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Abstract

Denna uppsats syftar till att beskriva hur lärare uppfattar och hanterar situationer 
då  de  uppfattar  att  en  kollega  missköter  sitt  jobb.  Detta  för  att  vi  menar  att 
tjänstemannens  relationer  till  sina  kollegor  har  försummats  till  förmån  av 
forskning  kring  deras  relationer  till  överordnade,  lagen  och 
samhällsmedlemmarna.  Undersökningen  består  av  samtalsintervjuer  med  åtta 
lärare och en biträdande rektor från två stycken skolor i Malmö. Teorier vi valt för 
att analysera vårt material är; Lundquists modell över tjänstemannens relationer, 
teori  om  avgränsad  och  utvidgad  lärarprofessionalism,  ett  urval  av 
gruppsykologisk forskning samt ett aktör-struktur-perspektiv. 

Vårt resultat visar på ett vanligt förekommande, svårhanterligt problem i de 
skolor vi undersökt. Lärarnas agerande varierar men kännetecknas av att de vid 
större,  mer  tydliga övertramp,  såsom lagbrott  direkt  reagerar.  Däremot när det 
gäller pedagogiska frågor och mindre tydliga övertramp så tenderar många lärare 
att blunda. 

Nyckelord: Lärare, kollegialitet, lojalitetskonflikter, tjänstemän, relationer, skola
Antal ord: 9948
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1 Inledning

Forskning om whistleblowing och tjänstemannens roll som demokratins väktare 
har den senaste tiden aktualiserats genom media. Anledningen kan tänkas vara de 
kraftigt uppmärksammade svenska korruptionsskandalerna som den senaste tiden 
prytt  löpsedlarna.  En  stor  del  av  forskningen  har  intresserat  sig  för  fall  då 
tjänstemän  på  höga positioner  kritiserats  och  problematiken  med  lojalitetskrav 
mot  sina  överordnade.  Den  enskilde  visslaren  har  porträtterats  som en  ensam 
ämbetsman,  som själv  står  mellan  de överordnade och samhällsmedlemmarna. 
Ämbetsmannens kollegor finns med i analysen som antingen en stöttepelare eller 
svikare,  men  sällan  eller  aldrig  som  källan  till  ämbetsmannens  dilemma  (Jfr 
Lundquist 1993 & 1988, Rylander 1969, Mellbourn 1979, Hedin mfl. 2008).

Samtidigt pågår i Sverige en het debatt om de svenska skolelevernas svikande 
resultat. År efter år sjunker vår skola i internationella mätningar (Skolverket 2010) 
och  i  både  Aftonbladet  och  Dagens  Nyheter  pågår  nu  stora  artikelserier  om 
skolan.

Den  pedagogiska  forskningen  har  inte  varit  sen  med  att  upptäcka 
problematiken  med  lärarkollegor  som  inte  riktigt  sköter  sitt  jobb.  I 
lärarutbildningen har man sedan länge använt diskussionsfrågor angående etiska 
dilemman som kan uppstå lärarkollegor emellan. Däremot saknas det forskning 
som empiriskt undersökt hur lärarna faktiskt hanterar dessa etiska dilemman.

Vi anser det  nödvändigt att  även undersöka tjänstemän på lägre nivå inom 
förvaltningen och hur deras relation till  kollegor kan förklara vilka hinder  och 
möjligheter som finns för tjänstemän att agera som demokratins väktare.

1.1 Syfte och frågeställning

Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur tjänstemäns relationer kan påverka 
deras möjligheter  att  agera som demokratins  väktare.  Syftet  uppnås genom att 
belysa  en  aspekt  som  vi  menar  ofta  förbisetts  i  tidigare  forskning.  Det  är 
tjänstemännens relation till sina kollegor. Vår frågeställning lyder:

Hur uppfattar och hanterar lärare situationer då de upplever att en kollega  
missköter sitt jobb?
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1.2 Teoretisk ansats

Undersökningen har främst beskrivande ambitioner då vi som utgångspunkt har 
att  existerande  forskning  inte  på  ett  fullgott  sätt  belyser  vår  forskningsfråga. 
Samtidigt använder vi oss av teorier som vi tror kan hjälpa oss att förstå problemet 
bättre. Det finns alltså vissa teorikonsumerande element i studien.

Vår undersökning innehåller två saker som skiljer sig från de flesta liknande 
studier, även om originaliteten inte bör överdrivas. Den största skillnaden är att vi 
undersöker relationen till kollegor istället för att fokusera på relationen till lagen, 
överordnade och samhällsmedlemmar. Den andra skillnaden är att vi undersöker 
lärare,  vilka  brukar  ses  som  på  en  lägre  nivå  i  förvaltningen,  då  de  har  en 
direktkontakt med samhällsmedlemmarna. Vanligare föremål för undersökningar 
som handlar  om demokratins  väktare brukar vara tjänstemän som befinner  sig 
närmre maktens centrum.

1.3 Avgränsning

Avgränsningar kan ofta vara positiva för att undvika att studien blir alltför bred. 
Eftersom vi anser det finnas relativt lite vägledning i form av tidigare forskning 
kring ämnet har vi dock försökt att hålla ett öppet sinne och inte avgränsa oss i 
någon större betydelse. Vårt öppna sinne kommer förhoppningsvis, att efter hand 
som studien pågår, leda oss fram till intressanta aspekter och förklaringar gällande 
vår frågeställning.

1.4 Begreppsdefinitioner

Missköta sitt jobb är en medvetet vald vag formulering. Anledningen till att vi valt 
en vag formulering  är  att  vi  intresserar  oss  för  hur  lärare  själva  upplever  och 
resonerar. Dessutom intresserar vi oss för situationer som för läraren är på gränsen 
om huruvida de ska agera eller inte, och inte bara situationer som kan upplevas 
som självklara tjänstefel. Begreppet missköta sitt jobb betyder alltså i vår studie 
situationer då en lärare själv tycker att en annan lärare missköter sitt jobb. 

Med  kollegor  syftar  vi  på  annan  lärarpersonal  inom  samma  skola.  Vi 
diskuterar inte övrig personal inom skolan.
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1.5 Tidigare forskning

Tidigare forskning kring tjänstemannens relationer finns det i relativt god mängd. 
En gemensam nämnare för de flesta studier  är  dock att  de fokuserar  på andra 
relationer än de kollegiala. Lennart Lundquist, professor emeritus i statsvetenskap, 
har bedrivit mycket forskning kring detta och hans modell över tjänstemannens 
relationer  har  varit  utgångspunkt  för  många  svenska  undersökningar  på  olika 
akademiska nivåer (Jfr Westin & Tidner 2010; Andersson 2008; Niklasson 2001; 
Juuso 2007; Sjölund 1996; Rönnbäck 2008). Därför ska även vi försöka förhålla 
oss till denna modell:

Lundquist  menar  att  det  är  i  positionen  mellan  lagen,  överordnade  och 
samhällsmedlemmar som tjänstemannens roll som demokratins väktare är enklast 
att förstå. Med demokratins väktare avses den rollen som tjänstemannen kan ha på 
grund av sin goda insyn i  förvaltningen och sin expertis  (Lundquist  1998:72). 
Lundquist använder ordet ämbetsman som oftast åsyftar högre tjänstemän men i 
hans användning kan det också förstås som att  alla som arbetar inom offentlig 
sektor inkluderas (Lundquist 1988:110-111). 

Då vi ämnar undersöka kollegors relationer är det intressant att det finns en 
mer detaljerad version av ämbetsmännens relationer, vilken presenteras i boken 
Byråkratisk  etik (Lundquist  1988:160).  I  den  boken  finns  även 
sidoordnade(kollegor)  inkluderade,  men  Lundquist  lämnar  den  relationen  med 
anledningen att relationerna till överordnade och samhällsmedlemmar anses vara 
ur statsvetenskaplig synvinkel de mest intressanta (Lundquist 1988:162). 
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Detta är enligt oss en anmärkningsvärd anledning och menar att det därför är 
nödvändigt att stanna upp vid den. Varför är inte tjänstemannens relation till sina 
kollegor lika intressant som till överordnade, lagen och samhällsmedlemmar?

Lundquist  förklarar inte mer detaljerat  varför han utelämnar relationen från 
den vidare analysen. Detta trots att han nämner att kollegialiteten är intressant i de 
fall då den går före lag och moral och i utformandet av rollförväntningar inom 
organisationer,  speciellt  för  närbyråkraterna  (Lundquist  1988:161-162).  Vår 
tolkning av Lundquists resonemang är att kollegialiteten bagatelliseras därför att 
den endast påverkar i undantagsfall. Vi ställer oss frågande till detta resonemang 
och försöker undersöka om det stämmer.

Forskning  som  rör  vilka  etiska  problem  som  uppkommer  bland  olika 
yrkesgrupper finns det en god tillgång till. För socialarbetare bland annat (Reamer 
1988) och för lärare (Bergem 2000; Fjellström 2006). Därutöver finns det även 
forskning kring så kallad whistleblowing, det vill säga, då man uppmärksammar 
problemet utåt till framförallt media (Hedin mfl. 2008). Vi upplever dock en brist 
på litteratur som både behandlar situationer då problemen inte är stora nog att 
uppmärksammas i media och hur tjänstemännen själva resonerar och agerar.

Efter att förhoppningsvis klarlagt vår studies syfte och frågeställning samt kort 
redovisat  en  genomgång  av  relevant  tidigare  forskning  går  vi  vidare  till  att 
presentera vår metod. 
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2 Metod

2.1 Samtalsintervjuer

Esaiasson  med  flera,  nämner  tre  möjliga  typer  av  tillvägagångssätt  när  en 
samhällsvetare ska samla in forskningsmaterial:  ”1) att  fråga människor,  2) att 
observera  människor,  3)  att  observera  fysiska  spår  och  resultat  av  mänskliga 
aktiviteter”  (Esaiasson mfl.  2007:219).  Om vi  bara hade  ämnat  undersöka hur 
lärare praktiskt agerar skulle kanske observationer varit ett alternativ, men då vi 
även  ämnar  undersöka  hur  lärare  tänker  kring,  och  uppfattar  olika  situationer 
faller vårt val oundvikligen på att fråga de berörda.

