 

öppna upp och delge sina tankar. Svaren kan enligt Bell (1993/2006) påverkas av om 

intervjupersonen nyligen varit med om en händelse som påverkat hennes eller hans åsikter. 

Andra faktorer som kan spela in menar hon är hur vi som intervjuare väljer att agera i 

intervjusituationen. Vad som också kan ha betydelse är vår förförståelse inom ämnet samt 

våra förväntningar på intervjusvaren. Gilje & Grimen (1992/2007) menar att samhällsvetaren 

måste försöka eliminera fördomar och egna värderingar för att få fram så objektiva kunskaper 

som möjligt.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Bell (1993/2006) tar upp att oavsett vilken metod man har valt för att samla in data är det 

nödvändigt att kritiskt granska den för att kunna bedöma en studies reliabilitet och validitet, 

det vill säga tillförlitlighet respektive giltighet. Reliabilitet handlar enligt Bell om att med 

samma tillvägagångssätt undersöka något och att resultatet förblir detsamma vid varje tillfälle 

oavsett vem som utför studien. Validitet innebär att avgöra om en fråga mäter eller skildrar 

det man vill att den ska mäta eller skildra. Med tanke på reliabiliteten har vi tydligt redogjort 

för undersökningens tillvägagångssätt så att det ska vara möjligt för andra att göra om studien. 

Exempelvis har vi informerat om hur intervjupersonerna kontaktades och vilka frågor som 

ställdes till dem. Detta för att studien ska ha samma förutsättningar och ge ett liknande 

resultat oavsett vem eller vilka som utför den. För att ta hänsyn till validiteten har vi bedömt 

intervjufrågornas relevans allteftersom de formulerades vilket innebar två omarbetningar av 

dem och slutligen några strukturella förändringar. Vi konstruerade intervjufrågor som hade 

relevans för vårt syfte.  

 

2.8 Kvalitet  

Larsson (1993) menar att i vetenskapliga arbeten är föreställningar om kvalitet fundamentala 

och att forskare inte kan göra ett gott arbete utan sådana föreställningar. Vi kommer att nämna 

några kvalitetskrav som ett vetenskapligt arbete bör innehålla och berätta om hur vi har 

förhållit oss till dem. Larsson hävdar att i vår tid är en dominerande tanke att sanningen är 

relativ och att det bakom varje beskrivning av verkligheten alltid gömmer sig ett perspektiv. 
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Man gör utgångspunkten för tolkningen tydlig genom att explicitgöra förförståelsen och på 

detta sätt undanhåller inte forskaren sitt perspektiv. Ett kvalitetskrav utgörs då av en 

redovisning av sin förförståelse. Därmed vill vi framhålla att denna studie bygger på våra 

kunskaper, erfarenheter och tolkningar. Vi har försökt eliminera subjektiva inslag bland annat 

genom att vara rationella, det vill säga att inte ha fördomar utan istället utgå från att det som 

de intervjuade säger är förnuftigt. Resultaten som presenteras ska enligt Larsson uppvisa en 

god struktur vilket ställer krav på att arbetet är överskådligt och att komplexa inslag har 

reducerats. Vår strävan har varit att få arbetet så strukturerat som möjligt för att det ska vara 

lätt att överblicka och förstå.   

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Larsson (1993) tar upp att en viktig aspekt i en vetenskaplig studie är huruvida den uppvisar 

god etik eftersom något som räknas till kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete är att omsorg om 

de som studerats har visats. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2003) fyra allmänna 

huvudkrav på forskning och genom detta enligt vår mening visat omsorg till våra 

intervjupersoner. Vetenskapsrådet menar att den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden är individskyddskravet. Kravet går ut på att samhällets 

medlemmar har ett berättigat krav på skydd mot olämplig insyn i exempelvis deras 

livsförhållanden och att de inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att tillgodose informationskravet har vi vid den första kontakten och även vid själva 

intervjutillfället informerat om studiens syfte. Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till då vi 

inför intervjun poängterade frivilligheten att svara på frågorna. Vi är medvetna om att vårt 

ämnesval balanserar på gränsen mellan de intervjuades privata och professionella sfär och för 

oss har det därför varit viktigt att känna av och vara lyhörda för var gränsen går för respektive 

intervjuperson. För att uppfylla konfidentialitetskravet lämnar vi inte ut vilka lärare som har 

medverkat eller vilka skolor de arbetar på. Vid transkriptionen av intervjuerna har varje lärare 

fått en slumpmässig bokstavsbeteckning för att om det skulle hända att obehöriga ser 

utskrifterna är det inte möjligt för dem att få reda på vem som har blivit intervjuad. Vi har i 

samband med användning av information från lärarna tagit bort eller neutraliserat uppgifter 

för att säkerställa att en eventuell igenkänning inte är möjlig. Det rör sig exempelvis om 

namnuppgifter på skolor eller andra uppgifter som skulle kunna identifiera de intervjuade. 
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Däremot valde vi att uppge kön för att göra texten mer läsvänlig, personlig och varierad. 

Banden som intervjuerna har spelats in på kommer att förstöras när studien blivit minst 

godkänd. För att beakta nyttjandekravet har vi sagt till lärarna att uppgifterna om dem inte 

kommer att användas till något annat ändamål än för att kunna genomföra vår studie.  

 

2.10 Summering 

Sammanfattningsvis för detta metodavsnitt inser vi att det finns oändligt mycket man måste 

tänka på och flexibiliteten hos oss som forskar måste vara hög. Mycket kan tolkas fritt vilket 

lämnar ett stort ansvar hos forskaren att sköta korten rätt för att på bästa sätt få fram det som 

ligger närmst den sanna verkligheten.  

 

3. Bakgrund 

Detta avsnitt i uppsatsen utgörs av en litteraturgenomgång vilken ligger till grund för vår 

studie. Vi börjar med att behandla lärarrollen historiskt för att sedan övergå till hur den ser ut 

idag. Därefter läggs fokus på att belysa lärarrollens etiska dimension.  

 
 
3.1 Historisk tillbakablick på lärarrollen  

Allt vi gör i skolorna idag har enligt Ingrid Carlgren (1998/2003) en lång utvecklingshistoria 

bakom sig. Att fostra och att undervisa är skolans dubbla målsättningar. Inom 

kunskapsområdet har eleverna fått alltmer frihet att kunna välja efter egna intressen, anlag och 

behov men samma valfrihet finns inte inom området fostran. Synen på fostran har naturligtvis 

skiftat genom tid men i stort går fostransuppdraget, då som nu, ut på att barnen ska bli 

demokratiska och rättvisa genom att möta det föredömliga i skolan.  

 

Gunnar Richardson (1977/1999) anser att skolan bör betraktas som en integrerad del av 

samhället såsom inom den politiska, ekonomiska och sociala verklighet vilken den ingår i. 

Skolans betydelse och funktion har växlat starkt under olika tider. Han menar att man kan se 

skolans relation till samhället dels som en funktion, dels som ett instrument. Skolan som 

funktion menar han svarar mot vissa bestämda utbildningsbehov från tider långt tillbaka i vår 

historia. Då var det kyrkan som bestämde och statsmakten hade begränsad makt inom skolan. 

När sedan staten sakta fick mer makt över skolan kunde man använda skolan som ett 

instrument för att nå vissa mål. De mål som staten ville nå var att skapa medborgare som 

svarade mot vissa bestämda samhällsbehov. Även Agneta Linné (1996) använder begreppet 
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instrument. Hon anser att lärarens personlighet blir allt viktigare att använda som ett 

instrument för att integrera och hålla samman klassrummets mångfald. Den nya skolan 

innehåller alltmer begreppen individualisering och personlig utveckling. Lärarens 

personlighet och etiska värderingar blir viktiga och mer avgörande för undervisningen. 

 

Skolan förmedlade inte enbart de kunskaper och färdigheter som avsågs utan också ett 

oavsiktligt lärande av bland annat attityder, värderingar och förhållningssätt framhåller 

Richardson (1977/1999). Vidare menar han att dessa dolda läranden ibland kallas för ”den 

dolda läroplanen”. Det finns en läroplan som är fastställd av staten men den dolda läroplanen 

är kunskap som man får utöver denna genom outtalade normer och värderingar. Gerd 

Arwedson & Gerhard Arwedson (1998/2003) tar även upp den dolda läroplanen vilken de 

bland annat beskriver som ett mer omedvetet och outtalat förhållningssätt. De anser att det 

finns dolda läranden i alla mänskliga sammanhang. Från början lärde sig barnen läsa, skriva 

och räkna genom lydnad, disciplin och rotting. I den tidens skola gick kunskapen till viss del 

ut på färdigheter men det viktigaste var ändå kunskapen i den kristna tron. Den gamla synen 

på skolan var att medborgarna skulle anpassas till samhället. Nödvändiga förhållningssätt från 

förr var att alla okritiskt skulle tillägna och följa föreskrivna värden och lyda auktoriteter. 

Detta lade skolorna ned mycket tid på att realisera. I den nya skolan däremot betonas 

individen. Skolans uppgift är att fostra aktiva, självständiga och tänkande individer.  

 

Förr var den pedagogiska grundläran enligt Linné (1996) att uppfostran inte skulle 

överlämnas åt naturen utan att den måste bestämmas av en andlig makt. Den makten stod 

kyrkan för genom kristendomen. Enligt Carlgren (1998/2003) har den gudaktiga människan 

som skulle fostras av kyrkan bytts ut mot den moraliska människan som exempelvis 

kännetecknas av tolerans, förmåga till inlevelse i andras situation samt stark känsla för 

rättvisa och jämlikhet. Denna utveckling har lett till att relationen mellan lärare och elev 

förändrats. Kennert Orlenius (2001) pekar på att relationen till eleverna förr präglades mer av 

distans än närhet. Carlgren och även Hans Birnik (1998) belyser att det har skett en förändring 

med ideal som plikt och lydnad då respekten för läraren som auktoritet inte längre är lika 

förankrad som förr. 

 

3.2 Lärarrollen idag 

En lärare, som har sin egen erfarenhet av världen, får enligt Ingrid Carlgren & Ference 

Marton (2000) i uppdrag att ge barnen en bra förberedelse inför framtiden. Det har alltid varit 
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lärarens huvuduppgift att utveckla vissa förmågor och förhållningssätt hos eleverna men 

författarna menar vidare att dessa har varierat. De barn som växer upp idag kommer att i 

jämförelse med sina föräldrar möta fler människor, höra fler språk och se fler platser.  

 

3.2.1 Professionalisering 

Läraryrket har enligt Christina Florin (1987/2000) genomgått betydande strukturella 

förändringar och ett exempel på detta är en professionaliseringsprocess. Läraryrket befinner 

sig fortfarande i denna process menar Colnerud & Granström (2002). De förklarar 

professionalisering som en strävansprocess för ett yrke att nå professionell status. Det finns 

fyra kriterier som kännetecknar professionella yrken enligt de flesta professionsforskarna. 

