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SAMMANFATTNING 

Carolina Forsmark 

Etiken i praktiken 
En studie om lärares hantering av etik och moral i skolvardagen. 
Ethics in practice  
An inquiry about how teachers deal with ethics and morality in everyday life at school. 

Antal sidor: 30 

Undersökningar visar på att många lärare upplever det svårt att hantera 
fostransuppdraget, både ur ett tidsmässigt och ett didaktiskt perspektiv. Syftet med den 
här studien är att ta del av berättelser av hur de hanterar fostransuppdraget med fokus 
på elevernas etik och moral samt att undersöka hur man lär sig hantera uppdraget. 
Studien har utförts ur ett hermeneutiskt perspektiv och empiriskt material har samlats 
in genom intervjuer med gymnasielärare. Resultaten visar på att kursplanernas innehåll 
har betydelse för hur mycket utrymme läraren ger åt värdegrundsfrågor. Lärare 
hanterar elevernas etik och moral olika beroende på situation och problemets karaktär. 
Lärarnas egna mål är bland annat att få lektionerna att fungera, att eleverna känner 
trygghet i klassrummet och att öka elevernas förståelse för andra människor. För att 
lära sig hantera uppdraget krävs att vara där det händer och att våga diskutera etik och 
moral med eleverna. Då krävs bland annat mod, vilja och kunskap. Lärandet av 
tidigare erfarenheter är viktig likväl som samtal med kollegor. Båda dessa områden är 
dock något som skulle kunna användas i större utsträckning.  
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1 Inledning 
Det är få saker som så många har åsikter om som skolan. Alla har själva gått i 
skolan och kanske själva har barn som nu går i skolan.  Därför blir skolan lätt ett 
offer för kritik. Det är inte sällan media fokuserar på det negativa som händer och 
inte sällan får skolan ris för att de gör si eller så. Senast nu i dagarna läste jag i 
ortens lokala dagstidning en fördömande insändare mot dagens så kallade 
”flumskola”. Annat vi ofta ser i media är rapporter om allt från mobbing till 
mordförsök. Det som händer ute i samhället kopplas ofta tillbaka på skolan 
eftersom skolan har en stor del i skapandet och formandet av demokratiska 
medborgare (se Skolverket, 2006). 
 
Skolans, och därmed lärarens, samhällsuppdrag handlar inte bara om att utbilda i 
ämneskunskap utan även om att förmedla samhällets värdegrund och att fostra 
ungdomar till demokratiska medborgare. Man brukar tala om lärarens dubbla 
uppdrag. Till det förstnämnda uppdraget har läraren till uppgift att eleverna ska nå 
kunskapsmålen i respektive kurs. Till sin hjälp har läraren bland annat kursplan 
med mål och betygskriterier, läroböcker, ofta med tillhörande lärarhandledning 
samt flera års ämnesstudier i ryggsäcken. Vad som ingår i det andra uppdraget 
finns beskrivet i läroplanen, i kommunala och lokala styrdokument. 
Beskrivningen är öppen och anger inga rekommendationer om hur dessa frågor 
ska hanteras utan det är upp till skolan och lärarna själva. De 
undervisningstimmar läraren fått med klassen är vanligtvis tilldelade efter 
kursinnehåll och kurslängd.  Tyvärr upplever många lärare att det saknas avsatt tid 
för genomförandet av det andra uppdraget (Skolverket, 2000), och det är inte lika 
givet vad som ska hanteras och framför allt hur det ska hanteras. Det är dock inte 
meningen att de två uppdragen ska tävla emot varandra om tid och innehåll utan 
att de ska komplettera varandra till en gemensam helhet 
(Utbildningsdepartementet, 2001, Brynolf et al. 2007). Och som Brynolf et al. 
(2007) tydliggör leder förståelse för god samvaro och gemenskap till ökat lärande 
och bättre kunskaper för alla. Arbete med etik och moral kring värdegrundsfrågor 
utförs dessutom med bäst verkan fortlöpande i den dagliga verksamheten (Fritzén, 
2003) och då faller uppgiften på lärarens post eftersom det är de som har den 
dagliga och kontinuerliga kontakten med eleverna. Enligt en rapport av 
Skolverket (2000) upplever skolpersonal minskad möjlighet att arbeta med 
värdefrågor i takt med ökat tryck på faktakunskaper och mer anonyma relationer 
till eleverna. Men Skolverket visar också på att både lärare, skolledare och elever 
gärna jobbar mer med de grundläggande värdena, men problemet är att lärarna 
känner stor osäkerhet och ovana när det gäller hanteringen av dessa frågor i 
skolans vardag. Just de funderingarna har Thornberg (2004:a) när han ifrågasätter 
vad läraren får med sig i sin lärarutbildning gällande hanterandet av 
styrdokumentens värdegrund. Till skillnad från Thornbergs funderingar vill jag 
lägga fokus på hur lärarna, oavsett lärarutbildningens syfte och verkan, lär sig att 
hantera dessa spörsmål i skolans vardag. Detta i takt med den påfyllnadsprincip 
som Bergem (2000) anser pågå, det vill säga att läraruppdraget fylls med fler och 
fler uppgifter och ansvarsområden utan att man tar bort något. Trots dessa 



 
 

 3

förutsättningar och den rådvillhet och ovana kring värdegrundsarbete så handskas 
lärarna på något vis med frågorna.  
 

1.1 Syfte med frågeställningar 
Det här arbetets syfte är att undersöka hur lärare hanterar fostransuppdraget med 
fokus på etiska och moraliska dilemman i skolans vardag. För att klara det dubbla 
uppdraget krävs troligtvis att läraren upparbetar vissa strategier. För att kunna ta 
lärdom av dessa lärares strategier är det av intresse att ta reda på hur strategierna 
formats och på vilka grunder. Frågeställningarna jag söker finna svar på är: 

• Vilka förhållningssätt är ledande när lärarna ska hantera det dubbla 
uppdraget?  

• På vilka grunder skapar lärare arbetssätt för att närma sig frågor som rör 
elevernas etik och moral?  

• Hur och när utvecklar lärarna sina arbetssätt och strategier gällande 
fostranuppdraget? 

 
Med förhållningssätt menar jag hur läraren ser på sin lärarroll i förhållande till de 
uppdrag som är ställda utifrån styrdokument och skolans egna policy och 
traditioner men även lärarens egna människosyn och kunskapssyn. Med arbetssätt 
menar jag hur lärarens förhållningssätt faller ut i praktiken och hur läraren väljer 
att praktiskt hantera frågor som rör elevernas etik och moral. Arbetssättet präglas 
till viss mån av lärarens förhållningssätt. 
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2 Bakgrund  
Skolan har alltid haft som uppdrag att lära ut kunskaper men även att fostra barn 
och ungdomar. Metoder och innehåll har förändrats genom åren men det dubbla 
uppdraget består. Det ena uppdraget är just elevernas kunskapsutveckling och det 
andra gäller utvecklingen av vissa värderingar och normer (Gannerud & 
Rönnerman, 2006). Nedan kommer en beskrivning av hur dessa uppdrag har varit 
styrda av läroplaner och hur uppdraget ser ut idag.  

2.1 Lärarens uppdrag utifrån tidigare läroplaner 
I de läroplaner som funnits genom åren har begreppen fostran och lärande alltid 
haft en central roll. Brynolf et al. (2007) beskriver utifrån läroplanerna hur skolan 
och lärarrollen förändrats. Fostran och lärande ska inte ses som motsättningar till 
varandra utan undervisning kan i sig både vara fostrande och förmedla 
värderingar. Det som förändrats genom tiderna är tyngden och innehållet i dessa 
begrepp. Den första direkta läroplanen som fungerade som styrdokument var 
undervisningsplan 1919 (U19). Undervisningsplanens vikt låg på skolans 
verksamhet. Det för först nu som skolan välkomnade alla, oberoende av kön och 
klasstillhörighet. Läraren skulle nu anpassa undervisningen efter individ och dess 
behov och mottaglighet. Läraren skulle nu även leda eleverna i deras moraliska 
utveckling och se till att de fick med sig ”rätt” värdegrund.  Debatt om skolan 
under 1940-,50- och 60-talet ledde fram till att öka elevens roll i skolan. Även i 
skolan skulle samhällets demokratiska värderingar gälla. I praktiken ledde det till 
mer valfrihet gällande kunskapsområde och arbetsformer. Fram till U55 (1955 års 
undervisningsplan) utarbetades ett antal mål av en politisk sammansatt 
skolkommission. Den satte upp ett antal mål som skulle gälla för all 
undervisningsform. Ett av de målen var social och personlighetsfostran som skulle 
ge eleven kännedom om sociala sammanhang, respekt för människovärde och 
gemenskap. Det här målet ansågs som det viktigaste då det lade grunden för 
demokratifostran. 1960-talets läroplaner (Lgr62 och Lgr69) innehöll även de 
restriktioner om lärarens roll som fostrare. Fokus var på att klara vardagslivets 
krav och utmaningar. Fostran hade i Lgr62 en central roll men dämpades i Lgr69 
för att sedan komma på tapeten igen i Lgr80. Demokrati nämndes för första 
gången i Lgr62 men det var först i Lgr 80 som demokratibegreppet förklarades till 
begrepp som tolerans, solidaritet med eftersatta grupper, likaberättigande och 
jämställdhet.  
 
Olsson (2004) vill förklara skolans förändring ur ett demokratiskt perspektiv. Hon 
ser två demokratiska kristider det senaste århundradet. Det första eran var efter 
andra världskriget på 1940-talet då man ville ge individen ett skydd och styrka 
mot religiös och politisk manipulation. Man insåg värdet av frihet åt folket. Den 
andra eran kom på 1990-talet vid införandet av de gällande läroplanerna. Målet 
riktar sig mer mot individens frihet och valmöjligheter inför det kommande 
arbetslivet.  
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2.2 Lärarens uppdrag i dag 
Lärarens samhällsuppdrags idag innebär att stimulera elevernas 
kunskapsutveckling för ett lärande livet igenom och se till att alla elever har med 
sig tillräckligt med kunskaper från grundskolan (Brynolf et al. 2007). Stensmo 
(1994) formulerar det som två uppdrag, det ena är undervisning som innebär 
kommunikation av kunskaper och färdigheter, den andra gäller uppfostran som är 
kommunikation av värderingar och normer.  
 