Bland  de  olika  frågemetoder  som  finns  har  vi  valt  att  föra  kvalitativa 
samtalsintervjuer eftersom vi inte ansåg oss kunna, eller  heller  vilja, formulera 
några exakta frågor och svarsalternativ. Vi ville komma in på djupet och kunna 
täcka in alla möjliga resonemang och därför passar samtalsintervjuer oss utmärkt, 
då de ger oss möjligheten att registrera oväntade svar och kunna ge uppföljningar 
(Esaiasson  mfl.  2007:283).  Intervjuerna  har  varat  cirka  20  minuter  vardera. 
Anledningen till att intervjuerna fick hållas relativt korta är intervjupersonernas 
egna önskemål med hänvisning till tidsbrist. Vi har dock i efterhand känt att tiden 
räckte relativt bra till. 

Intervjuerna har bestått av stora öppna frågor blandat med uppföljningsfrågor. 
Intervjuklimatet har haft en tydlig tendens av interaktion eller samspel men vi har 
ibland, på grund av tidsbrist, varit tvungna att styra tillbaka intervjuerna för att 
just  diskussioner  av  vårt  intresse  skulle  prioriteras.  Frågorna  redovisas  i  en 
bifogad intervjumall (se Bilaga 1). Det ska dock påpekas att vi inte följt mallen 
slaviskt, både gällande kronologi och gällande innehåll, utan vissa justeringar har 
skett utifrån den aktuella intervjupersonens agerande.

Eftersom lojalitetskonflikter med kollegor är av mycket känslig natur har vi 
valt  att  garantera  våra  intervjupersoner  en  hög  grad  av  anonymitet  i 
undersökningen. Vi kommer inte att beskriva intervjupersonerna mer än att ibland 
koppla deras svar till ålder och hur länge de arbetat som lärare. Vi kommer inte 
berätta vilka skolor de intervjuade arbetar på och vi kommer inte heller beskriva 
de faktiska fall som lärarna beskrivit när de funderat på hur de skulle agera. Vi är 
medvetna om att undersökningens intersubjektivitet tenderar att minska när vi inte 
kan ange mer detaljerad information om källan, men då vårt forskningsområde är 
så pass känsligt menar vi att vi saknade alternativ (jfr Esaiasson mfl. 2007:290).
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Vi kommer  att  citera  intervjupersonerna  kontinuerligt  i  texten  för  att  ändå 
försöka ge en så ärlig illustration som möjligt när vi presenterar vårt resultat och 
vår analys.

2.2 Urval

Vi har intervjuat åtta  lärare och en biträdande rektor från två stycken skolor i 
Malmö kommun med elever både i grundskolans tidigare och senare år. Ett större 
antal  intervjupersoner  hade  sannerligen  ökat  den  externa  validiteten  och  vi  är 
medvetna  om  risken  att  intervjuer  med  andra  lärare  möjligen  skulle  ge  ett 
annorlunda resultat. Esaiasson mfl. menar att kravet för materialinsamling är att 
man fortsätter göra intervjuer tills det uppstått en teoretisk mättnad. På grund av 
begränsad tid har vi dock fått avgränsa oss till  nio intervjuer. Vidare står det i 
Esaiasson  mfl.  dock  att:  ”Beprövad  erfarenhet  har  visat  att  det  med  ett  väl  
genomfört urval kan räcka att intervjua runt tio personer för att göra intressanta  
analyser” (Esaiasson mfl. 2007:292). Vi är alltså medvetna om att det är svårt att 
dra några allmängiltiga generaliseringar om hur läraren tänker och agerar men att 
resultatet kan ge en inblick och nya ingångar att tillämpa i senare forskning.

Intervjupersonerna är valda enbart i egenskap av praktiserande lärare. De har 
valts slumpmässigt genom att vi frågat de som besökte personalrummet på skolan 
om de kunde tänka sig att ställa upp. Vi hade dock turen att utan ambition få en 
ganska stor spridning gällande kön, ålder och hur länge de arbetat. Exempelvis var 
könsfördelningen fyra kvinnor och fem män, deltagarnas ålder varierade mellan 
26-57 år och någon hade arbetat som lärare i endast fyra månader medan en annan 
arbetat i cirka 30 år.  

Som vi nämnt ovan kommer vi av anonymitetsskäl  inte  redogöra för vilka 
skolor det handlar om men kan nämna att det är två stycken ganska stora skolor 
med cirka 600 elever som tidigare beskrivits som ”typiska Malmöskolor”.

2.3 Övrigt material

Vi använder oss även av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets gemensamma 
yrkesetiska principer samt den internationella samlingsorganisationen Education 
Internationals  Declaration  on  Professional  Ethics  (2004)  för  att  se  vilka 
yrkesetiska riktlinjer som finns. Dessa återfinns som bilagor.
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3 Teori

Lundquist efterfrågar tre stycken perspektiv för att en samhällsvetenskaplig analys 
skall vara intressant: Ett förändringsperspektiv, ett evolutionärt perspektiv och ett 
aktör-struktur-perspektiv (Lundquist 2011:9). Med detta som utgångspunkt har vi 
valt ut tre stycken aspekter för vår analys.

Förändringsperspektivet  behandlar  hur  skolan  och  även  läraryrket  har 
förändrats sedan någon gång i slutet på 80-talet och presenteras under rubriken 
”Två  olika  lärarroller  –  från  traditionell  till  modern?”.  Det  evolutionära 
perspektivet  tar  upp hur  människor  fungerar  i  grupp och vi  har  valt  att  kalla 
rubriken  för  ”Gruppsykologi”.  Under  ”Aktör  och struktur”  behandlas  hur  och 
varför  människan  anpassar  sig  efter  den  rådande  miljön  och  den  rådande 
organisationskulturen.  

Vi  kommer  dessutom  att  redogöra  för  en  vanlig  kategorisering  av  olika 
åtgärder  tjänstemannen  kan  välja  mellan  vid  situationer  som  uppfattas  som 
oetiska. Detta för att undersöka om kategorierna även kan appliceras på kollegiala 
angelägenheter.

3.1 Två olika lärarroller – Från traditionell till 
modern?

Pedagogikprofessorn  Gunnar  Berg  har  identifierat  två  olika  sätt  att  se  på 
lärarrollen.  Det  ena  sättet  kan  exemplifieras  genom  den  traditionella 
läroverksläraren. Läraren hämtar då sin auktoritet i en stor expertkunskap inom 
det ämne han eller hon undervisar i. Hårda krav ställs på elevernas disciplin och 
lärarens  ansvar  sträcker  sig  endast  till  klassrummet.  Läraren  är  framförallt  en 
ensamarbetande  lärare.  Berg  kallar  detta  för  den  avgränsade 
lärarprofessionalismen. 

Det andra sättet kallar han för den utvidgade lärarprofessionalismen och är så 
gott  som en ren motsats  till  den ovan beskrivna läroverksläraren.  Auktoriteten 
hämtas ifrån en förmåga att sätta skolan och lärandet i ett större sammanhang och 
bana väg för utveckling.  Läraren  ser sig  själv som en del  av ett  lärarlag  som 
arbetar  tillsammans  för  att  eleverna  ska  nå  målen.  Ledorden  är  sådana  som 
flexibilitet och samarbete (Berg 2003:186-193).

En professor i sociologi med inriktning på bland annat utbildning, vid namn 
Anders  Persson,  driver  ett  snarlikt  resonemang.  Uppdelningen  mellan  de  två 
sätten att  se på lärarrollen är i princip densamma.  En intressant skillnad är att 
Persson  även  beskriver  skillnaden  mellan  rollerna  som  en  process  där  den 
avgränsade rollen med tiden ersätts av den utvidgade. 
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Det tycks vara svårt  att precisera exakt när denna process hade sin början. 
Persson menar att lärarens professionalism förändrats kraftigt sedan någon gång i 
slutet  på  åttiotalet.  Detta  på  ett  sätt  som  hänger  samman  med 
samhällsutvecklingen i övrigt.

Persson  beskriver  också  tre  stycken  förändringsprocesser  som  rektorer 
förväntas  genomföra.  En  pedagogisk  förändring  där  auktoritära  och 
kollektivistiska arbetssätt ersätts av mer participativa och individuella arbetssätt. 
En ekonomisk rationalisering av skolan, vilken är sprungen från tidiga 90-talets 
ekonomiska  kris.  Sist  förväntas  de  också  genomföra  en  omorganisering  av 
lärarnas  arbete  där  lärararbetet  istället  präglas  av  lagarbete,  individuell 
lönesättning och kompetensutveckling. 

Persson menar att förändringen i organisationen är ett sätt att göra skolan och 
lärare enklare att styra. Syftet är att skolan ska nå den elasticitet som anses vara 
nödvändig  för  att  skolan  ska  kunna  anpassa  sig  till  den  rådande 
samhällsutvecklingen,  omvandlingen  av  välfärdsstaten,  men  även  såklart  den 
pedagogiska forskningens utveckling (Persson 2006:19-25).

Skillnaden  mellan  ovan  nämnda  forskare  är  att  Berg  menar  att  de  både 
synsätten  snarare  lever  sida  vid  sida  och  inte  är  tidsbundna.  Steget  från  det 
avgränsade till det utvidgade synsättet sker istället då man som lärare har nått en 
viss kompetens och mognad.

3.2 Gruppsykologi

Vår  undersökning  avser  beskriva  hur  lärare  uppfattar  och  agerar  då  kollegor 
missköter  sig.  Därför  är  även  förståelse  för  huruvida  kollegors  relationer  till 
varandra fungerar en förutsättning för vår studie.  Vi måste förstå hur människan 
fungerar i sina relationer med andra individer.

Gruppens betydelse för individen är stor, därom råder det ingen tvekan. Det är 
i nätverk och grupper som man spenderar större delen av sitt liv.  Inom dessa 
nätverk utarbetas sociala koder, hierarkier, lojaliteter etcetera (Nilsson 1993:5-13, 
58). För individen är det viktigt att bejaka sin position i nätverket och inte stöta 
sig för mycket med de andra individerna. 

Om vi kan förstå hur grupper fungerar kanske vi även kan närma oss frågan 
om när  individen  är  villig  att  ta  konflikter  med  andra i  gruppen och av vilka 
anledningar.