Dessa är: systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad yrkesetik. 

Flera forskare ser läraryrket som semiprofessionellt eftersom de menar att läraryrket inte i 

nuläget kan betraktas som ett professionellt yrke i strikt bemärkelse. Enligt Barbro Strömberg 

(1994/1997) definieras de semiprofessionella grupperna utifrån en avsaknad eller en brist på 

något. De semiprofessionella saknar framförallt en erkänd professionell status. Colnerud & 

Granström (2002) anser att det finns en stor variation i fråga om verksamma lärares 

uppfattningar om vad som kännetecknar en professionell lärare. Fjellströms (2006) definition 

av professionella lärare är att de anses vara mer reflekterande, kunnigare och skickligare när 

det gäller fostran än vad amatörer är inom samma område. Ingrid Westlund (2004) menar att 

ett professionellt agerande alltid måste innebära att lärandet och elevernas bästa sätts i 

centrum. En professionell lärare ska enligt Kennert Orlenius & Airi Bigsten (2006) kunna 

förklara hur den gör men också varför. Bergem (2002) ser denna lärare som att den i mötet 

med eleverna medvetet försöker lämna goda och varaktiga spår. 

 

Angående läraryrkets professionalisering lyfter Colnerud (1995) fram tankar från Durkheim, 

som menar att en profession får en starkare stabilitet ju mer utvecklad yrkesetik den har. 

Yrkesetiken blir således en viktig del i att vidmakthålla allmänhetens förtroende för 

professionen samt för att skapa en gemensam styrka lärare emellan. Med hjälp av den kan 

yrket lättare professionaliseras. Per Arneberg (2002) anser dock att arbetet med yrkesetik i 

första hand handlar om lojaliteten till barnen och inte om yrkets lön, prestige eller status.  

 

3.2.2 Yrkesetik 

Yrkesetikens uppkomst är bland annat en följd av att det uppstod ett tomrum när kyrkan 

förlorade sitt inflytande och därmed sin roll som normbärare (Colnerud & Granström 2002). 
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År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkesetiska riktlinjer 

(Lärarförbundet 2004). I detta dokument (se bilaga 2) har lärare formulerat sitt uppdrag i 

termer av sitt etiska ansvar för eleverna och inte relaterat till staten, kommunen eller 

skolsystemet belyser Colnerud & Granström (2002). Dokumentet ger en självklar tyngd åt 

relationen till eleverna. Större delen av den etiska koden är allmänt formulerad och kräver 

tolkning och reflektion för att en djupare mening ska infinnas. Colnerud (1995) menar att det 

blir en tolkningsfråga för varje lärare vad som utgör deras etiska skyldigheter. Läraren kan 

som privatperson ha en egen uppfattning om vad det moraliska ansvaret innebär. Fjellström 

(2006) tar även upp detta då han menar att ingen kan förvänta sig att yrkesetiken ska uppfylla 

villkoret att i kvalificerad mening vara vägledande. Därför går inte riktlinjerna att tillämpa på 

ett enkelt sätt. Katta Nordenfalk (2004) anser att den abstrakta karaktären på riktlinjerna utgör 

både dess styrka och svaghet och för att de ska få mening måste de konkretiseras, ifrågasättas 

samt ställas mot varandra.  

 

Mikael Alexandersson (2004) menar att vi idag alltmer måste använda det praktiska förnuftet 

för att kunna avgöra hur vi bör handla. Också Bergem (2002) anser att lärare behöver mer än 

etiska riktlinjer. Han betonar att lärarna måste utveckla en yrkesetisk kompetens för att kunna 

möta och bemästra utmaningar som de konfronteras med. Den kompetensen innefattar flera 

olika aspekter menar Bergem och några av dessa är: yrkesrelaterade attityder, yrkesetisk 

medvetenhet, moralisk omdömesförmåga samt social sensitivitet (G Tornberg 2006).  

 

Yrkesetisk medvetenhet och förmågan till yrkesetiskt tänkande ingår som två av de konstituerande 
elementen i den yrkesetiska kompetensen. En första förutsättning för att kunna handla rätt är helt 
enkelt att varje lärare måste vara klar över att han eller hon står inför en moralisk utmaning, där 
olika värderingar och intressen står emot varandra. Det gör lärarna varenda dag (Bergem 2004, s 
141). 

 

Bergem (2004) anser att yrkesetisk kompetens bör jämställas med pedagogisk kompetens och 

yrkeskompetens. Orlenius & Bigsten (2006) skriver att yrkesetisk kompetens handlar om 

förmågan att se och urskilja den moraliska dimensionen, att handla ansvarigt och att kunna 

kommunicera normer och värden. Att handla ansvarigt innebär att alltid se till barnets bästa 

och respektera deras integritet. Detsamma poängterar Bergem (2000) när han anser att lärare 

måste utveckla yrkesetisk kompetens som ska ligga till grund för en handlingsberedskap när 

etiska situationer dyker upp. Han menar vidare att alla lärare även i pressade situationer alltid 

bör kunna motivera sina handlingar. Lärare är starkast i förhållandet mellan lärare och elev 

och därför kan de medvetet eller omedvetet missbruka sin makt mot elever eller grupper. 
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3.3 Personligt och privat 

Colnerud & Granström (2002) menar att läraryrket innebär en ständig interaktion mellan 

lärare och elever. Lärare kan dessutom inte upprätthålla stor social distans till eleverna i 

jämförelse med andra professionella yrkesutövare, i och med att många lärare har som 

ambition att komma eleverna så nära att de kan förstå dem och deras behov. Att ha en nära 

relation till sina elever är viktigt belyser Joanna Giota (2004) för att i en stark social relation 

har man förståelse för varandra, tar hänsyn och respekterar varandras behov och känslor. 

Enligt Birnik (1998) har lärarrollen övergått från att ha varit undervisande till att vara alltmer 

handledande, vilket skapar en mer nära relation mellan lärare och elev. I den allt mindre 

hierarkiska relationen krävs det enligt Carlgren (1998/2003) nya sociala kompetenser 

eftersom det blir mer personliga möten.  

 

Birnik (1998) betonar att personligheten hos en person påverkas av dennes uppväxt samt har 

betydelse för hur en individ agerar i mötet med andra. Vad som sker i omvärlden under 

uppväxten får effekt på individens världsuppfattning och självbild. När det gäller elevernas 

identitetsskapande har läraren betydelse. Han menar att även om läraren önskar distans så kan 

den inte ignorera elevens mångdimensionella liv. Birnik anser att läraren bör låta sin 

personlighet framträda för att skapa en hållbar relation till eleven. Om läraren gör detta får 

eleven möjlighet att uppfatta läraren som medmänniska och inte bara som lärare. Han påpekar 

att läraren som person har blivit allt viktigare men samtidigt som läraren visar sig själv som 

den är utsätter den sig för risken att bli kritiserad.  

 

Dagens elever upplever inte samma trygghet och omsorg hemifrån som tidigare och därför 

menar Bergem (2002) att lärare alltmer får kompensera för denna bristande vuxenkontakt. 

Skolan och läraren har fått ett större ansvar att agera som förebild för att hjälpa fram eleverna 

in i vuxenlivet (Kveli 1993/1994). Fjellström (2006) påvisar att det i de yrkesetiska 

riktlinjerna saknas en markering av var gränsen för lärarnas privata sfär går och var den ska 

gå är svårt eftersom lärarens ansvar inte upphör då arbetsdagen är slut. Han påpekar också att 

läraren har rollen som social förälder som samtidigt ska verka som en medborgerlig och 

politisk förebild. Däremot framhåller Fjellström lärarens rätt till att vara personlig i sin 

yrkesverksamhet. Bergem (2004) betonar att det är angeläget för eleverna att lärarna 

engagerar sig och bryr sig om dem och den situation de befinner sig i. Eleverna önskar sig 

engagerade, ansvarsfulla och förtroliga lärare och medmänniskor. De förväntar sig också att 
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lärarna låter dem få ta del av kunskaper och livserfarenheter som lärarna har tillägnat sig. 

Enligt Fjellström (2002) behöver skolan lärare som brinner för och avskyr saker. Han liknar 

läraren vid en aktör och menar att om en aktör bara läser upp sitt manus ger det ingen 

spänning likväl som en oengagerad lärare ger en trist undervisning. Lärarens personliga 

engagemang kan väcka elevernas intresse. Ulrika Tornberg (2006) menar att lärarens 

engagemang och fokus påverkas av dennes tidigare erfarenheter. Hon visar att lärarens 

personliga motiv har betydelse för hur läraren handlar.   

 

Per Lindqvist (2004) tar upp hur lärarens arbete har förändrats och beskriver att gränserna 

mellan fritid och arbete lösts upp samt att tempot skruvats upp. Detta har resulterat i att antalet 

utbrända och stressade lärare har ökat. Därför menar han att ett yrkesetiskt förhållningssätt 

bör innebära att läraren sätter upp en rimlig nivå för sitt arbete. Birnik (1998) anser att det är 

av vikt att läraren har förståelse och kunskap för den egna personen och är medveten om hur 

den handlar i olika situationer. Birnik ser detta som en nödvändighet eftersom läraren bör 

hålla isär sitt eget känsloliv från elevens. För att klara detta bör läraren ägna sig åt självanalys 

och arbeta med sin egen person. Han nämner vidare att läraren behöver fortlöpande 

handledning och träning i hur den fungerar i olika situationer. Birnik hänvisar till Carlgren 

som pekar på vikten av att skilja på profession och person samt att läraren håller en viss 

distans till den egna personen. Samtidigt gör Birnik en poäng av att personligheten är en del 

av lärarens professionella jag. 

 

Colnerud (1995) belyser att det ibland för läraren kan uppstå integritetsfrågor där läraren blir 

osäker på hur mycket den ska lägga sig i och i olika avseenden påverka eleven. I hennes 

undersökning framkommer att lärare månar om eleverna och vill visa respekt för deras rätt till 

privatliv, självbestämmande och integritet. Hon beskriver relationen mellan lärare och elev 

som en institutionaliserad närhet vilken medför ett moraliskt ansvar. Hur långt en lärares 

ansvar sträcker sig kan ibland vara oklart.  

 

Att eleverna vistas i en trygg och trivsam miljö är en förutsättning för lärande menar Anne-

Marie Kveli (1993/1994). Elevernas resultat och trivsel är beroende av att en viss ordning och 

arbetsro upprättas. Klassens sociala samspel utgör på så sätt en viktig del av skolans innehåll.  

Hon tar upp att den faktor som är helt utslagsgivande för positivt samspel är lärarens känslor 

för och inställningar till eleverna. Läraren behöver trivas tillsammans med eleverna och vara 



 18 

intresserad av hur de har det både var och en och som klass. Det är nödvändigt att ett 

samarbetsförhållande som präglas av öppenhet, respekt och förtroende etableras.  