I och med förändringar i vår omvärld gällande ett större kulturellt samhälle, ökat 
informationsflöde, nya vägar för kommunikation så har skolan fått en större roll i 
arbetandet med värdegrundsfrågor (Utbildningsdepartementet, 2001) och detta i 
takt med den förändrade kunskapssynen. Långström och Viklund (2007) tolkar 
kunskapssynen i dagens läroplan att lärandet är en process där mer än bara fakta 
lärs in. I processen lär sig elever att tänka i mönster och mentala bilder, förstå hur 
man skapar modeller som analyseras och skapar sig redskap i att hantera det stora 
informationsflödet som finns samt ha förståelse för hur man formar sin kunskap. 
Det ökade behovet av arbete med värden, normer och den nya synen på kunskap 
anser Fritzén (2003) ska integreras i den praktiska undervisningen och att det både 
är tidsbesparande och kvalitetshöjande för undervisningen.  
 
Det är ingen tvekan om att lärare ser sitt uppdrag på olika vis. Enligt en 
undersökning av Hans-Åke Scherp (2002) visar resultaten på att lärare har olika 
uppfattningar och prioriterar olika i sitt läraruppdrag. Vissa lärare visade sig 
prioritera elevernas sociala och emotionella utveckling lika mycket som kognitivt 
inriktad kunskapsutveckling. Men det fanns lärare som också satte högre prioritet 
på att eleverna skulle utveckla sig själva på det sociala och emotionella planet, 
men också de lärare som ansåg att kunskapsutvecklingen var viktigare.  
 
Skolans idéer summeras av Stensmo (1994) som fyra delar: förberedelse för 
arbetslivet, allmänbildande, personlighetsutvecklande och fostra demokratiska 
medborgare. Av dessa fyra delar ser jag bara att allmänbildande inte direkt kan 
kopplas till fostransuppdraget. Ligger samma fokus på lärarnas tolkning av 
uppdraget?  
 
Förnyelsen i skolan har skett enligt påfyllnadsprincipen enligt Bergem (2000). 
Han tycker det är ofattbart att det är så mycket nytt som tillkommit samtidigt som 
nästan ingenting har plockats bort från lärarens uppgiftsagenda. Han påstår att 
lärarna förväntas klara det som inga andra institutioner har lyckats med, nämligen 
att ”utforma en trygg och inkluderande uppväxtmiljö och kunna dokumentera att 
de på samma gång kan bygga upp en utmanande och effektiv lärmiljö” (Bergem, 
2000 s.140). 
 
De moraliska ställningstaganden ska grunda sig på samhällets demokratiska 
värderingar och skolan har där en viktig roll. De grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på är människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2006).  Skolan har till uppgift att 
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”aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig 
handling”( Skolverket, 2006 s.12). Detta innebär och förtydligas för 
gymnasieläraren som skall: 

• ”klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna 
diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet. 

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 
uppfattningar och problem ställningar samt konsekvenserna av dessa, 

• klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt 
tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och 
samvaron i gruppen uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal 
vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av 
kränkande behandling  

• visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett 
demokratiskt förhållningssätt.” (Skolverket, 2006, s.13). 

 
Så som jag tolkar lärarens fostransuppdrag har läraren till uppgift att förmedla och 
förankra de normer och värden som presenteras i läroplanen så att eleverna bildar 
och formar sin etik och moral så att den överrensstämmer med samhällets värden 
och normer. Detta ska ske med ett demokratiskt förhållningssätt.  
 

3 Teori 

3.1 Etik och moral 
Det finns olika varianter på hur man vill definiera begreppen etik och moral. 
Bergem (2000) skriver att det i professionella sammanhang blir allt vanligare att 
begreppet etik refererar till läran om det som är rätt och fel medan moralen 
hänförs till uttrycket i hur livet levs. På det viset förklaras att det är fullt möjligt 
att anse att någon person eller grupp anses ha en god, eller hög, moral medan 
andra kännetecknas av dålig, eller låg, moral.  
 
I skolans vardag finns det många frågor som lärare tampas med. Vissa av dem är 
ordningsregler som skolan satt upp, förhoppningsvis tillsammans med både elever 
och föräldrar. Upprätthållandet av ordningsreglerna är inte av moralisk karaktär, 
men metoden för upprätthållandet eller agerandet kring regeln kan däremot bli 
det. Franck (2003) beskriver att det varken är moraliskt eller omoraliskt att bära 
keps i klassrummet, vilket går att jämföras som dagens diskussion i vissa skolor 
gällande byxornas läge. Om en lärare väljer att ta strid för denna ofta satta 
ordningsregel kan dock eleverna reagera genom att kasta glåpord eller förstöra 
materiel och då har situationen utvecklats till en moralisk högst relevant situation. 
Även lärarens hantering av situationen kan bli moraliskt felaktig. 
 
En god moral kan inte läras in på samma vis som kunskap i vetenskaplig mening 
(Franck, 2003) utan den goda moralen ska formas av känsla och gestaltning, så 
kallad hjärtats etik, inte av domens etik där god moral lärs in i form av kunskap 
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och där straff väntas efter normbrott så kallad domens etik. Så för att förstå 
moralen måste man plocka fram egenskapen empati. Det etiska samtalet ska sikta 
mot att gestalta vad empati innebär och vilken betydelse empatin får i olika 
situationer där människor möts.  
 
Franck (2003) skriver att likväl som att alla har rätt i att argumentera för sin åsikt 
och mot någon annans moraliska ställningstagande, så har alla även att ansvar för 
att sina moraliska uppfattningar inte ger uttryck för kränkning av någon individs 
rätt till upplevelse av meningsfullhet. I skolan innebär detta bland annat att om 
någon uttrycker sig med sexistiska, homofoba eller rasistiska ställningstaganden 
så är det inte okej att som lärare med hänvisning till den moraliska friheten dra sig 
tillbaka och konstatera att ”jaha, så tänker han/hon”, eftersom läraren i samråd 
med övrig personal ska vidta åtgärder för att motverka alla form av kränkande 
behandling (Skolverket, 2006). Skolans verksamma vuxna har ett viktigt ansvar i 
att genom samtalandets etik inte acceptera kränkningar i någon form. Man måste 
inte acceptera alla moraliska ställningstaganden som likvärdiga. Samtalets etik 
innebär att försvara vars och ens rätt att uttrycka en ståndpunkt och att samtidigt 
försvara var och ens rätt att inte uppleva sig kränkt (Franck, 2003). 
 

3.2 Etiska teorier  
Thornberg (2004:b) redogör för fyra olika synsätt på etik på följande sätt:  
Förnuftsetik innebär att med förnuftet tänka och resonera sig fram till moraliska 
beslut. Detta ställer krav på människors kognitiva färdigheter i termer av att kunna 
tänka abstrakt, opartiskt och logiskt.  
 
Omsorgsetik kan ses lite som förnuftsetikens motpol. Här kan man inte föra 
logiska resonemang och generaliserar fritt från känslor, empati och personliga 
relationer. Moralen i omsorgsetiken avser att vända sig till någon som är i behov 
av stöd och hjälp. För att denna etik ska fungera krävs ett välutvecklat känsloliv, 
känsla för empati och att man kan skapa goda relationer till andra. 
 
Närhetsetik syftar mer till mötet mellan ett ”jag” och ett ”du” där moralen visar 
sig i hur vi använder vår makt över den andre i dessa möten. Detta kräver att vi 
måste vara villiga att sätta oss in i den andres situation. Närhetsetiken förutsätter 
alltså att människor känner empati och tar ansvar för sina handlingar gentemot 
andra. 
 
Diskursetiken går ut på att endast de normer som alla berörda kan instämma i kan 
klassas som giltiga. För att nå det målet används deliberativa samtal. För att detta 
ska fungera krävs att personerna har kommunikativ kompetens och kognitiva 
färdigheter, alltså förmåga att tänka teoretiskt, rationellt och objektivt. 
 
Jag tror att genom att ha insikt i dessa synsätt kan förståelsen öka för hur man kan 
hantera problem gällande etik och moral. Även om man endast praktiserar någon 
eller några av synsätten ovan, kan man genom vetskap av de andra synsätten bli 
mer medveten om hur valet av tillvägagångssättet vid problemhantering kan 
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påverka utgången. Val av synsätt kan troligen variera beroende på person och 
situation. Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra. Oberoende av 
synsätt är målet detsamma, att lösa problem. 
 

3.3 Arbetssätt kring moral och etik 
För att få sig en bild av hur en lärare arbetar med frågor om etik och moral finns 
säkert många olika sätt att kategorisera detta. Jag har dock valt en beskrivning 
efter tre arbetssätt kring lärarens moraliska praktik (Colnerud, 2004). Jag träffade 
på Colneruds teorier av en slump då jag läste någon av hennes texter och blev 
intresserad av dem. Hon har valt att dela in arbetssätten efter moralisk instruktion, 
moralisk konversation och moralisk interaktion. Hon väljer att inte döma ut någon 
av metoderna utan anser att alla tre har sin rättfärdiga plats beroende på situation. 
Nedan gör jag en närmare beskrivning av dessa tre arbetssätt.  
 
Moralisk instruktion innebär då läraren använder sig av tillsägelser om att till 
exempel sluta bråka. Här lämnas inte utrymme för en diskussion tillsammans med 
eleverna för att de själva ska förstå sitt misstag. Moralisk instruktion lämpar sig 
bäst till omoraliska handlingar eller normer. När normerna inte följs, allra 
viktigast blir tillämpningen då elever skadar varandra eller sig själva. Det är lätt 
att se det som regeletik och det förväntas att eleverna följer lärarens moraliska 
instruktion. Moralisk instruktion ligger nära till hands till det som vi kallar för 
disciplin och fostran i egentlig mening. Det handlar lite mer om gränssättning och 
”så gör vi” och ”så gör vi inte” (Colnerud, 2004). 
 
