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Sammanfattning 
Syftet men denna uppsats var att problematisera relationen mellan lärares professionalisering 

och lärares yrkesetik. Min forskningsfråga var följande; Hur framställs lärares yrkesetik? 

Utifrån den frågan valde jag att göra en diskursanalys av Lärares yrkesetik. I min bakgrund 

presenteras olika forskares sätt att se på läraryrkets förändring och de konsekvenser det fört 

med sig. Där presenteras också olika forskares syn när det gäller etik och lärares yrkesetik. I 

bakgrunden har fokus dels varit på läraryrkets professionalism och professionalisering, dels 

på lärares yrkesetiska kompetens. Bakgrunden och diskursanalysen av Lärares yrkesetik ledde 

mig fram till en bild av en problematik i relationen mellan lärares professionalisering och 

läraryrkets yrkesetik.  

 

Min diskursanalys visade på flera omständigheter som jag inte såg innan jag gjorde min 

analys. I min diskursanalys såg jag bland annat lärarrollen mer aktivt tona fram och elevrollen 

som mer passivt framtonande. Lärare framstod som främsta aktör medan eleven framstod som 

mer passiv aktör. I framställningen av Lärares yrkesetik var det rollernas framtoning som jag 

såg som mest framträdande. Det framkom även att lärare avkrävs ett stort ansvar som i 

praktiken kan leda till olika grad av konkret handling. Ansvaret väger tungt i ett 

professionaliseringsperspektiv. I min diskussion framstår Lärares yrkesetik som ett led i den 

professionaliseringsprocess som varit i fokus under ett antal år, framför allt på 1990-talet. Min 

diskussion tar upp flera olika punkter som sammanfattar det som framkommit i min 

diskursanalys och vilka effekter det kan ha för lärares professionalisering och lärares 

yrkesetik. Diskussionen avslutas med resonemanget kring frågan huruvida lärare ska vara 

professionella.    
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1. Inledning  
Över tid har intresset för lärares professionalism och lärares professionaliseringssträvanden 

gått i vågor. Det har varit mer eller mindre fokus på lärares kunskaper, kompetens och 

profession. Lärares yrkesområde är ett föränderligt område. Skolan har gått från att vara 

regelstyrd till att bli målstyrd. Det är staten som sätter målen och lärarna som förväntas 

utveckla och uppfylla målen. Skolan är styrd uppifrån men förväntas vara flexibel underifrån. 

Yrket kräver mycket av den enskilde läraren när det gäller kompetens inom lärarkåren. 

Kompetensen finns inte beskriven på så sätt att det finns gemensamma utgångspunkter för vad 

en lärare ska vara.  

 

Yrkesetiska principer är mycket viktiga för en yrkesgrupps professionaliseringssträvanden. 

Hur de är formulerade är också mycket viktigt för de människor som yrkesgruppen utövar sitt 

yrke för. Ett av de områden som väger tungt när det gäller lärares professionalism och 

professionaliseringssträvanden är lärares yrkesetik. Utifrån den debatt som fördes på 1990-

talet och de diskussioner, samtal och det arbete som pågick under samma tid skrev de båda 

lärarförbunden en gemensam utsaga, Lärares yrkesetik..  

 

Frågor kring yrkesetik för lärare och hur den ska synliggöras och utvecklas är viktiga. Som 

Gunnel Colnerud  (2004) påtalar så blir en etisk kod aldrig färdig. Den måste ständigt 

diskuteras och reflekteras över. Det kan vara bra att ha i minnet när det gäller ett ämne som 

lärares yrkesetik. Min förhoppning är att denna uppsats ska öka min och läsarens förståelse 

för lärares yrkesetiska kompetens. Det är ett av skälen till att jag valt detta problemområde.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med min uppsats är att problematisera relationen mellan lärares professionalisering och 

lärares yrkesetik. Min forskningsfråga är följande; Hur framställs lärares yrkesetik?  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras olika avsnitt som är valda för att sätta lärares professionalisering och 

lärares yrkesetik i det för uppsatsen valda sammanhanget. Den första delen av texten består av 

en distinktion av termerna professionalism och professionalisering. När professionalisering 

diskuteras så blir det naturligt att också diskutera professionalism därför är det viktigt att 

skilja de båda termerna åt. Därefter kommer en del där lärares professionaliseringssträvanden 

över tid beskrivs för att visa att tanken om lärares professionaliseringssträvanden har en 

historia bakåt. Bakgrunden fortsätter med en bild av ”den nya läraren” som en konsekvens av 

ändrade förhållningssätt inom skolan. Vidare görs en distinktion av termerna etik och 

yrkesetik. Yrkesetiken är sprungen ur etiken och detta är viktigt att påvisa för att säkerställa 

termernas användning i uppsatsen. Därefter går fokus över på yrkesetisk kompetens där 

yrkesetisk kompetens överblickas. Avslutningsvis presenteras det postmoderna dilemmat för 

lärare.  

2.1 Professionalism och professionalisering – en distinktion 
Följande distinktion av termerna professionalism och professionalisering låter sig bland annat 

göras utifrån Thomas Englunds definition av termerna i artikeln, ”Önskas professionella 

lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta” Englund (1992). Det är viktigt skriver Englund, att 

särskilja termerna trots att de har ett samband. Termen professionalism beskriver den 

kompetens en yrkesgrupp behöver för att utöva sitt yrke. Professionalisering utmärks av en 

yrkesgrupps historiska och sociala strävanden i ett samhälle. Gruppen söker status och 

position och visar gruppens relativa styrka i det omgivande samhället. Professionalismen ses 

som ett pedagogiskt projekt där frågan om yrkets kompetens ställs på sin spets. Kompetensen 

är beroende av krafter i det omgivande samhället därför förutsätter termerna varandra. 

Englund beskriver vidare professionalisering som ett sociologiskt begrepp där bland annat 

autonomin över kunskapsområdet och etiken spelar stor roll. I spänningslandet mellan 

termerna uppstår dynamiken för, men även blockeringarna till förändring och utveckling.  

 

I  artikeln ”Lärarprofessionalism  - lojalitet eller självständighet?” skriver  Ingrid Carlgren & 

Sverker Lindblad (1992) om vissa kriterier på yrken som ska betecknas som professionella. 

Det kräver ofta lång utbildning som är teoretiskt och vetenskapligt förankrad. Professionen 

kan kräva monopol på sin tjänstemarknad. Hög lön och högt socialt anseende är resultat av 

professionalisering. Yrket styrs inifrån, bland annat av en sträng yrkesetik. Professionalisering 

är processen som ger ett yrke beteckningen profession. Professionaliseringsprocessen är 
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dynamisk och måste ständigt vara i rörelse för att yrket ska vidmakthålla sin status. I boken 

Respekt för lärare av Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2001) resonerar författarna om 

vikten av att ha en tydlig gemensam kunskapsbas, utifrån en viss vetenskaplig grund, för att 

en yrkeskår ska betraktas som professionell. Professionalisering ses som den process som 

pågår inom en yrkeskår för att nå professionell status.  

 

I litteraturen ges inte en helt igenom gemensam klargörande förklaring över betydelsen av 

termerna professionalism och professionalisering. Det kan vara så att författarna använder 

termerna på ett något olikartat sätt.   

2.2 Professionalism och professionalisering  
Förändringarna inom läraryrket är inget som är specifikt för Sverige. I hela västvärlden har 

det skett en förändring av skolsystemet och lärarnas arbete. Denna del kommer att handla om 

forskning utifrån svenska förhållanden och forskning som gjorts i bland annat Canada.  

2.2.1 Professionalism och professionalisering över tid 
I  boken Lärare av i morgon skriver Ingrid Carlgren & Ference Marton (2000) om lärarnas 

professionalisering, deprofessionalisering och reprofessionalisering. Författarna utgår ifrån 

den  sociologiska definitionen på professionalisering med kännetecken som bland annat en 

teoretisk kunskapsbas med kontroll över kunskapsutvecklingen, etiska regler och kontroll 

över vem som utövar yrket. Under sista delen av 1800-talet, med kulmen under sekelskiftet 

och fortsättning under första delen av 1900-talet pågick en kamp för professionalisering bland 

folkskollärarna.  Carlgren & Marton skriver om aktiviteterna i kampen runt sekelskiftet som 

exempelvis att folkskollärarna deltog i det offentliga samtalet om skolan, skrev artiklar, 

producerade forskare och hade en minister för skolan.  

 

Under perioden som följde från 50-talet och fram till 80-talet deprofessionaliserades lärarna 

som yrkeskår. Dåvarande ecklesiastikministern deklarerade att lärarna skulle ägna sig åt vad 

som stod i anvisningarna. Lärarna behövde inte längre kontakten med forskning eller teori. 

Enhetsskolan infördes, skolöverstyrelsen växte och fortbildningen togs över av staten. 

Psykologin och undervisningsteknologin gick på frammarsch inom skolan. På 1980-talet 

började talet om reprofessionalisering. Ansvaret decentraliserades och lärarnas friutrymme 

ökade.  
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Den svenska lärarkåren har fått en ökad kontroll av sin verksamhet via friheten i 

styrdokumenten samtidigt som kraven på kontroll av bland annat kunskap har ökat utifrån. I 

artikeln ”Lärarprofessionalism  - lojalitet eller självständighet?” utgår  Carlgren & Lindblad 

(1992) ifrån att lärarnas professionalisering ligger i utvecklingen av skolväsendet. Från att 

skolan varit regelstyrd har den kommit att handla bland annat om decentralisering, 

målstyrning och skolutveckling. Lärarna förväntas utveckla och utvärdera verksamheten i en 

målstyrd organisation. Om skolan ska kunna förändras krävs det självständiga lärare, skriver 

Carlgren & Lindblad. Lärarna avkrävs lojalitet och ansvar, däremot får lärarna inte frihet och 

självständighet i relation till kraven. Detta, säger författarna, leder inte osökt till en ökad 

professionalism bland lärare. En professionell lärare måste kunna saker som inte lärare kan 

förväntas kunna fullt ut i dag, i mellanrummet mellan lojalitet och ansvar, frihet och 

självständighet. När lärare i ett samhälle tillskrivs kunskap som lärare inte har men förväntas 

ha blir det en fråga om att fortbilda lärarna.   

 

Carlgren & Marton (2000) skriver att trycket på professionalisering från politiskt 

administrativt håll har ökat. Fackförbunden drev professionaliseringskampanjer under 90-

talet, där bland annat frågan om yrkesetiska regler och legitimation diskuterades. För 

framtiden gäller frågan om professionalisering eller avprofessionalisering hur lärarna ska 

kunna kontrollera verksamhet och kunskap inom skolområdet. Det finns i dag en strävan från 

olika håll att involvera lärarna i forskning och utveckling. Problemet med forskningen blir att 

ingen verkar veta vad den ska handla om. Forskningen blir ett förhållningssätt och inte ett 

medel för att utveckla lärarnas professionella kunskaper. 

2.2.2”Den nya läraren” – en professionell lärare 
I artikeln “Four ages of professionalism and professional learning” av Andy Hargreaves 

(2000) skriver författaren att det i många delar av världen sker en förändring av läraryrket. 

Snabba förändringar skapar osäkerhet och har bland annat lett till att lärare samarbetar för att 

kunna svara upp mot förändringarna. Utvecklingen i samhället har även gjort att lärare, elever 

och föräldrar samarbetar mer kring skolan. Detta har också lett fram till att frågor kring 

lärares yrkeskunskap och hur de kan dela den med människor utanför skolan har väckts. 

Trycket utifrån har uppmärksammat lärare och de som arbetar med dem på frågan om en 

uppvärdering av läraryrket. En uppvärdering som dels handlar om kvalitén på lärares arbete, 

det som i litteraturen kallas professionalism. Dels genom att vara en professionell lärare, i 

litteraturen beskrivet som professionalisering av lärare i form av status.  
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I artikeln ”Vad händer med läraryrket i dag?” skriver Ingrid Carlgren (1998) att skolan idag 

genomgår stora förändringar, inte bara i Sverige utan i västvärlden i övrigt. Förändringen av 

skolan omfattar både en decentralisering av beslut och en centralisering av kontroll av 

resultat. Lärarna ansvarar för läroplanens genomförande och skriver lokala läroplaner. 

Ansvaret utvidgas i en målstyrd skola med bland annat den enskilde elevens utveckling i 

fokus. Det omgivande samhällets utveckling får genomslag i klassrummet genom bland annat 

ökat inflytande från elever och föräldrar, skriver Carlgren.  

 

Hargreaves (2000) beskriver utvecklingen av lärares professionalism genom fyra faser. Dessa 

faser ligger till grund för de erfarenheter och uppfattningar om lärares professionalism och 

professionalisering som råder. Den sista fasen är den post-professionella eller postmoderna 

fasen. Med denna sista fas har läraren gått in i en ny era sedan millenniumskiftet, en 

postmodernistisk era. Den nya professionalismen i den postmoderna eran är bredare, mer 

flexibel och inkluderar omgivningen på ett mer demokratiskt sätt. Lärarna måste öppna sig 

och bli mer tillgängliga. Den nya professionalismen kan bara genomföras som en social 

rörelse med lärare och andra som arbetar för att genomföra den. Frågan är om den här sociala 

rörelsen ska bli av, eller om avprofessionalisering kommer att ske. Lärarkåren dignar under 

trycket med minskade möjligheter att lära av varandra. Hargreaves avslutar med att säga, om 

lärande ska ske i klassrummet för eleverna så måste möjligheter skapas för lärarna att 

utveckla sin professionalism. Möjligheten till att återskapa ett stärkande klimat och en bred 

social rörelse för den postmoderna professionalismen är stark. Om lärare ska lyckas med att 

bli professionellt starkare måste de bli mer öppna och tillgängliga.  