 

3.4 Makten att påverka 

Ett av Colneruds (1995) grundläggande antaganden är att människan är en reflekterande och 

icke-reflekterande varelse vilken till viss del medvetet styr sina handlingar samtidigt som hon 

även omedvetet styrs av sitt sociala sammanhang. Läraren kan således ses som ett handlande 

subjekt på samma gång som den är styrd av strukturella villkor. Hon menar att människan 

införlivar normer och spelar sociala normer. Det är människans medvetande som är avgörande 

för i vilken grad den kan välja sina handlingar. Utmaningen för en lärare är att bedöma hur 

den makt som har anförtrotts denne ska användas med elevernas bästa för ögonen belyser 

Bergem (2000). Han beskriver vidare att det finns en oskriven gräns som man inte bör 

överskrida och att den gränsen är inte klar eller synlig för någon. Det är läraren som måste 

vara lyhörd i sin relation med eleven och veta när den osynliga gränsen närmar sig och 

eventuellt överskrids. Det är viktigt att inse att alla som tilldelats makt kan frestas att 

missbruka den menar Bergem. 

 

Birnik (1998) poängterar att lärare ständigt påverkar och påverkas av relationerna till sina 

elever. Mötet mellan lärare och elev är en interpersonell relation. Han beskriver att i denna 

relation påverkas man i mötet med en annan individ samt att man i sin tur påverkar den andra 

tillbaka. Birnik menar att mötet mellan lärare och elev är speciellt eftersom att 

styrkeförhållandet i påverkansprocessen är ojämlikt därför att parterna i relationen har olika 

positioner. Det ligger hos läraren ett större ansvar för hur samspelet mellan läraren och eleven 

ska utformas. Colnerud (1995) anser att lärarens makt är legitimerad bland annat på grund av 

att den förväntas veta vad som är värdefullt att lära sig. Hon lyfter fram Strikes argumentation 

kring maktförhållandet mellan lärare och elev som visar att elever inte alltid har förmågan att 

förstå när de blir oetiskt behandlade och att de är maktlösa i skolan. Vidare belyses några 

områden där lärarens makt över eleverna blir påtaglig. Det rör sig exempelvis om 

betygsättning, bestraffning och beslutsfattande.  

 

Makt och maktlöshet är ett grundläggande tema i all diskussion om yrkesetik. I skolan är den 
maktrelationen tydlig; lärarna och vuxenvärlden har makt och barnen, som är tvungna att vara där, 
saknar egentlig makt. Det gör att det vilar ett stort ansvar på lärarna hur man hanterar den ojämlika 
maktrelationen och sin ställning som maktutövare (Arneberg 2002, s 31). 
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Bergem (2000) framhåller att lärarna har ett stort ansvar i att förmedla de värderingar och 

etiska normer som samhället vilar på och att visualisera dem för eleverna så att de aktivt kan 

ta till sig dem. Samtidigt ska lärare utmana och konfrontera elever med olika värde- och 

trosnormer för att ge dem möjlighet att jämföra dessa normer i relation med sina egna och 

med det hjälpa eleverna att få förståelse och tolerans för oliktänkande. Även om lärarna 

förmedlar det samhället står för har eleverna rätt att tänka och anse något annat. Lärarna ska 

aktivt medverka till att minska klyftorna mellan olika kulturella och religiösa motsättningar. I 

och med det blir lärarna deras vägledare och kunniga och de ses också som vuxna förebilder 

som eleverna kan identifiera sig med. För att klara denna uppgift krävs att lärarna 

medvetandegör sina egna värderingar för sig själva. Carlgren & Marton (2002) menar att 

relationerna mellan barn och vuxna hanteras på ett alltmer jämställt sätt och att detta får 

konsekvenser för lärarens etiska hållning. Läraren ska vara lyhörd för elevernas tankar och 

visa att de är intressanta och värdefulla. Detta för att utveckla deras egna självständiga och 

aktiva tankar. Detta ställs mot lärarens skyldighet att utveckla förmågan hos barnen att tänka 

på det sätt som stämmer med våra konventioner så att de lär sig det ”rätta”.  

 

Bergem (2002) menar att det är på gott och ont som läraren har möjlighet att påverka sina 

elever. Yrkets stora frihet får av läraren inte användas till att gynna särintressen eller 

avvikande åsikter (Kveli 1993/1994). Hans Bengtsson & Krister Svensson (2006) belyser ett 

fall där Högskoleverket stängt av en lärarstudent på grund av antidemokratiska åsikter. Enligt 

Colnerud (1995) pendlar relationen mellan lärare och elev mellan distans och närhet och hon 

belyser konflikten som kan uppstå när eleverna vill ha lärarens egen åsikt i vissa frågor. Hon 

menar att kravet på sanning kan hamna i konflikt med lärarens rätt till integritet. Det kan 

enligt Colnerud & Granström (2002) vara svårt att veta var gränsen för lärarens privata sfär 

ska dras. Läraren sammankopplar sin egen person så intimt med lärarrollen så det kan vara 

svårt att skilja på person och lärarroll. Det är på personligt burna egenskaper som läraren 

skapar sin yrkesroll. När det uppstår konflikt är det därför lätt för läraren att ta åt sig 

personligt för att personen är så sammankopplad med yrkesrollen och i detta sammanhang kan 

det vara svårt att handla professionellt, då det kan upplevas som en personlig attack. Lärarna 

ställer ofta stora krav på sig själva att vara goda förebilder vilka inte alltid går att leva upp till. 

Även Bergem (2000) skriver om att det är viktigt för lärare att agera som förebilder för 

eleverna. Han menar att det ligger en stor makt i vilken slags förebild de väljer att vara. 

Lärarna kan välja att förmedla vissa värderingar som de vill att eleverna ska anamma. 

Eleverna kan i sin tur välja att förkasta eller acceptera lärarens sätt att vara.   
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Colnerud (1995) belyser en studie av Jackson, Boostrom och Hansen där det framgår att lärare 

och skoladministratörer uppfattas vara ganska omedvetna om deras handlingars moraliska 

styrka. De menar att läraren i klassrummet skapar ett moraliskt klimat vilket är ett uttryck för 

lärarens egna individuella livsstil. Hon lyfter en annan studie av Campbell som visar på 

konflikten mellan lärarens moral och organisationens krav. I studien framgår risken för lärare 

att bli moraliskt avtrubbade. Campbell pekar på risken att lärare utför handlingar som mindre 

ser till elevens behov och istället mer till intressen hos skolsamhällets vuxna. Colnerud 

påpekar att läraren formar det moraliska klimatet som eleverna lever i samtidigt som läraren 

styrs av det kollegiala trycket och skolan som institution. Vidare kan detta leda till att läraren 

kompromissar med sina egna ideal. Bergem (2000) anser att det är viktigt för läraren att veta 

att dennes handlingar sätter spår i elevernas sinnen och vare sig utmaningen är stor eller liten 

kommer lärarens sätt att reagera och vara få konsekvenser för eleverna. 

 

3.5 Summering 

Vi har i denna del gett en historisk tillbakablick på hur skolans fostrande roll har förändrats.  

Relationen mellan lärare och elev har intensifierats och präglas idag mer av närhet än distans. 

Denna utveckling skapar en problematik kring lärarens förhållande till att vara personlig och 

privat. Läraren bör vara medveten om hur den förhåller sig till sina egna ställningstaganden då 

det hos läraren ligger en stor makt i att kunna påverka eleverna. 

 

4. Resultatredovisning 

Vi kommer att i denna del av uppsatsen redovisa vad som vi i förhållande till vårt syfte fann 

relevant i de tio intervjuerna. Studiens resultat består av tre delar. Först presenteras hur lärarna 

resonerar kring sin yrkesroll, sitt etiska ansvar samt hur de förhåller sig till gemensamma 

regler. Efter det redovisas lärarnas syn på personligt och privat samt hur de resonerar kring en 

eventuell gräns. Slutligen belyses respondenternas resonemang kring egna ställningstaganden 

när det gäller religion, politik och sexualitet.  

 

4.1 Lärares yrkesroll 

Under detta avsnitt kommer lärarnas uppfattningar om vad de anser det innebär att vara 

professionell lärare och hur de ser på sitt etiska ansvar att redovisas.  
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4.1.1 Professionell lärare 

När lärarna resonerade kring vad det innebär att vara professionell lärare framkom ganska 

varierade svar men även en del likheter. Till att börja med inledde flera med att säga att det 

var en svår fråga och att det innebär mycket att vara en professionell lärare. Det handlar om 

att se till olika delar och samtidigt också se till helheten vilket en lärare belyser i nedanstående 

utsaga. 

 

Det är en massa olika saker alltså i lärarrollen så ligger det ju liksom både… av den 

konventionella pedagogen… att lära ut är ju naturligtvis en viktig del i det man håller på med... 

lära barnen läsa och skriva, räkna och så där naturligtvis… sen är det ju lika mycket att vara en 

vuxen förebild på nåt sätt… att vara med i det här liksom att få barn att bli någon... där har jag en 

viktig roll eftersom jag träffar dom väldigt mycket… jag menar jag träffar ju dom mer än vad 

kanske deras föräldrar träffar dem... dom två bitarna går väl hand i hand tycker jag... för mig har 

det alltid varit så att det inte bara det här är rent pedagogiska att lära ut har väl liksom varit en bit i 

det hela men det är lika mycket att man jobbar med barn på nåt vis… hela den processen som det 

handlar om att delta i det livet som dom lever på nåt vis. 

 

Han pratar dels om det pedagogiska, att lära barnen läsa, skriva och räkna, dels om att vara en 

vuxen förebild. Dessa två dimensioner går hand i hand menar läraren och för honom handlar 

det om att arbeta med helheten när man är en professionell lärare. Några lärare tar upp vilket 

stort ansvar de har. Det kan gälla ansvar gentemot barnen, föräldrarna och arbetskamraterna. 

Att en professionell lärare arbetar med att försöka lyfta barnen så mycket möjligt och få dem 

att prestera i skolan anses också vara viktigt. Många av lärarna har uttryckt att deras roll är att 

få eleverna att lära, trivas och må bra i skolan så att barnen får en bra tid under åren de har 

ansvar för dem. En lärare tog bland annat upp att det handlar om att hålla ihop gruppen och se 

till att de har en bra arbetsmiljö så att de kan fungera socialt och emotionellt. 

 

Men det är ju ändå så att… det är ju… en av mina stora uppgifter i det hela… för jag menar barn 

som inte mår bra… som inte trivs… som inte fungerar i gruppen… dom lär sig heller inte 

någonting då… och det gäller ju att dom inte är rädda för varandra och så… det är viktigt. 