Det är lätt hänt att moraliska instruktioner ofta ges i auktoritär form och ofta där 
den mottagande parten är upprörd. Detta förhållningssätt leder sällan till 
utveckling av elevernas egna moraliska förmåga att visa hänsyn, respekt och 
andra önskvärda kvaliteter. Snarare utvecklar eleverna samma typ av maktspråk 
själva och dessutom leder moraliskt instruktion sällan till en långvarig effekt. 
Genom moraliska instruktioner lär sig eleverna att kanske lyda under lärarens 
auktorisation, och det kan vara nödvändigt i vissa situationer, men det ger inte 
eleverna tillräckligt med moraliska influenser. För att förtydliga kan man jämföra 
det med att läraren talar om hur eleven ska lösa ett mattetal men tar inte reda på 
hur eleven själv tänker och förstår problemet. Man kan inte förvänta sig att eleven 
förstår den bakomliggande moraliska normens innebörd genom moralisk 
instruktion (Colnerud, 2004). 
 
Moralisk konversation är samtal över om det är rätt eller fel till exempel frågor 
kring dödstraff eller varför man inte får tränga sig i matkön. Metoden går till som 
så att man utreder, diskuterar och tar ställning till moraliska problem antingen om 
det gäller en händelse i klassrummet eller om det är aktuellt i ämnet eller 
samhället. Detta sätt öppnar upp för ett mångkulturellt skolsamhälle, där olika 
normer kan mötas. Resultatet av en moralisk konversation är inte given och det är 
inte ens säkert att alla enats om samma åsikt när man är klar. Denna metod är 
nödvändig för elevernas utveckling av att kunna reflektera över etiska 
ståndpunkter och förstå andras ståndpunkter. Det ställs höga krav på läraren eget 
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uttryck och formulering på värdefrågor. Enligt det här arbetssättet får eleverna 
möjlighet att argumentera och testa sina ståndpunkter (Colnerud, 2004). 
 
Moralisk interaktion har att göra med relationerna mellan individer och hur man 
är mot varandra. Begreppet avser lärarens och elevers interaktion, relation till 
varandra, med fokus på vad lärarens handlingar. Barn gör inte som vuxna säger 
utan som de gör är precis det ledord som passar in på detta begrepp. Läraren 
lyssnar på eleven, eleven upplever sig bli bemött med tilltro, att deras tankar har 
betydelse och är att räkna med. Mycket av lärarens uttryck sker kanske omedvetet 
med minspel, kroppsspråk, tonfall, intresse. Det är lika viktigt att efterleva de 
principer man anser värdefulla, som att uttala dem. Lärarens förhållningssätt och 
bemötande i samspelet med eleverna är av stor vikt (Colnerud, 2004). Liknande 
beskrivning gör även Bergem (2000) som han då kallar för modellinlärning.  
 
Thornberg (2004:a) har även han försökt strukturera upp arbetssätt kring etik- och 
moralfrågor. Han formulerar två grundläggande fostranstrategier, nämligen 
induktion och maktutövning. Gällande induktion beskriver Thornberg att det 
handlar om att läraren resonerar med eleven kring det moraliska dilemmat. 
Läraren försöker med frågor och resonemang få eleven att själv förstå vilka 
konsekvenserna blir till följd av sitt handlande. Läraren försöker få eleven att sätta 
sig in i den andra personens sits och att locka fram empatin och samvetet, få 
eleven att se samband mellan handling och konsekvens. Induktion som 
fostranstrategi ska inte tolkas som moralisering i en envägskommunikation där 
pekpinnar används eller att skuldbelägga eleven. Det får ej heller utnyttjas som att 
sätta press på eleven och kräva lydnad utan målet ska vara förståelse och 
förankring. Läraren förklarar varför man förväntar sig ett visst agerande och 
varför man ogillar andra. Läraren vill hjälpa eleven att finna egna etiska och 
moraliska strategier. 
 
I maktutövning som fostranstrategi använder sig läraren av att tala om vad som är 
rätt och fel med sin auktoritet som lärare och vuxen. Detta kan ske med hjälp av 
röstresurser i kommandon, befallningar, skäll eller tala på ett nedlåtande vis. Det 
kan även ske genom att handgripligen hålla fast eller flytta på eleven, hota om 
bestraffning och liknande. Något försök i att locka fram empatin och förståelsen 
ligger inte som första fokus i denna strategi. Snarare att fånga elevens 
uppmärksamhet så att de kan lyssna till det budskap läraren har att komma med. 
Läraren använder sig av sin maktposition som vuxen vid utövandet av fostran 
(Thornberg, 2004:a).  
 
Dessa två strategier blandas ofta av lärarna beroende på situation och jag ser stora 
likheter med Colneruds strategier där induktion motsvarar moralisk 
kommunikation och maktutövning motsvarar moralisk instruktion. Men 
Colneruds beskrivning av moralisk instruktion innehåller inte de kränkande 
beteenden som kan finnas representerade i maktutövning.  
 
Franck (2003) redogör i sin bok ”Hjärtats eller domens etik” att det som Colnerud 
(2004) och Thornberg (2004:a) beskriver som moralisk kommunikation och 
maktutövning är att utöva domens etik där åtgärder och straff står till följd om 
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man missbrukar värden och normer. Det är enligt Franck inget att sträva mot utan 
han vill att människan ska hitta hjärtats etik. För att nå resultat måste man tränga 
in i människan och plocka fram empatin och öka förståelsen för varandra (Franck, 
2003). Detta är i likhet med induktion och moralisk kommunikation eller moralisk 
interaktion.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att etik kan läras ut på ett flertal sätt och jag har 
ovan beskrivit tre olika grenar av arbetssätt. Vilket arbetssätt som passar sig beror 
på situation och ibland måste flera arbetssätt kombineras för att nå ett resultat. Jag 
tror att det är viktigt att man som lärare i detta avseende är medveten om i vilket 
syfte man väljer det ena eller det andra arbetssättet och att man är medveten om i 
vilken riktning man vill att resultatet ska leda. 
 

3.4 Lärarens yrkesetiska kompetenser 
En lärare gör hundratals val varje dag som bör kunna motiveras utifrån 
kunskapsmässiga, pedagogiska och etiska förutsättningar. För att konsekvenserna 
ska bli av så god art som möjligt för alla parter krävs vissa kompetenser hos 
läraren. Trygve Bergem, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Bergen, 
(2000) redogör för vilka kompetenser han anser vara av vikt för att lärarens val av 
handlande ska bli så bra som möjligt. Förutom pedagogisk kunskap krävs att 
läraren har 
- yrkesetisk medvetenhet. Läraren bör vara väl medveten om sin egen yrkesetik 
eftersom verksamheten i skolan ständigt stöter på moraliska och etiska 
utmaningar. Att komma till skolan utan att vara förberedd på de etiska och 
moraliska dilemman som förekommer leder sällan till goda resultat (Bergem, 
2000).  
 
- social sensitivitet. En viktig egenskap är att känna empati och att kunna se 
andras behov. Viljan till att se och fånga upp de signaler som eleverna sänder ut är 
en viktig förutsättning för ett gott arbete. Därutöver bedöma vad som bäst gynnar 
gruppen eller enskilda elever. En av de viktigaste faktorerna är att läraren inser att 
han eller hon faktiskt står inför en etisk och moralisk svårighet. Det är ofta de 
lärare som har hög social sensitivitet som av eleverna anses som bra lärare 
(Bergem, 2000).  
 
- moralisk omdömesförmåga. Egenskapen avser lärarens förmåga att tänka 
moraliskt och att göra moraliska bedömningar. Därtill även att bedöma vilka 
konsekvenserna blir av olika handlingsalternativ i en viss situation. Man kan 
befinna sig i olika stadier inom den moraliska omdömesförmågan. Den 
konventionellt tänkande personen tar fasta på vad som är rätt och fel utifrån de 
lagar, regler och sociala normer vare sig personen håller med eller inte. Denna 
tolkning av vad som är rätt eller fel uppehåller den sociala ordningen i samhället. 
Den person som är i det postkonventionella stadiet innehar högre tillit till sina 
egna bedömningar om vad som är rätt och fel. Personen ser inte lika stor vikt på 
de yttre auktoriteterna utan accepterar bara de värderingar som han eller hon själv 
kan stå för. Förnuftet får ofta avgöra vad som är rätt eller fel och personen utgår 
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ofta från den gyllene regeln: Gör mot andra det som du vill att de ska göra mot dig 
(Bergem, 2000).  
 
- yrkesetiska attityder. De fördomar och attityder en person har blir på ett eller 
annat sätt synliga genom sitt sätt att bete sig eller tala. Om en lärare exempelvis i 
lärarrummet får höra att den nya eleven verkar stökig så kommer läraren att i 
klassrummet sedan behandla eleven därefter genom att strama åt tyglarna från 
början utan att läraren fått sig en egen uppfattning om eleven (Bergem, 2000).  
 
- lärarnas yrkesspråk. Det språk som lärarna använder när de talar om etik och 
moral bör innehålla begrepp som alla är samförstådda med. Kollegerna behöver 
ord och begrepp att använda i sin yrkesetik för att kunna diskutera etiska och 
moraliska frågor gällande de yrkesetiska utmaningar de möter med eleverna 
(Bergem, 2000).   
 
- yrkesetisk motivation och karaktärsstyrka. Beroende på motivation och 
karaktärsstyrka hos läraren kan han eller hon hantera moraliska svårigheter på 
olika vis. Bergem (2000) beskriver vanliga sätt att reagera och agera hos lärare när 
de möter problem i skolans vardag. Vissa lärare med låg motivation och svag 
karaktär försöker blunda för problemen. Något som kan fungera för läraren till 
dess att öppna sammandrabbningar inträffar. Sen finns det de lärare med lite mer 
kurage som ser problemen men lämnar över till någon annan. Exempelvis vid 
stökiga lektioner skickas eleverna till rektorn istället för att läraren själv tar tag i 
problemet. Lite högre upp på skalan finns de som agerar genom att tala om vad 
som gäller och hur problemet ska lösas men utan att ta reda på orsakerna till 
händelsen. Sen finns det de lärare som hanterar situationen på egen hand. 
Antingen genom att läraren själv förklarar vad som är rätt och fel och visar på 
konsekvenserna och försöker övertala eleverna till att lösa konflikten. Detta sker 
då utan elevernas medverkan i samtalet. Eller så sker detta samtal genom en 
öppen diskussion med eleverna där man försöker reda ut orsaker och verkan 
tillsammans.  
 