 De flesta grupper har vissa gemensamma nämnare. Gemensamt för de flesta 
grupper är att liknande roller ofta återkommer. Exempel på roller kan vara; den 
tyste, den pratsamme, den initiativrike och så vidare. Den roll man tilldelats blir 
lätt en självuppfyllande profetia. 

Rollerna  beskrivs  också  som  komplementära  i  betydelsen  att  individerna 
inträder roller som saknas eller behövs i gruppen. I grupper som redan innefattar 
en person som väldigt starkt är inriktad på att klara uppgifter och nå mål kommer 
möjligen de andra i gruppen anpassa sig därefter och istället se till att gruppens 
samspel fungerar och att relationerna är goda (Nilsson 1993:51-54). 
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Exempelvis skulle den som förväntas klaga, kritisera och ta upp problem alltid 
få  vara  den  som  behöver  göra  det,  medan  den,  innehavande  rollen  som 
tillbakadragen, aldrig skulle behöva.

 Gruppens samspel och klimat försämras när vissa medlemmar inte tar hänsyn 
till eller stödjer de andra i gruppen. Ett ofelbart sätt att försämra klimatet är att 
såra individernas självkänsla och väcka deras behov att försvara sig själva. Det är 
lätt  att  tro  att  destruktiva  klimat  i  grupper  beror  på  mer  eller  mindre  störda 
individer. Oftast är det dock snarare ett mått på hur pass dåligt gruppklimatet och 
den  rådande  ledningen  är,  eller  huruvida  gruppmedlemmarna  får  sina  behov 
tillfredsställda (Nilsson 1993:54-57).

Feedback är en viktig del av kommunikationen inom en grupp. Ovetande om 
hur andra uppfattar det man gör kan leda till  osäkerhet. Feedback i mer slutna 
gruppklimat kan lätt leda till ett defensivt samtalsklimat och därför är det viktigt 
att feedback ges återkommande, att den är precis och att den kommer direkt. Det 
bör också finnas utrymme med feedback åt alla håll. Alla ska känna sig bekväma 
med att både ge och ta emot feedback. Dålig kommunikation är dessvärre snarare 
regel än undantag vid konflikter och spänningar (Nilsson 1993:83-98). 

Man  bör  inte  ta  för  givet  att  feedback  alltid  är  genomtänkt.  Lundquist 
beskriver de flesta etiska beslut, exempelvis då man väljer att kritisera eller inte, 
som inskränkta,  slumpmässiga och rutinmässiga  (Lundquist  1998:172-174).  En 
annan förutsättning för att  feedback skall  utbytas  med positivt  resultat  är  tillit. 
Tillit fungerar som olja eller lim i relationer och är viktigt för att de ska fungera 
friktionsfritt (Koniordos 2005:4-5). 

3.3 Aktör och struktur

Organisationskultur beskrivs av Alvesson och Due Billing som ”en uppsättning  
innebörder, idéer och symboler som delas av medlemmarna av ett kollektiv och  
som  har  utvecklats  över  tiden”  (Alvesson  &  Due  Billing  1999:113).  
Organisationskultur  uttrycks  och  reproduceras  genom  ritualer,  artefakter  och 
metaforer.

Inom skolans värld finns det en uppsjö av olika kulturer och strukturer som 
ger olika förutsättningar, premisser och ramar för det dagliga arbetet. Exempel på 
praktiska  förutsättningar  som  påverkar  arbetet  kan  vara  i  vilken  utsträckning 
läraren  arbetar  ensam eller  i  samarbete  med  andra  lärare.  Andra  exempel  kan 
tänkas vara skolans storlek (Berg 2003:229-256). 

Olika grupper fungerar och beter sig olika, och även samma grupp kan bete 
sig och fungera på olika sätt i olika situationer. Inom gruppen finns en uppsättning 
normer  om vad som är  rätt  och fel  och hur man förväntas  bete  sig.  Ju större 
samstämmighet det finns i gruppen desto större brukar också samhörigheten vara. 
Nilsson menar att just behovet av samhörighet skapar grunden för konformitet, 
följer man normerna i gruppen så belönas man och bryter man mot de samma 
bestraffas man. När man kommer som ny till en grupp förväntas man alltså lära 
sig och följa de regler som redan råder i gruppen. 
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Normer kan samtidigt vara inbillade. Det räcker med att en person tror att det 
finns en norm för att han eller hon ska följa normen (Nilsson 1993:8;42-45). 

Läraren ”tvingas” alltså in i den redan existerande strukturen som finns inom 
skolan  (Jfr  med  diskussion  i  Brante  2008:55-61).  Många  skolor  har  en  lång 
historia  bakom sig och har  därmed  redan sedan länge inarbetade  mönster  och 
metoder. 

Lärare  har  också  erfarenheter  från  tidigare  skolor  och  andra  typer  av 
arbetsplatser. När läraren flyttas från en struktur till en annan sker ett möte. Det är 
inte  på  förhand  givet  om  och  hur  läraren  kommer  anpassa  sig  till  den  nya 
strukturen.

3.4 Presentation av valmöjligheter

Vi  ämnar  undersöka  hur  lärare  agerar  och  presenterar  därför  här  kort  en 
vedertagen kategorisering av möjliga åtgärder tjänstemannen kan använda då han 
eller hon uppfattar någonting som oetiskt. Indelningen är gjord av Lundquist med 
inspiration från Hirschman, som är professor i nationalekonomi. Han presenterar 
fyra olika typer av åtgärder:  

Lojalitet innebär att man inte agerar alls, vilket kan berättigas genom att man 
ser det som en del av ämbetsmannaidealet  att  förhålla sig neutral.  I värsta fall 
utmynnar detta i blind lydnad, även kallad kadaverdisciplin.

 Protest kan delas upp i flera delar. Väckning innebär att man uppmärksammar 
sina  överordnade  på  problemet.  Vissla  innebär  att  man  öppet  informerar 
överordnade  myndigheter  eller  allmänheten  om  vad  som  försiggår. 
Lydnadsvägran innebär att man vägrar lyda de order som ges av de överordnade.

Obstruktion sker anonymt och innefattar att maska eller rent av att sabotera. 
Även  att  viska,  det  vill  säga  att  anonymt  informera  massmedia  om  oetiska 
åtgärder eller förhållanden, ingår i kategorin.

Sorti  betyder  att  man  tar  avsked  från  sitt  jobb  eller  att  lämnar  över  det 
specifika ärendet till någon annan för att själv undvika att behöva befinna sig i 
etiskt tvivelaktiga situationer (Lundquist 1998:110-117).
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3.5 Vad tar vi med oss?

Med hjälp utav ovan presenterade teorier har vi fått inspiration till utformningen 
av passande frågor till lärarna.  Ifall det tydligt finns olika sätt att se på sitt yrke 
kanske det även kan speglas i hur lärarna hanterar sina konflikter. Om man har 
den utvidgade lärarprofessionalismens egenskaper så kanske det medför en mer 
öppen syn på kritik. 

Ifall  man  ser  de  två  lärarrollerna  som  en  tidsbunden  övergång  från  ett 
traditionellt  sätt  till  ett  mer modernt sätt  att  se på pedagogik skulle detta även 
kunna avspegla sig i lärarnas ålder. Kanske kan vi se en skillnad mellan äldre och 
yngre lärare. Kan de olika roller som lärare inträder påverka hur de agerar? 

Att ge feedback och feedbackens resultat verkar hänga samman med vilken 
tillit  man  känner  till  sina  kollegor  samt  vilket  klimat  som  kännetecknar 
arbetsplatsen. Därför finner vi det intressant att undersöka hur känsligt det är att 
kritisera kollegor och hur det har gått i de fall där kritik har getts.  

Vi kommer vidare att även använda oss utav den kategorisering av åtgärder 
som presenterats.

Vi kommer dock inte begränsa oss till att enbart förhålla oss till ovan beskrivna 
teorier. Ju fler intervjuer vi gör desto större förståelse för problemet förväntas vi 
få och då kommer antagligen fler aspekter behandlas. 
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4 Lärares yrkesetiska riktlinjer

Den  här  delen  av  uppsatsen  behandlar  frågan  om  huruvida  det  finns  några 
praktiskt  tillämpbara  riktlinjer  lärare  kan  förhålla  sig  till  gällande  lojalitet 
gentemot kollegor. Som utgångspunkt för våra resonemang använder vi oss av 
Lundquists konstruktion av vårt offentliga etos. Därefter använder vi oss av två 
yrkesetiska koder rörande just lärarnas situation.

Det bör framhållas att det finns både för- och nackdelar med att ha yrkesetiska 
riktlinjer  nedtecknade.  Fördelarna  är  enklare  att  se.  Det  kan  vara  bra  för  alla 
inblandade aktörer att få information om vad som gäller och riktlinjer kan vara ett 
stöd för tjänstemannen. Introducerande av yrkesetiska normer leder dessutom ofta 
till en diskussion om normerna och en ökad känslighet för hur etiska frågor ska 
behandlas.  Med  en  nedskriven  etisk  kod  ökar  också  möjligheterna  att  ställa 
tjänstemannen till svars ifall denne bryter mot koden.

Ett stort problem med etiska riktlinjer är att de tenderar att bli alltför allmänt 
skrivna, vilket gör de svåra att använda. Typiska exempel på innehåll i sådana 
koder kan vara; gör vad som är gott; var rättvis och se till det allmänna intresset. 
Den operativa funktionen av dessa koder kan därför bli låg (Lundquist 1998:166-
168). 

4.1 Vårt offentliga etos

Lundquist konstruerar i sin bok Demokratins väktare  (1998) vad han kallar vårt 
offentliga etos.  Med utgångspunkt  i  olika texter  såsom grundlagar,  utredningar 
och förordningar beskriver han vilka värden som bör utgöra grunden för hur vårt 
samhälle ska styras. Innehållet i vårt offentliga etos utgörs av både ekonomiska 
och  demokratiska  värden.  De  demokratiska  värdena  representerar  sådant  som 
politisk demokrati, rättssäkerhet och offentlig etik medan de ekonomiska värdena 
representerar funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Det är 
dessa värden som utgör vårt offentliga etos och som bör utgöra grunden för hur 
vårt samhälle ska styras. Därmed bör det även vara grunden för tjänstemännens 
agerande i förvaltningen (Lundquist 1998:53-63). 