 

”Den nya läraren” skriver Carlgren (1998) ska svara upp mot yttre och inre förändringar i 

lärares arbete och kan sägas vara den professionelle läraren. Som professionell lärare 

förväntas man vara delaktig i yrkeskårens professionella kunskapsbas. Ur den kunskapen 

kommer drivkraften och förändringspotentialen. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan 

å ena sidan yrkespraktikens problem och å andra sidan forskningen och 

kunskapsutvecklingen. Detta för att den enskilde läraren ska kunna hämta lösningar och 

erfarenheter utifrån sitt yrkeskunnande. Läraryrket är ett förändringsutsatt yrke. I ett längre 

perspektiv på lärares uppdrag kan vi se hur den obligatoriska skolan har förändrats. Från ett 

uppdrag grundat på religion och moral till att fostra en autonom, självständig och värderande 
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elev. Organisationen för skolan har förändrats genom att bland annat skolformer har slagits 

samman. Styrningen av skolan har ändrats från planer till mål vilket kräver olika saker.  

 

I boken Didaktik för lärare skriver Gerd B Arfwedson och Gerhard Arfwedson (2002) om 

lärarsocialisationens komplexitet. Lärares yrkeskunnande är av flera skäl svårt att fånga också 

för läraren själv. Yrkeskunskapen är bunden till den skola som läraren arbetar på. I många fall 

stannar lärare på samma arbetsplats eller byter åtminstone inte så ofta. Det gör att utbyte av 

erfarenheter mellan skolor är tid- och resurskrävande. Det didaktiska problemet när det gäller 

hur skolans innehåll och undervisning formas blir vad författarna kallar ett ”rotsystem”. Det 

utgår från den enskilde läraren i en process med skolan som är svår att urskilja. Arfwedson 

och Arfwedson talar om hur lärares professionella kunskap spänner över hela det didaktiska 

fältet. Den är mångfacetterad och har flera olika orsaker och samband som den är uppbyggd 

av. Lärarens beroende av eleverna för att ta didaktiska beslut är grunden för undervisningen. 

Det är i den konkreta situationen med människors problem och konflikter som lärarkårens 

yrkesarbete sker. Det är i situationer av komplexa hänsyn, långt utöver läroplanen, som 

didaktiken lever. Lärares kunskap omfattar skolkunskap, innehållskunskap, teoretiska och 

metodiska kunskaper och självkännedom i undervisningsprocessen. I mötet med den enskilde 

eleven blir lärares kunskap till didaktisk kompetens.      

2.2.3 Kritik 
I litteraturen finns en kritisk hållning när det gäller professionalism och professionalisering.  

Colnerud & Granström (2001) diskuterar bland annat om professionalisering är bra för 

samhället eller om det är ett uttryck för gruppegoism gällande makt, status och privilegier. 

Författarna ser farorna med exempelvis en ökad specialisering i relationen mellan människor. 

En ökad professionalisering kan också leda till ett professionsmonopol som ger en yrkesgrupp 

bland annat full kontroll över utbildning, forskning och administration av kunskapsområdet. 

Det kan medföra byråkratisk makt gentemot medborgarna. Försvaret för professionalisering 

kan vara kvalitativa aspekter inom området ansvar. En professionell lärare blir ansvarig för 

sina yrkesmässiga misstag och ansvarar för sin funktion. Lärare kan ställas till svars för det 

sätt uppgiften utförts på. Funktionen är en förpliktelse. Professionen sätter gränser för 

beteendet.  

 

Englund (1992) ser didaktisk kompetens som ett alternativ till både professionalisering och 

professionalism. I det didaktiska perspektivet fokuseras undervisningens innehåll vilket är en 
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förutsättning för att utveckla läraryrkets tradition och kärna. Enligt Hargreaves (2000) så 

betyder starkare professionalisering inte alltid mer framstående professionalism. Han skriver 

också att professionalism och professionalisering ibland ses som komplementära men att de 

även borde ses som motstridiga. Exempelvis kan utfärdandet av normer för kunskap slå ut den 

viktiga emotionella dimensionen av lärares arbete i termer av att brinna för sitt yrke och sina 

elevers lärande. Ivor F Goodson (1999) ser faran med lärarprofessionalism i en pressad 

situation för lärare som kan leda fram till att undervisning blir alltför teknifierad. Carlgren & 

Lindblad (1992) framhåller två aspekter på professionalism och professionalisering. Den ena 

aspekten är positiv och oegoistisk med det bästa för människor i förgrunden, präglad av 

självständighet och saklig hängivenhet. Den andra aspekten är egoistisk inriktad på att ge 

yrkesutövaren status och utestänga andra genom lojalitet mot etablissemanget och 

utestängning av alternativa kårer. 

2.3. Etik och yrkesetik – från grundläggande till specifikt   
Etik och yrkesetik är ytterligare två termer som måste särskiljas för att ge rättvisa åt 

respektive innehåll. Det är nödvändigt för att kunna använda termerna på ett för uppsatsens 

syfte relevant sätt.  

 

Colnerud & Granström (2001) skriver att yrkesetik är en term som är besläktad med andra 

termer och företeelser, vardagliga såväl som vetenskapliga. I ett vetenskapligt perspektiv är 

yrkesetik en underavdelning till etik. Resonemanget tar sin utgångspunkt i etik och moral. 

Författarna säger att medan moral kan ses som oreflekterade handlingar i vardagslivet så utgör 

etik moralens teori. Etik kan ses som läran om värderingarna, bortom det som blir en handling 

eller icke-handling. Etik är betecknande för de medvetna principer som bildar grund för de 

normer och värderingar som i grunden styr våra handlingar. Yrkesetiken kan då beskrivas 

som en underavdelning till etiken. Den blir ett sätt att använda etiken inom ett specifikt och 

avgränsat yrkesområde. Yrkesmoral däremot kan beskrivas som ett oreflekterat handlande av 

vardagens moral som yrkesmänniskor gör i sin yrkesmässiga verksamhet.  

 

Trygve Bergem (2000) skriver i boken Läraren i etikens motljus att etiken kan delas upp i två 

huvuddelar. De två delarna kallas då principiell etik respektive speciell etik. De kan även 

betraktas som grundvalsetik och områdesetik. I ljuset av detta blir då yrkesetik en 

områdesetik. Moral och etik betyder egentligen samma sak skriver Bengt Myrgård, Gunnar 

Iselau & Lilian Nilsson (1992) i Etikboken. Författarna klargör sedan skillnaden med att säga 
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att etik passar bäst för modeller som beskriver vad vi menar med gott och ont. Moral däremot 

kan vara de handlingar vi utför. Eftersom etik syftar till att ge en livskompetens och en stor 

del av livet är yrkesarbete så ser författarna yrkesetik som en naturlig följd av etik. 

Yrkesetiken blir här själva tillämpningen av den allmänna etiken. Jenny Gren (2001) skriver i 

boken Etik i pedagogens vardagsarbete att ordet förhållningssätt ofta förekommer som en 

synonym för etik. Etik handlar bland annat om reflektioner kring förhållningssätt. Även moral 

handlar om förhållningssätt men det finns åtskillnad på etik och moral. Etik är en persons 

reflektioner över förhållningssätt, värden och normer. Etik är reflektion över moral skriver 

författaren.  

 
I Lpo 94 står att läsa att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna till att 

i praktisk, vardaglig handling ge uttryck för vårt samhälles gemensamma värderingar. I mål 

att sträva mot under rubriken normer och värden uttrycks det att skolan skall sträva efter att 

varje elev; 

 
”utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter,”( Lpo 94, s 10) 
 

2.3.1 Lärares yrkesetiska kompetens - läraryrkets etiska dimensioner 

En del av lärares yrkeskompetens är den yrkesetiska kompetensen. Detta avsnitt är skrivet 

utifrån olika författares sätt att se på yrkesetisk kompetens. Det finns inte någon samlad bild 

att utgå ifrån därför är detta avsnitt tänkt som ett sätt att se på lärares yrkesetiska kompetens. 

Jag gör inte anspråk på att texten ska vara heltäckande eller allom rådande utan texten är ett 

sätt att härröra till de regler och konventioner som råder inom problemområdet lärares 

yrkesetik.  

 
I Läraren i etikens motljus skriver Bergem (2000) att läraryrket är en mångfacetterad 

profession vars professionalitet förankras i tre olika kompetensområden. De är pedagogisk 

kompetens, ämneskompetens och yrkesetisk kompetens. Författaren ser den pedagogiska 

kompetensen som fundamentet för lärarprofessionaliteten. Den förutsätter att lärare har en 

bred pedagogisk kompetens på området. Lärares ämneskompetens handlar dels om 

ämneskompetens och dels om ämnesdidaktik. Lärares yrkesetiska kompetens skriver Bergem,  

består av en uppsättning centrala element som ingår i begreppet yrkesetisk kompetens. De är 
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motivation och karaktärsstyrka, yrkesetisk vokabulär, yrkesrelaterade attityder, pedagogisk 

kunskap, moralisk omdömesförmåga, social sensivitet och yrkesetisk medvetenhet.  

 

I Bergem (2000) står det att de yrkesetiska frågorna alltmer kommit i förgrunden inom 

lärarkåren. I diskussionsunderlaget till Lärarförbundens beslut att utarbeta gemensamma 

”yrkesetiska grundståndpunkter för lärare” står det bland annat att en utvecklad etisk 

medvetenhet är ett avgörande led i en professions utveckling. Diskussionsunderlaget betonar 

att de val som lärare dagligdags gör på olika sätt påverkar andra människor. För att på ett 

försvarbart sätt kunna handla väl, kunskapsmässigt, pedagogiskt och etiskt måste lärarna 

utveckla en kompetens som svarar upp mot det.  

 

Kennert Orlenius (2003) skriver att yrkesetik är en nygammal fråga som handlar om de 

värderingar och normer som finns inom en yrkeskår. Författaren hänvisar till att frågan om 

yrkesetik under slutet av 1990-talet slutade med att de båda lärarförbundens styrelser år 2000 

antog en uppsättning yrkesetiska riktlinjer för lärare. Orlenius ser formuleringen av 

yrkesetiska riktlinjer som viktig för lärarkåren. Det finns flera skäl bland annat anges att 

reglerna kan vara ett instrument för trovärdighet när det gäller demokratiskt förhållningssätt. 

De kan också vara behjälpliga att höja statusen på läraryrket genom att de uttrycker hög etisk 

medvetenhet. Det finns motiv för en gemensam yrkesetik och det finns skäl att vara kritisk till 

formuleringarna. Formulerade regler ger ingen garanti för innehållet. De kan i värsta fall ge 

en falsk trygghet som minskar insynen i frågorna. Frågan handlar enligt författaren om hur 

man går tillväga när man går från retorik till praktik och tolkandet i praxis.  

 

I antologin Etik i princip och praktik (Katta Nordenfalk (red.) 2004) står det att lärares 

yrkesetiska principers abstrakta karaktär både är dess styrka och svaghet. För att de ska bli 

meningsfulla måste de levandegöras i samtal och reflekteras över. Gren (2001) tror att det 

finns något att vinna i branschorganisationers etiska regelverk. De kan verka stödjande och ge 

hjälp i yrkesrollen, de sätter också fokus på etikfrågorna. Författaren ser komplexiteten i hur 

den etiska reflektionen hålls vid liv, så att de yrkesetiska frågorna kan förankras i vardagen.      

 
”Det behövs en ny etisk eller principstyrd lärarprofessionalism som har sin bas i omsorg och 

engagemang i stället för att fokusera på materiella förhållanden och statusfrågor för lärarna”. 

(Goodson  1999, s. 1) 
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Detta hävdas av Goodson (1999) i artikeln ”Professionalism i reformtider”. Lärarprofessionen 

befinner sig i mittpunkten av den demokratiska civilisationen för att bygga en ny moralisk 

ordning. Goodson fokuserar på lärarnas möjligheter att utveckla och försvara en ny etisk 

professionalism som han kallar principstyrd professionalism. Lärarprofessionalism lever 

under hårt tryck från stat och kommun när det gäller bland annat utvärdering, ansvar och 

definitioner av läroplansinnehåll. Det gör inte undervisningen mer professionaliserad utan 

läraren blir mer av en tekniker som verkställer riktlinjer från stat och kommun. Från staten 

finns en önskan om modifierat innehåll i norm- och principfrågor. Detta leder till en paradox 

mellan kontrollen i en standardiserad undervisning och en önskan om professionella normer i 

genomförandet. Här finns ett utrymme för bättre normer och professionalism. Den 

professionalism som växer fram i dag är praktikbaserad vilken innehåller både faror och 

löften. Dels för att all praktik inte är värdefull och dels för att fokuseringen på lärare kan styra 

utvecklingen från moraliskt och socialt engagemang. Detta kan leda till trångsynthet i 

praktiken något som han kallar avprofessionaliserande praktikalism. För att motarbeta detta 

krävs att professionella praktiker förenas med teoretiska studier.  