Läraren ställs varje dag inför situationer som får konsekvenser för andra 
människor. De val av handlande som läraren gör ska grunda sig på 
kunskapsmässig, pedagogisk och etiskt kompetens. Dessa kompetenser är inte 
statiska utan byggs upp och utvecklas likväl som all annan kompetens. 
Nästföljande avsnitt handlar just om hur denna utveckling hos läraren kan ske. 

3.5 Lärares lärande 
Så som jag formulerar mina frågeställningar i början av arbetet visar jag på ett 
intresse i hur läraren bildar och utvecklar sin förmåga att hantera etiska och 
moraliska problem. Då lärandet i sig har många läror har jag här valt att 
koncentrera mig på det sociokulturella lärande, erfarenhetslärandet och lärande 
som sker ur samtal. Varför jag valt just dessa typer av läror är för att jag ser en 
naturlig koppling till själva läraryrket genom dessa. Lärarkåren är ett socialt 
sammanhang och skolan är en social institution där många olika människor 
interagerar. Vad kan det då ske för lärande ur kollegiet och ur de samtal som sker 
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inom skolans väggar? Vidare intalar jag mig att lärare hanterar etiska frågor olika 
utifrån hur lång erfarenhet de har. Den sista aspekten jag lägger på lärandet gäller 
vad som kommer ur de samtal som sker mellan människor inom exempelvis 
lärarkåren.     
 

3.5.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Kunskap skapas genom ett samarbete i ett sammanhang (kontext), inte först och 
främst genom individuella processer, så beskriver Dysthe (2003) sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Dysthe (2003) beskriver sex olika ingredienser i ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Dessa är att lärande är situerat, lärande är 
huvudsakligen socialt, lärande är distribuerat, lärande är medierat, språket 
grundläggande i läroprocessen och lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 
Så för att förklara lite närmare innebär det att ett situerat lärande sker i den 
autentiska verkligheten att inlärning lärs i situationens verklighet. Lärande är 
beroende av relationer och samspel mellan människor. Andra personer i 
omgivningen, så som kollegor, har inte bara en roll för uppmuntran och stimulans 
för den individuella kunskapsinhämtningen utan är avgörande för vad som lärs in 
och hur. Tillsammans med andra formas kognitiva redskap, idéer, teorier och 
begrepp som används för att beskriva olika situationer. I alla sammanhang innehar 
alla individer olika typer av kunskap, olika erfarenheter, intresseområde eller 
specialområden. För att få en helhetsförståelse kring något kräver lärandet sociala 
situationer där individer delger, reflekterar, värderar och diskuterar med varandra. 
Det är så jag tolkar Dysthe när hon beskriver att lärandet är distribuerat bland flera 
personer. ”Eftersom att kunskapen är uppdelad måste lärandet vara socialt” 
(Dysthe, 2003, s.44). Angående att lärandet är medierat syftar Dysthe på de 
redskap som finns till hjälp vid inlärning såsom exempelvis böcker och film som 
informationskällor. Men även pennan och anteckningsblocket är medierande men 
organisationsmässigt, lagring och vidareutveckling av textinnehåll och egna 
tankar. Lärande via mediering sker med andra ord på flera plan men det som 
Dysthe (2003) anser är det allra viktigaste medierande redskap människan har är 
språket. Att deltagande i praxisgemenskap är en förutsättning för lärande 
diskuterar Dysthe och kontentan av diskussionen är att när lärande sker genom 
deltagande betyder det bland annat att lärande främjas av att deltagarna har olika 
kunskaper och färdigheter. Och att vi lär oss genom att agera, handla, tillsammans 
med andra.  
 
 

3.5.2 Erfarenhetslärande 
Figur 1, illusterad av Scherp (2003), beskriver lärandeprocessen som sker av 
erfarenheter. Utifrån de erfarenheter man får av ett skeende reflekterar man fram 
till nya föreställningar, slutsatser och lärdomar. I reflektionerna vägs även 
uppdragets vision in samt andras erfarenheter om man har tillgång till dem, det 
kan gälla allt från samtal med kollegor till forskningsrapporter. Utifrån de 
föreställningar, slutsatser och lärdomar man fått av reflektionen planerar man upp 
ett nytt skeende som sedan prövas. Agerandet leder återigen till nya erfarenheter 
och en ny reflektion kan ta form. 
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Figur 1. Illustration av erfarenhetslärandets process. (Scherp, 2003). 

 
Scherp (2003) poängterar att det inte är säkert att man lär sig mer bara man ökar 
på sin erfarenhet. Erfarenhet är något man samlar på sig jämt och ständigt under 
livet men att försöka lära sig något av det och att utvecklas är inte alltid så säkert 
att man gör. Det är många som gör om samma misstag om och om igen utan att 
reflektera över varför.  
 
Lärares erfarenhetslärande påverkas av både organisationsstrukturen på skolan 
och den förståelse man har av läraruppdraget. En mer aktiv förståelseskapande 
process initieras ofta när det man upplever inte stämmer överens med det man 
förväntat sig. När händelser stämmer med de föreställningar man redan har, tycks 
rutinisering dominera (Scherp, 2003).  
 

3.5.3 Lärande samtal 
Dialogen är grundläggande i den lärande orienterade organisationen (Scherp, 
2003). Genom dialog bygger man upp en ökad förståelse för varandras förståelser, 
och varför Scherp vill använda sig av begreppet dialog istället för diskussion är 
för att han anser att en diskussion handlar om att övertyga de andra om att ens 
egna perspektiv är det rätta. Genom dialog kan man komma fram till lösningar på 
problem i verksamheten och det är precis som Dysthe (2003) vurmar för, att 
lärande sker på ett socialt plan.  
 
Scherp (2003) påtalar att det är viktigt att lärandet är kollektivt och inte bara 
stannar hos några få individer. Det är viktigt i sådana grupprocesser att man 
tillsammans tydliggör, sätter ord på tankar och känslor och lyfter fram de 
lärdomar som uppstår. Reflektion är en viktig del i lärprocessen eftersom den ökar 
medvetenheten. Ett lärande samtal går ut på att man gemensamt kritiskt granskar 
varandras erfarenheter och lärdomar.  
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4 Metod 
Jag har valt att utföra denna studie ur ett hermeneutiskt forskningsperspektiv i och 
med att jag är intresserad av tankarna bakom det handlande en lärare väljer i en 
etisk eller moralisk situation (Bryman, 2002 och Kvale, 2007) Jag vill förstå 
läraren, lärarens handlingar och resultatet av lärarens handlingar i dess roll som 
medborgarfostrare. Förutom litteraturstudier har jag valt att intervjua ett flertal 
verksamma lärare eftersom att intervjuer är särskilt lämpliga när man vill beskriva 
människors upplevelser och självuppfattning (Kvale, 2007). Dessutom är 
intervjuerna av semistrukturerad karaktär vilket ökar möjligheten att söka närmare 
svar mot mitt syfte (Bryman, 2002). 
 
Ett annat tänkbart arbetssätt skulle kunna vara så kallad deltagande observation. 
Observationerna hjälper mig att nå målet om typer av arbetssätt kring etik och 
moral men jag skulle däremot gå miste om lärarens tankeprocess (Bryman, 2002). 
En kombination av de två metoder är annars vanligt för kvalitativa forskare. Jag 
valde dock bort metoden deltagande observation eftersom risken var att det skulle 
ta för mycket tid att få en rättvis helhetsbild över hur alla lärare i studien arbetar 
och agerar i olika typer av moraliska situationer.  
 
Då det är en fördel att vara bekant med miljön där intervjupersonen arbetar har jag 
valt lärare utifrån en för mig känd skola. Detta underlättar tolkningar och 
förståelsen av det som personen berättar (Bryman,2002).  För att få en bred bild 
av hur lärare tänker och agerar och kunna ta del av flera olika lärartypers tankar 
har jag valt två lärare, en kvinnlig och en manlig, ur tre arbetslag, så totalt sex 
lärare. Det finns visserligen fler arbetslag på skolan men jag ville samtidigt 
begränsa antalet intervjuer och ansåg att fördelningen mellan manlig och kvinnlig 
lärare var av större betydelse.  
 

4.1 Avgränsningar 
Med tanke på tid som funnits förfogat för arbetet begränsades antalet intervjuer 
till sex lärare som alla hade tjänst på samma gymnasieskola. Då mitt intresse låg i 
hur lärare tänker och jobbar kring etik- och moralfrågor i sin vardag ansåg jag 
ingen större relevans i att undersöka olika skolor, det var ingen jämförelse jag var 
ute efter. Att lärarna idag arbetar på ett gymnasium behöver inte ha avspeglats i 
deras svar då flera av lärarna arbetet på andra skolor och även med andra åldrar. 

4.2 Intervjuerna 
Innan intervjuerna sattes igång genomförde jag en testintervju varpå vissa frågor 
av alltför akademisk karaktär och med laddade begrepp fick revideras så att de ej 
skulle missförstås eller hämma intervjupersonen i sina svar, vilket även Kvale 
(1997) anser som viktigt. Intervjuerna genomfördes med en intervjuperson i taget 
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på en lugn och avskild plats för att undvika passerande personer eller andra 
störningsmoment. För att inte missa något av det som sagts eller för att få med 
exakta formuleringar har intervjuerna spelats in med diktafon på kassettband 
(Bryman, 2002). En intervju tog mellan trettio minuter och fyrtiofem minuter. 
Alla intervjuer var avklarade efter tre dagar och därefter transkriberades 
intervjuerna ordagrant för att underlätta tolkning och analys.  
 
När jag presenterat resultaten har jag delvis tagit hänsyn till om flera lärare har 
nämnt liknande tankar och skeenden men även om endast någon lärare sagt något 
som jag själv bedömt som viktigt och betydelsefullt. Likaså gäller val av citat där 
jag både valt citat som ibland representerar flera lärare men även citat som jag 
ansett ha en betydande karaktär. Vid tolkningen av resultaten har jag utelämnat 
intervjupersonens tankepauser, tonfall och eventuella undermening. Jag har utgått 
ifrån att intervjupersons ord är den egentliga meningen vilket innebär att jag inte 
analyserat vidare om läraren menat något annat än vad som sagts.  