Tjänstemannen  ska  verka  för  att  vårt  offentliga  etos  ska  prägla  hela  den 
offentliga verksamheten. Därför fungerar de som väktare av vårt offentliga etos 
värden. Detta motiveras med den kontinuitet och insikt som de har i förvaltningen 
(Lundquist 1998:72). I ämbetsmannarollen som Lundquist kallar det ingår det att 
vara demokratins tjänare och han pekar på vikten av att tjänstemannen tar ett stort 
personligt ansvar. Tjänstemännen bör präglas av dygder som integritet, disciplin, 
pålitlighet, rättvisa och professionell heder (Lundquist 1998:101).
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4.2 Lärare och vårt offentliga etos

Lärare är en del av den offentliga förvaltningen och därför bör de styras av samma 
riktlinjer  som den övriga  förvaltningen.  Då innehållet  i  vårt  offentliga  etos  är 
utformat för alla sorters tjänstemän behöver vi dock också komplettera med mer 
specifika riktlinjer för just lärare. 

En bra normkälla att tillgå är de yrkesetiska principer som signerats av de två 
stora  lärarfackförbunden  i  Sverige  (se  Bilaga  2).  De  yrkesetiska  principerna 
antogs 2001 och delar av den riktar sig just mot problemet med kollegor. I texten 
kan man bland annat läsa: 

Lärare  visar  god  kollegialitet  men inte  på ett  sådant  sätt  att  det  kan leda  till  en 
handling eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega 
uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.

Redan tidigt i texten dyker problemet med lojalitet upp. Lärarna ska visa en god 
kollegialitet,  men  samtidigt  är  det  tydligt  att  de  ska  de  stå  på  elevernas  sida. 
Däremot är tankar kring vad som är kränkande behandling och ett motverkande av 
elevers rättigheter någonting som är subjektivt förankrat. 

Vidare  i  de  yrkesetiska  principerna  kan vi  läsa  att  lärare  bör  ”påtala  och 
engagera  sig  mot  sådana  utvecklingstendenser  och  handlingar  i  skola  och  
samhälle som kan skada eleverna”.

Här går principerna längre än att lärare ska skydda eleverna mot kränkningar 
och motverkande av deras rättigheter.  Det  ställs  höga förväntningar  på hur  en 
lärare ska agera. Samtidigt så läggs det in en passage i texten som återigen visar 
på de etiska svårigheterna i skolans värld. Det står att lärare bör ”respektera såväl  
kollegers  som  andra  yrkesgruppers  kompetens,  skyldigheter  och  ansvar  i  
skolvardagen”.

  Att  det,  i  de yrkesetiska  principerna,  står  att  lärare  ska  respektera  andra 
lärares  kompetens,  skyldigheter  och  ansvar,  skapar  en  konflikt  mellan 
principernas olika punkter. Om lärare måste lita på att andra lärare sköter sina 
jobb, och samtidigt anser att kollegan inte gör rätt så skapas ett problem. 

Education Internationals principer; Declaration on Professional Ethics (2004), 
(se Bilaga 3) upplever vi inte går lika långt gällande kravet att stå på elevernas 
sida: 

3. b)  [Utbildningspersonal  ska:]  Slå vakt om att  vara  konfidentiell  när det  gäller 
information om kollegor som erhålls under yrkesutövningen, såvida inte delgivande 
av  information  tjänar  ett  tvingande  yrkesetiskt  syfte  eller  krävs  enligt  lag.  
(Fjellströms översättning 2006)

Lärarna ska alltså bryta mot lojaliteten gentemot sina kollegor först när det gått så 
långt att det krävs enligt lag eller det är tal om ett tvingande yrkesetiskt syfte. Det 
kan  tolkas  som  att  EI:s  deklaration  ställer  större  vikt  vid  lojalitet  gentemot 
kollegor än gentemot eleverna.
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5 Resultat och analys

5.1 Redogörelse och analys av intervjuerna

Nedan följer ett urval av intervjupersonernas svar. Vi har valt att dela upp svaren 
efter de frågor vi ställt för att förenkla läsningen och kunna ställa olika lärares 
åsikter mot varandra. Vi har valt att kombinera vår resultat- och analysdel.  Ett 
alternativ hade varit att dela upp svaren i olika teman, men vi fann det svårt att 
särskilja några givna sådana som skulle förenkla analysen.     

5.1.1 Hur vanligt förekommande är problemet? 

Samtliga  intervjuade  lärare  säger  sig  känna  till  flera  fall  av  situationer  då  de 
ifrågasätter kollegors agerande.  De som har jobbat längre har varit med om fall 
som varit allvarliga nog för att de skulle agera, medan nyare anställda har färre 
erfarenheter av egna upplevda händelser. Ingen har dock särskilt svårt att nämna 
exempel på kniviga situationer. 

Det visade sig också att ju längre intervjun pågick desto fler fall relaterades. 
Sammantaget är  vårt  intryck att  samtliga lärare såg lojalitetskonflikten som ett 
vanligt och svårhanterligt problem som hör till vardagen i skolan. Meningar som 
”Det stöter man ju på då och då”  och  "Det har hänt flera gånger"  var vanligt 
förekommande och indikerar att det inte är några engångsföreteelser vi talar om.

 Att problemet är så vanligt förekommande kan kanske förklaras genom att vi 
bad lärarna  inkludera fall  då deras  kollegor  även gjort  mindre tydliga  fel  och 
situationer där man som lärare kan ha olika subjektiva värderingar, exempelvis 
undervisningsmetoder och elevbedömning.

Lennart  Lundquists  syn  på  betydelsen  av  kollegors  relationer  som endast 
intressant i undantagsfall kan därför ifrågasättas. Vår bild är, efter att ha intervjuat 
lärare,  att  dessa problem spelar en stor roll  i  det vardagliga arbetet  för lärare, 
vilket ger vår undersökning relevans.
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5.1.2 Finns det några riktlinjer? 

Då vi undersöker hur lärare agerar är det också relevant huruvida det finns några 
tydliga  riktlinjer  eller  handlingsplaner  för  lärarna  att  stödja  sig  emot.  Alla 
intervjuade lärare menar att detta saknas, vilket även bekräftas av den biträdande 
rektor vi talat med. Det finns handlingsplaner för hur man ska agera om lärare 
kränks och handlingsplaner vid mobbing, men hur man bör agera vid pedagogisk 
och  mindre  uppenbar  misskötsel  nämns  ingenting.  Vi  har  även  frågat  ifall 
fenomenet har diskuterats på någon konferens eller möte, men ingen kunde nämna 
andra  diskussioner  än  informella  möten  kollegor  emellan.  Riktlinjer  och  även 
diskussioner saknas alltså helt, vilket borde problematisera dessa redan kniviga 
situationer  ytterligare.  ”Nej,  det  tycker  jag  inte.  Inget  nedskrivet.  Vanligt  
bondförnuft som gäller. /.../Mina rutiner är så kallat folkvett bara, det är inget jag  
blivit lärd.” Lärarna talar istället  om att man bör agera som man själv vill  bli 
behandlad, vanligt bondförnuft etcetera. 

Att det saknas riktlinjer är något som vi finner mycket  intressant.  Läraren 
saknar alltså helt stöd när det gäller hur han eller hon ska agera. Inget tydligt stöd 
finner man heller i lärares yrkesetiska principer, mer än att man principiellt ska stå 
på elevernas sida. Dessa riktlinjer nämndes inte av våra intervjupersoner då vi 
frågade  om det  fanns  några  riktlinjer,  vilket  tyder  på  att  dessa  principer  inte 
används i praktiken, åtminstone inte på de skolor vi har varit på. Som vi skrivit 
tidigare är en av fördelarna med att ha nedskrivna riktlinjer att de kan fungera som 
ett stöd för tjänstemannen.

5.1.3 Hur är skolans diskussionsklimat?  

Att  diskutera  exempelvis  enskilda  kollegors  pedagogiska  tillvägagångssätt  och 
förhållningssätt  till  elever  är  något  som samtliga  lärare  upplever  som mycket 
känsligt. En lärare uttrycker känslan såhär: 

Men man säger ju ingenting till folk, alltså det är ju känsligt det där. Ge kritik till 
varandra, vi är ju inte vana vid det. Konstigt nog man är ju ganska van som kandidat 
att  det  sitter  någon  där  hela  tiden  och  kommer  med  kritik  och  sen  så  kommer 
lärarhögskolan och tittar så man är ju ganska van vid det när man är färdig. Och så 
stängs dörrarna BOM, BOM! 

Att besöka en kollegas klassrum under pågående undervisning är något som flera 
beskriver som icke accepterat. 

Andra lärare tycker att det är obehagligt att ha andra lärare i klassrummet. Det blir 
på  något  sätt  som  att  man  blir  granskad.  Och  en  del  vägrar  till  och  med 
speciallärarhjälp för att de inte vill ha en vuxen till inne i klassrummet för att det  
känns så jobbigt liksom.
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Alla lärare var dock inte eniga om att klimatet alltid är så privat. En lärare menade 
att:

 
Mer eller mindre på vissa skolor.  Här är det ganska privat. Det är mycket själva 
byggnaden också att allt är mer instängt. Är det mer öppet så har man lite mer samtal  
om allt huvud taget. På andra skolor kan det vara lite mer öppet. 

En annan lärare på samma skola svarade att ”Här på denna skolan är det rätt så  
öppet faktiskt”. Det verkar tydligt att  diskussionsklimatet varierar mellan olika 
skolor och att flera lärare anser diskussionsklimatet hänga samman med hur lätt 
det är att konfrontera en kollega. Som beskrivits ovan så har skolor sedan länge 
inarbetade mönster och metoder för hur man interagerar i skolan. Dessa mönster 
verkar mycket svåra att förändra som enskild lärare. De ”tvingas” på så sätt in i 
redan existerande strukturer.

Det  är  också tydligt  att  kritik  betraktas som något  mycket  känsligt.  Att  ge 
kritik kräver mycket eftertanke och att ta emot kritik betraktas som väldigt svårt. 
Gällande hur lärare upplevs ta emot kritik är åsikterna delade. De flesta upplever 
dock att kritik ofta upprör kollegor. En lärare beskrev ett exempel: ”Då blev hon 
jättestött  och  känner  det  som en  enad  front  och  jag  tänker  inte  stå  här  och  
försvara mig. Det är jättesvårt.” Andra lärare menade att många också uppskattar 
en väl  framförd konstruktiv kritik  men att:  ”det  beror  ju  på vem det  kommer 
ifrån”.