 

Yrkeskunskaper sågs länge som två slag av kunskap, skriver Carlgren (1998), dels praktiskt 

grundad kunskap och dels vetenskapligt och teoretiskt grundad kunskap. För utvecklingen av 

den professionelle läraren skulle den praktikgrundande kunskapen ersättas med 

vetenskapsgrundad teoretisk kunskap. Den kunskapsteoretiska diskussionen har därefter lett 

fram till ett synliggörande av praktik som tillämpad teori. Detta medför i sin tur att 

professionalismens uttryck inte främst är tillämpad generell teoretisk kunskap. 

Professionalismen uttrycks främst genom formulerandet och tolkandet av problem. Teoretiska 

kunskaper och erfarenhetsbaserade kunskaper är nödvändiga för att utveckla yrkeskunskapen.  

Det är i samspelet mellan teori och praktik som tänkandet om praktiken utvecklas. 

 

Goodson (1999) säger att det krävs undersökningsmodeller som är mer öppna mot praktiken. 

Det behövs en ny professionalism som bygger på en tilltro till social praktik och moralisk 

avsikt – den etikstyrda professionalismen. Denna typ av professionalism med bas i omsorg 

och engagemang återkopplar till de ursprungliga målen för läraryrket. Undervisning är 

framför allt ett moraliskt och etiskt yrke som kräver etikstyrd lärarprofessionalism.    

 

I boken Etik i pedagogens vardagsarbete skriver Gren (2001) om pedagogens etiska 

ansvarsområden som författaren säger är barnen och eleverna, föräldrarna, arbetets lagar och 

10  



 

läroplaner, förvaltningen och arbetsplatsen, yrket/yrkesrollen samt kollegor och samhället. 

Dessa områden kan ses som underlag till arbetet med etiska riktlinjer på förskolor och skolor. 

De är inte yrkesetik i första hand utan områden som är lämpliga för etiska resonemang och 

överväganden.  

 

Etik är ett verktyg skriver Colnerud & Granström (2001). Som yrkesutövare med ansvar för 

ett beroendeförhållande krävs en uppsättning yrkesmässiga ställningstaganden. Dessa i sin tur 

grundas på etiska överväganden, vetenskap, beprövad erfarenhet och metodisk kompetens. I 

professionella yrkesgrupper som läkare, psykologer och advokater tillämpas etik på ett 

yrkesspecifikt område. De yrkesetiska normerna styr de professionella till att handla på ett 

likartat sätt. Begreppet ”moralisk visselpipa” har växt fram genom ökad medvetenhet om 

moraliska dilemman. När lärare blåser i visselpipan har de inga gemensamma regler som visar 

på brott mot regler eller annat trots att de arbetar med människors utveckling och lärande. 

Lärare är utlämnade åt sig själva när det gäller att lösa svåra etiska problem. Colnerud & 

Granström prövar yrkesetisk kompetens i bland annat lärares medvetenhet om etiska problem 

i vardagen som ett sätt att se på professionalism. Författarna kan se att en del lärare inte 

identifierar etiska problem överhuvudtaget medan andra uttrycker ett medvetet reflekterande 

kring etiska yrkesproblem. Reflekterandet kring etiska yrkesproblem kan ses som ett uttryck 

för professionalism. Identifikation av en komplicerad situation kan vara ett uttryck för en 

yrkesetisk reflektion. Även Mikael Alexandersson (1994) skriver i sin artikel, ”Fördjupad 

reflektion bland lärare – för ökat lärande” om reflektion som ett medel för att utveckla den 

egna kompetensen. Colnerud (2004) lägger tonvikt på att lärare gemensamt tolkar de 

yrkesetiska principerna och prövar dessa i sin vardag för att fördjupa och förstå innebörden i 

principerna.  

2.4 Det postmoderna dilemmat för lärare 
Detta avslutande avsnitt beskriver kort spänningsläget i mellanrummet mellan den moderna 

och den postmoderna erans påverkan på förändringar i samhället och skolan. 

 

Orlenius (2003) skriver i boken Värdegrunden – finns den? om det postmoderna samhället. 

Det är inte helt klart att samhället i dag har gått från det moderna till det postmoderna 

samhället men författaren konstaterar att samhället rör sig i ett gränsland mellan det moderna 

och det postmoderna. Det moderna samhällets tilltro till den sociala ingenjörskonsten, 

utvecklingsoptimism, ideologier och tankemodeller som sanningar är inte längre gångbart. I 
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det postmoderna samhället har storskalighet och rationalitet ersatts av olikhet, mångfald och 

subjektiva sanningar. Det som i det moderna samhället betraktades som naturtillstånd, ordning 

och pålitlighet är nu mer frågor om kaos och föränderlighet. Säkerhet är numera översatt till 

osäkerhet och vetenskapen har inte längre tilltro till det ”sanna” och pålitliga.  

 

Hargreaves (1998) diskuterar i boken Läraren i det postmoderna samhället en åtskillnad 

mellan termerna postmodernism och postmodernitet. Postmodernism är ett estetiskt, kulturellt 

och intellektuellt bundet fenomen medan postmodernitet är ett samhällstillstånd som omfattar 

vissa mönster och relationer. Dessa kan bland annat vara sociala, ekonomiska, politiska och 

kulturella. Därigenom blir postmodernismen en del av postmoderniteten vilket kan uttryckas 

som att postmodernismen är en effekt av postmoderniteten. Hargreaves gör en åtskillnad för 

att senare i texten använda sig av begreppen det postmoderna samhället och postmodernitet. 

Hargreaves skriver att förändringsmönstren i dagens skola skapas ur en genomgripande och 

dynamisk kamp. Kampen står mellan två gigantiska samhällskrafter i form av modernitet och 

postmordernitet. Förändringarna påverkar lärarna som yrkesgrupp och beskriver samtidigt det 

sammanhang de befinner sig i. De postmoderna strömningarna ökar behovet av 

decentraliserade och platta beslutsstrukturer och flexiblare roller och gränser. Det 

postmoderna tänkandet kan leda till större personlig frihet. I det postmoderna tänkandet 

uppstår en brist på varaktiga och stabila förutsättningar som kan leda till mellanmänskliga 

kriser. Förankring saknas i den omgivande verkligheten, i traditioner och i förpliktigandet att 

ansvara för säkerhet och kontinuitet.  

 

Bergem (2004) skriver om en försvagning av de stora frågorna som gäller värdegrunds- och 

trosfrågor i dagens samhälle. Detta leder till att det är mindre saker som håller oss samman. 

Orlenius (2003) ställer sig frågan om de formulerade gemensamma värdena för skolan 

verkligen kan vara instrument för att skapa den goda skolan och det goda livet, för framtidens 

medborgare i ett postmodernistiskt samhälle. Författaren frågar sig vidare om det går att 

förena individens egna ansvarstagande som idé och samtidigt överföra kulturarv och 

gemensamma värden. Orlenius hänvisar till Baumans ord:  
 

”Ska postmoderniteten  - i etikens värld – betraktas som ett steg framåt eller som en 

reträtt?”(citerat i Orlenius 2003, s.90) 
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3. Metod 
Metodologiska och metodiska resonemang är centrala för den vetenskapliga undersökningen. 

I boken Textens mening och makt skriver Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) att inom 

de samhällsvetenskapliga disciplinerna studeras människor i samhällen. De studieobjekt som 

studeras är därför ofta sådana som har med relationer mellan människor i samhället att göra. 

Området är komplext och svårt att fånga, det är därför särskilt angeläget att forskaren gör 

överväganden redan på planeringsstadiet, innan forskningen tar vid. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig väl för samhällsvetenskapliga frågor och det är min förhoppning att denna uppsats 

ska öka förståelsen för den kvalitativa metoden som är i fokus för mitt arbete. 

 

I de närmaste tre avsnitten presenteras samhällsvetenskapens förutsättningar och kvalitativ 

metod för att ge en överblick över och en bild av vad det kan vara. Den första delen av texten 

är en inblick i mitt metodval utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Därefter kommer 

några ord om kvalitativ metod inom textanalysen. Den sista delen tar upp textanalys som 

kvalitativ metod inom samhällsvetenskaperna och dess studieobjekt.  

 

I de därpå följande fyra avsnitten beskrivs giltighet och tillförlitlighet som är centrala begrepp 

för all vetenskaplig forskning. Därefter kommer några rader om generaliserbarhet som är ett 

omstritt fenomen inom kvantitativ och kvalitativ metod. Sedan följer några ord om etik och 

till sist kritik på den kvalitativa metodens vetenskaplighet som avslutning.  

3.1 Samhällsvetenskapernas förutsättningar 
I boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar av Nils Gilje & Harald Grimen (2004) 

behandlas en rad vetenskapsfilosofiska problemställningar. Bland annat diskuteras 

meningsförståelse och hermeneutik. Samhällsvetenskaplig forskning grundar sig bland annat 

på observationer av människors handlingar, tolkningar av människors muntliga yttranden, 

skrivna dokument och andra texter. Dataunderlaget består bland annat av observerade 

handlingar, muntliga yttranden och skrivna texter. Det är i ljuset av detta som jag ska belysa 

den metod jag valt för mitt uppsatsarbete. 

3.2 Textanalys 
Under Matilda Wiklunds föreläsning (2005) beskrevs kvalitativ textanalys i form av 

diskursanalys som en metod över bland annat vad som är möjligt att säga vid en viss tidpunkt 

och vem som har rätt att säga det. Vidare talade föreläsaren runt frågan om varför vi ska 

analysera texter. Det kan till exempel vara humanistiska skäl. Texterna är centrala i vår värld 
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och vi behöver förstå deras funktioner och relationer. Vi behöver gå i dialog med dem och 

reagera. Det finns en mening i mötet mellan texten och dess användare, tolkare eller läsare. I 

boken Textens mening och makt skriver Bergström & Boréus (2005) att tolkning ingår i 

praktiskt taget varje textanalys. Det innebär bland annat dels att texten tolkas för att ge 

innehållet mening, dels att resultatets betydelse för forskningen ska begripas.  

 

3.3 Textanalys som metod inom samhällsvetenskapen 
Bergström & Boréus (2005) skriver i boken Textens mening och makt att de 

samhällsvetenskapliga disciplinerna studerar människor i samhällen. Det handlar ofta om 

relationer mellan människor/grupper. Det kan gälla att studera fenomen som makt, förtryck 

och ojämlikhet och det blir då självklart att använda texter i dessa studier. Det produceras en 

mängd texter i vårt samhälle som läses och refereras och ger konsekvenser för människors 

handlingar. Det kan också vara så att vi genom att studera språket kan säga något om 

mänskliga handlingar och tankesätt. Texterna kan hjälpa oss att komma åt relationer mellan 

individer/grupper utanför texterna och det är då de blir samhällsvetenskapligt intressanta. 

 

Med fokus på mänsklig kommunikation frågar sig Bergström & Boréus (2005) bland annat 

vad en text är. Texter hålls ihop av ett visst ämne, de har en röd tråd. De har också ett budskap 

att förmedla, de är kommunikativa. De kan sägas ha två huvudfunktioner. Först och främst 

uttrycker språket tankar och idéer, det har en innebördsaspekt. Författaren reflekterar över 

något, uttrycker en bild eller beskriver en upplevelse. Dessutom nyttjar vi språket i våra 

sociala relationer, till exempel för att uttrycka något eller ställa en fråga, språket nyttjas också 

för handling. Språket är ett socialt system som inte kan användas i isolering för att påverka 

eller ge sin bild av något.  

 

En bra textanalys skriver Bergström & Boréus (2005) är väl genomförd och en hjälp till att 

belysa ett bestämt samhällsvetenskapligt problem. Men det räcker inte, det krävs en intressant 

fråga och ett tillvägagångssätt för att besvara frågan.  Det är centralt att välja det rätta 

verktyget för textanalys. Det finns inte färdigslipade verktyg utan de måste filas på för att 

passa den specifika uppgiften. En bra textanalys i en samhällsvetenskaplig studie kräver alltså 

en intressant fråga som gäller ett samhällsvetenskapligt fenomen, en valid metod och en 

tillförlitlig undersökning. För att få svar på mina forskningsfrågor med hjälp av textanalys 

krävs god källhantering. Med källa menar författarna här en text som åberopas för en särskild 
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uppgift, som ger viss information och utgör grunden för uppgiftens trovärdighet. I boken 

Metoder för kommunikationsvetenskap skriver Mats Ekström & Larsåke Larsson (2000) att 

allt som symboliserar något till exempel en text, en bild eller ett uttalande har en mening som 

vi kan förstå. För att förstå kräver vi tillgång till samhälleliga och kulturella koder. De skriver 

också att all kommunikation förutsätter sådana koder. Bergström & Boréus (2005) utgår från 

att texter på olika sätt relaterar till människor och grupper av människor. Det är människor 

som skapat texterna och det är människor som är mottagare av texter. I texterna speglas 

medvetna och omedvetna föreställningar, texterna reproducerar och ifrågasätter fenomen i 

samhället. De blir intressanta i samhällsvetenskaplig mening för de kan hjälpa oss att komma 

åt företeelser som ligger utanför själva texten. I mitt fall kan texten hjälpa mig att förstå 

meningen med yrkesetik hos min källa mer fördjupat för att kunna diskutera relationen till 

professionalisering.   