4.3 Litteraturstudien 
Vid val av litteratur har jag inte följt något systematiskt system utan en text har 
associerat till en annan. Detta innebär att den litteratur jag använt bara är ett 
axplock av allt som finns och andra texter kan mycket väl finna sin plats i detta 
arbete. Litteratursökning och läsning har pågått under hela arbetets gång. 

4.4 Etiska perspektiv och överväganden 
För att undersökningen ska gå till på rätt sätt ur ett etiskt perspektiv har jag tagit 
hänsyn till de grundläggande etiska principer som Bryman (2002) tar upp: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
För att tillgodose dessa krav har lärarna blivit informerade om studiens syfte och 
att det är helt frivilligt att delta i intervjun. De blev även informerade om att de 
hade rätten att avbryta intervjun när som helst om något inte kändes bra. De 
uppgifter som samlats in är inspelade på kassett och har förvarats väl utan vetskap 
för andra om var. Vid transkribering avidentifierades intervjupersonernas namn 
till Ip 1-6 och i vissa citat i resultatdelen kan i befogade fall en viss avidentifiering 
av identifierade drag ha gjorts. Vid godkännande av examensarbetet kommer 
kassettbanden att förstöras.   
 
Andra aspekter jag tagit hänsyn till genom processen är vilken betydelse det har 
att jag på professionell väg känner intervjupersonerna, på vilket sätt som de kan 
avidentifieras och vilka konsekvenser undersökningens resultat kan ge för 
intervjupersonerna, skolan eller för gruppen som intervjupersonerna representerar. 
Dessa hänsynstaganden har gjorts i enlighet med Kvales rekommendationer 
(1997).  
 

4.5 Validitet och reliabilitet  
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Det är tveksamt om man ska tillämpa reliabilitets- och validitetskriterier på 
kvalitativa undersökningar eftersom att dessa kriterier förutsätter att det är möjligt 
att komma fram till en sann bild av verkligheten (Bryman, 2002). Då reliabilitet 
innebär i vilken grad undersökningen är tillförlitlig, vilket i sin tur innebär att 
undersökningen ska ge samma resultat om den genomförs igen eller om den 
genomförts av någon annan. Det är givetvis svårt att tillfredsställa med tanke på 
den metod jag valt, nämligen semistrukturerade intervjuer. Utifrån min tidigare 
egen erfarenhet och utifrån vilka svar jag fått av intervjupersonerna har nya 
följdfrågor ställts. Det kan även hända att jag som intervjuare inte hållit mig 
alldeles objektiv med tanke på den tidigare arbetsrelation som funnits med 
intervjupersonerna, trots att detta varit ambitionen. Med andra ord kan man säga 
att undersökningen inte leder till något absolut och rätt svar på frågorna i mitt 
syfte och resultaten kan därmed inte generaliseras och svara för landets och 
kanske inte ens för skolans verklighet. Utan det resultatet visar på är verkligheten 
för just dessa lärare i just den situationen där intervjun ägde rum. De erfarenheter 
och nya tankar som lärarna fick i och med intervjun, kan i sig ha förändrat synen 
på deras arbete och därmed behöver nödvändigtvis inte lärarna svara likadant en 
annan dag även om frågorna blir desamma. Allt detta innebär att man inte ska läsa 
resultaten som en sanning utan snarare som att det kan leda till att man som läsare 
reflekterar och funderar så att man fyller på sin egen bank av idéer och tankar 
kring etiska och moraliska dilemman. 
 
Validiteten säger om jag får svar på det jag vill ha svar på genom att använda den 
metod jag valt. Det var därmed viktigt att ställa sådana frågor i intervjuguiden 
som var relaterade till mitt syfte. Validiteten skulle troligen ha ökat vid ytterligare 
testintervjuer och vid större erfarenhet gällande intervjusituationer i mitt fall. 
Därför kan validiteten i denna studie diskuteras. Däremot är det inte säkert att 
validiteten skulle öka om antalet intervjupersoner var fler.  
 
 

5 Resultat 

5.1 Lärarnas syn på det dubbla uppdraget 
När lärarna beskriver varför de arbetar som lärare är det för majoriteten till stor 
del för att få arbeta med ungdomar och tonåringar. Även om det inte var syftet 
från början har det vuxit sig starkare. Det är även samspelet med eleverna som gör 
att lärarna drivs framåt och trivs med sitt yrke idag. Lärarna ger exempel på 
elevernas spontanitet, livsglädje och respons på omgivningen. En lärare uttryckte 
det som en förmån att få vara en del i ungdomarnas färd mot vuxenlivet som 
innehåller många glädjeämnen men även vissa svårigheter.  
 
Alla anser att båda uppdragen är nödvändiga och att de är omöjliga att dela på, 
men samtidigt känner vissa lärare att tidspressen kräver att de mätbara 
ämneskunskaperna får företräde. Samtidigt känns fostransuppdraget svårt och 
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därför blir det inte så mycket som det kanske skulle kunna bli. Så här säger en 
lärare om sin uppfattning kring fostransuppdraget: 
 

”Det är det viktigaste vi har att jobba med och vi behöver nog mer 
hjälp med hur vi ska jobba med det […] och det blir det i och för sig, 
för nu har vi får den här värdegrundsgruppen ” (Ip1). 
 
”Ibland känns det lite som att ämnet blir lidande för det andra 
uppdraget då med fostran. Det funkar bra för mig i mina ämnen och 
jag gör det gärna för jag tycker det är viktigt och intressant” (Ip3). 

 
Lärarna anser att fostransuppdraget är väldigt viktigt samtidigt som de ser 
svårigheter med att få med det i sin undervisning. De lärare som undervisar i 
ämnen där kursplanen på något vis inkluderar dilemman kring etik och moral, 
upplever inte att deras läraruppdrag är så dubbelt. De känner även att de har det 
lite lättare och mer motiverat än andra lärare att få med det ”andra uppdraget” i sin 
undervisning. Ju mer av värden och normer som står med i kursplanen desto mer 
tycks uppdragen flyta ihop till en helhet.  
 

”Jag har önskat att det var tydligare i alla kurser. Att det fanns mål i 
fler kurser som tog upp det […] att man fick lite mer stöd, för ibland 
känns det lite ensamt” (Ip2). 

 
 
Men det visar sig att alla lärare på något vis någon gång inkluderar etik- och 
moralfrågor i kurserna. Det kan vara något avsnitt eller något som rör ämnet i 
övrigt där det uppkommer en diskussion.  
 

”Mina elever säger att ”[…] du lägger alltid in någonting lustigt” 
(Ip5). 

 
Det lustiga förklarar läraren kan vara något tänkvärt som hänt i världen eller som 
stått i dagstidningen som vanligen har med ämnet att göra men som får eleverna 
fundera lite extra över vår plats på jorden. 
 

5.2 Lärarnas arbetssätt och strategier  
Utifrån vad lärarna pratat om i intervjuerna framkom det att eleverna kan agera 
omoraliskt på olika sätt och i olika situationer. Det kan till exempel vara 
situationer där klasskompisarna agerar oacceptabelt mot varandra. Vissa elever 
använder sig av ett språk och ordval som kan upplevas som kränkande och 
obehagligt för omgivningen och de övriga klasskompisarna. Det är tilltal med 
sexuellt laddade ord eller svordomar som vissa elever slänger sig med i sitt 
dagliga tal.  
 

”De använder könsord och svordomar […] som accepteras men 
accepteras inte ute i samhället eller på en arbetsplats” (Ip3). 
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Dessa beteenden kan dessutom ske av olika grad och någon lärare upplevde att 
vissa så kallade suckande blickar hos eleverna kan vara nog så kränkande men att 
det är svårare att upptäcka och även svårare att konfrontera som lärare.  
 
I ovan beskrivna situationer agerar vanligtvis lärarna direkt genom att markera 
med sin auktoritet som vuxen och lärare. Läraren ifrågasätter eleven eller 
elevernas beteende och påtalar att beteendet inte är acceptabelt. Detta leder oftast 
till en bättring, men bara för stunden. 
 

Ip4:s.2 ”Effekten är kanske bara, om man ska vara självkritisk, att det 
blir tyst en liten stund. Jag är inte säker på att de lär sig ur ett längre 
perspektiv […] då måste man nog göra andra saker” (Ip4). 

 
Agerandet motiveras med att det är viktigt att få lektionerna att flyta och att i 
klassrummet ska alla känna sig trygga utan att vara rädd för påhopp från 
klasskompisar.  
 

”Man ska kunna känna sig trygg i klassrummet och känna att här inne 
är man fredad” (Ip2). 

 
Till detta förklaras även att det underlättar att vara tydlig på förhand med vilka 
regler som gäller i klassrummet.  
 
Vid upprepade händelser där eleverna uttrycker sig omoraliskt om varandra så 
sker det mer samtal och övningar inom gruppen i syfte att ge större förståelse. Så 
här berättar en lärare om hur det kan gå till i klassrummet då någon eller några 
gjort sig rolig över någon annan och där läraren vill få eleverna att tänka om 
(betäckningen L står för läraren och E för eleverna). 
 

”L: Jaha, då säger vi som så att det där var jätteroligt. Då byter vi 
personerna, är det lika roligt nu? E: Nej, det är det ju inte. L: Nehe, så 
han ska tåla det men inte han? E: Ja…L: Jaha, men varför det? E: Ja, 
men han tål ju det. L: Hur vet du det? Det syns ju inte på han […]. 
Tänk på vad ni säger till folk” (Ip5). 

 
Andra situationer är mer kopplade till andra människor, och då ofta människor 
som grupp, i omgivningen, samhället eller världen. Eleverna kan ibland uttrycka 
sig med kränkande åsikter om homosexuella, brottslingar, invandrare eller som en 
lärare sammanfattar sina intryck: 
 

Ip2. s. 1: ”De är emot människor som inte är som dem” (Ip2). 
 
Detta kan uppkomma i en diskussion i klassen kring ett visst ämne och grundar 
sig ofta på okunskap hos eleverna och ligger egentligen inte djupt rotat utan bara 
influenser de fått från hemmet eller kompisar.  
 