Det verkar här som att kritiken har satt igång de självförsvarsmekanismer som 
Nilsson varnade för kan uppstå vid dessa situationer. Det ter sig som att läraren 
som tog emot kritiken har känt sig för pressad för att kunna ta till sig kritiken på 
ett  konstruktivt  sätt.  Det  är  möjligt  att  situationer  som  denna  skulle  kunna 
avskräcka lärare från att ta upp kritik nästa gång. 

Vi har tidigare skrivit att feedback är en viktig del av kommunikationen inom 
en grupp. Feedback bör ges kontinuerligt.  Då detta inte sker tenderar kritik att 
utlösa defensiva mekanismer. Kontinuerlig feedback saknas enligt de intervjuade, 
vilket försvårar möjligheterna till att kritik skall kunna utbytas konstruktivt. 

5.1.4 Hur upplever lärarna att rektorerna reagerar?

Det var relativt få lärare som kunde beskriva situationer då de hade angivit en 
kollega för  en rektor  eller  en biträdande rektor.  De svar  angående rektorernas 
reaktioner var således också ganska få och kännetecknas av variation.  Det kan 
bero på att dessa lärare arbetat som lärare under en lång tid och under flera olika 
rektorer. Vårt intryck är dock att intervjupersonerna har en liknande bild av hur 
rektorer reagerar. Att kontakta rektorn leder oftast inte till någon praktisk åtgärd, 
om det  inte  rör  sig  om något  större  regelbrott.  Det  brukar  stanna vid  ett  kort 
samtal med kollegan ifråga. 
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En lärare berättade exempelvis om följande situation:

De har suttit och sagt på ett möte att den personen som började hela grejjen som 
hade svårt med samarbetet till den personen sa de att: ”Nej men jag ska ta det här 
och det här ska liksom inte gå till på det här sättet”. Och var väldigt hård, och var 
väldigt såhär...och sen när dem väl...så blir det liksom inte så mycket av det. Då är 
det mer: ”men du...ni måste ju kunna samarbeta". Lite såhära pedagogiskt, vilket jag 
kan tycka är lite fel./.../Det beror på vilket ledning man har,  om personen ifråga, 
biträdande rektorn, har en sån, alltså kan sköta sånt. För att hon kan ju också vara 
konflikträdd  på  ett  sätt.  Och  vilja  ligga  alla  till  lags  och  vilja  allas  bästa  men 
samtidigt det kanske inte alla gånger blir...[så bra]. 

En annan lärare beskrev följande tillfälle:

Vid ett tillfälle fick jag gå till biträdande rektorn för att jag känt att det går inte att 
prata med den här personen. För hon tog inte emot kritik och stängde av sig och 
började gapa och skrika så då tänkte jag: jag måste ha en annan människa med i det  
här och då vill man ju inte utsätta nån av ens kollegor i arbetsrummet för att behöva 
vara  med  om detta.  Och  den  konflikten  som var  en  konflikt  mellan  oss  två  ju 
plötsligen. Utan så var det ju naturligt att hämta biträdande att var med som tredje 
person  eller  tredje  part  i  det.  Det  var  några  år  sedan  men  jag  har  för  mig  att  
vederbörande gick ut och slängde igen dörren så det blev inte så himla mycket och 
sen la det sig liksom lite så långsamt under tiden så.
Vi: Det blev ingen förbättring?
Nej, inte direkt tror jag utan, men jag tror att det sådär har börjat slippra in så att det 
har blivit lite lugnare på de lektionerna liksom i vad hon säger eller vad hon gör... 

Då vi frågade huruvida det  är  naturligt  att  gå till  rektorn med sådana ärenden 
svarar en lärare ”Nej, de är ju inte riktigt med i det arbetet”.

Som vi skrev innan så menar Nilsson att destruktiva klimat kan förklaras med 
hur  bra  gruppklimatet  och  ledningen  är  (Nilsson  1993:54-57).  Att  lärarna 
beskriver rektorerna som passiva när det gäller feedback och kritik är intressant 
med tanke på de stora möjligheter rektorer bör ha att försöka påverka miljön och 
diskussionsklimatet  på  skolor.  Varför  rektorerna  väljer  att  inte  engagera  sig  i 
denna fråga är något som skulle vara intressant att undersöka vidare. I vår intervju 
med en biträdande rektor har vi inte heller fått något svar på denna fråga.

5.1.5 Hur agerar lärarna?

Hur lärarna agerar när de upplever att en kollega missköter sitt arbete varierar 
kraftigt  och beror på en mängd olika faktorer, vilka vi återkommer till  senare. 
Exempel  på  de  åtgärder  som  intervjupersonerna  tog  upp  är;  att  be  kollegan 
samtala med de missnöjda eleverna, gå med läraren till rektorn, sprida information 
vidare till rektorn, försöka i allmänna ordalag prata om problemet, komma med 
små inflikningar eller antydningar, ta ett seriöst samtal direkt med läraren eller att 
helt enkelt avvakta.

Ett flera gånger förekommande exempel för att hantera konflikten har följt ett 
visst mönster. Först tvekar man, kanske ber andra kollegor om råd, sedan tar man 
ett  samtal  med  kollegan  ifråga.  Därefter,  om  det  efter  upprepade  samtal  inte 
förändras, så kontaktar man i bästa fall rektorn.
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Det kanske mest utmärkande bland våra intervjupersoner är dock att flera hade 
mycket svårt  att se sig göra någonting, förutom att  diskutera saken med andra 
kollegor: ”Jadu jag har gjort som man brukar göra det vill säga svurit i lönndom  
och sen inte gjort mycket åt saken” menar en lärare.

”Jag vill inte stöta mig med någon och även om jag tycker något är det inte  
säkert att jag säger det. Jag skulle diskutera med någon annan kollega” säger en 
annan.

Av  de  möjliga  åtgärder  som vi  presenterade  i  teoridelen;  lojalitet,  protest, 
obstruktion och sorti är lojalitet och protest de vanligast förekommande. Lojalitet 
förklaras av Lundquist som att man lyder överordnades order trots att man anser 
orderna i sig vara oetiska. I vårt fall gäller det inte order från överordnade utan 
beteende  från  kollegor.  Vi  anser  ändå  att  lojalitet  är  den  kategori  som  bäst 
beskriver lärarnas agerande när de väljer att avvakta eller blunda för problemen. 
Som vi kommer diskutera senare rör det sig dock inte alltid om faktiskt lojalitet 
till kollegan utan även om konflikträdsla. 

Protest,  och  dess  underkategori  väcka,  passar  bäst  in  för  att  beskriva  de 
situationer både då man konfronterar sin kollega och när man går vidare med 
ärendet till rektorn. 

Vissla och obstruera verkar vara mycket ovanligt. Vissla förekommer i fall då 
läraren tar hjälp av föräldrar för att komma tillrätta med ett problem. Obstruera 
förekommer i fall då läraren avbryter en annan lärare mitt i handlingen eller på 
något aktivt sätt hindrar läraren från att fortsätta arbeta som den gör.

Vi anser att man för att nå en djupare förståelse om hur lärare agerar inte kan 
begränsa  sig  till  den  här  typologin.  Formerna  för  lojalitet  och  väckning,  de 
vanligast använda formerna i vår undersökning, är annorlunda än de situationer 
som Lundquist beskriver. Ändå tycker vi att den här typologin kan vara intressant, 
även om den inte är direkt applicerbar för denna typ av lärares lojalitetskonflikter. 
Den blir kanske framförallt intressant ifall man skulle jämföra lärare med andra 
typer av tjänstemän. 

5.1.6 Varför har lärarna agerat som de gjort? 

Eftersom vi  är  intresserade  av  lojalitetskonflikter  och hur  lärare  känner  att  de 
påverkas av dessa är också lärarnas tankegångar, det som föregår själva agerandet, 
av största vikt. Det kan dock ibland vara svårt att särskilja vad som är handling 
och vad som är beslutsprocess.

Vi  har  låtit  våra  intervjupersonerna  resonera  väldigt  fritt  och  även  här 
kännetecknas svaren av mångfald.  De olika lärarna tänker och resonerar på en 
mängd olika sätt. Några resonemang var dock mer generella och återkommande. 
Vi har därför valt att lyfta fram fyra stycken faktorer som intervjupersonerna anser 
påverkar hur de agerar. 

Hur pass allvarlig misskötseln är. Ett stort övergrepp eller kränkning säger 
sig alla reagera starkt på direkt, medan svaren varierar i mindre allvarliga fall.  En 
lärare svarade exempelvis då vi frågade vad som krävs för att hon ska säga ifrån: 
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"Det skulle ju vara om det inträffade något riktigt allvarligt, alltså om någon  
riktigt missköter sitt jobb, sexuella trakasserier och sånt på den nivån.” Det är 
föga förvånande att graden av allvar påverkar. Det som är intressant är att flera 
lärare anser att det ska hända något riktigt allvarligt för att de ska reagera.

Det ska mycket till för att gå till rektorn, det blir ju ändå så att man vill ju först ta det  
med personen ifråga för att den ska ha en chans att ändra beteendet/.../Det känns inte 
riktigt okej att göra det innan man har uttömt alla andra möjligheter man har.

När det gäller  mer tveksamma fall  så påverkar de efterföljande faktorerna hur 
lärare agerar. 

Hur säker man känner sig i sin roll som lärare. De intervjupersoner som 
arbetat kortast tid som lärare anger just den anledningen då de inte agerat; att de i  
egenskap av nyblivna  lärare  inte  skulle  kritisera  någon som arbetat  länge.  En 
lärare uttrycker det såhär:

Jag känner att även om något hänt så tror jag inte att jag varit den rätta personen att 
gå fram till den läraren och prata. Jag är så pass ny härinne och jag tänker att den 
läraren hade betraktat mig som: Vad vet du, du har varit här i fyra månader kom 
tillbaka när du jobbat här i fyra år så kan vi snacka!