 

Något som återkom i svaren var att man som professionell lärare är genomtänkt. Många lärare 

förklarade detta som att man vet vad man pratar om, har syfte och mål med undervisningen 

samt att man alltid har en tanke med det man gör. En del pratade om att man måste våga ändra 

sig och inte bara säga att ”så här har jag alltid gjort”. En av lärarna är inne på det också men 
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hon pratar istället om att det handlar om att reflektera då hon anser att en professionell lärare 

alltid reflekterar. Hon menar att det handlar om att ställa sig själv frågor som ”hur gjorde jag 

idag och var det bra?” Hon tog upp att det också innebär att tänka på vad man säger och att 

man är efterklok så att man alltid kan göra bättre nästa gång. Läraren menar alltså att man inte 

ska fortsätta och gå på i gamla fotspår utan hela tiden reflektera över sig själv och sin 

undervisning. En annan lärare lyfter fram ytterligare en del i att vara professionell när hon 

säger att man ska se till varje barns behov och därmed inte bara de svaga utan även de starka 

eleverna. Sammantaget menar flera lärare att en professionell lärare vågar förnya och utveckla 

sig och sitt arbetssätt.  

 

4.1.2 Etiskt ansvar 

På frågan om hur lärarna ser på sitt etiska ansvar svarade många av lärarna att de ser sitt 

ansvar som antingen ganska stort, stort eller väldigt stort. En lärare uttryckte sig enligt 

följande:  

 

Det är ju ganska stort ändå för det handlar ju väldigt mycket om det här att få gruppen och 

fungera… få relationer mellan eleverna och fungera också… hur man är mot varandra och hur man 

gör och vad man säger och så här… så jag har ett ganska stort ansvar… och sen tycker jag väl att 

det ska delas med föräldrarna självklart då… men att det är ju ändå så att vi har dom ganska många 

timmar om dagen så jag sätter ju ganska stor prägel på barnens sätt och tänka… jag har ju världens 

chans om jag säger det då. 

 

När vi kom in på diskussioner kring hur de förhåller sig till skolans allmänna regler ansåg nio 

av de tio lärarna att man måste ställa sig bakom de regler som skolan har bestämt även om 

man inte riktigt helt själv står bakom dem. En lärare berättade att det finns regler som hon inte 

riktigt är med på och då händer det ibland att hon väljer att trotsa reglerna och istället handla 

utifrån vad hon själv anser vara bäst.  

 

Men däremot är det ju oerhört viktigt att är det en majoritet utav oss tycker på ett visst sätt så är det 

våldsamt viktigt att vi gör det tillsammans annars är det ju straffspark… då är vi ju dödens alltså… 

det för mig som lärare, som pedagog så är det ju oerhört viktigt att… och det tror jag man måste 

liksom… att ska det fungera så måste man göra så och då tror jag liksom att om man inte trivs med 

det så får man söka sig någon annanstans. 

 

En möjlighet som flera aktualiserade var att om det är någon regel som man ställer sig 

frågande till kan man ta upp den till diskussion med kollegorna. En av lärarna lyfter tanken 
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om att regler med jämna mellanrum måste omprövas eftersom de har formulerats utifrån vad 

som varit aktuellt vid en viss tidpunkt och sammanhang. Som exempel nämner hon regeln 

kring snöbollskastning. Hon menar att de elever som gick på skolan för några år sedan 

misskötte sig vilket resulterade i ett förbud och detta anser hon inte ska drabba de elever som 

går på skolan idag.  

 

Ja, men jag har ju haft det uppe till diskussion i personalgruppen men sen får man ju ändå stå 

bakom… tycker jag… det måste man ju också det tycker jag också är viktigt just att barnen ser att 

även att vi personal är eniga om en sak annars blir det ju väldigt tvetydigt då vet dom ju inte alls 

vad dom ska… följa och inte följa… ja, men den säger det och den säger det… jag menar det är 

jätteviktigt har man en regel så har man… då är det bara följa och se glad ut. 

 

Hon menar att om man har tagit upp till diskussion men ändå inte fått regeln omprövad får 

hon ändå förhålla sig till de regler som gäller. Hon ser att lärarnas enighet är viktig för att 

eleverna tydligt ska veta som gäller och att det väger tyngre än hennes egen åsikt i frågan.  

 

4.1.3 Summering 

Lärarnas svar var ganska olika på frågan om vad det innebär för dem att vara en professionell 

lärare. När vi har studerat varje lärares svar har vi sett att många ser att det ingår mycket i att 

vara en professionell lärare såsom att få barnen att lära, trivas och må bra i skolan. Frågan om 

hur de ser på sitt etiska ansvar gav eniga svar för de var överens om att deras ansvar är stort. 

När det gällde lärarnas resonemang kring skolans gemensamma regler visade det sig att 

nästan alla lärare ansåg att man måste rätta sig efter de beslutade reglerna även om man inte 

tyckte att alla var bra.  

 

4.2 Personligt och privat 

Alla intervjuade upplevde resonemanget kring personligt respektive privat som svårt. De 

tyckte det var problematiskt att göra en åtskillnad mellan begreppen personlig och privat och 

flera ansåg att de gick in i varandra.  

  

Jag tycker det är svårt att skilja på det men däremot vill man ju ha ett slags privatliv också och 

kanske inte dela med sig av precis allt… alltså barnen lär ju känna mig som privatperson också för 

jag är ju inte direkt någon annan person hemma mot vad jag är i skolan. 
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4.2.1 Personligt 

Lärarna var alla överens om att det är viktigt att vara personlig och genom att vara det delar 

man med sig av sina egna erfarenheter. Flera av de intervjuade lärarna använder sina egna 

erfarenheter som ett verktyg i skolarbetet, det vill säga som ett komplement till läromedlen.  

  

Det blir ju tråkigt om man bara står där och rabblar det som står i läroböcker alltså man måste ju ta 

från livet för att visa dem… det är ju ändå det man ska lära dom, att klara av livet liksom och då 

måste man visa det på nåt sätt. 

 

Det var bara en av de intervjuade som upplevde att hon själv var lite dålig på att dela med sig 

av sina egna erfarenheter. Hon gav exempel från hennes egen skolgång då hon minns att det 

var spännande och intressant när lärare berättade utifrån egna erfarenheter. Hennes 

funderingar kring varför hon inte är mer personlig/privat var att hon inte kände sig bekväm i 

det, men hon önskade att hon kunde vara mer personlig för att kunna bidra mer till barnens 

omvärldsuppfattning. 

 

Att höra saker från en vuxen som inte är i familjen det tror jag kan vara väldigt lärorikt alltså för 

det är ju som att läsa skönlitteratur… du kan lära dig väldigt mycket om den värld som finns runt 

omkring dig genom att läsa om andra människor och får vara med i andra människors berättelser 

och där skulle jag ju kunna dela med mig utan att det är några speciella saker… man behöver ju 

inte ha rest jorden runt… utan det kan ju vara vardagliga saker. 

 

Att lärarna kan bidra till barnens omvärldsuppfattning är något som de flesta intervjuade lyfte. 

Undervisningen skulle bli platt och intetsägande istället för levande om man inte berättade 

utifrån egna erfarenheter poängterade de. En av de intervjuade menade även att lärarens 

personlighet färgar klassen. Hon själv är spontan, glad och ganska högljudd och inte så noga 

med att barnen ska göra si eller så. Hon ser att barnen är likadana som henne det vill säga 

spontana och vågar säga saker. I andra klasser sitter barnen tyst och lugnt därför att läraren i 

den klassen har en annan personlighet och därmed ett annat arbetssätt.  

 

4.2.2 Gränsen 

Vi ser att lärarna resonerar lika när det gäller gränsen mellan det personliga och privata. Det 

finns ingen tydlig gräns som de kan berätta om utan det är mer en känsla om vad som är okej 

och inte okej att lämna ut av sig själv. Vidare menar de att det är upp till var och en att avgöra 

var gränsen går. 
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När man pratar och någon undrar saker där kan det vara svårt… ibland så känner man vill jag 

svara på det här eller inte… så börjar man undra på… ja, men varför gjorde jag inte det, det spelar 

väl ingen roll… ja, det är svårt. 

 

En av lärarna menar att de roligaste diskussionerna och mest spännande processerna uppstår 

när man är både personlig och privat. Han menar att det finns en oerhörd potential och en 

kraft i att man visar vem man är och inte väjer speciellt mycket för några frågeställningar. Att 

bjuda på sig själv är ett begrepp som återkommer hos de intervjuade. De anser att personlig 

måste man vara och rätt mycket privat också med eleverna. De delger allihop ganska mycket 

kring sina privatliv. Det kan vara om exempelvis sin familjesituation, egna barn, djur och 

fritidsintressen. En lärare menar att det är okej att lämna ut sådana saker om sig själv för att 

det är sådant som han vet om sina elever. De intervjuade har inte svårt att berätta om 

ovannämnda uppgifter om sitt liv men när det kommer till mer intima företeelser är det 

svårare. Den gränsen är olika för olika lärare. En lärare anser att ibland kan man hänvisa 

elever som ställer för närgångna frågor som känns alltför privata att de ska fråga mamma 

istället. En annan lärare tar också upp föräldrarna som en riktlinje för vad man kan lämna ut 

som lärare.  

  

...sen går det väl ändå en gräns där man kan säga ok den frågan… skulle du kunna säga den till 

mamma och pappa? Nä, det jag menar är att man hjälper dom att känna att man kan snacka om 

mycket men att det finns vissa saker som man inte bjussar på därför att man går över 

intimitetsgränsen så att säga… men det är relativt få saker som jag känner att det handlar om. 

 

En av de manliga intervjuade berättade att många barn har skilda föräldrar och de kanske inte 

träffar sin pappa så ofta. Då kan han många gånger få agera som en slags extrapappa eller 

”skolpappa” som han kallar det och i det förhållandet gäller det att tydligt visa var gränsen går 

och många gånger är det svårt. Han kan inte direkt säga var och hur hans gräns går utan det 

avgörs i de enskilda fallen men man får inte ta någon annans roll och med det menar han 

föräldrarnas. 

 

Barnen kanske inte har kontakt med sin pappa och då får man va lite skolpappa en kort stund och 

det kan jag ställa upp på men liksom där går gränsen… ja, men man får hålla det på en sån distans 

ändå så att det är en liten kram eller klapp på ryggen att man bryr sig om dem när de är i skolan 

men sen är mitt ansvar slut… på nåt sätt. 
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Några av de intervjuade tog upp en annan aspekt om gränsdragning. De diskuterade kring den 

fysiska gränsen. De tycker det är lättare att dra en tydlig gräns där. Flera belyser att det finns 

en del elever som är distanslösa och att de måste få hjälp med att känna var den gränsen går. 