 

Textanalys är ett relevant sätt att få svar på mina forskningsfrågor. Metoden kan ge förståelse 

för den bild av yrkesetik som framställs i texten på ett fördjupat sätt som sedan kan användas i 

en diskussion där professionalisering och yrkesetik problematiseras. Den teoretiska 

diskussionen utifrån textanalysen kan hjälpa till att komma åt de relationer som ligger utanför 

texten. Metoden kan ge fördjupad förståelse för det socialt betingade mönster och människors 

meningsskapande processer som yrkesetik kan tänkas vila på. Enligt Bergström & Boréus 

(2005) är texter synnerligen viktiga i moderna samhällen. Texter produceras i en oändlig 

mängd och är resultatet av att människor haft en önskan om att förmedla något till någon 

annan. Texterna får konsekvenser för människors tankar och handlingar. De leder till 

regeringsbeslut och lagar. De mottas och reageras på, de är alltså oerhört viktiga som yttersta 

gränssättare för tanke och handling.  

 
“It simply describes the object of study: language beyond the sentence”. (Åsa Kroon 2000, s 166) 

3.4 Giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) 
I boken Metoder i kommunikationskunskap, Ekström & Larsson (2000) skriver författarna om 

giltighet och tillförlitlighet i stället för att använda begreppen validitet och reliabilitet. Om 

något ska kunna sägas vara sant inom vetenskapen måste det finnas mycket goda skäl. Det är 

särskilt viktigt inom vetenskapen att kunna underbygga påståenden och slutsatser. De 

slutsatser som blir resultat ska vara underbyggda med giltiga och tillförlitliga argument. Ett 

argument som hör till saken är giltigt och uppgifter som är riktiga är tillförlitliga. Empiriskt 
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inriktad vetenskap underbygger slutsatser med empiriska data som kan vara texter och olika 

typer av dokument. För forskaren är dessa empiriska data de argument som forskaren 

åberopar för att ge studien vetenskaplighet. Giltighet och tillförlitlighet är oavsett metod 

grundförutsättningen för ett vetenskapligt arbetssätt.  

 

Enligt Steinar Kvale (1997) har begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet bildat en 

vetenskapens heliga treenighet som dyrkas av trogna anhängare. I den kvalitativa forskningen 

kan forskaren bland annat öka giltigheten (validiteten) genom att kontrollera sin analys genom 

en kritisk syn på resultatet. I exempelvis hermeneutiska tolkningar blir frågorna som ställs till 

en text avgörande. Vidare kan validera innebära att teoretisera, med hjälp av teoretiska 

föreställningar av vad som undersöks.  

3.5 Generaliserbarhet 
Enligt Ekström & Larsson (2000) har all vetenskap generaliserande anspråk men utifrån olika 

sätt att underbygga generaliseringar. Å ena sidan kan generaliseringar göras utifrån 

undersökningar av ett urval i en stor population. Å andra sidan kan intensiva studier av ett 

fåtal fall leda till generella kunskaper om mer grundläggande egenskaper och strukturer. Detta 

kan i sin tur leda fram till att på sikt utveckla teorier i språket, den sociala integrationen inom 

organisationer och system.  

 

Även Kvale (1997) skriver om generaliserbarhet som något som tar sig olika form. Ett sätt att 

se på generalisering är via analytisk generalisering. Den innebär bland annat att en väl 

överlagd undersökning görs för att se om resultatet kan ge vägledning för andra situationer. 

När det gäller min uppsats gör jag inga anspråk på att min kvalitativa studie ska ha 

generaliserbarhet. Det kan ändå vara intressant att uppmärksamma generaliserbarhet som ett 

fenomen för kvalitativ forskning.        

3.6 Etik och kvalitativ metod  
I boken Den kvalitativa forskningsintervjun skriver Kvale (1997) om forskarens roll när det 

gäller moraliskt forskningsbeteende, att rollen omfattar känsligheten och engagemanget för 

moraliska frågor och handlingar. Magne, Idar Holme & Bernt Solvang, Krohn (1997) skriver 

att människor inte får göras till medel för vissa mål. Därigenom sätter författarnas etiska krav 

gränser för forskningen. Det är inte gränser för forskningens frihet utan respekt för den 

enskildes människovärde.  När det gäller min metod så kan den etiska diskussionen inte i 

första hand relateras till textanalys. Det är ändå viktigt att ha med forskningsetiska 
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överväganden från början. Jag säger inte att textanalys som metod inte kräver etiska 

överväganden för det gör den. All hantering av människors handlingar, uttryck och texter ska 

naturligtvis hanteras med respekt. Det blir bara mer konkret i till exempel den kvalitativa 

forskningsintervjun än i textanalysen.   

3.7 Kritik mot den kvalitativa metoden 
I litteraturen finns en kritisk hållning till kvalitativ metod. Kvale (1997) skriver att exempelvis 

kvalitativ intervjuforskning enligt vissa uppfattningar saknar vetenskaplig relevans, eller som 

Kvale fortsätter, i bästa fall är ett tecken på vetenskaplig omognad. Vetenskaplig kunskap 

förutsätts vara kvantitativ. Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg som kan användas 

på olika sätt beroende på vilken forskningsfråga som ställs. Om den vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkten är att den mänskliga faktorn ska elimineras från forskningen, så är inte 

textanalys som omvandlar meningar till data användbar eller möjlig. Men författaren skriver 

också att sociala fakta är sociala konstruktioner som är sprungna ur ett specifikt tekniskt 

perspektiv på den sociala världen. I ett sånt perspektiv är kvantifierade fakta varken givna 

eller eftersträvansvärda enligt Kvale. Ur mitt perspektiv föregås kvalitativ metod liksom 

kvantitativ metod av överväganden som är avgörande för att arbeta med metoden som 

verktyg. Det är syfte och forskningsfrågor som styr metodvalet. 
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4. Diskursanalys 
Diskursanalys är en kvalitativ metod och den metod som jag valt utifrån min forskningsfråga. 

Med diskurs menas enligt Ekström & Larsson (2000) social interaktion. Här syftar det på 

människors gemensamma användning av språket i olika sammanhang. Situationen bestämmer 

vad som sägs och hur det sägs. Termen kan även innefatta institutioner och strukturer i 

samhället. En särskild diskurs kan sägas framträda ur summan av det som sägs och de 

handlingar som utförs i ett visst institutionellt sammanhang och som bygger på kunskap kring 

ett visst ämne. I samhället råder en mängd olika diskurser som påvisar ett speciellt 

verksamhetsområde. De regler och konventioner som råder inom diskursen leder aktörerna 

inom diskursen till att agera på ett visst sätt och att se vad som är mer eller mindre lämpligt att 

säga. Diskursen blir lämplig för analys när regler och konventioner inom diskursen synliggörs 

  

Hur framställs lärares yrkesetik? Det är alltså den frågan som följande diskursanalys förväntas 

ge svar på. Jag har i texten nedan inte benat upp svaret utan betraktar det under analysens 

gång som delar av en helhet som jag återkommer till i min slutdiskussion.  

 

I texten nedan följer ett resonemang kring min diskursanalys och en del av de tankar utifrån 

vilka den är uppbyggd. I löpande text följer också diskursanalysen som gjorts utifrån ett 

analysverktyg som återfinns som bilaga.  

 

4.1 Val av källa för diskursanalys 
Jag har valt att göra en diskursanalys av den folder som finns framtagen av Lärarnas 

Riksförbund och Lärarförbundet när det gäller lärares yrkesetik. Källan är subjektivt vald och 

här betyder det att den är vald utifrån mitt syfte med uppsatsen. Lärares yrkesetik utgår från 

femton yrkesetiska principer som återfinns under tre rubriker. Anledningen till att jag valt just 

denna folder för att analysera lärares yrkesetik är bland annat att dessa yrkesetiska principer är 

framtagna av de båda lärarförbunden efter en lång process under 1990-talet. Källan ingår i ett 

sammanhang där frågan om yrkesetik varit i fokus under lång tid. Den är resultatet av många 

samtal, föreläsningar och diskussioner av berörda på flera nivåer i samhället när det gäller 

lärares yrkesetik. Foldern är de yrkesetiska principer för lärare som finns att tillgå i 

dokumenterad form. Det är också en greppbar källa eftersom textmassan är mer koncentrerad 

än omfattande i text.  
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Jag gjorde tidigt i uppsatsarbetet valet, att inte mer än ögna de yrkesetiska principer för lärare 

som är min källa för analys, innan analysen påbörjades. Detta för att jag inte skulle börja 

tänka för mycket på innehållet i dessa då jag är medveten om att det är en fördel i 

diskursanalys att kunna fjärma sig från analysmaterialet. I boken Diskurs analyse som teori og 

metode av Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips (1999) skriver författarna att det i 

analysen är ”antropologen” som ska undersöka ett främmande meningssammanhang för att se 

hur innehållet kan tänkas hänga samman och ge mening. Denna insikt påverkar också mitt 

analysverktyg (se bilaga 1). Den valda metoden för min text är en diskursanalys. Eftersom 

analysen är min egen tolkning och en diskursanalys alltid är skriven ur författarens synvinkel 

så påverkar det också det slutgiltiga resultatet.   

4.2 Analysverktyg för diskursanalys 
För att kunna utföra min analys har jag skapat ett analysverktyg (se bilaga 1). Det består av ett 

antal frågor utifrån mitt metodresonemang. Analysverktyget är en hjälp vid läsningen av 

texten för att ge analysen en struktur. Tankarna bakom analysverktyget har formats efter att 

jag har läst om diskursanalys som metod i ett antal metodböcker. Jag har samtalat och ställt 

frågor om metoden på seminarium och ventilerat mina tankar med andra utövare av 

diskursanalys som metod. För att få en struktur på analysen och underlätta läsningen för 

läsaren och mig själv så har jag använt mig av vissa rubriker som jag kallar teman och 

därefter ställt ett antal frågor under rubrikerna. Frågorna har kommit till vartefter jag samlat 

min information om diskursanalys och därefter har jag försökt att applicera min nyvunna 

kunskap på mitt uppsatsarbete.  

 

Det går att arbeta med analysverktyget på flera sätt. Jag har valt att följa den ordning som 

frågorna står i för att få en viss systematik i min tankegång. Det har påverkat min analys så till 

vida, att min kunskap om innehållet, skett i vad som skulle kunna kallas en steg för steg 

analys. Det innebär däremot inte att jag i min läsning tagit ett steg i taget utan jag har 

genomfört genomläsningen av hela texten återkommande under arbetets gång. Detta för att 

försöka skapa en helhetsbild samtidigt som jag tittat på delarna.  

4.3 Analys av Lärares yrkesetik - huvudsakligt innehåll 
I min text nedan redovisar jag vad jag kommit fram till i min analys. Jag redovisar resultatet i 

löpande text för att underlätta intersubjektiviteten. Min första uppgift var att hitta den 

övergripande strukturen, det huvudsakliga innehållet, för att underlätta för läsaren och mig att 

få en bild av detta på en mer övergripande nivå. Det lät sig göras genom att jag vid de första 
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läsningarna då jag fick min första uppfattning av texten skrev ner vad texten sa mig. Min 

tolkning av exempelvis rubriker och underrubriker blev ett första intryck innan analysen tog 

form. 

 

Lärares yrkesetik är sammanställt i en folder som är utgiven av Lärarförbundet och Lärarnas 

riksförbund. På framsidan finns en bild av ett öga hugget i sten. Under ögat står lärares 

yrkesetik med versaler med vit text på rödbrun botten. De yrkesetiska reglerna är 

sammanförda under fyra olika rubriker skrivna med rödbrun text; Eleven alltid i centrum, 

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen, Att upprätthålla lärares yrkesetik och 

Lärares samhällsuppdrag. Texten innehåller tre underrubriker skrivna med rödbrun text. 

Under rubriken Eleven alltid i centrum står underrubriken, Lärare förbinder sig att i sin 

yrkesutövning och därefter följer sju principer om detta. Under rubriken Läraryrket och den 

professionella yrkesutövningen finns underrubriken Lärare förbinder sig att i sin 

yrkesutövning och därefter sex principer om detta. Under rubriken Att upprätthålla lärares 

yrkesetik finns underrubriken Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning och därefter står två 

principer om detta. Under rubriken Lärares samhällsuppdrag står den avslutande texten. På 

sista sidan återfinns respektive lärarförbunds logotype, namn och internetadress.   

 

Det finns en mer eller mindre omfattande text under rubrikerna. Texten leder fram till 

underrubrikens punkter som är de yrkesetiska principerna. Dessa är femton till antalet 

fördelade under de tre underrubrikerna. Det finns en avslutning i löpande text under rubriken 

Lärares samhällsuppdrag utan några yrkesetiska principer. Den handlar kort om de 

yrkesetiska principernas roll gentemot uppdraget. Den delen av texten som behandlar Eleven 

alltid i centrum har i princip fått lika mycket utrymme som Läraryrket och den professionella 

yrkesutövningen, här två sidor. Att upprätthålla lärares yrkesetik och Lärares 

samhällsuppdrag har fått mindre utrymme men sinsemellan i princip lika stort, här en sida.  