I de fall där eleverna uttrycker sig diskriminerande om andra människor sker 
lärarens arbete med öppna diskussioner i klassen. I vissa särskilt allvarliga eller 
upprepade fall sker enskilt samtal med eleven utanför lektionstid. Detta är dock ett 
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förfarande som vanligtvis inte används vid dagliga uppkomna dilemman bland 
lärarna. 
 

Ip4 s. 2: ”Jag tar alltid diskussionen, kan man säga, till 80 %. […] och 
om någon säger ”det är de där invandrarnas fel”, då tar vi den 
diskussionen där och då” (Ip4).  

 
Det angreppssätt som flera lärare använder är att försöka reda ut vad det är 
eleverna egentligen ogillar och varför. Vissa lärare nämner att det ofta är effektivt 
att visa det absurda i deras åsikter och visa på vilka konsekvenser det kan ge. 
Samtalen syftar även att leda mot att eleverna förstår att man inte kan generalisera 
allting.  
 
Lärarna förklarar på olika vis att det är viktigt att hitta en balansgång gällande 
diskussioner om etik och moral. Att man som lärare inte bara får trycka till eleven 
utan det är viktigt att eleverna vågar uttala sig, annars kommer man ingenstans i 
sitt värdegrundsarbete. 
 

”Det värsta eleverna tycker, är när de har lärare de inte vågar öppna 
sig inför, inte vågar prata med, då är det också viktigt att inte vara 
fördömande när något kommer upp för då kommer det ju aldrig” 
(Ip1).  
 
”Det är inte bara så att man går in och dundrar på och säger att ”du 
har gjort jättefel, så här får man absolut inte göra”, då har ju jag inte 
vunnit någonting […]. Det handlar om att lirka” (Ip2). 

 
Det har förekommit elever som har klara diskriminerande åsikter om andra 
människor. De eleverna är ofta medvetna om att deras åsikter anses som fel och 
inte accepteras i samhället och de har lärt sig att hålla tyst i exempelvis 
klassrummet. Trots det, kan det finnas situationer där deras åsikter kryper fram. I 
intervjuerna framkom ett par exempel av sådana fall. I de fall där det gick att 
hänvisa händelsen till en viss elev blev det samtal med eleven som fick förklara 
sig. Det gick även vidare till skolledning för vidare åtgärder.  
 
En tredje situation som ett par lärare nämner är det privata samtalet mellan ett par 
elever som inte sker öppet i lektionssammanhang. Där tycks det vara en svår 
balansgång gällande om man som lärare bör och ska lägga sig i privata samtal 
som sker i exempelvis korridoren.  
 

”Det kan ju hända att man hör skitsnack men går förbi med tanke på 
om man får lägga sig i privata samtal eller inte” (Ip1).  

 
Lärarna har olika tankar kring vilken effekt deras arbete med etik och moral har. 
Vissa känner att de inte märker någon skillnad i elevernas förhållningssätt medan 
andra känner att vissa elever får ökad förståelse för andra människor i världen. De 
elever som har en fast skev bild av verkligheten och starka kränkande åsikter med 
väl underbyggda argument, är de som är svårast att förändra. Det anser flera av 
lärarna. Däremot känner lärarna att de har möjlighet att påverka de elever som inte 
riktigt är säkra på var de står i sin etik. Påverka med att plantera tankar och 



 
 

 20

synsätt. En lärare nämner att de elever som har starkt kränkande åsikter vet hur de 
ska agera och de vet även att deras åsikter är fel och håller då tyst, de eleverna är 
svåra att komma åt och hjälpa.  
 

”Som lärare är det ju skitsvårt att ändra på elevernas åsikter och 
attityder. De grundläggs ju någon annanstans. Jag gör inga illusioner 
om att jag kan förändra dem som människor, däremot kanske deras 
språkbruk och deras sätt att tänka på frågan” (Ip4). 

 
Även lärarens beteende verkar ha betydelse för vad eleverna lär sig gällande hur 
man bör vara mot varandra. Det sker i alla sammanhang både i och utanför 
klassrummet, även efter skoltid. En lärare förklarar hur sitt beteende kan spegla av 
sig:  
 

”Jag har ju också en uppgift att lära dem hur man hanterar en konflikt, 
jag visar ju ett sätt som dem tittar på och lär sig av” (Ip6). 

5.3 Viktiga egenskaper och förutsättningar 
Av intervjuerna framkom att det krävs vissa egenskaper och förutsättningar för att 
klara av att hantera moraliska och etiska dilemman. De egenskaper som framkom 
som bland de viktigaste var mod och vilja. En annan beskrivning var att ha 
civilkurage. Det handlar om att kunna se och att vilja se mer eller mindre dolda 
budskap.  
 
Andra viktiga förutsättningar för att klara av att hantera moraliska dilemman är 
enligt lärarna att själv fundera över sin egen etik och moral. Det är genom att 
känna trygghet i sina egna åsikter som man utstrålar tydlighet och konsekvens. 
 
Lärarna är eniga om att relationen är viktig för att man ska kunna jobba med 
värdegrundsfrågor. Det är viktigt att ha en relation till individen men även till 
gruppen.  Vissa lärare ser att de även har en viktig roll efter skoltid. Det kan vara 
andra aktiviteter med eleverna som är till för att skapa goda relationer. 
 

”Av tio möten bör nio av dem vara goda möten” (Ip6).  
 
Andra viktiga förutsättningar är att ha kunskap och fakta i ryggsäcken när man 
möter eleverna med deras frågor och åsikter. Att kunna kontra med att något 
eleverna hört är felaktigt. Har man inte det i huvudet är det kanske bättre att lämna 
frågan och återkomma tills man har kollat upp det. 
 

5.4 Lärarnas lärandeprocess 
Det är framför allt erfarenheter som leder lärarna framåt i deras lärprocess. En 
situation som upplevts svår leder till att läraren funderar över situationen och ofta 
läser på lite fakta för att vara bättre rustat inför nästa gång. Lärarna påtalar att det 
är viktigt att våga sig in i situationer för det är då man lär sig, genom att ständigt 
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vara med och våga fånga upp frågor av etisk och moralisk karaktär, och lyckade 
erfarenheter gör att man vågar göra om det. Det framkom att det är först efter att 
ha varit i en situation som man kan förbereda sig inför en liknande situation vid 
ett annat tillfälle. Genom att ha erfarenhet i ryggsäcken från sin yrkestid som 
lärare men även från livet med egna barn, ungdomsverksamhet, tidigare yrken, så 
blir det lättare att veta hur man ska hantera liknande situationer.  
 

”Om jag samlar allting nu som hänt under mitt liv […]  så gör det att 
en ny situation blir så mycket lättare” (Ip5). 

 
Det hjälper även att vara påläst och att veta gångbara argument. Det ökar på den 
egna tryggheten och man kan förbereda sig med åsikter. För övrigt upplevde inte 
lärarna själva att de förberedde sig på något särskilt vis. Mycket fick komma av 
sig självt. Vissa lärare uttryckte att de inte utvecklades så mycket i sitt lärande 
utan de gjort mest likadant hela tiden eftersom det fungerat. Men vid mindre 
lyckade utgångar läggs lite mer tankeverksamhet åt vad som hänt. 

 
”Man kan komma på att det här var kanske inte det smartaste sättet att 
göra det på. Hur ska jag göra nästa gång i en liknande situation?” 
(Ip5). 

 
Flera lärare nämnde att det kändes viktigt att få prata med någon kollega när de 
stött på ett dilemma som varit svårt, både för att få bekräftelse men även för att få 
tips om hur man kan gå vidare. Ofta var det någon nära kollega i arbetslaget men i 
svårare fall behövde frågan diskuteras med rektor.  
 
Några lärare nämnde med hoppfullhet en nystartad värdegrundsgrupp på skolan. 
Värdegrundsgruppen ska både planera så att personal fortbildas inom 
värdegrundsfrågor samt planera upp hur värdegrundsarbetet med eleverna ska ske 
genom de tre åren.  

6 Analys 

6.1 Lärarnas syn på det dubbla uppdraget 
Vid samtalen kring det uppdrag som lärare har är lärarna eniga om att 
kunskapsuppdraget och fostransuppdraget hör ihop och inte kan separeras eller 
bör separeras. Det innebär att lärarna inkluderar dessa uppdrag i sin undervisning. 
Detta framkom genom intervjuerna där alla lärare mer eller mindre arbetade med 
etik och moralfrågor. Grad av integrering kan dock diskuteras utifrån de exempel 
som lärarna presenterade. Det var även tydligt att hur mycket och i vilken grad 
värdegrundsarbetet integrerades i undervisningen hade till största delen med 
kursernas mål och betygskriterier att göra. Ingen antydde att dessa uppdrag inte 
skulle integreras även om det visade sig att det i flera ämnen fokuserades mer, 
eller enbart på kursmålen. Därmed vågar jag påstå att det finns en positiv attityd 
till en integrering av de två uppdragen, det som Fritzén (2003) påtalar som en 
nödvändighet för att få en fruktsam skolverksamhet, både vad gäller 
kunskapsinlärningen och förankringen av värden och normer.  
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Likväl som tidigare undersökningar visat på (Skolverket, 2000) framkom det att 
vissa lärare känner sig ensamma i sitt arbete och erkänner att de behöver mer hjälp 
än vad som fås gällande etiska och moraliska dilemman i den dagliga 
verksamheten. Och samstämmighet råder då lärarna kommer in på varför de 
jobbar som lärare. Samspelet tillsammans med eleverna och att få se dem 
utvecklas som människor är den stora drivkraften i yrket. Trots enigheten råder 
dock skillnader i yrkesutövningen av värdegrundsarbetet. De lärare som 
undervisar i ämnen där kursmålen är av etisk och moralisk karaktär upplever sig 
ha det enklare än lärare i andra ämnen. Det var till och med en lärare som önskade 
att det fanns med i fler kursplaner så det blev tydligare för läraren. Det är inte 
märkligt att läraruppdraget tolkas och uppfattas på lite olika sätt. Scherp (2002) 
visar på att det beror på personligheten i kombination med vilka tidigare 
erfarenheter man har. Utifrån Stensmos tolkning av skolans idéer (Stensmo, 1994) 
är det tveksamt om skolans praktik ligger i samklang med den fördelningen 
gällande kunskap och fostran, om det nu är så idéerna ska tolkas.  