En lärare tycker att det kan bli mycket kroppskontakt. Kramar och klapp på ryggen är okej 

men när de börjar klättra på ryggen eller brottas då måste man säga ifrån och vara tydlig med 

att det har gått för långt. Han säger att visst kan man brottas och busa men det måste vara på 

hans villkor, de kan inte hoppa på honom utan anledning men under ordnade former kan det 

vara acceptabelt. Barnen lär sig ganska snabbt när det är okej och inte okej menar han.  

 

Ytterligare en lärare är inne på detta då hon anser att krama barnen går bra men när en del 

barn vill pussas är gränsen nådd. En del barn pussar och kramar sina föräldrar hej då och har 

svårt att rent kroppskontaktmässigt dra en gräns mellan hem och skola och är väldigt 

närgångna.   

 

Jag kramar gärna barnen men sen när den här handen kommer och ska liksom känna efter… (visar 

med handen på bröstet) om det känns likadant som hemma hos mamma… då blir det dumt… där 

är det stopp… jag känner att den här fysiska gränsen är väldigt lätt att dra. 

  

En annan lärare berättar att han mådde väldigt dåligt en tid och det visade han sina kollegor 

men inte för barnen eftersom där gick hans gräns. Han ville inte visa sig sårbar och ledsen 

eller till och med gråta inför dem. Det kan vara ett dilemma i den här yrkesrollen menar han 

och berättar att hans kvinnliga kollegor ibland gråter inför barnen och att det i vissa fall kan 

generera en positiv förändring av situationen. Det var på grund av eleverna som han mådde 

dåligt men att visa det för dem innebar för honom en stor rädsla att känna sig utelämnad. Han 

menade att han måste hålla uppe någon slags gard inför eleverna och beskriver det som det 

svåraste han har varit med om. 

 

Det kanske är manligt och kvinnligt för där har man en orättvisa att en man bryter ihop och liksom 

blir ledsen och börjar gråta är rätt ovanligt så att säga… för det händer ju ibland att tjejerna liksom 

gör det och det blir ju oftast en väldigt bra effekt […] och det leder ju oftast till att dom faktiskt 

hamnar i en reflektion över vad dom gjorde… det är ju en rätt intressant grej egentligen… jag är 

inte ett dugg rädd för att gråta sådär egentligen. 

 

Ett återkommande perspektiv hos några av de intervjuade är att gruppen eller klassen har 

betydelse för hur personlig eller privat man kan vara. Ett accepterande klimat och öppet 
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förhållningssätt bidrar till att man kan vara mer personlig och privat. En av lärarna upplever 

att hon har en ”jättegullig” klass och hon liknar klassrumsklimatet med en ”storfamilj”. En 

lärare menar att i en bråkig och högljudd klass glömmer man lätt bort sig och säger taskiga 

saker och det kanske är en extrem hierarki så att han som lärare hela tiden får sätta gränser. 

Då kan det vara lätt som lärare att hamna i en roll som man egentligen inte trivs i och då orkar 

man inte dela med sig av sig själv lika mycket. Om han har en grupp som är mysig och 

harmonisk då kan han prata om allt och känna sig trygg med att det inte händer någonting, 

men när han har en stökig grupp får han slita och vara arg för det mesta. Då blir han lite 

försiktigare med att delge vissa saker om sig själv. Han menar att det beror på vilka krafter 

som råder i den grupp man arbetar med. 

 

Flera av de intervjuade bor i samma område som de arbetar i. Här dras en gräns mellan det 

personliga och privata. Ibland kommer barn efter skolan och ringer på men de blir avvisade 

vänligt men bestämt. De anser att när skoldagen är slut tar privatlivet vid och att eleverna 

träffar man i skolan och inte i hemmet. En lärare berättar att hon har bjudit hem alla elever 

någon gång i samband med avslutning men att då har hon valt det själv. En annan tydlig gräns 

som flera av de intervjuade belyste var om man skulle lämna ut telefonnumret hem eller inte. 

De flesta gjorde inte det utan kunde endast nås på skolan. De menade att någonstans måste 

man få ta igen sig och samla krafter utan att det finns en risk för att bli indragen i arbetslivet 

efter arbetstiden.  

 

Jag tror det är viktigt att man får ha distans till barnen… om de skulle ringa hem till mig på 

kvällarna bara för att prata så kanske jag skulle säga… att det där får vi ta på skolan liksom för 

man vill ju ändå ha nån slags möjlighet att vila upp sig för det är ett ganska krävande yrke 

mentalt… man behöver tid att vila. 

 

En lärare som har jobbat länge inom skolan hade däremot en annan uppfattning. Hon tyckte 

att det var viktigt att alltid kunna vara tillgänglig därför lämnade hon ut hemnumret.  

 

Det är inte så många som ringer hem längre nu när barnen är på fritids… men är det så att de gör 

det så ska de bli välkomnade utav mig för då behöver de ringa… jag tror inte någon missbrukar 

det… jag behöver inte vara någon som bara finns i skolan… utan de vet att de kan nå mig. 
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4.2.3 Privat 

Det är ingen av de intervjuade som anser att de har varit för privata med sina elever men 

däremot har det hänt i relationen till föräldrarna. En lärare berättar att det kan vara besvärligt 

när man går på fest om det är föräldrar där för då kan det vara svårt att vara som man är 

privat. Det är flera som möter föräldrar på offentliga platser som i motionsspår och affärer. 

Det är inte ovanligt att föräldrarna vill prata om sitt barns utveckling och då gäller det för 

läraren att kunna hålla en professionell distans och be dem återkomma på skoltid. En lärare 

nämner också utvecklingssamtalet som en potentiell arena där det lätt kan bli för privat.  

 

Ja, det har jag gjort… med föräldrar… alltså det är då jag har lärt mig allt och det är då jag har gått 

hem och tänkt att sa jag för mycket, jag kanske inte skulle ha… och det är nästan alltid när man 

börjar prata om hur det är med andra elever… jag är inte alltid nöjd med mig själv… det är jag inte 

[…] men jag lär mig ju hela tiden och jag blir bättre och bättre. 

 

Flera av de intervjuade berättar om andra lärare som de anser har varit för privata med sina 

elever exempelvis när de har pratat om sina skilsmässor, missfall, självmord och någon hade 

tagit barnen till hjälp med att sluta röka. De flesta av de intervjuade vet när gränsen är nådd 

och om man har gått för långt det vill säga lämnat ut för mycket om sig själv så att det kan bli 

problematiskt. Ett dilemma med att skilja på det personliga och privata kan vara det som en 

annan lärare berättade om när man har en bekants barn i sin klass. Han tyckte det kändes lite 

problematiskt eftersom det kan vara svårt att både ha en skolrelation och en privat relation. 

Han vet inte om föräldrarna tycker att det är ett problem men däremot tycker han själv det.  

  

Jag tycker det är problematiskt… jag vet inte hur de ser på det… det har vi inte pratat om faktiskt 

alltså mamman och pappan i det här fallet… nej, dom kanske tycker det är jobbigt också… det är 

inte helt omöjligt... jag kanske får reda på saker som dom inte tror att jag skulle få reda på. 

 

I skolan uppstår hela tiden frågor som man får ta ställning kring. En lärare berättade att hon 

har fått frågor om bland annat hennes erfarenheter av alkohol.  

 

Dom kan fråga om du har varit full nån gång och bla bla… ja, det har jag… jaha, hur mycket drack 

du då? …ja, men det är väl inte intressant liksom såna grejer men det tror jag är sånt som blir så 

väldigt nära en själv… sen kan jag berätta om min familj det har jag inga problem med… men jag 

kanske inte berättar om alla saker som jag och min familj gör det är ju vårt liksom…det är ju en 

ganska tajt gräns. 
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Samma lärare lyfter att det faktiskt kan vara positivt att vara för privat. I den klassen hon har 

är det flera barn som förlorat en förälder och det har hon också gjort. Genom att de delar den 

erfarenheten har barnen vågat prata och bearbeta det med henne. Även klasskamrater som 

kanske inte vågar fråga sina kompisar har ställt sina frågor till läraren och på så sätt har 

hennes egna erfarenheter bidragit till en bättre förståelse bland klasskamraterna. 

 

4.2.4 Summering 

Alla intervjuade har en gräns för när det blir för privat men de har svårt att konkretisera den. 

De är förhållandevis öppna för frågeställningar som uppkommer men när det kommer för nära 

in på dem själva och det blir för intimt är gränsen nådd. En lärare poängterade att hon nog var 

ganska trygg i hur mycket hon lämnar ut och var hon har sin gräns. Ett stort antal av lärarna 

delade uppfattningen att det är viktigt att man som lärare kan bjuda på sig själv även om det 

finns en gräns för hur mycket. De menar att varje lärare själv får bestämma var denna gräns 

går.  

 

4.3 Egna ställningstaganden 

Vi kommer här att presentera det som framkom när vi frågade lärarna om hur de ansåg att 

lärare ska förhålla sig till sina egna ställningstaganden när det gäller religion, politik och 

sexualitet. Varje område behandlas under en egen rubrik.  

 

4.3.1 Religion 

Nio av tio lärare menar att de känner att de kan delge eleverna sin trosuppfattning, men några 

av dem är lite mer återhållsamma. Hur mycket och vad man berättar beror på gruppen och 

situationen. En lärare menade att om barnen frågar måste hon berätta för att annars skulle det 

vara detsamma som att ljuga för dem. En annan uttryckte det som att ”det blir så jönsigt om 

man säger att det där vill jag inte svara på”. Flera lärare betonar att alla ska få tycka och tro 

vad de vill och att man som lärare måste värna om att eleverna respekterar varandras olika 

trosuppfattningar. Den läraren som ansåg att hon inte vill dela med sig av sin tro resonerade 

enligt följande: 

 

Som de här små barnen… det blir ju mer… det kanske blir det här om och tro på gud och så 

vidare… då säger jag att det måste var och en få tro som den vill och en del tror… jag menar vi har 

ju muslimer och vi har ju kristna vi har… det måste var och en få bilda sig en uppfattning om sig 

själv och jag drar inte in mig i det hela utan frågar dom… vad tror du… var och en får tro som den 

vill. 
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Flera lärare var medvetna om risken att eleverna skulle påverkas i en särskild riktning om de 

skulle dela med sig av vad de själva tänkte kring religion. De såg hellre att eleverna själva får 

skapa sig en uppfattning utan alltför stor påverkan av lärarens eget ställningstagande.  

 

Man ska ju inte påverka eleverna i någon riktning egentligen… och om man då har en bra relation 

så börjar man säga att man tror på ett visst sätt då är risken stor eller chansen stor att man påverkar 

dom på nåt sätt… det ska man ju helst inte göra utan de ska få bilda egna uppfattningar… så därför 

ska man nog vara lite försiktig med att dela med sig av för mycket av sitt eget sina innersta tankar 

och funderingar.  