En annan lärare beskriver samma sak:

Nu har jag varit lite längre lärare och kanske att jag skulle känna mig att jag skulle  
kunna säga till. För mig har det handlat om att jag varit ny på en plats och inte har 
erfarenheten. Får man mer kött på benen och känner sig säkrare i sin roll så är det 
lättare att säga till.

Att som ny lärare kritisera kollegor ses uppenbarligen bland våra intervjupersoner 
som någonting tabubelagt.  När man kommer som ny till en grupp förväntas man 
lära sig och följa de informella regler som råder i gruppen; hur man förväntas bete 
sig och vara.   För individen blir det viktigt att bejaka sin position i gruppen och 
inte stöta sig för mycket med de andra individerna. Just hierarkier är något som 
till stor del kan förklara varför de lärare som jobbat kortast tid inte vill eller vågar 
konfrontera sina kollegor. Lärarnas resonemang kring detta var för oss verkligen 
oväntat tydliga. Vi menar att våra resultat här kompletterar tidigare forskning som 
kommit fram till att yrke, ålder och anställningsform påverkar ens vilja att föra 
fram kritik (Hedin mfl. 2008:26).

Det har visat sig att även synen på lärarens egen kompetens kan spela in. Om 
man själv känner att man inte alltid sköter sitt jobb korrekt och kanske har haft en 
dålig period på grund av yttre omständigheter, så kan man ha större förståelse för 
en kollega som missköter sig: 

Det känns som att man med tiden har blivit lite mer luttrad också. I början så var jag 
lite mer känslig mot hur folk var emot elever och sen tänker man själv att det inte är 
så lätt alla gånger och att det är ju säkert så att jag är en av alla som andra ibland 
diskuterar: Hur är han egentligen?; är det okej det han gör?; Är han för grov eller 
hård?/.../Det tar längre tid nu än i början på grund av att man nu när man varit lärare 
ett tag blivit lite mer ödmjuk inför faktum att man själv inte är så himla förträfflig 
pedagogiskt.
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I detta ser vi en koppling till teorin om att ens syn på sin egen roll påverkar hur 
man agerar. Om man ser sig själv som en sämre lärare kan är det möjligt att det 
medför att man blir ”den som inte kritiserar” och kanske till och med blir ”den 
som försvarar”. Denna roll skulle sedan kunna utvecklas till en självuppfyllande 
profetia.

Vilken relation man har till kollegan ifråga.  Flera lärare menade att deras 
agerande påverkas av vilken relation de har till läraren ifråga. Vissa menar att det 
är lättare att kritisera kollegor vilka man arbetar närmre med, eftersom man då har 
ett förtroende för varandra och vet hur den vederbörande kommer att reagera på 
kritiken. En lärare uttrycker det såhär: 

Det beror på vem personen är för du har olika relationer med olika personer. Dem du 
jobbar väldigt tight med tycker jag är lättare för då pratar man rätt öppet ändå. Men 
dem som kanske inte pratar så mycket med, det här är ju en stor skola, kan det ju 
vara svårare för man har ju ingen direkt relation och man vet inte riktigt hur man ska 
säga det. Man vet inte hur personen i fråga kommer reagera. 

De nämner  också att  det,  med de man arbetar  nära,  blir  enklare att  ”flika  in” 
kritiken i det vardagliga talet, medan kritiken mot kollegor man talar mindre med 
blir mer tydlig eftersom man då söker upp kollegan enbart av anledningen att just 
kritisera.

Andra resonerar däremot tvärtom och tycker att det är svårare att kritisera de 
man arbetar närmre med. De menar att  eftersom man när man är kompis med 
kollegorna inte vill trampa dessa på tårna. De nämner också att man ibland då 
också har en större inblick i dessa kollegors privata liv och då därför tar större 
hänsyn ifall kollegorna för tillfället exempelvis en tuff period hemma. ”Det är ju  
alltid knepigare med dem som ligger en nära, som är lite kompis också, där man  
vet mer om deras privatliv till exempel att det är jobbigt just nu.”

Nilsson menar att om man inte vet hur andra uppfattar ens kritik och inte vet 
hur de kommer att reagera bidrar till osäkerhet inför att kritisera. I miljöer man 
inte  är  van  att  diskutera  känsliga  frågor  kan  det  då  vid  feedback  lätt  bli  ett 
defensivt klimat på samtalet. Då kan det istället kännas lättare att komma med 
kritik till de man redan känner. En person som man har en närmare relation till vet 
man mer om hur den reagerar. Samtidigt präglas förhoppningsvis relationen av 
tillit och respekt vilket kan leda till att situationen blir mer avslappnad. Men en 
närmare  relation  kan  kanske  också  leda  till  att  man  känner  större  lojalitet 
gentemot personen ifråga och därför har större överseende med kollegan. Kanske 
är den optimala relationen gällande feedback och kritik att med kollegan vara van 
att diskutera arbetsrelaterade frågor men inte vara så nära privat?

Lärarens  egna  personliga  egenskaper.  Några  lärare  menar  att  lärarens 
personliga egenskaper spelar stor roll för hur man agerar. Hur konflikträdd man är 
och hur känsliga man tycker dessa situationer är.  En lärare som inte anser sig 
särskilt  obekväm med att  kritisera,  då det  verkligen  behövs,  menar  att  hennes 
tidigare erfarenheter som arbetsgivare gjort henne säkrare:

Jag har ju varit  privat  företagare och har haft  ett  antal  anställda så jag har varit 
tvungen att göra sådant här. Många andra mumlar och vill inte ta upp det, tycker det  
är en konstig situation att det är känsligt och så, och det är det förvisso.
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Hon menar vidare att hon anser lärare i generell mening vara konflikträdda:

Det är konfliktundvikande i största allmänhet på alla håll och kanter dels för att det  
är synd om dem här. Men jag tycker man gör dem en stor tjänst genom att ta upp det.

Flera  av  de  lärare  vi  intervjuat  stödjer  föregående  beskrivning.  Exempelvis 
beskrev en lärare att han inte hade vågat kritisera någon: 

Jag kan inte tänka mig att  jag hade gått  fram direkt  där  för  att  jag är själv inte 
bekväm i lärarrollen än. Det tar tid innan jag blir det, jag hade nog faktiskt avvaktat 
och gått till någon annan och frågat vad den tycker. Jag hade inte vågat gå fram.

Ovan säger den intervjuade väldigt klart att andra lärare är konfliktundvikande. 
Detta är någonting som visar på att ens personliga egenskaper kan spela en stor 
roll  för  hur  man  väljer  att  hantera  svåra  situationer.  Det  är  ingenting  som är 
särskilt förvånande att egenskaper som mod och försiktighet kan påverka.

 I dessa resonemang kan man också ana att synen på sin egen roll är viktig. Ser 
man sig själv som en icke konfliktundvikande människa väljer man kanske att ta 
fler konflikter. Det är dock svårt att veta var gränserna här går mellan vad som är 
en effekt av ens egna personliga egenskaper och vad som är en effekt av gruppers 
olika roller. Detta är ett återkommande problem när man försöker skilja ut vad 
som är aktör och vad som är struktur.

5.1.7 Vart går gränsen för när lärarna säger ifrån?

Vart gränsen går för att lärare ska agera tyckte många var en ganska svår fråga att 
besvara. Generellt ska det dock ha hänt någonting mycket allvarligt eller annars 
vara ett återkommande beteende. En lärare berättar: 

Det måste vara så att det hindrar eleven att ta emot den här undervisningen som är 
tänkt från skolans sida. Engångshändelserna stryker vi, så fort man ser att det är 
något som återkommer är det dags.

Att ange en kollega för rektorn kräver desto mer. Vissa menar sig ha mycket svårt 
att ens tänka sig gå till rektorn: ”Jag har svårt att se att jag skulle gå till rektorn,  
det känns som att man sviker någon eftersom jag skulle behöva möta den här  
personen varje dag”. Det är när vi diskuterar att ange någon kollega för rektorn 
som lojalitetsdragen blir som mest tydliga:

Man har en känsla att inte springa till en chef det första man gör.  Man har en viss 
skyldighet att inte sätta någon på djupt vatten i onödan. Det är jättekrångligt, jag 
satte ungarna före min kollega på något sätt.

Det är tydligt  att  lojalitet  mellan  kollegor  också hindrar  lärare ifrån att  agera. 
Under vårt  kapitel  rörande lärares  yrkesetiska riktlinjer har vi  skrivit  att  lärare 
förväntas  ha  en  viss  lojalitet  gentemot  sina  kollegor  men  att  den  inte  får  ta 
överhanden. Vårt  intryck efter att  ha gjort  intervjuerna är att  det finns en viss 
lojalitet som framförallt visar sig i att man tvekar att gå till rektorn. 
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Att ta ett enskilt samtal med sin kollega utmanar inte lojaliteten på samma sätt då 
kollegan då inte kan råka i trubbel av det.

 Ändå är lojalitetsaspekten något som vi varit förvånade över ha nämnts så 
sällan av de intervjuade. Visserligen spelar lojaliteten en roll men konflikträdsla 
och ens eget självförtroende som lärare verkar spela en betydande roll också. Vår 
slutsats är att flera faktorer samverkar när beslut tas om hur man ska hantera dessa 
situationer.

5.1.8 Hur stort ansvar känner lärarna för sina kollegors elever?

Huruvida lärarna känner ett ansvar för sina kollegors elever var en fråga som likt 
de andra fick varierande svar. Ett ganska talande exempel är dock: ”Nej, jag hade 
önskat att jag hade svarat ja på den frågan. Vad som händer inom andra klassers  
dörrar har jag ingen aning om. Så är det  nog alltid  på mellanstadiet”.  Vissa 
lärare svarade rakt upp och ner nej på frågan medan andra sade sig känna ett 
ganska  stort  ansvar.  De  flesta  landade  i  ett  resonemang  om  att  ifall  det  rör 
någonting ganska allvarligt så har man ansvar för alla elever, men gällande mindre 
saker så har man i praktiken varken tillräckligt med koll eller tid för andra elever 
än "sina egna". ”Jag har inte känt något stort ansvar förutom mobbning och sånt  
där. Men inte för själva lärandet”. Dessa resonemang finner vi intressanta då det 
skulle kunna förklara varför man ibland inte agerar mot kollegor.