6.2 Lärarnas arbetssätt och strategier 
Av intervjuerna framkom att alla typer av Colneruds (Colnerud, 2004) arbetssätt 
förekommer även om det sker i olika typer av situationer. Det första som 
vanligtvis sker i en klassrumsituation där någon eller några uppvisar ett 
omoraliskt beteende visade sig vara att utöva moralisk instruktion. Syftet har varit 
att få lektionen att fungera och precis som en lärare nämnde leder inte moralisk 
instruktion till att eleven förstår och tar in nya moraliska influenser. Utifrån vad 
intervjuerna gav användes detta förfarande främst för att få lektionen att fungera 
för stunden eller för att markera ett oacceptabelt beteende. 
 
Vid upprepade liknande situationer började lärarna att tänka till och avsatte mer 
tid till övningar och gruppdiskussioner om hur man bör vara mot varandra. I det 
fallet används moralisk konversation eller induktion enligt Thornbergs 
beskrivning (Thornberg, 2004:a). Syftet är alltså att plocka fram elevernas 
förmåga att känna empati för någon annan, att försöka få eleverna förstå 
konsekvenserna av sitt handlande och sätta sig in i någon annans situation. Franck 
skulle säga att lärarna försöker få eleverna följa ”hjärtats etik” (Franck, 2003). 
Moralisk konversation används också i sådana fall där eleverna har åsikter eller 
frågor kring moraliska dilemman. Öppna diskussioner i klassrummet där lärarna 
lyssnar och förklarar och försöker implantera nya tankar och idéer på hur man kan 
se på frågan. Likväl som Colnerud (2004) menar är det inte säkert att alla går 
enade ur en diskussion men lärarna känner sig nöjda om eleverna har förstått att 
man kan se på en sak på flera sätt och att de förstått att det inte alltid är så enkelt 
att generalisera.  
 
Utifrån vad lärarna sagt så kommer man ingenstans genom att använda sig av 
maktutövning på det viset som Thornberg (2004:a) förklarar. Det framkommer att 
för att få eleverna att våga öppna sig så att man får möjlighet till att leda dem i 
sina värderingar får man inte trycka ner eleven och dundra på och skälla på eleven 
för vad den gjort eller sagt.  
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Någon lärare nämnde att sitt eget agerande avspeglades på elevernas sätt att vara 
mot varandra. Genom att föregå med gott exempel tyckte läraren att eleverna fick 
med sig en bild av hur till exempel en konflikt kan lösas. Det är en form av 
moralisk interaktion eller som Bergem (2000) definierar modellinlärning. Alla 
lärare uttryckte att relationen till eleven och till gruppen var av stor vikt och 
relationen byggs upp bland annat beroende på hur läraren använder sig av 
moralisk interaktion där kroppspråket, tonfall, intresse inför eleverna med mera 
spelar in. Stora delar av moralisk interaktion utspelar sig i klassrummen ständigt 
och jag kan inte uttolka av intervjuerna att relationen mellan lärare och elev ska 
vara mer användbar i någon situation än i någon annan.  
 

6.3 Viktiga egenskaper och förutsättningar 
Otvetydigt är det inte hur lätt som helst att som ny lärare gå in och ta i frågor av 
etisk och moralisk karaktär. Till att börja med behöver läraren en social 
sensitivitet, nämligen att vilja se och fånga upp de signaler som eleverna sänder. 
Lärarna påtalar just det att viljan är viktigt och förmåga att se vad som händer ute 
bland och mellan eleverna, men ibland att det kan krävas lite kunskap för att veta 
vad man ska leta efter. Likväl som det krävs social sensitivitet bör man som lärare 
vara yrkesetiskt medveten enligt Bergem (2000). Är du inte medveten om vilka 
moraliska problem som sker i skolan kan det inte heller förväntas av dig att du ser 
dem.  Yrkesetisk motivation och karaktärsstyrka är andra kompetenser som 
Bergem skulle sammanfatta egenskaperna mod, kurage och vilja med som lärarna 
tycker krävs för att klara av att gå in och samtala med elever om moraliska 
dilemman.  
 
Bergem (2000) tycker det är viktigt att lärarna har ett gemensamt språk kring etik 
och moral, det han kallar lärarnas yrkesspråk. Detta är idag en brist enligt honom 
och det är även något jag upplever efter att ha fört intervjuerna. Vad som är 
moraliska dilemman och vad som rör ordningsregler är inte klart för alla. Det kan 
antingen vara en brist av språkligt kunnande men det kan även vara en brist på 
yrkesetisk medvetenhet. Jag kan även tänka mig att de lärare som väljer att 
fokusera på ämneskunskaperna och ordningsregler omedvetet har valt den 
strategin för att få sin yrkesvardag att gå ihop.  
 
Något som lärarna uttrycker som viktigt i sitt arbete med etik och moral är att 
samla på sig fakta och kunskap om det område som ska diskuteras. Detta är något 
som inte framkommit av den litteratur jag läst vilket kan tyda på att antingen har 
de författare jag valt inte fokuserat på betydelsen av kunskap eller så är det inte 
lika nödvändigt som lärarna tror om man har de övriga yrkesetiska kompetenserna 
som Bergem (2000) beskriver. Lärarna kände även att det var viktigt för deras 
egen del att vara klar över sin egen etik vilket jag inte kunnat uttolka av de 
författare jag läst. Varför det förhåller sig så kan man enbart spekulera i, men 
kanske kan det bero på att lärarens etik inte behöver speglas i vad som lärs ut. Det 
är däremot viktigt att vara medveten om vilka frågeställningar som är av etisk 
karaktär, alltså vara etiskt medveten.   
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6.4 Lärarnas lärandeprocess 
Likväl som i Scherps studie (Scherp, 2002) tyder mina intervjuer på att det är 
framför allt erfarenheter i klassrummet som är mest betydelsefulla då det gäller att 
utforma och utveckla sin undervisning. Därefter kommer samtal med elever och 
samtal med kollegor om deras erfarenheter (Scherp, 2002). Lärarnas berättelser 
stämmer även in på figur 1 (s.14) men med vissa starkare respektive svagare 
delar. Vad som inte framkom av intervjuerna var av vilken grad lärarna sökte 
hjälp utifrån andra källor än arbetskollegor gällande moraliska dilemman. Det 
framkom heller inte om det försiggick någon tillbakakoppling till uppdragets 
vision, i detta fall läroplanens värden och normer, då reflektion skedde eller om 
lärarna aktivt funderat över hur de skulle kunna öka värdegrundsarbetet i sin 
undervisning. Där kan man fråga sig om lärarna går miste om något viktigt för sin 
lärprocess. Några lärare uttryckte sig även att de inte tänkte så mycket, utan att de 
bara gjorde det som kändes rätt för stunden utan någon direkt planering eller 
analys. Här kan jag tänka mig att man stannar upp i sitt lärande. Kanske är det en 
följd av den tidspress som lärarna känner ibland. En av lärarna påpekade att 
engagemanget för fostransuppdraget berodde på hur tufft schemat såg ut för 
tillfället. Återigen kan det vara en form av omedvetet val av strategi för att orka 
med sin yrkesvardag.  
 
I den mån som lärarna samverkade med andra lärare som ett led i sitt 
fostransuppdrag skedde det i samband med en ofta mindre lyckad situation med 
någon eller några elever. Läraren gick till en kollega för att få stöd och fråga om 
råd. Sådana här samtal är en stor del av det lärande som sker bland lärare om man 
ska tro Dysthe (2003) eller Scherp (2002). Dysthe syftar på det sociokulturella 
perspektivet för lärandet. Man lär sig av och med andra människor och språket är 
då det viktigaste redskapet. Visserligen förkastar inte Dysthe erfarenheterna vid 
inlärning, situerat lärande är en viktig del i det sociokulturella perspektivet men 
framför allt sker lärande tillsammans med andra som bär på andra kunskaper och 
erfarenheter eftersom att lärande är ett socialt fenomen. På den här punkten 
kanske lärarna som deltagit i min intervju har mer att hämta. 
 
Att lärare har svårt att i ord uttrycka sina lärdomar om sitt agerande visas även av 
en studie av Scherp (2002) där han kommit fram till att flera befattningar inom 
skolan och däribland lärare har svårt att i ord uttrycka sina lärdomar om 
undervisning och ledarskap. Detta kan vara ett led av det som Bergem (2000) 
anser, nämligen att det saknas ord och lika tolkningar för den typ av verksamhet 
som ska diskuteras och på så vis hämmas samtalen och i vidare mening nya 
lärdomar. 
 
I och med den nya värdegrundsgruppen på skolan kan det öppnas ett nytt forum 
för diskussioner och tankar som föds i lärarnas huvud. Dessutom blir kanske 
följden att mer tid avsätts för att diskutera etik och moral vilket främjar lärarnas 
egen lärprocess.  
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7 Slutdiskussion 
De tankar jag hade då jag bestämde mig för att lära mig mer om hur man hanterar 
etiska och moraliska svårigheter grundade sig på en osäkerhet jag upplevt när jag 
själv stått inför sådana situationer. Att både hinna med kursmålen och att leva upp 
till de krav jag har som lärare gällande att förmedla och förankra värden och 
normer kändes svårt. Därför var jag nyfiken på hur mer erfarna lärare förhåller sig 
till dessa uppdrag och hur de i praktiken handskas med problemen som är av etisk 
och moraliskt karaktär.  
 
Det första jag behövde ta reda på var vilka tankar lärarna hade på just det dubbla 
uppdraget. Det visade sig att både kunskapsuppdraget och fostransuppdraget 
ansågs som väldigt viktiga. Men beroende på situation fick ofta något av dem 
företräde. Det berodde ofta på hur mycket läraren upplevde sig ha att göra och vad 
för typ av etiskt och moraliskt problem som uppstått. Lärarna var eniga om att i 
slutändan var ändå fostransuppdraget det allra viktigaste även om det i praktiken 
inte alltid fick högsta prioritet. Fostransuppdraget kan tolkas i flera dimensioner, 
dels att få lektionerna att fungera och dels att fostra eleverna till goda medborgare 
som fungerar i samhället. Det som läraren lyckas göra enligt läroplanens värden 
och normer visar sig bero mycket på kursplanernas innehåll. De kurser som 
innehåller delar av etisk och moraliska problem gör det lättare för läraren att 
lyckas med sina två uppdrag, medan andra lärare fokuserar mer på de delar som 
underlättar arbetet i klassrummet, både för läraren och för eleverna. Samtidigt som 
detta verkar vara ett faktum bland lärarna, tror jag att det finns utrymme för 
utveckling mot mer värdegrundsarbete. Med det kanske krävs att tänka om och ta 
in nya influenser för att närma sig det målet.  
 