 

Hur tillåtande klimatet är på en skola kan ha stor betydelse för om läraren väljer att berätta om 

sin tro. En av lärarna beskriver hur det på en skola blev nästintill omöjligt att dela med sig och 

diskutera kring sådana frågor.  

 

För något år sedan så jobbade jag på andra sidan skogen i en skola… och där hade de väldigt 

många olika religioner och dom höll ju inte alls med varandra […] och dom (barnen) talade ju 

alltid om det hemma att nu har dom pratat om det här och det här och då fick man ju föräldrarna på 

sig direkt… så det vart ju en jättekomplicerad grej… även själva religionsundervisningen i 

skolan… och där var man jättenoga med att inte ta ställning. 

 

Hon berättade vidare om en kollega som hade råkat berätta vad han trodde på och det startade 

en stor diskussion på skolan och hon menade att han nästan blev utsatt av eleverna eftersom 

de var på honom hela tiden.  

 

4.3.2 Politik 

När det gällde frågor kring politiska ställningstaganden var lärarna relativt eniga om att det 

hade barnen inte med att göra. Lärarna för de yngre skolbarnen såg politik som ett mindre 

problem eftersom att eleverna i den åldern fortfarande var så pass omedvetna om sådana 

frågor. Flera lärare hänvisade till rätten att hålla hemligt vad man röstar på och menade att 

man genom att inte berätta för klassen visade på hur det fungerar i landet i stort och att 

eleverna på så sätt får lära sig att man inte behöver berätta. Dock fanns det några lärare som 

ansåg att man visst kunde berätta vad man röstar på men poängterade samtidigt att man för 

den skull inte får propagera för den åsikten.  

 

Jag ska inte pådyvla barnen någonting [...] om jag skulle stå här och säga att jag var 
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Sverigedemokrat... jag tycker inte att vi ska ha så mycket invandrare här och man... det ska vara si 

och så... alltså... då skulle jag verkligen... nej, där går gränsen... för det är inte mitt uppdrag... men 

däremot så ska dom ju kunna känna att man får ifrågasätta och att man får... ja... att lära dom tänka 

själva... välja... att vi har rätt att tycka. 

 

En av lärarna betonade vikten av att man som lärare måste kunna hålla isär vad man själv tror 

på och vad som är det ”rätta”. Flera menade att det fanns en risk att man påverkade barnen för 

mycket om man berättade vad man röstade på. En annan lyfte att barnen för det mesta tycker 

som sina föräldrar men hon var väl medveten om att fröken också står ganska högt upp på 

listan.  

 

Det är ju så här att hur du än gör så skiner det ju igenom… sen får du ju ändå försöka… du ska ju 

aldrig tro att du kan vara helt neutral… för det kan man inte… nej… men däremot så kan man ju 

aldrig liksom pracka på eller försöka och liksom ta fram det... utan man försöker hålla sig så 

neutral som möjligt... men man vet ändå att jag påverkar dom med allt jag säger och allt jag gör 

men så får jag vara noga med hur jag säger så jag inte extra vinklar det till min åsikt. 

 

Hur mycket man kände att man kunde lämna ut menade lärarna berodde på hur trygg man 

kände sig med kollegor och föräldrar. På en mångkulturell skola fick en lärare rådet att inte 

delge sina politiska ställningstaganden överhuvudtaget. Hon berättade att hennes tidigare 

arbetskollegor på den skolan fått problem när de lämnat ut för mycket och att det hade blivit 

en ”jättestor grej av minsta sak”. Detta till skillnad från den mer homogena skola som hon nu 

arbetade på där hon ansåg att det inte spelade någon roll om man berättade. Ett liknande 

resonemang fördes av en annan lärare.  

 

Alltså… jag har ju alltid hört hemma på vänsterkanten… eh… det har jag nog egentligen aldrig 

bangat för att berätta […] där kan man ju ibland hamna i det där att man känner att man kanske är 

lite försiktig, men det är kanske mer mot föräldrar [...] jag menar några år när jag demonstrerade så 

kunde man ju ibland ha lite grann i ryggen det där liksom att… det kunde kännas att... jag undrar 

vilka som står och tittar på nu och så där va… men ändå har jag varit lyckligt lottad här alltså... det 

har ändå varit väldigt mycket föräldrar som jag vet tycker likadant. 

 

En annan fråga där meningarna var delade var kring lärarnas ekonomi. En av lärarna ansåg att 

hon inte ville lämna ut vad hon hade för lön till eleverna eftersom hon tyckte att det hade de 

inte något med att göra. En annan lärare var av motsatt uppfattning och menade att det kunde 

vara bra för eleverna att få en uppfattning om vad en lärare tjänar i jämförelse med deras 

föräldrar. Han menade att han inte hade några ”skrupler” kring detta och såg det som en 
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ideologisk handling.  

 

4.3.3 Sexualitet 

Gällande frågor om sexualitet resonerade lärarna kring huruvida lärare bör lämna ut 

information om sin egen sexualitet till barnen eller inte. Det var främst de lärare som arbetade 

med de lite äldre barnen, skolår 4-6, som tog upp och diskuterade frågan kring sex och 

samlevnad. De var alla eniga om att gränsen för det privata var svår att dra eftersom ämnet är 

starkt förknippat med den privata sfären. Flera lärare var eniga om att de tyckte det var okej 

att prata om sex i allmänhet, men att de inte vill lämna ut sig själva eller sin familj på det 

planet och att de där satte en gräns. 

 

Ska jag ta det som står i läroboken eller ska jag prata efter eget huvud... hm... det är svårt för man 

vill ju inte lämna ut sig och sin familj heller [...] om man pratar om årskurs fem då dom har ju inga 

erfarenheter dom vet ingenting och när dom frågar nåt hur är det… om man ja… hur känns det och 

så här… och just berätta hur det känns det är ju väldigt svårt och då måste man nästan utgå från 

hur man känner själv och då blir det svårt… ska jag berätta hur jag känner... nja, kanske inte ska 

det… för det dyker alltid upp frågor och då måste man kanske ha ett bra svar och det har man 

kanske inte alltid på såna saker och då vill man inte lämna ut sig heller kanske… så det kan vara 

lite dilemma… det kan vara lite svårt och då vill man väl vara lite privat. 

 

En av lärarna nämnde att hon själv hade erfarenhet av en biologilärare som talade öppet om 

sitt sexliv med eleverna och det tyckte hon inte att man skulle göra eftersom det i hennes ögon 

var alldeles för privat. En av lärarna hänvisade till läroplanen och hävdade att man som lärare 

egentligen ska kunna ha vilken typ av livsåskådning som helst men att man inte får påverka 

barnen i eget syfte. När det gällde diskussionen kring sexuell läggning ansåg han att det gäller 

att vara försiktig med vad man säger eftersom det är känsligt då många har olika uppfattningar 

i frågan. Flertalet nämnde att de troligtvis inte hade berättat för barnen om de hade varit 

homo- eller bisexuella. Anledningarna till att flertalet av lärarna inte skulle berätta om sin 

sexuella läggning är flera. Det uttrycks en rädsla för att det skulle komma att påverka deras 

arbetssituation. Samtidigt resonerade de att man som lärare måste kunna känna av i 

barngruppen om de är redo att hantera informationen på ett bra sätt och dessutom vara 

medveten om att det även har betydelse för om man berättar eller inte.  

 

Det är väl upp till var och en kan jag tycka alltså det är inget att hymla med... fast det är klart det 

beror väl på var man jobbar det kan väl påverka ens arbetssituation och om man skulle vara 
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homosexuell till exempel eller... fast jag skulle kanske inte berätta om jag var bisexuell [...] svårt 

att tänka när man inte är det... fast det måste man väl känna av lite också vad det är för barn man 

har och kan dom ta det och eller hur? [...] det är ju olika beroende på situationen. 

 

En av lärarna menade att man måste ta hänsyn till mognaden och tryggheten i den grupp man 

arbetar med för annars finns risken att det blir fel när man diskuterar värderingsfrågor. Han 

berättade att han har ett homosexuellt syskon och att han därför tar väldigt illa vid sig när han 

hör eleverna kränka varandra med ord som anspelar på homosexualitet. Eftersom att frågan 

ligger honom så nära blir den laddad och han har valt att inte lämna ut sitt syskon.  

 

Alltså jag snackar för jag blir alltid förbannad när det liksom dyker upp den typen av kommentarer 

så då jobbar jag alltid utifrån det här att… vadå, du har ingen aning när du blir äldre om du 

kommer att ha en vän som är homosexuell […] där går en gräns för mig […] det är ändå 

fortfarande en tabufråga liksom för många och det är en sån här sak som jag inte känner mig 

tillräckligt trygg med att liksom gå ut med därför att jag vet inte vad som händer… hur det 

kommer tillbaks på för sätt […] för väldigt många är det ju fortfarande en laddad fråga bland 

ungarna… så kan jag ibland gå och grunna på den… alltså i en väldigt trygg grupp så tror jag nog 

till och med att jag skulle våga göra det och att det skulle kunna generera en väldigt god kraft. 

 

En annan lärare menade att det har betydelse vilken skola som det handlar om, vilket klimat 

och vilka normer som råder där. Hon jämförde två skolor som hon arbetat på varav den ena 

hade en större kulturell mångfald än den andra och menade att hon i skolan med den 

kulturella mångfalden inte skulle välja att vara öppen med sin läggning. En annan 

återkommande anledning som lärarna uppgav var oron för hur föräldrar skulle hantera frågan. 

 

Om dom skulle fråga mig till exempel vad jag har för sexuell läggning... ja... det skulle jag nog 

inte lämna ut […] även om det inte var hemligt så skulle jag inte vilja hamna i den situationen att 

det blir en diskussion eller att man på nåt vis blir trängd... för dom här människorna finns ju 

runtomkring... som inte accepterar och det finns föräldrar som inte accepterar och då skulle jag 

inte lägga fram det för att skapa en sån situation... det skulle jag absolut inte göra... för barnen 

kanske inte har den uppfattningen... men hemma har man en uppfattning. 

 

Samma lärare lyfte också frågan utifrån barnets vinkel och menade att hon inte vill försätta 

barnet i en sådan situation där barnet riskerar att hamna i kläm mellan föräldrarnas och 

skolans värderingar. Hon uttryckte att hon inte skulle vilja bidra till att barnet får en negativ 

bild av sina föräldrar. 
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Om jag till exempel skulle gå ut med att jag var homosexuell så skulle jag kunna hamna i ett 

väldigt dilemma att föräldrar... att små barn går hit och säger... min pappa tycker att man är sjuk 

till exempel... alltså då hamnar jag i en konstig sits att då ska jag säga någonting konstigt om 

pappa... för att han inte är tillräckligt... öppen... nej, det tror jag skulle kännas svårt faktiskt. 