 

Jag kan se att lärare fokuseras genomgående i texten och framstår vid de första 

genomläsningarna som den främsta aktören. Texten verkar vid de första genomläsningarna 

handla om lärares yrkesetik utifrån ett lärarperspektiv på eleven, den professionella 

yrkesutövningen, ett upprätthållande av lärares yrkesetik samt lärares samhällsuppdrag. Ett 

exempel på vad lärare förbinder sig att göra kan se ut så här;  
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”stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina 

studier” (Lärares yrkesetik 2001) 

 

4.4 Analys av Lärares yrkesetik – innebörd av relationer, ordval och 
sammanhang  
Jag tänkte genomföra min analys i löpande text utifrån vad jag skrivit om texternas två 

huvudfunktioner. Bergström & Boréus (2005) skriver att texter kan sägas ha två 

huvudfunktioner. Den ena huvudfunktionen är att språket först och främst uttrycker tankar 

och idéer, språket har en innebördsaspekt. Författaren reflekterar över något, uttrycker en bild 

eller beskriver en upplevelse.  

 

I boken Diskurs analyse som teori og metode  (Winther Jörgensen & Philips 1999) skriver 

författarna att diskursanalysens uppgift är att komma bakom diskursen i analysen för att förstå 

vad som verkligen menas. Diskursanalysens uppgift är inte att värdera om en text är sann eller 

inte. Det är de underliggande mönstren och de sociala konsekvenser de kan tänkas leda till 

som är intressant. För att mer ingående kunna tolka innebörden av min text undersökte jag hur 

yrkesetik betonades i förhållande till de ingående aktörerna och områdena. Detta gjorde jag 

för kunna se de underliggande mönster som leder till olika konsekvenser i de sociala 

relationerna.  

 

Den andra huvudfunktionen skriver Bergström & Boréus (2005) är att vi också nyttjar språket 

i våra sociala relationer, till exempel för att uttrycka något eller ställa en fråga, språket nyttjas 

också för handling. Språket är ett socialt system som inte kan användas i isolering för att 

påverka eller ge sin bild av något. För att komma åt språket som socialt system undersökte jag 

vilka ordval som användes och vilka sammanhang som beskrevs. Jag utgår ifrån att relationen 

teori – praktik inom diskursen kan ses som graden av handlingsberedskap. Principer är tänkta 

som utgångspunkt för handling, därför ger de i teorin mer eller mindre stöd för handling i 

praktiken.   

4.4.1 Innebörd av relationer: 
När terminologin yrkesetik, yrkesetiska ställningstaganden och lärares yrkesetiska principer 

nämns i foldern för lärares yrkesetik ges inga förklaringar kring denna terminologi i 

skrivningen. Jag påpekar detta för att läsaren och jag ska vara medvetna om hur det förhåller 

sig med det.  
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Vid genomläsning av texten stöter jag på termerna yrkesetik, yrkesetiska principer och 

yrkesetiska ställningstaganden sammanlagt sju gånger. Av dessa finns lärares yrkesetik på 

första sidan och en gång i rubrik. De resterande gångerna finns termerna under rubriken Att 

upprätthålla lärares yrkesetik och en gång under rubriken Lärares samhällsuppdrag. Den 

mest frekventa användningen av termerna återfinns som tidigare nämnts under rubriken Att 

upprätthålla lärares yrkesetik. I den delen av texten betonas vikten av att upprätthålla lärares 

yrkesetik för att värna professionens ställning och status. I texten förmedlas lärares yrkesetik; 

dels för eleven och dels den professionella yrkesutövningen. För övrigt så finns betoning på 

upprätthållandet av lärares yrkesetik och relationen lärares samhällsuppdrag och yrkesetiska 

principer.  

 

För att få en bild av hur termerna betonades gjorde jag en urskiljning av följande relationer, 

lärare - elev och lärare – lärares professionalism. När det gäller elevperspektivet betonas 

särskilt elevernas lärande och balansen mellan att se eleverna dels som individer och dels som 

ett kollektiv. Termen yrkesetik eller yrkesetiska principer och yrkesetiska ställningstaganden 

nämns inte under rubriken Eleven i centrum. Däremot skrivs det om ett förhållningssätt under 

sju principer som lärare förbinder sig att upprätthålla. De sju principerna utgår från lärares 

åtagande, att sätta elevernas lärande och att skydda eleverna, i centrum. Det ska balanseras 

mellan att se eleverna dels som individer och dels som ett kollektiv.  

 

Det är med betoning på lärare som eleverna kan förväntas få del av lärares aktivitet kring 

eleven. I texten uttrycks att lärare förbinder sig bland annat till ansvar för elevens 

kunskapstillväxt, stödjande av personlig utveckling, bemötande med respekt och integritet, 

inte diskriminera, stödja inflytande och ansvarstagande, motstå otillbörlig påverkan, 

upprätthålla förtroendefulla relationer och vara varsam med information. Jag anser att de 

ordval som gjorts i texten genomgående handlar om ord med vid och djup innebörd. Jag ser 

också att lärare ges en aktiv roll i texten medan eleven förväntas få del av lärares aktiva 

handlande. Exempel på vad lärare förbinder sig i en av de yrkesetiska principerna gentemot 

eleverna kan se ut så här; 
 

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

betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utvecklas kritiskt tänkande” 

(Lärares yrkesetik 2001) 
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När det gäller läraryrket och den professionella yrkesutövningen tillskrivs lärare ett stort 

ansvar för sin professionella yrkesutövning. Lärares förhållande till samhället och 

samhällsmedborgarna betonas liksom ansvaret för den pedagogiska friheten och den goda 

arbetsplatsen. Lärares ansvar för det pedagogiska uppdraget utifrån en vetenskaplig 

kunskapsbas uppmärksammas liksom lärares kompetensutveckling.  

 

Lärares kollegialitet ses som viktig men får inte inskränka på elevens rättigheter. Lärare som 

professionell yrkesutövare framstår i en aktiv roll. Termen yrkesetik eller yrkesetiska 

principer och yrkesetiska ställningstaganden nämns inte heller under rubriken Läraryrket och 

den professionella yrkesutövningen. Däremot skrivs det även här om ett förhållningssätt under 

sex principer som lärare förbinder sig att upprätthålla. De sex principerna som utgår från 

lärares åtagande i sin professionella yrkesutövning uttrycks i texten som att utveckla sitt 

arbete och sin kompetens, ta ansvar för vad eleverna lär, arbeta mot det som kan skada 

eleverna, respektera andras kompetenser och anlita sakkunskap vid behov. Exempel på vad 

lärare förbinder sig i ett par av de yrkesetiska principerna inom den professionella 

yrkesutövningen kan se ut så här; 

 
”bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk erfarenhet” (Lärares 

yrkesetik 2001) 

eller 

”påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan 
skada eleverna”  (Lärares yrkesetik 2001) 

 

Ytterligare relation betonas för att upprätthålla lärares yrkesetik. Lärare förbinder sig i sin 

yrkesutövning att hålla de yrkesetiska principerna levande i arbetet med kollegorna. Lärare 

ska påtala fel, kritisera och aktivt handla om principerna kränks. Även i kollegiet ges lärare en 

aktiv roll. Det personliga ansvaret framhålls. En princip för att upprätthålla lärares yrkesetik 

kan se ut så här; 

 
”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” 

(Lärares yrkesetik 2001) 
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Jag ser att när det gäller betoning på relationer är det genomgående så att lärare framstår i en 

aktiv roll. Det skulle kunna vara så att elevens roll framställts som mer aktiv och delaktig. Det 

skulle också kunna vara så att kollegiets roll betonats mer än vad som görs i texten.  

4.4.2 Innebörd av ordval: 
Lärare beskrivs utifrån att lärare sätter eleven i centrum, vägleder och hjälper eleverna och 

möter eleven som enskild individ och del av ett kollektiv. Lärare tar ansvar, bemöter med 

respekt, stödjer, är saklig och rättvis och varsam. Som professionell ska lärare värna om yrke, 

bidra till det goda arbetet och ansvara självständigt och med andra. Lärare förväntas, visar, 

ingriper, bedriver, utvecklar och påtalar, engagerar och respekterar. Som jag ser det är de 

ordval som beskriver det lärare förbinder sig att göra, ord som kräver något av dem som ska 

uppfylla villkoren. Ordvalen är genomgående termer som hör till ett förhållningssätt mellan 

människor. Ordvalen medger också ett förhållningssätt som i full frihet kan realiseras på olika 

sätt. De innehåller inga begränsningar utan syftar till handlingar som inte är mätbara. En 

princip som innehåller exempel på ovanstående ordval kan se ut så här; 
 

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

skada, kränkning och trakasserier” (Lärares yrkesetik 2001) 

     

Eleven beskrivs utifrån att vara den som lärare sätter i centrum. Eleven blir vägledd och hjälpt 

och bemött som enskild individ och kollektiv. Eleven blir den som tas ansvar för, blir bemött 

med respekt och får stöd. Eleven får saklig, rättvis och varsam behandling. En stor del av det 

ordval som nämns kring lärare och avkrävs lärare i handling kommer eleven tillgodo och blir 

det ordval varmed eleven omfattas men då i relation till läraren. De ordval som 

förhållningssättet bygger på är i teorin ett skydd för eleven och bildar en teoretiskt 

värdemässigt stabil grund. Jag anser att i praktiken kan ordvalet leda till ett spektra av 

handlingar från nästintill icke-handling till kraftfull handling. En princip som innehåller 

exempel på ovanstående ordval kan se ut så här; 

 
”verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 

föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter” (Lärares yrkesetik 2001) 

 

Lärares arbete i kollegiet beskrivs förutom i den professionella yrkesutövningen också som en 

förbindelse till att upprätthålla lärares yrkesetik. Det ordval som används är lärare ska 

diskutera och bearbeta, ta upp, påtala, ge kritik och ingripa. Jag utgår ifrån att de termer som 
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används gentemot lärare som kollegor kräver en aktivitet från lärare som förutsätter en 

kunskap och kompetens om lärares yrkesetik.  

 

För övrigt ser jag att lärare när det gäller samhällsuppdraget nämns med ordet reflektion och 

då gentemot de yrkesetiska principerna i sin helhet. Det är ett ordval som mer faller tillbaks på 

läraren själv och den egna utvecklingen av lärande för lärare. Det krävs en annan aktivitet 

som riktar sig inåt istället för ut mot någon/något. Därmed skiljer sig ordvalet reflektion från 

det övriga ordvalet när det gäller att betona och beskriva lärares förbindelser. 

4.4.3 Innebörd av sammanhang:  
Lärares yrkesetik är en utsaga framtagen av de båda lärarförbunden. Det betyder här att de 

regler och konventioner om hur en lärare ska vara härrör ur den diskurs som denna tradition 

bjuder. De yrkesetiska principerna härrör ur ett specifikt sammanhang där lärarförbunden 

ansvarar för textens utformning. Det påverkar det sätt på vilket utsagan framställs. Det 

betyder också att det påverkar det sätt på vilket lärare beskrivs i olika sammanhang.  

 

Jag kan se att när det gäller de sammanhang där lärare och elev samspelar så gäller det 

lärsituationen och det som utspelar sig kring denna. Det är i mötet i och utanför klassrummet 

som lärare och elev samspelar. Det är också då lärares förbindelser när det gäller yrkesetik 

prövas. De yrkesetiska principer som råder under rubriken Eleven alltid i centrum 

koncentreras i tre av sju principer kring det sammanhang där kunskapstillväxten, 

bedömningen och inflytandet är centralt. I resterande fyra principer handlar det om bemötande 

av och skydd för person och integritet.  

 

Det handlar även om förtroende och varsamhet i relationen med eleven och hemmet. Lärares 

ansvar för eleven tar inte slut utanför klassrummet utan sträcker sig via de yrkesetiska 

principerna vidare när det gäller elevens hela situation. Det innebär att det sammanhang som 

lärsituationen i klassrummet inbegriper, bara är en del av läraryrket. Det sammanhang där 

lärare verkar utöver lärsituationen innefattar också till viss del elevens sociala liv och 

hemförhållanden. Jag inser att läraryrkets profession visar på komplexitet när det gäller det 

yrkesetiska ansvaret och det långtgående ansvar som följer med de yrkesetiska principerna.          

 

När det gäller de sammanhang där professionen fokuseras i förhållandet till eleverna under 

rubriken Läraryrket och den professionella yrkesutövningen så står det i tre av principerna att 
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lärare ges ansvar för vad eleverna lär, motarbetar skadliga tendenser i skola och samhälle och 

anlitar sakkunskap vid behov. Även under denna rubrik fokuseras eleven men då på ett mer 

övergripande sätt. Det handlar mer om att lärare har rätt kompetens för att eleven ska få ta del 

av bästa möjliga lärande och hjälp. Den professionella yrkesutövningen där eleven inte direkt 

är i fokus återfinns i resterande tre principer.  