Dessa citat visar att det finns drag hos lärarna av att vara snarare avgränsade 
än utvidgade. Det vore att dra det för långt att hävda att citaten visar att lärarna är 
av den ”traditionella” typen. Däremot tycker vi att man kan fråga sig ifall man 
skulle få den typen av svar hos skolor som präglades huvudsakligen av teamwork, 
öppenhet och så vidare. Vi tror att vi, ifall hade intervjuat lärare från fler skolor, 
hade fått en tydligare spridning mellan svaren.

Svaren kan även vara ett resultat av lärarnas egen syn på jobbet som lärare. 
Det  en tydlig  skillnad  mellan  vad som Berg  och Persson menar  är  skillnaden 
mellan olika syn på läraryrket. Läraren som har den avgränsade synen eller med 
traditionella synen på läraryrket ser sitt eget ansvar som begränsat till  det egna 
klassrummet och vill helst inte bli störd inne i det. Den utvidgade eller nya synen 
skulle istället se alla lärarna som ett lag och mena på att alla har ansvar för alla 
elever. Naturligtvis är dessa två bara idealtyper och beskriver inte hela skalan av 
olika sätt att se på yrket. De två lärare vi citerat ovan verkar luta mer åt hållet av 
den traditionella lärarrollen.

Vi avslutar därmed analysen och går vidare till vår avslutande diskussion. Där 
kommer vi redogöra för en sammanfattning av analysen och föra en diskussion 
kring hur den kan tolkas.
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6 Avslutande diskussion

Uppsatsens syfte var att öka förståelsen för hur tjänstemäns relationer kan påverka 
deras möjligheter att agera som demokratins väktare. Detta genom att belysa en 
aspekt som vi menar ofta förbisetts i tidigare forskning; tjänstemäns relation till 
sina  kollegor.  Vår  frågeställning  löd:  Hur  uppfattar  och  hanterar  lärare  
situationer då de upplever att en kollega missköter sitt jobb?

Resultatet  av  vår  studie  visar  på  ett  problem  i  de  skolor  vi  undersökt. 
Situationer då lärarna ifrågasätter kollegors agerande och funderar på att ingripa 
har visat  sig vara vanligt  förekommande.  Men att  som lärare konfrontera eller 
kritisera sina kollegor är i många fall en mycket komplicerad process och något 
som undviks i allra högsta grad. Att ange kollegan ifråga inför rektorn beskrivs 
som något som sker endast om inget annat fungerar. 

När väl lärare väljer  att  agera tenderar det att  vara en ganska tidskrävande 
process.   Först  diskuterar  de ofta  saken med  andra kollegor,  kanske väljer  att 
avvakta  ett  tag,  börjar  ge  kollegan  små  antydningar,  innan  man  i  vissa  fall 
konfronterar kollegan ifråga. Vi har dock också funnit undantag med en enstaka 
lärare som säger sig ofta agera mer direkt. 

Riktlinjer och diskussioner kring hur lärarna bör agera lyser, på de skolor vi 
undersökt, med sin frånvaro och lärarna saknar därför sådant stöd när de fattar 
beslut  om  hur  de  ska  agera.  Detta  är  någonting  som  vi  finner  mycket 
anmärkningsvärt. Vad detta leder till är svårt att säga men vi tror att det kan bidra 
till att göra de här frågorna extra svåra för lärarna att hantera och kan förklara att 
agerandet varierar så kraftigt. Kanske vore tydligare riktlinjer eftersträvansvärt?

Faktorer som avgör hur lärare agerar är självklart mycket svåröverskådligt.  Vi 
har  därför  försökt  vara  öppna  och  lyssna  på  alla  tänkbara  orsaker.  En  av  de 
faktorer som vi menar i stor grad påverkar lärarna är vilket diskussionsklimat som 
råder  på skolan ifråga.  Ett  mer  öppet  klimat  med kontinuerlig  feedback lärare 
emellan påverkar möjligheten att kritisera positivt. Vi tror att man genom en mer 
fokuserad studie på just diskussionsklimat skulle kunna hitta många intressanta 
aspekter. 

Det var tydligt att kulturen varierade mycket mellan olika skolor. Eftersom vi 
endast har undersökt hur det ser ut på två skolor är vi medvetna om att det inte går 
att dra några allmängiltiga generaliseringar om hur lärare agerar på andra skolor. 
Båda  våra  skolor  har  både  innefattat  grundskolans  tidigare  och  senare  år.  Vi 
menar  att  det  är  troligt  att  det  ser  annorlunda ut  på  exempelvis  förskola eller 
gymnasium. Vårt intryck är dock att lärarna påverkas mycket av hur kulturen är 
på skolan. Eller om man så vill  så påverkas aktören mycket av strukturen den 
befinner sig i.
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Andra faktorer som utmärker sig för att förklara varför olika lärare agerar på 
olika sätt är hur allvarlig situationen är, hur säker läraren känner sig i sin roll, 
vilken relation man har till kollegan och lärarens egna personliga egenskaper. Det 
är svårt att identifiera vilken enskild faktor som bäst förklarar fenomenet ifråga. 
Vi  konstaterar  istället  att  dessa  faktorer  i  ett  samspel,  tillsammans  påverkar 
lärarens agerande.  

De två lärarroller, den avgränsade respektive den utvidgade, som vi i teorin 
har skrivit om har vi, bland våra intervjuade, inte riktigt kunnat urskilja. Några 
generationsskillnader i hur man agerar har vi heller inte hittat. Kanske har det att 
göra med att våra intervjuer har varit för korta för att lärarrollerna ordentligt har 
kunnat belysas. På grund av detta kan vi inte uttala oss om det håller på att ske 
någon förändring av hur problematiken uppfattas och hanteras.

Gällande lojalitetens betydelse för lärares agerande är vi kluvna. Lojaliteten 
mot kollegor hindrar lärarna att direkt ange kollegan för rektorn. Istället vill man 
först ge kollegan chansen att förklara eller förbättra sig utan rektorns inblandning. 
Däremot om beteendet inte förändras till det bättre verkar många lärare tycka att 
de uppnått  kraven på lojalitet.  Om man i  detta  led inte  går  vidare till  rektorn 
handlar det snarare om konflikträdsla eller osäkerhet. Det verkar finnas mycket i 
hur grupper fungerar som kan hjälpa oss att förstå och förklara lärarnas dilemma.

Lojalitetsaspekten  verkar  heller  inte  påverka  huruvida  lärare  väljer  att 
konfrontera  sin  kollega.  Sammantaget  är  lojalitetsaspekten,  för  oss,  något  som 
spelat förvånansvärt lite roll för de intervjuade även om den inte helt saknats. 

Vad det gäller hur lärarna agerar har vi i vår undersökning fått resultaten att då 
det  handlar  om större,  mer  tydliga  övertramp  såsom lagbrott,  så  reagerar  alla 
lärare, men då det handlar om pedagogiska frågor och mindre tydliga övertramp 
så tenderar  många  lärare  att  blunda.  Tyvärr  har  vi  inte  nått  några  mer  exakta 
slutsatser.  Vad som menas med tydliga  övertramp är en subjektiv uppfattning, 
vilket varierar mellan olika individer. Det är dock lärarens subjektiva uppfattning 
som egentligen spelar roll för agerandet. 

Tidigare undersökningar har främst fokuserat på stora övertramp som tydliga 
tjänstefel,  lagbrott  och  annat  som  varit  intressant  för  media.  När  vi  försökt 
applicera Lundquists åtgärdsarsenal på våra situationer har den enbart till viss del 
varit hjälpsam. Om vi ändå ska kategorisera åtgärderna har lojalitet och protest 
varit de mest vanliga i vår undersökning. För att ge en mer detaljrik beskrivning 
bör fler subkategorier till dessa adderas. 

Som vi beskrev under tidigare teori så har Lundquist valt att ta bort kollegor ur 
modellen över tjänstemannens relationer. Anledningen till detta var att de andra 
relationerna  ansågs  ha  större  vikt  för  att  beskriva  statsvetenskapliga  fenomen. 
Efter att ha utfört vår studie så känner vi oss lite tveksamma inför huruvida detta 
beslut har tagits för lättvindigt eller inte. Vår undersökning visar att kollegialiteten 
är  en  viktig  fråga  för  tjänstemän  själva  och  som  dessutom  kan  få  vissa 
konsekvenser.  Man  kan  exempelvis  fråga  sig  om  kvalitén  på  elevernas 
undervisning försämras av att lärare inte kommunicerar tillräckligt?

Vi  är  medvetna  om  att  Lundquists  modell  är  menad  att  förklara  alla 
tjänstemäns relationer. Vi har däremot endast undersökt hur det ser ut i fallet med 
lärare. 
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Därför kan vi inte säga någonting om hur stort detta problem kan vara bland 
andra  yrkesgrupper  inom  förvaltningen.  Däremot  kan  vi  anta  att  liknande 
problematik  återfinns  i  andra  yrkesgrupper,  såsom  polis,  socialarbetare, 
vårdpersonal och så vidare. 

Det har skrivits  många analyser som har haft Lundquists modell  som mall. 
Oftast har den använts för att beskriva tjänstemän på högre nivåer i förvaltningen. 
Vi menar att den även fungerar för att beskriva lägre tjänstemäns relationer, precis 
som  avsikten  var  med  modellen.  Kanske  är  det  dock  på  lägre  nivåer  som 
kollegialiteten blir  som mest  relevant.  Då modellen inte  tar  upp kollegor är vi 
rädda för att vikten av denna relation kan riskera att glömmas bort.

Angående hur vi har lyckats  besvara vår frågeställning så hoppas vi  att  vi 
åtminstone  har  tagit  ett  första  steg  för  att  beskriva  hur  lärare  uppfattar  och 
hanterar situationer där de upplever att en kollega missköter sitt jobb. Självklart 
behövs  mer  material  samlas  in  och  fler  aspekter  belysas  innan  definitiva 
generaliseringar kan göras.