 

Samtliga intervjuade var eniga om att de troligtvis inte skulle berätta för barnen om de var 

homosexuella, men det var ingen som såg något problem med att delge barnen information 

angående deras familjeförhållanden. En av lärarna menade att det till och med kan vara en 

fördel att hon talar om för eleverna att hon har man och barn därför att det kan hjälpa till att 

skapa en relation till eleverna.  

 

4.3.4 Summering 

Vi har nu redovisat hur lärarna resonerar kring egna ställningstaganden angående religion, 

politik och sexualitet. Nästan alla lärare menade att de kunde delge eleverna sin 

trosuppfattning men om eleverna skulle fråga dem om var de står politiskt blev det känsligare. 

Många lärare ansåg att deras politiska ställningstagande har eleverna inte med att göra. De av 

lärarna som skulle delge sitt politiska ställningstagande påpekade dock att man inte får 

propagera för det. När det gällde sexualitet var lärarna överens om att det tillhörde privatlivet, 

men de tyckte att de kunde berätta om sina familjeförhållanden.  

 

5. Analysdiskussion 

I denna analysdiskussion knyter vi samman bakgrunden och resultatredovisningen med våra 

egna slutsatser. Även om det i undersökningen framkom många aspekter läggs fokus på det 

för oss mest intresseväckande. Vi kommer att lyfta nya frågor som har väckts under arbetets 

gång och som skulle kunna ligga till grund för framtida forskning.  

 

För att få en djupare förståelse för hur komplex lärarrollen kan vara lyfte vi inledningsvis en 

historisk aspekt på skolans fostransroll. I skolan finns djupt rotade traditioner när det gäller 

normer och värderingar och dessa kan vara svåra att förändra. Från att dessa normer har 

präglats av kristen etik ser vi att ansvaret alltmer överförs till den enskilda läraren. Lärarens 

relation till eleverna är idag mer gränslös och intensifierad än förr vilket ställer nya krav på 

läraren. Idag är det en förutsättning att man som lärare bjuder på sig själv vilket flera av de 

intervjuade lärarna vittnar om. Skolan är som tidigare har konstaterats en viktig arena 

eftersom det är där vi formar vår världsbild och lägger grunden för våra demokratiska 
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värderingar, vilka blir avgörande för hur man senare kommer att fungera i samhället. Som 

tidigare nämnts har läraren en makt både på gott och ont att påverka eleverna i deras 

utveckling mot att bli självständiga individer. Detta medför precis som Colnerud (1995) 

uttrycker ett stort ansvar hos läraren att tolka sina etiska skyldigheter på rätt sätt. Beträffande 

etiska överväganden fann vi det intressant att olika faktorer spelar roll för hur personlig eller 

hur privat man kan vara. Det visade sig att tryggheten i gruppen, barnens ålder och förmåga 

att förstå samt vilket klimat som råder på skolan har betydelse för hur lärarna väljer att agera i 

olika situationer. Det är kollegornas men framförallt föräldrarnas åsikter och förväntningar 

som spelade en stor roll för hur läraren valde att agera. Vi förmodar att det finns ytterligare 

faktorer som spelar in men det var främst dessa anledningar som lärarna aktualiserade. 

 

Att läraryrket fortfarande betraktas som en semiprofession kan enligt oss ha ett samband med 

att yrken där mänskliga relationer står i fokus inte tillskrivs samma status som andra 

professioner. Hur länge ska läraryrkets professionaliseringsprocess pågå och är det ett mål att 

räknas till de professionella? Vad vinner och vad förlorar vi på en professionalisering? Många 

lärare i vår studie tog upp att en professionell lärare ser till att eleverna lär, trivs och mår bra. 

Ett fåtal nämnde att en professionell lärare är genomtänkt och alltid reflekterar över sig själv 

och sin undervisning.  

 

Det har synliggjorts för oss genom våra intervjusvar att lärare ställs inför många etiska 

situationer under en dag i skolan. Hur man hanterar och handlar i dessa verkar vara varje 

lärares enskilda ansvar. Alexandersson (2004) menar att man alltmer måste använda sitt 

praktiska förnuft för att avgöra hur man ska handla. För oss känns det som ett stort ansvar 

men samtidigt som ett förtroende för att vi som lärare kan handla etiskt riktigt. Vi kan se att 

de yrkesetiska riktlinjerna som finns endast ger en allmänt hållen riktlinje så därför blir det en 

tolkningsfråga för varje lärare och Bergem (2002) menar att lärarna även behöver utveckla en 

yrkesetisk kompetens. Många av våra intervjuade ansåg att denna kompetens skaffas genom 

yrkeserfarenhet men också genom livserfarenhet. En lärare poängterar att det är genom 

misstag som man lär sig. Vems ansvar är det att läraren utvecklar en yrkesetisk kompetens? 

Ligger ansvaret på skolan, läraren eller på dem båda?  

 

Lärarna var samstämmiga i att deras etiska ansvar är stort. Flera menade att de hade ett ansvar 

att vara en förebild för eleverna. Vi frågar oss om vad detta egentligen innebär? Är det läraren 

själv som avgör vad som räknas till det ansvaret? Det är flera författare som belyser relationen 
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mellan lärare och elev. Exempelvis tar Birnik (1998) upp att relationen är speciell i och med 

att parterna har olika positioner. Colnerud & Granström (2002) tar upp två aspekter på 

lärarnas etiska ansvar gentemot eleverna. Den ena aspekten är att bemöta eleven och den 

andra handlar om innehållet i det som eleverna lär sig. Vi vill i detta sammanhang hänvisa till 

citatet i inledningen som påvisade att i varje mänskligt möte bär vi den andra människans 

möjligheter i våra händer, vilket innebär att lärare har ansvar för elevernas liv. Detta kan i sin 

tur kopplas till fostransuppdraget som går ut på att barnen ska möta det föredömliga i skolan 

för att kunna bli demokratiska och rättvisa samhällsmedborgare (Carlgren 1998/2003). Vi 

menar att detta bland annat går ut på att läraren tar sitt etiska ansvar på allvar.  

 

John M Steinberg (1994) tar upp några områden som är typiska angående känslor, värderingar 

och handlingar. I ett av områdena ingår regler. Vi trodde att alla lärarna skulle ställa sig 

bakom de regler som skolan har beslutat fastän de inte håller med dem fullt ut. Vi blev 

därmed förvånade över att en av lärarna ibland väljer att handla utifrån sin egen ståndpunkt 

framför skolans bestämda regel. Carlgren menar att det är av vikt att skilja på profession och 

person och att läraren håller en viss distans till den egna personen (Birnik 1998). Detta kan 

enligt vår mening innebära att i skolan har man en roll och om man själv tycker något annat 

gällande regler får det träda åt sidan och ge företräde till reglerna som är beslutade 

gemensamt. Colnerud (1995) menar att läraren styrs av det kollegiala trycket och skolan som 

institution, vilket kan leda till att läraren kan kompromissa med egna ideal. Vi ser att lärarna 

ibland gör detta när en regel grundats på ett majoritetsbeslut. Några lärare nämner möjligheten 

att diskutera vilket även Steinberg tar upp då han menar att man kan hjälpa varandra att 

främja medvetna val genom att diskutera och fundera.     

 

Lindqvist (2004) beskriver att lärarens arbete har förändrats och att gränserna mellan arbete 

och fritid mer eller mindre har lösts upp. De intervjuade upplevde det svårt att göra en 

skillnad mellan personligt och privat och en lärare lyfte att även om barnen lär känna dem 

som privatpersoner är det viktigt att ha ett privatliv. Att det kan vara svårt att veta var gränsen 

för lärarens privata sfär går är en aspekt som både de intervjuade och Colnerud & Granström 

(2002) tog upp. Flera lärare lyfter att lärarens roll och egna person är nära ihopkopplade och 

därför kan det vara problematiskt att inte kunna träda ur rollen som lärare, vilket även 

Colnerud & Granström belyser. Särskilt problematiskt kan det enligt lärarna vara när man bor 

och arbetar på samma ställe och om föräldrar eller elever råkar träffa läraren utanför skoltid.  
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Att lärare alltmer får kompensera för bristande vuxenkontakt är något både Bergem (2002) 

och de intervjuade klargjorde. Att agera skolpappa en stund i skolan kunde en av lärarna ställa 

upp på men sedan var ansvaret slut. Vi anser att man måste ha en social sensitivitet för att i 

varje situation veta när gränsen är nådd så att inte eleven kan missuppfatta engagemanget som 

något annat än läraransvar. Colnerud & Granström (2002) poängterar att läraren inte kan 

upprätthålla en stor social distans som andra professionella yrkesutövare för att många lärare 

har en ambition att komma eleverna nära och förstå dem och deras behov. Det kan vi hålla 

med om men det måste vara svårt att i varje situation avgöra hur nära man kan komma för att 

inte komma för nära. Detta i enlighet med det som Colnerud (1995) betonar att det kan uppstå 

integritetsfrågor där läraren blir osäker på hur mycket man ska lägga sig i och i olika 

avseenden påverka eleven. Det gäller att ha respekt för deras privatliv och integritet menar 

hon. Hur långt lärarens ansvar stäcker sig kan ibland vara oklart och det har de intervjuade 

poängterat. Giota (2004) belyser det som viktigt att man har förståelse för varandra, tar 

hänsyn och respekterar varandras behov och känslor i en social relation. En lärare lyfte att hon 

inte ville utsätta barnet för att hamna i kläm mellan sin förälders åsikt och hennes och skolans 

värderingar. Hon resonerar i likhet med Orlenius & Bigsten (2006) som menar att barnets 

bästa alltid måste vara i fokus. Vad vi frågar oss är vad som i detta fall väger tyngst? Hur 

förhåller man sig som lärare neutral i en värdeladdad fråga som strider mot värdegrunden? 

Vad får det för konsekvenser?  

 

Gränsen mellan det personliga och privata är en ytterst fin linje att balansera. Att vara 

personlig och dela med sig av sina erfarenheter och värderingar är ett sätt att bygga en relation 

med en annan människa. Genom att öppna sig själv kan man visa att man förstår barnet vilket 

en av lärarna gjorde när hon delade med sig sin erfarenhet av att förlora en förälder. Vi tolkar 

lärarnas svar som att det mest privata väljer man vem man involverar i och att det inte får 

kännas naket och sårbart samt att den gränsen är upp till var och en. De tycker att det är okej 

så länge man själv inte mår dåligt av det eller att det får negativa konsekvenser för barnen. 

Lärarna påvisar trots svårigheter att en tydlig gräns för den privata sfären går vid deras hem 

och arbetstidens slut.  