 

Det som principerna tar fasta på är lärares ansvar för utvecklingen i arbetet av den 

vetenskapliga och den empiriskt beprövade pedagogiska erfarenheten och sin egen 

kompetensutveckling inom området. Det talas också om respekten för kollegors och andra 

yrkesgruppers kompetens och ansvar. Under rubriken Att upprätthålla lärares yrkesetik följer 

ytterligare krav på lärare att utveckla kompetensen och arbetet med kollegerna inom det 

yrkesetiska kompetensområdet. Skolan som arbetsplats är det sammanhang som är överordnat 

i texten. Det visar sig på det sätt som principerna antyder. Det talas mycket om läraryrkets 

profession och även här visas på komplexitet när det gäller det yrkesetiska ansvaret och det 

långtgående ansvar som följer med de yrkesetiska principerna. Det visar också på en 

komplexitet inom kollegiet som exempelvis om en situation uppstår där en lärare ska bedöma 

en annan lärares utövande av de yrkesetiska principerna. Ett exempel på detta kan se ut så här; 
 

”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 

yrkesetik 2001) 

 

Jag kan se att det ur diskursen framträder olika sammanhang som beskrivits ovan. De är 

lärsituationer mellan lärare och elev det är också situationer inom skolans organisation där 

lärare och lärare samspelar. När det gäller lärare och elev så gäller genomgående det 

förhållande som beskrivits ovan. Lärare förväntas utefter de ordval som betonas att inta en 

aktiv roll. Ordvalen består i att utföra ett flertal olika aktiviteter som var för sig kräver stor 

kompetens inom olika områden och stor erfarenhet och mognad hos lärare. Jag inser att för 

eleven ligger betoningen mer på att vara den som tar emot det lärare förväntas ge utifrån en 

form av handlingsmönster.  Det blir en mer passiv roll för eleven. Inte någonstans kan jag se 

att det står nerskrivet något om samspel och dialog mellan lärare och elev. Jag uppfattar inte 

heller att det står någonting om att eleven ska ges förutsättningar att själv bli bärare av ett 

tänkande och en handlingsberedskap som skulle kunna bli resultatet av att lärare arbetar aktivt 

utifrån ett yrkesetiskt tänkande.   
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De sammanhang som beskrivits är också situationer där lärare och lärare samspelar. När det 

gäller lärare och lärare så gäller ett annat förhållande än det som beskrivits ovan. Lärare 

förväntas utefter de ordval som betonas att inta en aktiv roll även mot sina kolleger. Lärare 

förväntas vara aktiv när det gäller sin egen och andras kunskapsinhämtning och att utveckla 

sin kompetens. Lärare förväntas bidra till den goda arbetsplatsen och att aktivt ta del av sådant 

som negativt påverkar skola och samhälle. Lärare förväntas också respektera kollegor 

samtidigt som lärare förväntas ingripa om en kollega bryter mot de yrkesetiska principerna. 

För lärare i relation till andra lärare ligger betoningen på att vara aktivt handlande. Jag 

uppfattar inte att det står någonting med eftertryck om att lärare som professionell grupp 

förutsätts bli bärare av det tänkande och den handlingsberedskap som skulle kunna bli 

resultatet av att lärare arbetar aktivt utifrån ett yrkesetiskt tänkande. Det nämns dock att det är 

viktigt att alla lärare upprätthåller sin yrkesetik.  
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5. Diskussion 
I detta avslutande kapitel belyser jag mitt resultat utifrån några frågeställningar som jag burit 

med mig under arbetets gång. Mitt syfte med denna uppsats var att problematisera relationen 

mellan lärares professionalisering och lärares yrkesetik. Jag har gjort en litteraturstudie över 

området lärares professionalisering, professionalism och lärares yrkesetik och vad det kan 

vara. Genom min diskursanalys av lärares yrkesetiska principer har jag försökt att se hur 

lärares yrkesetik framställs. I följande diskussion vill jag diskutera det jag kommit fram till i 

min diskursanalys i relation till lärares professionalisering. Jag vill också ta med några egna 

reflektioner och avsluta med några tankar om vidare forskning.  

 

I samhället råder som tidigare nämnts en mängd olika diskurser enligt Ekström & Larsson 

(2000). Inom diskursen finns regler och konventioner som leder aktörerna inom diskursen att 

agera på ett visst sätt och att se vad som är mer eller mindre lämpligt att säga. När reglerna 

och konventionerna inom diskursen synliggörs blir diskursen lämplig för analys. Winther 

Jörgensen & Philips (1999) skriver att diskursanalysens uppgift är att komma bakom 

diskursen i analysen för att förstå vad som verkligen menas. Det är de underliggande 

mönstren och de sociala konsekvenser de kan tänkas leda till som är intressant. Jag har tagit 

fasta på detta i min diskussion. 

5.1  Vilken bild av lärares yrkesetik konstrueras i förhållande till den 
professionella yrkesutövningen? 
I texten nedan går jag igenom det som jag sett som betydelsefullt för den bild jag fått av hur 

lärares yrkesetik framställs. Jag avslutar frågeställningen med en sammanfattning som jag 

följer upp.  

5.1.1 Relationernas betydelse 
I min analys skönjer jag en grundinställning om vad lärare förväntas göra. Som tidigare 

nämnts så var mitt första intryck vid genomläsningarna av Lärares yrkesetik och de 

yrkesetiska principerna att lärare fokuserades genomgående i texten och framstod som främsta 

aktör. Texten verkade vid de första genomläsningarna handla om lärares yrkesetik utifrån ett 

lärarperspektiv på eleven, den professionella yrkesutövningen, ett upprätthållande av lärares 

yrkesetik samt lärares samhällsuppdrag. När jag arbetade vidare med min analys förstärktes 

bilden av lärare som främsta aktör. Det är med betoning på lärare som eleverna kan förväntas 

få del av lärares aktivitet kring eleven.  
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Det är intressant att man valt just den framtoningen som exemplifieras ovan. Det skulle kunna 

vara så att elevens roll framställts som mer aktiv och delaktig utan att lärares ansvar 

förminskats. Som jag tidigare påpekat skriver Arfwedson & Arfwedson (2002) om 

lärarsocialisationens komplexitet. Författarna skriver om den mångfacetterade kunskap som 

lärare förväntas ha. De skriver också om lärares beroende av eleverna för att ta didaktiska 

beslut och att i mötet med den enskilde eleven blir lärares kunskap till didaktisk kompetens. 

Detta tillsammans med att författarna ser att läraryrket sker i en process med skolan gör att 

bilden av lärare framstår som lärare i ett samspel med eleven och det sammanhang de befinner 

sig i. Den bild som Arfwedson och Arfwedson beskriver är inte den bild jag får av lärarrollen 

såsom den framställs i Lärares yrkesetik. I texten om Lärares yrkesetik anser jag att lärare ges 

en aktiv roll, medan eleven förväntas få ta del av lärares aktiva handlande. I mina ögon ges 

eleven en mer passiv roll. I min analys har jag genomgående saknat en beskrivning av och ett 

uttryck för betoning på samspelet mellan lärare och elev som Arfwedson & Arfwedson (2002) 

betonar. Det samspel som nämns, där målet skulle kunna vara att införliva det yrkesetiska 

tänkandet så att både lärare och elev bär upp de intentioner som det kan förväntas leda till.  

 

I Lpo 94 under rubriken Normer och värden skrivs det i mål att sträva mot, att varje elev 

bland annat utvecklar sin förmåga att ge uttryck för välgrundade etiska ställningstaganden. 

Under samma rubrik framgår vad lärare skall göra för att eleven ska uppnå strävansmålen. I 

läroplanen betonas lärares roll mer i form av samspel. Exempelvis så står det att lärare skall 

klargöra och tillsammans med eleverna diskutera värdegrundsfrågor och personligt 

handlande. Det står också att lärare öppet skall redovisa och diskutera meningsskiljaktigheter 

och tillsammans med eleven utveckla regler för arbete och samvaro. Det förhållande på vilket 

lärare – elev vilar på i ovan angivna exempel i läroplanen ser annorlunda ut mot det 

förhållandet jag kommit fram till i min diskursanalys när det gäller lärare – elev i Lärares 

yrkesetik. Jag vill påpeka att jag i sammanhanget inte gjort någon diskursanalys av Lpo 94 

och därför inte gör en direkt jämförelse.  

 

Min tolkning är att det sätt på vilket lärarrollen betonas i min analys kan ha betydelse för de 

relationer den vilar på. Som jag nämnt tidigare så skulle det kunna vara så att elevens roll 

framställts som mer aktiv och delaktig utan att lärares ansvar förminskats.  

 

Det skulle också kunna vara så att kollegiets roll eller med andra ord lärare som grupp 

betonats mer än vad som görs i texten. När det gäller läraryrket och den professionella 

29  



 

yrkesutövningen tillskrivs lärare ett stort ansvar för bland annat sin professionella 

yrkesutövning. Lärare som en professionell yrkesutövare framstår i en aktiv roll. Även i 

kollegiet ges lärare en aktiv roll genom att det personliga ansvaret framhålls. Det är också här 

intressant att man valt just den framtoningen som exemplifieras ovan. Det skulle kunna vara 

så att kollegiets roll framställts tydligare utan att lärares ansvar förminskats. Lärare som grupp 

hade alltså kunnat betonats mera.  

 

I artikeln ”Professionalism i reformtider” skriver Goodson (1999) om den etikstyrda 

lärarprofessionalismen i en postmodern tid och dess sju principer för professionellt 

lärararbete. I en av dessa principer betonas förpliktelsen att arbeta med kollegor i en 

samarbetskultur för att lösa praktikens löpande problem. I en annan princip betonas 

yrkesmässigt beroende hellre än isolerad autonomi med tanke på lärares kontakter med andra 

inom och utom skolan. Hargreaves (2000) talar också, som nämnts tidigare, om behovet av 

gemensamhet när det gäller den nya professionalismen. Han anser att den bara kan 

genomföras genom att lärare bildar en social rörelse och ökar tillgängligheten till andra och 

varandra. Hargreaves tror på möjligheten till professionalism som social rörelse även om han 

anser att lärare har minskade möjligheter till utveckling. Jag kan se att lärare med betoning på 

grupp inte får något särskilt utrymme i Lärares yrkesetik. Det är lärare, utan betoning på 

grupp, som enligt min åsikt står för ansvaret för elevernas goda och att skydda från det onda. 

Det kan ha betydelse för hur lärare tolkar åtagandet i personlig och kollektiv mening.  

5.1.2 Ordens betydelse 
Utifrån vad jag tidigare sett är de ordval som beskriver det lärare förbinder sig att göra, ord 

som kräver något av den som ska uppfylla villkoren. Ordvalen innehåller inga begränsningar 

utan syftar till handlingar som inte är mätbara. En stor del av det ordval som nämns kring 

lärare och avkrävs lärare i handling kommer eleven tillgodo och blir det ordval som omfattar 

eleven i relation till lärare. De ordval som förhållningssättet bygger på är i teorin ett skydd för 

eleven och bildar en teoretiskt värdemässigt stabil grund.  

 

I artikeln ”En etisk kod blir aldrig färdig” skriver Colnerud (2004) att intentionerna med 

Lärares yrkesetik handlar om det goda man vill göra och det onda man inte vill göra. 

Eftersom läraryrket i hög grad är ett yrke med makt och befogenheter för att det ska kunna 

utövas, krävs både uttryck för det goda lärare tar ansvar för och restriktioner för det onda som 

maktmissbruk kan leda till. Jag inser att detta kan stärka grunden för lärares 
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professionalisering men är det bara till godo för eleven? I praktiken antar jag att ordvalet kan 

leda till ett spektra av handlingar från nästintill icke-handling till kraftfull handling ifrån 

lärarens sida. Eftersom aktiviteterna utgår från lärare så blir eleven beroende av lärares 

handlingsberedskap från teori till handling.  

 

Lärares arbete i kollegiet beskrivs förutom i den professionella yrkesutövningen också som en 

förbindelse att upprätthålla lärares yrkesetik. Det ordval som används är, lärare ska diskutera 

och bearbeta, ta upp, påtala, ge kritik och ingripa. De termer som används gentemot lärare 

som kollegor kräver en aktivitet från lärare som förutsätter en kunskap och kompetens om 

lärares yrkesetik. Colnerud (2004) säger att, för att de yrkesetiska principerna ska få någon 

betydelse så måste de tolkas av lärare gemensamt – inte individuellt. Det är lärare som ska 

tolka, vända och vrida på innehållet för att levandegöra det och nyansera det. Det är i det egna 

arbetslaget mot bakgrund av den egna praktiken som principerna ska ges innebörd och 

behandla komplexa sammanhang. Colnerud betonar betydelsen av att lärare tolkar de 

yrkesetiska principerna gemensamt. Något som jag inte sett klart framgå i min analys.  

 

Ordet reflektion nämns när det gäller samhällsuppdraget och då gentemot de yrkesetiska 

principerna i sin helhet. Ordet reflektion bryter stilen när det gäller ordval. Därmed skiljer sig 

ordvalet reflektion från det övriga ordvalet när det gäller att betona och beskriva lärares 

förbindelser. Reflektion är ett ord som ofta nämns i samband med yrkesetik i de texter jag 

läst. Colnerud & Granström  (2001) skriver bland annat att reflektion i yrkesetiska frågor kan 

vara ett uttryck för professionalism. Alexandersson (1994) ser reflektion som en ”brygga” 

mellan tidigare erfarenheter och strävan efter att utveckla och forma framtiden. Författaren 

skriver också att erfarenheter som förädlas genom reflektion omvandlas till kunskap. Det blir 

här intressant varför de yrkesetiska principerna inte förknippas mer till termen reflektion än de 

gör i texten. Jag anser att en tydligare användning av reflektion i sammanhanget skulle 

understryka vikten av att hela tiden hålla de yrkesetiska principerna levande.   