Som jag nämnde tidigare var jag intresserad av att ta lärdom av hur mer erfarna 
lärare hanterade situationer där elever agerade omoraliskt eller uttrycker sig 
omoraliskt om andra människor. Det visade sig att det handlar mycket om att se 
och upptäcka det som händer, sen att våga gå in i situationen och dessutom en 
vilja till att öka elevernas förståelse och empati. Ibland var syftet att få lektionen 
att fungera och ibland att försöka plantera nya sätt att se på saker hos eleverna. 
Hur väl man lyckas beror till stor del på relationen mellan elever och lärare. Det 
framkom flera exempel på övningar och idéer på hur man kan jobba med sådana 
situationer och jag tror det finns en gedigen kunskap och erfarenheter bland 
lärarna som kan spridas bland övriga kollegor. För så som lärarna påstod, så hade 
de lärt sig hantera etiska och moraliska problem genom att finnas med bland 
eleverna och att våga ta i problemen. Lyckade erfarenheter stärker läraren till att 
gå in och ta tag i nästa dilemma. Men de lärare som känner osäkerhet, okunnighet 
och inte vågar kasta sig in i en diskussion, vad kan de göra? Även här handlar det 
om mod, och det kan ibland räcka med att på något vis markera att något är fel. 
Det är bättre än att blunda. Så ett litet mått av civilkurage är ett måste för att över 
huvud taget våga ta första steget.  
 
För övrigt var det viktigt för flera lärare att få prata av sig med kollegor efter en 
jobbig eller svår händelse. Att samtala om svåra och jobbiga händelser med 
kollegor och andra är en mycket viktig del i lärprocessen och jag tror att de lärare 
jag har intervjuat har mer att hämta av varandra för sin egen utvecklings skull. Det 
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handlar inte om att köpa allt som sägs utan att ifrågasätta, diskutera och hitta nya 
lösningar. Jag tror att det öppnas nya dörrar tack vare den nyss tillsatta 
värdegrundsgruppen på skolan. I och med värdegrundsgruppen finns det forum 
för att samtala kring etik och moral, där formuleringar kring begrepp kan 
definieras så att alla kan uttrycka sina tankar och idéer. Personalen kan närma sig 
en likartad syn på vad som är etik, moral, ordningsregler och etikettsregler. 
Värdegrundsarbetet blir en kollektiv resa istället för den ensamma tripp, som vissa 
lärare idag upplever. Det kommande värdegrundsarbetet kanske även ökar 
nyfikenheten och engagemanget till att återblicka till läroplanens avsnitt med 
värden och normer. För jag undrar hur det kommer sig att lärarna inte någon gång 
hänvisar sina tankar och reflektioner till läroplanens anvisningar? På vilken nivå 
ligger lärandet om man inte tittar tillbaka på uppdragets vision utan jobbar på 
rutinmässigt utefter vad som känns rätt och riktigt? Är det en brist i att förstå sitt 
uppdrag som lärare eller är det kanske en omedvetet vald strategi för att klara av 
den stressiga skolvardagen? 
 
Under resans gång har jag fått större insikt i hur mångfacetterat fostransuppdraget 
är. Ibland har det känts som att jag trasslat in mig i djungeln av begrepp och 
definitioner och hur man kan tolka och hantera läraruppdraget. Det märktes tydligt 
vid intervjuerna hur viktigt det är att man använder samma språk och har liknande 
referenser för att vara på samma våglängd. Kanske beror det på min egen 
oerfarenhet i att intervjua och att formulera frågor som ger de svar man önskar.  
 
Det vore intressant att göra en uppföljning på detta arbete om ett par år för att se 
om och i så fall hur lärarna förändrats och utvecklats i sitt förhållande till etik- och 
moralarbete. Det vore även intressant att se hur jag själv upplever situationerna på 
nytt, då jag nu fått många bra tankar och idéer både från de lärare som ingått i min 
undersökning men även av litteraturen som ingått i arbetet. Jag har märkt under 
resans gång att mitt eget intresse har ökat och min vilja att lyckas med det dubbla 
uppdraget har blivit starkare och det känns inte lika ouppnåeligt som innan.  
 
Min önskan med mitt arbete är att det ska öka medvetenheten hos lärare gällande 
etiska och moraliska frågor. Dessutom visar resultaten på att mer vägledning och 
aktivt gemensamt arbete mellan personal på skolan behövs. Jag har under arbetet 
utgått från lärarens syn på sitt arbete men jag tror att vi får en bättre helhetsbild 
om vi går vidare ett steg. Jag har under arbetets gång funderat över hur eleverna 
upplever arbetet med etik- och moral i skolan. Vilka metoder tycker de fungerar 
och hur utvecklas de som människor? Som jag nämnde i början av detta arbete är 
resultatet av fostransuppdraget svårt att mäta och det är kanske inte förrän vi 
funnit några bra mätmetoder som uppdraget tas på riktigt allvar.



 
 

 27

8 Referenser 
Bergem T. (2000) Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
 
Brynolf M., Carlström I., Svensson K-E. och Wersäll B-L. (2007) Läraryrkets 
många ansikten. Stockholm: Runa förlag  
 
Colnerud G. (2004) Lärares moraliska praktik. I: Skolans moraliska och 
demokratiska praktik. (s.11-26) Linköpings universitet. 
 
 
Dysthe O. (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I: 
Dialog, samspel och lärande. (s. 41-56). Lund: Studentlitteratur 
 
Franck O. (2003) Domens eller hjärtats etik. Studentlitteratur  
 
Fritzén L. (2003) Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerad 
helhet? I: Om kunskap och demokrati i konkret skolpraktik. Utbildning & 
Demokrati 2003:3 (s.67-88). Örebro: Pedagogiska institutionen, Örebro 
universitet 
 
Gannerud E. & Rönnerman K. (2006) Innehåll och innebörd i lärares arbete i 
förskola och skola. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis 
 
Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 
 
Långström S. och Viklund U. (2007) Praktisk lärarkunskap. Studentlitteratur 
 
Olsson M. (2004) Vilka medborgare skulle skolan fostra då? Och nu? I: Colnerud 
(red) Skolans moraliska och demokratiska praktik. (s. 121-141) Linköpings 
universitet 
 
Scherp H-Å. (2002) Lärares lärmiljö – att leda skolan som lärande organisation. 
Karlstad universitet 
 
Skolverket (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 (2008-01-09) 
 
Skolverket (2000) En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, relationer 
och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena. Dnr 
2000:1613 
 
Stensmo C. (1994) Pedagogisk filosofi, Lund: Studentlitteratur  
 
Thornberg R. (2004:a) Dunkla vrår i skolans värdepedagogiska praktik. I: 
Colnerud (red) Skolans moraliska och demokratiska praktik. (s. 27-48) 
Linköpings universitet 



 
 

 28

 
Thornberg R. (2004:b) Lärarens fostrande roll i den värdepedagogiska praktiken. 
I: Colnerud G. & Hägglund S. (red) Etiska lärare – moraliska barn. (s. 76-106) 
Linköpings universitet. 
 
Utbildningsdepartementet (2001) Samverkande styrning Ds2001:48, Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 29

Bilaga 1 

Intervjuguide 
Namn: 
Ämnen och stadium: 
Hur länge varit verksam lärare: 
 

1. Hur kom du fram till att du ville bli lärare? 
 
 

2. Vad driver dig i ditt arbete som lärare idag? 
 
 

3. Kan du beskriva några situationer där du tycker att elever behandlar 
varandra eller uttrycker sig om andra på ett oacceptabelt sätt?  
 

 
4. Kan du beskriva något av de situationerna lite mer?  

a. Hur agerade du?  
b. Varför gjorde du så? 
c. Hur kom du fram till det?  
d. Vad var det, tror du, som gjorde att det fungerade?  
e. Kommer du att göra likadant nästa gång?  
f. Finns det andra situationer då du agerat likadant?  
g. Vilka situationer tror du att det inte skulle fungera? 
h. Hur skulle du istället gjort i de fallen? 

 
 
5. Skulle du kunna beskriva en liknande svår situation där du känner att du 

borde gjort annorlunda än vad du gjorde? (alt. Ej vetat hur agera el. låtit bli 
agera) 

a. Hur agerade du?  
b. Varför gjorde du så? 
c. Vad kände du då? 
d. Vad var det, tror du, som gjorde att det inte fungerade?  
e. Hur skulle du istället gjort i de fallen? 
f. Vilka situationer tror du att det skulle kunna fungera? 
 
 

6. Hur förbereder du dig inför samtal med eleverna om hur man bör förhålla 
sig till varandra och andra?  

a. Arrangerad situation ex. lektionsinnehåll? 
b. Hastiga händelser plötsligt sker i din närhet ex. något händer i 

klassrummet? 
c. Gällande något du anar och märker och som kan lyftas upp ex. 

något du läser mellan raderna hos eleverna? 
d. Hur har du kommit fram till det? 
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7. Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha som lärare för att kunna 
hantera sådana situationer du beskriver? 
 

 
8. a) Märker du någon skillnad på hur eleverna är mot varandra och hur de 

uttrycker sig om andra människor efter att ni pratat om såna frågor? 
b) Märker du någon skillnad på hur eleverna tänker och tycker? 

 
 
9. Hur känner du inför kunskapsuppdraget och fostranuppdraget?  

a. Vilka fördelar och nackdelar ser du med båda dessa uppdrag?  
b. Hur prioriterar du? 

 
 
Försök sammanfatta lite lärdomar av detta.  
 
 
10. Jag har inga fler frågor. Är det något du vill tillägga eller fråga om innan 

vi avslutar intervjun?  
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