 

Något som var en ny tanke för oss var den fysiska gränsen som flera lärare pratade om. Den 

gränsen hade vi inte tänkt på innan och det var en intressant aspekt. Två av lärarna menade att 

det var lättare att dra en fysisk gräns jämfört med en psykisk gräns. Vi ser att den fysiska 

gränsen kan ha flera dimensioner och vi vill här räkna in läraren som kände att han inte kunde 
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gråta inför sin klass. Att hålla masken inför sina elever beskrev han som det svårast han hade 

gjort. Vad hade hänt om han visat sina elever att han mådde dåligt när det ändå var på grund 

av dem? Det hade kanske varit bra att läraren visade sig ledsen för eleverna så de kunde förstå 

att gränsen var nådd och att de gjort honom ledsen. Kanske hade barnen förstått honom om 

tårarna kommit. Lärarens handlande är i enighet med Birnik (1998) som anser att det är 

viktigt att hålla isär sitt eget känsloliv från elevens. Flera forskare belyser vikten av att hålla 

distans och att skilja på profession och person samtidigt som vikten av att vara personlig 

poängteras. Hur går detta ihop? 

 

En av lärarna menade att lärarens personlighet färgar klassen, exempelvis om läraren är lugn 

blir klassen därefter. Vi funderar på om man skulle kunna dra parallellen att detsamma borde 

gälla med attityder? Som en annan lärare påpekade finns det en potential och en kraft i att 

berätta saker, i att bjuda på sig själv. Men vad har egentligen läraren för skyldigheter när det 

gäller resonerandet kring attityder och ställningstaganden? Bergem (2004) menar att elever 

önskar sig engagerade lärare. Vi frågar oss om man kan vara en engagerad lärare samtidigt 

som man är neutral? Bygger inte engagemang på att man vill saker och har en strävan efter 

förändring? Är det inte så att våra ställningstaganden är själva drivkraften för engagemanget?  

 

Det var av vikt hos de intervjuade lärarna att barnen skulle känna sig fria att bilda sin egen 

uppfattning kring religion. Lärarna ville i minsta möjliga mån påverka elevernas 

trosuppfattning vilket är helt i linje med de yrkesetiska riktlinjerna. Ändå kände de flesta att 

de kunde berätta för eleverna om vad de själva trodde på, vilket enligt oss borde innebära att 

de inte såg någon fara i att detta skulle påverka eleverna. En lärare tyckte det kändes fånigt att 

inte berätta om sin tro och en annan lärare menade att det skulle kännas som om hon ljög ifall 

hon inte berättade för eleverna. Här kan vi se att lärarens rätt till integritet ställs i konflikt med 

kravet att berätta sanningen, vilket även Colnerud (1995) belyser. Att läraren kände det fånigt 

att inte berätta tolkar vi som att hon inte hade något som talade mot att göra det eftersom hon 

kände sig trygg på skolan där hon arbetade. Däremot tror vi att hon kanske hade funnit det 

mer problematiskt att berätta på den skola där den kulturella mångfalden var större och frågor 

av sådan karaktär lätt tenderade att bli konfliktladdade.  

 

Skolans läroplan vilar på en demokratisk värdegrund vilken alla lärare är ålagda att följa. När 

det gällde politiska ställningstaganden var det för lärarna överlag en betydligt känsligare fråga 

till skillnad från den kring religion. Lärarna agerade här mycket mer återhållsamt. De ville 
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inte påföra barnen sina åsikter eftersom det inte ingick i deras uppdrag. De gav exempel på 

antidemokratiska värderingar och poängterade att dessa stred mot skolans värdegrund och 

menade att sådana inslag inte passade in när man arbetade som lärare. Några hänvisade till sin 

rätt att hålla hemligt vad de röstade på. Återigen ställs lärarens rätt till integritet mot kravet på 

sanning. Om man ser till U Tornbergs (2006) resonemang kring att vårt agerande och fokus 

påverkas av våra tidigare erfarenheter kan man sätta frågan i ett annat ljus. För även om 

lärarna försöker hålla sig politiskt neutrala och inte berättar vilket parti de röstar på menar vi 

att deras ställningstaganden i sakfrågor ändå borde lysa igenom i deras handlingar och dagliga 

ställningstaganden. Två lärare är också inne på detta. En av dem påpekar att eleverna lär sig 

mer av hur han gör än vad han säger.  

 

Flera lärare menade att man inte får missbruka lärarrollen till fördel för sina särintressen.  

Dock var det en lärare som stack ut från de övriga lärarna när det gällde detta och menade att 

han som en ideologisk handling valde att delge eleverna vad han tjänade. Det var enligt hans 

politiska övertygelse en fördel för eleverna att utveckla en förståelse för olika lönesatser i 

samhället. Man kan fråga sig om detta är etiskt försvarbart. Vi förstod det som att läraren i 

detta fall ställt sina värderingar mot värdegrunden och funnit att det inte fanns några 

motstridigheter i detta agerande. Han påpekade att motstridigheten snarare fanns i normen 

kring att det är tabu att prata om sin lön. Colnerud (1995) menar att samtidigt som vi medvetet 

styr våra handlingar styrs vi av sociala normer. Detta väcker frågor som exempelvis hur stor 

påverkan har normer på våra handlingar? Hur stor betydelse har personligheten för hur man 

agerar i olika situationer? Varför är vissa frågor mer laddade än andra?  

 

Bergem (2002) hävdar att en förutsättning för att läraren ska handla rätt är att denne är 

medveten om att den står inför en moralisk utmaning beträffande olika värderingar och 

intressen. Vi menar att man inte alltid är medveten om vad som styr vårt sätt att agera utan 

ofta gör vi saker av vana och man reflekterar inte vidare kring det. Birnik (1998) anser att det 

är viktigt att ha kunskap och förståelse för den egna personen och veta hur man handlar i olika 

situationer. Han poängterar att för att finna sådana mönster bör man ägna sig åt självanalys.  

 

När det gällde att lämna ut information kring sin sexualitet kände alla lärare att det fanns en 

gräns för hur mycket de vill dela med sig av och flera menade att eleverna inte alls hade med 

det att göra. Angående att uppge sin sexuella läggning var de restriktiva och menade att de 

troligtvis inte hade berättat om de var homo- eller bisexuella. De uttryckte en rädsla för att det 
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skulle få negativa konsekvenser och som Birnik framhåller utsätter sig läraren för en risk att 

bli kritiserad när den visar sig själv som den är. Däremot var det inte något problem för någon 

av lärarna att berätta om hur deras familjeförhållanden såg ut. Det som för lärarna kändes 

förhållandevis oproblematiskt skulle vi vilja problematisera på ett strukturellt plan. Vi frågar 

oss om lärarna egentligen är medvetna om vad deras resonemang och agerande får för 

konsekvenser när det gäller upprätthållandet av rådande samhällsnormer kring 

familjebildning? Är det okej att som lärare vara tyst och inte ta upp ett laddat ämne till 

diskussion därför att det kan skapa en konflikt i gruppen eller i förlängningen förarga 

elevernas föräldrar? Vad innebär egentligen resonemanget då man väljer att berätta att man 

lever i ett heterosexuellt förhållande men samtidigt inte kan tänka sig att berätta om man hade 

levt i ett homosexuellt? Vilka signaler sänder ett sådant resonemang?  

 

Vi ser utifrån lärarnas resonemang att flera förhåller sig till den rådande samhällsnormen i 

olika frågor. Är de flesta kristna är det okej att säga att man är kristen. Om de flesta har 

ungefär samma politiska värderingar är det okej att vara öppen med sitt politiska 

ställningstagande. Lever man i ett heterosexuellt förhållande är det okej att vara öppen med 

det. Alla människor är styrda av normer och sociala mönster precis som Colnerud (1995) 

påpekar. Vi vill här poängtera något som man inte alltid tänker på och det är att vår tystnad 

också är ett sätt att hålla normer vid liv. Att inte lyfta obekväma frågor kan vara detsamma 

som att acceptera och understödja den rådande normen.  

 

Nu när det är dags att avsluta detta arbete kan vi konstatera att etik är en ständigt närvarande 

faktor i läraryrket eftersom relationer utgör en central del. Vi har fått en större förståelse för 

vilken makt lärare har att forma eleverna och att det i sin tur innebär ett förtroende att förvalta 

den väl. Att den etiska dimensionen inte har fått större utrymme i lärarutbildningen är 

anmärkningsvärt eftersom denna utgör en så pass stor och viktig del av lärarens ansvar.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Information om intervjuns upplägg: Först kommer vi att ställa lite allmänna frågor om 
lärarrollen och etik. För att sedan ta upp hur ni resonerar kring det personliga och det 
privata i relationen till eleverna. Studiens syfte är att belysa hur ett antal yrkesverksamma 
lärare resonerar kring detta. Vi kommer att föra anteckningar som ett komplement till 
bandspelaren. Vi vill även nu innan poängtera frivilligheten att svara på de frågor som du 
vill.  
 
Inledning 
Hur länge har du varit yrkesverksam? 
Vilken åldersgrupp arbetar du med idag? 
Vad innebär det för dig att vara ”professionell” lärare? 
 
Allmänt om etik 
Vad är etik för dig? 
Hur ser du på elev – lärarrelationen utifrån ditt etiska perspektiv? 
Hur ser du på ditt ansvar som lärare när det gäller etiska frågor? 
Under den senaste tiden har det varit mycket debatter kring huruvida elever får ha keps inne 
eller häng på byxorna. Hur resonerar du kring dessa frågor? 
 
Egna upplevelser av etiska dilemman 
Nu kommer vi att gå in på frågor kring vad du anser är personligt respektive privat. 
Vad räknar du som personligt? 
Vad räknar du som privat? 
Hur resonerar du kring förhållandet mellan det personliga och privata i relationen till 
eleverna? 
Anser du att det finns någon gräns för hur mycket en lärare kan lämna ut om sig själv? 
Har du någon gång känt att du varit för privat? Hur hanterade du situationen, hade du agerat 
på samma sätt idag? 
Hur ska lärare förhålla sig till frågor kring egna ställningstaganden när det gäller frågor som 
religion, politik, civilstånd, sexualitet etc.? Är det ok att man som lärare delger eleverna sin 
tillhörighet i dessa frågor?  
 
Informera mer om uppsatsen om det behövs och vad som kommer att hända framöver. Fråga 
om de är intresserade av att ta del av slutresultatet och informera om vad som kommer att 
hända med banden. 
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Bilaga 2: Lärares yrkesetiska riktlinjer 

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

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

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

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

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

• vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid motstå otillbörlig 
påverkan  

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

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

 
Läraryrket och den professionella yrkesutövningen  
Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på allt sätt 
använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 
professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 
samhällsmedborgarna.  
 
Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till 
en god arbetsplats.  
 
Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och 
vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.  
 
Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det 
pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare 
tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och 
innehållet i undervisningen.  
 
Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling eller 
underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder kränkande 
mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.  
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Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

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

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

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

• påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan 
skada eleverna  

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

• anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna  

 
Att upprätthålla lärares yrkesetik  
För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare upprätthåller 
sin yrkesetik.  
 
Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning  

• hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta 
yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår  

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

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

 
 