5.1.3 Sammanhangets betydelse  
De sammanhang som lärare framträder i, inom skriften Lärares yrkesetik är komplexa. 

Lärares yrkesroll tar inte slut utanför klassrummet. Den tar inte heller slut utanför 

arbetsrummet eller de gemensamma utrymmena för lärare. Lärare förväntas ha relationer med 

många delar av samhället. Det kan gälla föräldrasamverkan likväl som det gäller att ha 

kunskap om utvecklingen inom läraryrket, den gemensamma kunskapsbasen och utveckla den 
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yrkesetiska kunskapen inom läraryrket.  Det är en stor komplexitet som framträder. I allt detta 

förväntas lärare axla ansvaret för att uppfylla de yrkesetiska principerna.           

 

Hargreaves (1998) skriver som nämnts tidigare om läraryrkets komplexitet i en föränderlig 

omvärld. Den vanliga bilden av lärares arbete är att det sker i ett klassrum och att den bilden 

också gäller för lärarna själva. Hargreaves menar att det är en felaktig bild av läraryrket. Det 

pågår ett komplext arbete utanför klassrummet. Det är ett arbete fullt av möten och 

konsultationer med föräldrar, kollegor och andra. Det handlar bland annat om 

beslutsprocesser, gemensamma intressen för förbättring och utveckling och annat konstruktivt 

samarbete. Mot bakgrund av vad jag skriver om lärares ansvar för de yrkesetiska principerna, 

så ger det också lärare, en i mina ögon mycket komplex uppgift.  

 

I Hargreaves (1998) står det att om lärarna ska kunna lära av varandra för att kunna agera 

flexibelt och utveckla sina expertkunskaper måste det till nya strukturer för att möjliggöra 

detta. Reglerna för världen håller på att skrivas om enligt Hargreaves och han avslutar med att 

säga att också reglerna för lärarnas arbete bör förändras i takt med tiden. I mina ögon är 

lärares arbetssituation utifrån de yrkesetiska principerna inte riktigt i fas med Hargreaves sätt 

att se på skolan av i dag. Bilden av lärare som ska axla allt blir ohållbar i ljuset av Hargreaves 

ord om förändring.       

 

De sammanhang som beskrivs i Lärares yrkesetik kräver en aktiv handlingsberedskap. Det är 

i alla sammanhang lärare som ansvarar för yrkesetiken. Gren (2001) skriver att risken med 

etiska riktlinjer är att de blir alltför allmänt hållna och därför inte upplevs förplikta till 

handling. Det är en reflektion som Gren gör när det gäller branschorganisationers etiska 

riktlinjer. Även Orlenius (2003) är som visats tidigare, observant på risken med att gå från 

princip till konkret handling. Han säger att formulerade regler inte är någon garanti för ansvar 

och respekt hos en yrkeskår. De kan därför fortsätter han, ge en falsk bild av att allt är under 

kontroll och leda till minskad insyn. Eftersom det är lärare som förväntas uppfylla principerna 

till elevernas fromma så är Grens och Orlenius farhågor värda att uppmärksammas. Resultatet 

i praktiken kan komma att se mycket olika ut beroende på lärares vilja i sammanhanget.    

 

I de sammanhang där lärare möter elever, kollegor, föräldrar och andra som delar 

sammanhanget blir den konkreta situationen till. Gren (2001) skriver att, om människans 

egenvärde och okränkbarhet ska prioriteras såsom det görs i läroplanerna, så måste det 
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påverka innehållet i undervisningen. Demokrati är ett fundament för skolan. Elever ska ha 

inflytande på sin undervisning. De ska också stimuleras till eget ansvar för sitt lärande. Jag 

kan se att i relation till att lärares val av arbetsformer i ett yrkesetiskt perspektiv inte bör vara 

slumpmässiga, ställs balansgången i praktiken mellan lärares ansvar och elevers inflytande på 

sin spets.  

5.1.4 Vilken bild av lärares yrkesetik konstrueras i förhållandet till den 
professionella yrkesutövningen? – en sammanfattning 
Efter att ha analyserat Lärares yrkesetik får jag intrycket av att den yrkesetik som 

framkommit i min analys utgår ifrån läraryrket som profession och dess utveckling. Mycket i 

min analys pekar på detta. Jag har sammanfattat det jag sett i följande punkter: 

• Lärarrollens framtoning av lärare i en aktiv roll 

• Elevernas framtoning i en mer passiv roll 

• Lärares roll som aktiv inom kollegiet 

• Ordvalen på etisk grund varmed lärare och lärares handlingar beskrivs 

• Utkrävandet av personligt ansvar som utgår från lärare  

• Relationen icke handling – handling  

• De sammanhang som träder fram ur lärares perspektiv 

• Lärares komplicerade roll i de olika sammanhangen 

• Styrkan och svagheten i de allmänt hållna principerna 

• Professionalismens plats i principerna 

 
Bergem (2000) skriver att, i diskussionsunderlaget till Lärarförbundens beslut att utarbeta 

gemensamma ”yrkesetiska grundståndpunkter för lärare” anges det bland annat att, en 

utvecklad etisk medvetenhet är ett avgörande led i en professions utveckling. Orlenius (2003) 

skriver att yrkesetiska riktlinjer kan vara viktigt för lärarkåren bland annat när det gäller att 

höja statusen på läraryrket. I Nordenfalk (red.) (2004) skriver Eva-Lis Preisz & Metta 

Fjelkner att de yrkesetiska principerna bland annat är en nödvändig förutsättning i en fortsatt 

diskussion om auktorisation för lärare. Mot bakgrund av den tankefigur som professionens 

utveckling i ett professionaliseringsperspektiv bildar så klarnar bilden över hur lärarens roll 

framstår i min analys.    
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5.2 Vilka kan effekterna bli av denna konstruktion för lärares 
professionalisering och yrkesetik? 
Följande text härrör ur min sammanfattning av diskussionsfrågan, vilken bild av lärares 

yrkesetik konstrueras i förhållandet till den professionella yrkesutövningen? Jag kommer 

nedan att utveckla punkternas innehåll ifrån 5.1.  

5.2.1 Lärarrollens framtoning av lärare i en aktiv roll och elevens framtoning i 
en mer passiv roll  
I min diskursanalys framträder lärare i en aktiv roll. Det betyder här att någon annan 

framställs mer passiv, det vill säga eleven. Min tolkning av de roller som lärare och elev 

framställs i är inte jämbördiga i praktiken. Jag tycker det är intressant ur ett 

professionaliseringsperspektiv. En professionell lärare kan ställas till svars för sina handlingar 

mot bakgrund av en gemensam yrkesetik. Lärares yrkesetik gäller som trygghet för elevens 

säkerhet men kan också ses som ett steg mot professionalisering i form av att var en sträng 

yrkesetik. Englund (1992) skriver som jag visat tidigare, bland annat om att autonomin över 

kunskapsområdet och etiken spelar stor roll när det gäller professionalisering. Carlgren & 

Lindblad (1992) hävdar att de professionella yrkesutövarna styrs inifrån av en sträng 

yrkesetik. Det sätt som lärare framställs på som jag sett i min diskursanalys leder mig fram till 

att professionaliseringsperspektivet har betydelse för principernas utformning. Effekten av 

detta för eleverna kan bli att betoningen på lärare gör eleverna mindre delaktiga i processen, i 

arbetet med att förverkliga innebörden av de yrkesetiska principerna. Effekten för eleverna är 

också av intresse när det gäller demokratiaspekten. Hur ska lärare lyckas införliva de krav 

som läroplanen ställer på inflytande, påverkan och delaktighet från eleverna med de 

yrkesetiska principernas betoning på lärares roll? 

5.2.2 Lärarens roll som aktiv inom kollegiet 
Lärares roll är framträdande inom kollegiet. Lärares framtoning är stark när det gäller rollen i 

kollegiet liksom när det gäller eleverna. Det ger tyngd åt det professionaliseringsperspektiv 

varur en professionell lärare blir ansvarig för sin funktion. Tidigare har jag beskrivit att 

Colnerud & Granström (2001) kopplar samman funktion, ansvar och professionalisering. Det 

är också synligt i min analys att lärares ansvar för elever och yrkesutövning fokuseras. 

Colnerud (2004) skriver om vikten av att de yrkesetiska principerna tolkas kollektivt. 

Alexandersson (1994) betonar att det är i reflektionen och samtalet som mötet blir till och 

kunskapen växer. Jag anser att det vore till fördel för utvecklingen av lärares yrkesetiska 

kompetens att göra en starkare betoning på lärare som grupp och vikten av gruppens 

yrkesetiska utveckling.  
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5.2.3 Ordvalen på etisk grund varmed lärare och lärares handlingar beskrivs 
och utkrävandet av det personliga ansvaret som utgår från lärare i relationen 
icke handling – handling 
De ordval jag mött i min text handlar mycket om ord som innebär att lärare ska arbeta för det 

goda och skydda från det onda. Det är ord som är värdeladdade och innefattar mänskliga 

handlingar. Orlenius (2003) skriver att etikens fundament är det personliga ansvaret. Det 

framgår tydligt i Lärares yrkesetik vem som har ansvaret för att utöva principerna. Colnerud 

& Granström (2001) skriver att man som professionell blir ansvarig för sina yrkesmässiga 

misstag och ansvarar för sin funktion som är en förpliktelse. Jag har förstått utifrån min 

diskursanalys att de handlingar som skulle kunna bli resultatet av lärares åtaganden i 

praktiken kan se mycket olika ut. Relationen teori – praktik kan ses som graden av 

handlingsberedskap. Principerna är tänkta som utgångspunkt för handling därför ger de i 

teorin mer eller mindre stöd för handling i praktiken. Orlenius (2003) skriver om 

problematiken att gå från retorik till handling. Om jag ser till effekterna på lärares 

professionalisering så kan det betyda att de yrkesetiska principerna har stor betydelse i sin 

framtoning som bärare av lärares yrkesetik. Det är först i den praktiska utövningen som 

yrkesetikens bärighet kan prövas.   

5.2.4 De sammanhang som träder fram ur lärares perspektiv och lärares 
komplicerade roll i de olika sammanhangen 
Komplexiteten som framträder ur de sammanhang lärare befinner sig i är stor. I detta 

komplexa sammanhang förväntas lärare att axla ansvaret för att uppfylla de yrkesetiska 

principerna. Orlenius (2003) hänvisar till Bauman (1996) när han ifrågasätter om det går att 

förena idén om individens eget ansvarstagande och samtidigt överföra gemensamma värden 

med tanke på skolans värdegrund. I artikeln ”Livräddare i nytt och okänt vatten” Bergem 

(2004) skriver författaren om värdegrundens försvagning. Han säger att det i dag är mindre 

som håller oss samman som samhällsmedlemmar och mer som kretsar kring de privata 

frågorna. Hargreaves (1998) skriver om den föränderliga världen för lärare och om att det 

krävs ett nyanserat sätt att verka på. Det finns en hel del tankar om läraryrkets komplexa 

verklighet. I litteraturen finner jag tankefiguren om lärares professionella situation som svår 

att hantera.     

5.2.5 Styrkan, svagheten och professionalismens plats i de allmänt hållna 
principerna 
De allmänt hållna principerna i Lärares yrkesetik har som jag tidigare angett kritiserats i 

litteraturen. Principerna har en styrka i att de finns dokumenterade som lärarförbundens 
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gemensamt överenskomna yrkesetik. De är ett led i en professionaliseringsprocess och visar 

upp den enighet som ligger till grund för lärarförbundens strävanden. Principerna kan också 

ses som en medvetenhet om den tyngdpunkt som etiska frågor har i samhället. De visar på en 

viktig hållning i vårt demokratiska system. Orlenius (2003) skriver om en formulerad 

yrkesetik som ett instrument för trovärdighet i ett demokratiskt samhälle. Han skriver också 

om den status som kan följa med en etisk medvetenhet. Läraruppdraget kan synliggöras med 

yrkesetiska principer och till följd av det kan ansvarsnivån höjas. Det finns en hel del skäl till 

varför det är en styrka för en yrkesgrupp att utgå från gemensamma yrkesetiska principer. Det 

finns som nämnts tidigare också en del faror med principer. Gren (2001) och Orlenius (2003) 

skriver båda om riskerna med yrkesetiska principer. Det är bland annat svårt att få retoriken 

att bli till praktik.  Professionalismens plats i de yrkesetiska principerna är framträdande. Det 

är betydande för lärares professionaliseringsprocess att den framhålls. De villkor som 

professionalisering vilar på är bland annat som tidigare nämnts enligt Englund (1992), den 

professionalism, kompetens en yrkesgrupp besitter och som spelar en betydande roll. Det är 

viktigt med autonomi över kunskapsområdet eftersom autonomin leder till ett visst ansvar och 

kräver en etik. Lärares yrkesetiska principer stärker professionen och fokuserar lärare.  

5.3 Slutdiskussion 
Syftet med min uppsats har varit att problematisera relationen mellan lärares 

professionalisering och lärares yrkesetik utifrån hur lärares yrkesetik framställs. En något mer 

övergripande iakttagelse som jag gjort är att lärares yrkesetiska principer kan ses som en 

legitimering av och en bekräftelse på lärares professionaliseringssträvanden. Jag har visat på 

de punkter som jag sett framträda i min diskursanalys och sett på eventuella effekter av detta. 

Det som jag sett som mest framträdande är hur lärare och elev framställts i texten.  