6.1 Förslag till vidare forskning

Vi har märkt att det faktiskt saknas ganska mycket relevant forskning kring vårt 
forskningsproblem.  Som  vi  skrivit  tidigare  finns  det  mycket  skrivet  om 
tjänstemannens andra relationer. Exempel på forskning som vi i vår studie hade 
haft nytta av och som vi även finner intressant av andra skäl radas upp här:

Diskussionsklimatets  betydelse  är  någonting  som  är  mycket  relevant. 
Diskussionsklimatet på de skolor vi undersökt tycks ha varit ganska lika. Dock 
har flera lärare påpekat att det kan variera mycket mellan olika skolor. Hur och 
varför dessa skillnader finns och hur de påverkar hade varit intressant att läsa mer 
om.

Ett näraliggande ämne är riktlinjernas betydelse för hur tjänstemän agerar. Vi 
har inte hittat exempel på när några tydliga sådana finns. Vi undrar ifall det finns 
någon skola där sådana upprättats och hur bra de i så fall fungerar. Om inte vore 
det kanske intressant om någon gav sig på att försöka konstruera egna sådana. 

Andra  förslag  till  vidare  forskning  vore  att  försöka  konstruera  fler 
subkategorier  till  Lundquist  åtgärdskategorisering  som  tydligare  kan  förklara 
mindre konflikter. En liknande studie på andra yrkeskategorier hade också varit 
intressant.
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8 Bilagor

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide

Vi inleder med att berätta vad vi ämnar undersöka och att vi även intresserar oss 
för mindre tydliga övertramp.

Hur länge har du jobbat på skolan och hur länge har du varit lärare?

Har du varit med om eller hört talas om något liknande? 

Vad gjorde du då och hur kom du till det beslutet?

Känner du att du har ett ansvar för dina kollegors elever och hur långt
sträcker sig det ansvaret?

Om du meddelar rektorn. Vad händer då? Om ingenting förbättras, hur
agerar du då?

Har ni några tydliga riktlinjer?

Hur upplever du att kollegor reagerar på kritik?

Hur är diskussionsklimatet på din skola? 

Är det för känsligt klimat även för positiv kritik? 

Har du någon gång känt att du borde sagt ifrån men inte gjorde det och varför?

När tycker du att man måste säga ifrån?
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8.2 Bilaga 2. Lärarförbundets & Lärarnas 
riksförbunds yrkesetiska principer

2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska 
principer för lärare.

Eleven alltid i centrum
I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Lärare vägleder eleverna 
till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar.
Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. 
Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans 
mellan att se eleverna som individer och som ett kollektiv.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning
• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa 

goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt 
tänkande

• alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 
individ mot skada, kränkning och trakasserier

• inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och 
religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller 
prestation

• stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande 
för sina studier

• vid utvärdering, bedömning och betygssättning vara sakliga och rättvisa och därvid 
motstå otillbörlig påverkan

• verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräld-
rar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter

• vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som 
mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa.

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen
Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på allt 
sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin 
professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på 
samhället och samhällsmedborgarna.

Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra 
skolan till en god arbetsplats.
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Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska 
uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas 
lärande.

Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar 
det pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska 
erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller 
yrkets utveckling och innehållet i undervisningen.

Lärare visar god kollegialitet men inte på ett sådant sätt att det kan leda till en handling 
eller underlåtenhet som kan skada eleverna. Lärare ingriper om en kollega uppträder 
kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning
• bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad pedagogisk 

erfarenhet
• ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning och 

följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde
• ta ansvar inte bara för att eleverna lär, utan också för vad de lär
• påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och 

samhälle som kan skada eleverna
• respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar 

i skolvardagen
• anlita annan sakkunskap för att vid behov hjälpa eleverna

Att upprätthålla lärares yrkesetik
För att värna lärarprofessionens ställning och status är det viktigt att alla lärare 
upprätthåller sin yrkesetik.

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

• hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och 
bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk 
innebörd som uppstår

• påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande 
ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares 
yrkesetik vilar på.

Lärares samhällsuppdrag
Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers 
grundläggande utbildning och fostran.

Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar. Lärare 
utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar samtidigt 
över uppdraget satt i relation till de yrkesetiska principerna. Lärare arbetar i enlighet 
med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om 
det inte strider mot dessa yrkesetiska principer.

34



8.3 Bilaga 3. Yrkesetisk deklaration av Education 
International

EI DECLARATION ON PROFESSIONAL ETHICS

Preamble

1.    This declaration represents an individual and collective commitment by teachers and  other education 
personnel. It is complementary to the laws, statutes, rules and programmes that define the practice of 
the profession. It is also a tool that aims at helping teachers and education personnel respond to 
questions related to professional conduct and at the same time to the problems arising from relations 
with the different participants in education;

2.    Quality public education, a cornerstone of a democratic society, has the task of providing equality of 
educational opportunity for all children and youth and is fundamental to the well being of society 
through its contribution to economic, social, and cultural development. Teachers and education 
personnel have a 
responsibility to foster confidence among the general public in the standards of service that can be 
expected 
from all engaged in this important task;

3.    The exercise of responsible judgement is at the heart of professional activity, and the actions of caring, 
competent and committed teachers and education personnel to help every student reach his or her 
potential is a critical factor in the provision of quality education;

4.    The expertise and commitment of teachers and education personnel must be combined with good 
working 

conditions, a supportive community and enabling policies to allow quality education to take place. 

5.    The teaching profession may benefit greatly from a discussion about the core values of the profession. 
Such raising of consciousness about the norms and ethics of the profession may contribute to 
increasing job satisfaction among teachers and education personnel, to enhancing their status and 
self-esteem, and to increasing respect for the profession in society;

6.    Teachers and education personnel and their unions, by virtue of their membership in Education 
International (EI), are committed to the promotion of education that helps develop a person’s capacity 
to live a fulfilled life and to contribute to the wellbeing of society;

7.    Recognising the extent of the responsibilities inherent in the teaching process and the responsibility to 
attain and maintain the highest degree of ethical conduct towards the profession, to students, 
colleagues and parents, Education International member organisations should
a)    actively promote the policies and resolutions adopted by the EI Congress and Executive Board 
including 

this Declaration on Professional Ethics;
b)    work to ensure that teachers and other education personnel benefit from terms and conditions of 
work 

that allow them to fulfil their responsibilities;
c)   work to ensure the rights guaranteed to all workers in the ILO Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work and its Follow-up which encompasses: 
• the right to freedom of association;
• the right to bargain collectively;

35



• freedom from discrimination at work;
• equality at work;
• freedom from forced, or bonded labour; 
• the elimination of child labour;

d)   work to ensure that their members have the rights outlined in the ILO/UNESCO 
Recommendation concerning the Status of Teachers and the UNESCO Recommendation 
concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel; 

e)    combat all forms of racism, bias or discrimination in education due to gender, marital status, sexual 
orientation, age, religion, political opinion, social or economic status, national or ethnic origin;

f )    cooperate at the national level to promote quality government funded education for all children, to 
enhance the status and to protect the rights of education personnel;

g)   use their influence to make it possible for all children worldwide, without discrimination, and 
particularly child labourers, children from marginalized groups or those having specific difficulties 
to have access to quality education; 

Taking this into consideration, EI adopts and proclaims the present Declaration :

ARTICLE 1. Commitment to the profession: Education personnel shall:
a)    justify public trust and confidence and enhance the esteem in which the profession is held by 
providing 

quality education for all students;
b)   ensure that professional knowledge is regularly updated and improved;
c)    determine the nature, format and timing of their lifelong learning programs as an essential 
expression of 

their professionalism;
d)   declare all relevant information related to competency and qualifications;
e)    strive, through active participation in their union, to achieve conditions of work that attract highly 
qualified 

persons to the profession;
f )   support all efforts to promote democracy and human rights in and through education;

ARTICLE 2. Commitment to students: Education personnel shall:
a)   respect the rights of all children to benefit from the provisions identified in the UN 

Convention on the Rights of the Child particularly as those rights apply to 
education;

b)    acknowledge the uniqueness, individuality and specific needs of each student and provide guidance 
and 

encouragement to each student to realise his/her full potential;
c)   give students a feeling of being part of a community of mutual commitment with room for everyone;
d)    maintain professional relations with students; 
e)    safeguard and promote the interests and well-being of students and make every effort to protect 
students 

from bullying and from physical or psychological abuse;
f )    take all possible steps to safeguard students from sexual abuse; 
g)   exercise due care, diligence and confidentiality in all matters affecting the welfare of their students;
h)   assist students to develop a set of values consistent with international human rights standards;
i)    exercise authority with justice and compassion;
j)     ensure that the privileged relationship between teacher and student is not exploited in any way, 

particularly in order to proselytise or for ideological control; 

ARTICLE 3. Commitment to colleagues: Education personnel shall:
a)    promote collegiality among colleagues by respecting their professional standing and opinions; and 
be 

prepared to offer advice and assistance particularly to those beginning their career or in training;
b)    maintain confidentiality of information about colleagues obtained in the course of professional 
service 

unless disclosure serves a compelling professional purpose or is required by law;
c)   assist colleagues in peer review procedures negotiated and agreed to between education unions and 
employers;
d)    safeguard and promote the interests and well-being of colleagues and protect them from bullying 
and 

from physical, psychological or sexual abuse;
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e)    ensure that all means and procedures for the implementation of this declaration are the object of 
thorough 

discussions in each national organisation in order to ensure its best possible application 

ARTICLE 4. Commitment to Management Personnel: Education personnel shall:
a)    be knowledgeable of their legal and administrative rights and responsibilities, and respect the 
provisions of 

collective contracts and the provisions concerning students’ rights; 
b)    carry out reasonable instructions from management personnel and have the right to question 
instructions 

through a clearly determined procedure;

ARTICLE 5. Commitment to parents: Education personnel shall:
a)    recognise the right of parents to information and consultation, through agreed channels, on the 
welfare 

and progress of their child;
b)    respect lawful parental authority, but give advice from a professional point of view that is in the best 

interest of the child;  
c)    make every effort to encourage parents to be actively involved in the education of their child and to 

actively support the learning process by ensuring that children avoid forms of child labour that could 
affect 
their education;

ARTICLE 6. Commitment to the teacher: The community shall:
a)    make it possible for teachers to feel confident that they themselves are treated fairly while attending 
to 

their tasks;
b)    recognise that teachers have a right to preserve their privacy, care for themselves and lead a normal 
life in 

the community.
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