 

Min uppfattning är att lärares yrkesetiska principer stärker professionen och fokuserar på 

lärare. Som ett led i en professionaliseringsprocess är det som Preisz & Fjelkner i Nordenfalk 

(red.) (2004) skriver, att de yrkesetiska principerna är nödvändiga i en fortsatt diskussion om 

auktorisation av lärare. Men ska lärare vara professionella? Flera av forskarna jag hänvisat till 

lyfter fram farhågor när det gäller professionalisering av läraryrket. Bland annat skriver 

Colnerud & Granström (2001) och Carlgren & Lindblad (1992) om professionalisering som 

uttryck för egoism inom en yrkeskår. I det sammanhanget är det makt, status och privilegier 

för den egna gruppen som är i fokus. Hargreaves (2004) ser lärares känslomässiga 

engagemang för yrket hotat och Goodson (1999) ser faran med teknifiering av läraryrket i 
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sammanhanget. Det går enligt min mening inte att bortse ifrån att lärare över tid fått en 

komplex verklighet att arbeta med. Det kräver andra lösningar än de som varit tillgängliga 

tidigare vilket också Hargreaves (1998) säger när han talar om det föränderliga samhället och 

lärares roll. Är det då så att professionalisering av lärare skulle vara en del av de lösningar 

som måste till för att utveckla läraryrket? Jag kan inte se att forskarna tillstyrker detta i sitt 

resonemang om professionalisering även om det hos forskarna också finns försvar för 

professionalisering. Bland annat så talar Colnerud & Granström om det personliga ansvaret 

som följer med att vara professionell lärare. Carlgren & Lindblad ser att professionalisering 

kan leda till att elevens bästa sätts i förgrunden. Detta kan ses som ett skydd för eleven.   

 

Den tankefigur som professionens utveckling i ett professionaliseringsperspektiv bildar lyfter 

fram lärares roll i förgrunden. Skolans uppdrag är att sätta eleven i centrum. Det görs också i 

de yrkesetiska principerna men då utifrån lärares perspektiv. Räcker det för att uppfylla de 

intentioner som läroplanerna bygger på när det gäller att sätta eleven i centrum i 

sammanhanget? Det sätt på vilket lärares yrkesetik framställs när det gäller lärares roll i min 

diskursanalys ger effekter för eleverna. Lärare förväntas handla utefter principer som är så 

allmänt hållna att de i handling kan innebära så många olika saker. Dessutom bygger de som 

jag ser det på lärares aktivitet gentemot eleven. Effekten av detta för eleverna kan som jag 

tidigare nämnt bli, att eleverna blir mindre delaktiga i processen, i arbetet med att förverkliga 

innebörden av de yrkesetiska principerna.  

 

Visserligen kan professionalisering leda till ett ökat personligt ansvar för yrkesfunktionen 

men leder det automatiskt till en större trygghet för eleven. Englund (1992) talar om risken 

med att en professionell lärare blir något av en som han skriver teknologiskt ”fullärd” person 

som utifrån en professionell auktoritet kan hävda det ”rätta” innehållet. Arfwedson & 

Arfwedson (2002) skriver om lärares beroende av eleverna för att ta didaktiska beslut och hur 

viktigt mötet med den enskilde eleven är för att lärare ska utveckla didaktisk kompetens. Mot 

bakgrund av bland annat detta så kvarstår mina farhågor när det gäller demokratiaspekten, hur 

lärare ska lyckas införliva de krav som läroplanen ställer på inflytande, påverkan och 

delaktighet från eleverna med de yrkesetiska principernas betoning på lärarens roll gentemot 

eleven.  

 
Tillbaks till frågan; ska lärare vara professionella? Det är svårt att ge något entydigt svar på 

frågan. Det finns som tidigare beskrivits för- och nackdelar med professionalisering för lärare. 
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Jag kan se att de farhågor som gäller yrkesetiska principer gentemot elevernas situation väger 

tungt vid ett eventuellt avgörande. Det verkar långt ifrån klarlagt hos de forskare jag studerat 

vilket uttryck de yrkesetiska principerna tar sig i praktiken. Orlenius (2003) tar upp 

svårigheten att gå från retorik till praktik. Principer kan vara farliga skriver han. De kan ge ett 

falskt intryck av att tillståndet är gott. Orlenius poängterar att inga andra än lärare själva kan 

formulera sin yrkesetik och att den måste vara sanktionerad av lärare eftersom etikens 

fundament är det personliga ansvaret. Därför kan inte heller yrkesetiska frågor handläggas av 

en för ändamålet utsedd grupp. Det kan leda till att yrkesetiken blir en dörrvakt som hindrar 

insyn. Utifrån Orlenius resonemang så blir frågan om det praktiska utförandet mycket viktig. 

Effekterna för eleverna och skolans organisation när det gäller yrkesetiska frågor är långtifrån 

klarlagd. Det går bland annat av den anledningen inte, att ge ett klart svar över lärares 

professionalisering. Klart är däremot att den utsaga som är Lärares yrkesetik är ett steg på väg 

i en professionaliseringsprocess som inte låter sig avbildas på något enkelt sätt. Det finns 

ingen självklarhet i lärares professionalisering. Det är många hänsyn som måste tas på vägen. 

Lärares yrkesetik är ett komplext sammanhang som än så länge bara befinner sig i sin linda. 

När det gäller relationen till eleverna så kvarstår problematiken som handlar om elevens rätt 

till långtgående demokratiskt inflytande och påverkan på sin egen utveckling inom skolan, i 

mötet med lärares yrkesetiska förbindelser i lärares funktion i lärarrollen. Här kan jag se att 

lärarutbildare, skolledning, fackförbund och framförallt lärare själva har mycket att göra för 

att lärare ska få möjlighet att göra reflekterad praktik av retoriken.  

5.4 Några avslutande reflektioner  
Diskursanalyser slutar inte där de börjar. Texter lever, de har ett budskap, i en diskursanalys 

ser du saker du inte såg när du började din analys. Att min studie ser ut som den gör betyder 

inte att den påvisar en rådande struktur. Den är ett sätt att se på ett fenomen. Att frambringa 

karaktärer i skenet av en text ger möjligheter att förändra dessa. För att i sin tur frambringa en 

diskussion om de rådande karaktärerna är det möjligt att i vidare studier nyansera 

utgångspunkten. Först när man frambringar dessa karaktärer i ljuset kan man förstå dessa.  

 
Lärares yrkesetik är en viktig skrivning. Den är framtagen för att sätta fingret på skolans 

kanske viktigaste uppgifter. Som nämnts tidigare så beskrev Wiklund (2005) kvalitativ 

textanalys i form av diskursanalys som en metod över bland annat vad som är möjligt att säga 

vid en viss tidpunkt och vem som har rätt att säga det. Den rådande diskursen bestämmer över 

hur utsagan ser ut.   
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5.5 Vidare forskning  
I de relationer jag har funnit i min diskursanalys har jag fått en bild av lärarrollen som mer 

aktiv och elevrollen som mer passiv. Det finns en komplexitet i de roller som framställs när 

det gäller lärare – elev inom lärares yrkesetik som det skulle vara intressant att arbeta vidare 

med. För att komma vidare med framställningen av lärares yrkesetik så finns det möjligheter i 

tanken att studera de diskussioner, samtal, föreläsningar och annat som finns dokumenterat 

och ligger till grund för hur lärare och elever framställs i Lärares yrkesetik. Detta bland annat 

för att se om min uppfattning om relationen lärare- elev inom lärares yrkesetik kvarstår eller 

nyanseras. Jag tycker det är intressant ur ett demokratiskt perspektiv där eleven förutsätts vara 

aktiv och påverka sin egen utveckling. En studie av det slaget skulle kunna också kunna vara 

intressant för att i ett större sammanhang följa problematiken kring lärares yrkesetiska 

principer i relation till läroplanens intentioner.  
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ANALYSVERKTYG     (BILAGA 1) 
 
Tankar kring analysverktyg 

 
Syftet med min uppsats är att problematisera relationen mellan lärares professionalisering och 

lärares yrkesetik. Min forskningsfråga är följande; Hur framställs lärares yrkesetik?  

 

Min bilaga innehåller dels de frågor jag ställt mig till texten när jag gjort min diskursanalys. 

De frågor jag ställt till texten besvaras inte fråga för fråga utan ingår under sina teman som en 

helhet. Min bilaga innehåller också delar ur min metod för att jag och läsaren ska påminnas 

om de delar av metoden som återkopplar tankarna till analysen. Det kan upplevas som 

upprepningar men jag har valt att på detta sätt visa på att metod och analys är delar av samma 

helhet.  

 

Jag gjorde tidigt valet att inte mer än ögna de yrkesetiska principer för lärare, Lärares 

yrkesetik som är min källa för analys. Detta för att jag inte skulle börja tänka för mycket på 

innehållet i dessa då jag är medveten om att det är en fördel i diskursanalys att kunna fjärma 

sig från analysmaterialet. I boken Diskursanalyse som teori og metode Winther Jörgensen & 

Philips (1999) skriver författarna att det är ”antropologen” som ska undersöka ett främmande 

meningssammanhang för att se hur innehållet kan tänkas hänga samman och ge mening. Detta 

påverkar också mina frågor nedan. 

 

Ekström & Larsson (2000) skriver att det i samhället råder en mängd olika diskurser som 

påvisar ett speciellt verksamhetsområde. De regler och konventioner som råder inom 

diskursen leder aktörerna inom diskursen till att agera på ett visst sätt och att se vad som är 

mer eller mindre lämpligt att säga. Diskursen blir lämplig för analys när regler och 

konventioner inom diskursen synliggörs.   

 

I boken Textens mening och makt frågar sig Bergström & Boréus (2005) bland annat vad en 

text är, med fokus på mänsklig kommunikation. Texter hålls ihop av ett visst ämne, de har en 

röd tråd. Min första uppgift blir att hitta den övergripande strukturen, det huvudsakliga 

innehållet så att läsaren och jag får en bild av detta på en mer övergripande nivå. Det kan jag 

göra genom att vid de första läsningarna och min första uppfattning av texten skriva ner vad 

texten säger mig. Min tolkning av exempelvis rubriker och underrubriker blir ett första intryck 

innan analysen tar form.  

  



 

 

Huvudsakligt innehåll: 

• Finns rubriker? Underrubriker? Fet stilmarkeringar?Hur? 

• Finns brödtext?Hur? 

• Finns sammanfattning? Hur? 

• Finns det något som betonas mer än något annat?Hur? 

• Ev. fler frågor eller färre 

 

För att göra min analys tänker jag att det sker i löpande text utifrån vad jag skriver om 

texternas två huvudfunktioner.  Texter kan sägas ha två huvudfunktioner enligt Bergström & 

Boréus (2005) . Först och främst uttrycker språket tankar och idéer, det har en 

innebördsaspekt. Författaren reflekterar över något, uttrycker en bild eller beskriver en 

upplevelse. Winther Jörgensen & Philips (1999) skriver att diskursanalysens uppgift är att 

komma bakom diskursen i analysen för att förstå vad som verkligen menas. Diskursanalysens 

uppgift är inte att värdera om en text är sann eller inte. Det är de underliggande mönstren och 

de sociala konsekvenser de kan tänkas leda till som är intressant. Det kan göras utifrån 

exempelvis ord, relationer och sammanhang. För att mer ingående kunna tolka innebörden av 

min text kan jag undersöka hur yrkesetik betonas i förhållande till de ingående aktörerna och 

områdena. Detta för att se de underliggande mönster som leder till olika konsekvenser i de 

sociala relationerna.   

 

Innebörd av relationer: 

• Hur betonas relationen lärares yrkesetik – lärare? 

• Hur betonas relationen lärares yrkesetik – eleven?  

• Hur betonas relationen lärares yrkesetik –  professionalism? 

• Finns andra sätt att betona relationer? 

• Ev. fler frågor eller färre. 

 

Bergström & Boréus (2005) skriver om den andra huvudfunktionen att vi också nyttjar 

språket i våra sociala relationer, till exempel för att uttrycka något eller ställa en fråga, språket 

nyttjas också för handling. Språket är ett socialt system som inte kan användas i isolering för 

att påverka eller ge sin bild av något. För att komma åt språket som socialt system kan jag 

undersöka vilka sammanhang som beskrivs och vilka ordval som används. Relationen teori – 

  



 

praktik inom diskursen kan ses som graden av handlingsberedskap (Regler är tänkta som 

utgångspunkt för handling därför ger de i teorin mer eller mindre stöd för handling i 

praktiken).   

 

Innebörd av ordval och sammanhang: 

• Med vilka ordval beskrivs karaktärerna? 

• I vilka sammanhang beskrivs lärare, elev? 

• Hur kan karaktärernas roll uppfattas i den beskrivna situationen? 

• Hur passar karaktären in i sitt sammanhang?  

• Finns andra möjliga ordval och sammanhang? 

 

Under Wiklunds föreläsning (2005) beskrevs kvalitativ textanalys i form av diskursanalys 

som en metod över bland annat vad som är möjligt att säga vid en viss tidpunkt och vem som 

har rätt att säga det. Frågor till diskussion  kan exempelvis vara; 

• Vilka roller har aktörerna? 

• Varför dessa yrkesetiska ställningstaganden? 

• Passar de yrkesetiska ställningstaganden diskursen? 

• Vilken bild av lärares yrkesetik konstrueras i förhållande till den professionella 

yrkesutövningen? 

• Vilka kan effekterna bli av denna konstruktion för lärares professionalisering 

och yrkesetik? 

• Vilka är de möjliga andra? 

 

 

Elisabeth Karlsson Zuaw 
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