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Del 1. Inledning 

Förändring 
 
Skolan är en arena för förändringar. Under 90-talet fick vi nya läroplaner och betygssystem. 
Men också kontexten till den lärarledda verksamheten förändrades. En förändring som jag 
själv påvisat var att en ekonomisk diskurs kom att dominera diskussioner om hur skolans 
verksamhet borde organiseras och vad den gick ut på. En liknande utveckling kunde också 
skönjas i andra förvaltningar, liksom i andra västeuropeiska länder. En annan viktig föränd-
ring var kravet på att utvärdera skolans verksamhet i relation till uppställda mål, en av kom-
ponenterna i övergången från regelstyrning till målstyrning (Municio-Larsson 1997 och 
1999). 
 
Ofta är det svårt att se förändringar, när man befinner sig mitt i dem. Det kan därför vara 
vanskligt att säga något om vilka förändringar i skolans verksamhet som kommer att bli de 
mest framträdande under detta decennium. Utifrån den spaning mot skolans värld som jag 
redovisar i denna rapport dristar jag mig att förutse följande förändringar under de närmaste 
åren. En första förändring är att i det talande som riktas från staten till lägre nivåer ersätter 
uppdragsstyrning som samlande begrepp 90-talets påbud om målstyrning. Andra förändringar 
berör mer det talande, där skolans vardagliga verksamhet beskrivs. Där kommer skolans kun-
skapsuppdrag att betonas på bekostnad av omsorgsuppdraget, en betoning som framhäver det 
specifika i lärares professionalitet. Vidare kommer etiska frågor att ges en större vikt och som 
en följd av inriktningen mot kunskapsuppdraget kommer ansträngningar att göras för att sär-
skilja etik i lärandet från etik i omsorgen. Den studie som jag redovisar här vill jag se som en 
del i en sådan strävan. 
 
Uppdragsstyrning framhävs i den rapport från Utbildningsdepartementet som kommenteras 
längre fram (sid. 15). Som vi skall se är hänvisningen till det statliga uppdraget också fram-
trädande i de intervjuer som jag senare redovisar, där beskrivningar ges av rektorsutbildning-
en. Denna betoning av att skolan har ett statligt uppdrag kan vara ett resultat av de erfarenhe-
ter som tio år av kommunalt ansvar för skolan har gett. Före kommunaliseringen hade skolan 
statliga medel för att driva sin verksamhet utifrån de regler som staten formulerade. Efter 
kommunaliseringen och införandet av målstyrning skulle de mål för verksamheten som for-
mulerades på statlig och på kommunal nivå uppfyllas med kommunala medel. Det torde ha 
blivit uppenbart under den tid som gått att mål och medel inte alltid gick att förena. Det visade 
sig också vara svårt att formulera mål som gick att utvärdera (Municio 1997:62f.). Därför kan 
det finnas en ambition från statligt håll att stärka den statliga styrningen genom att betona att 
skolan har ett statligt uppdrag. Detta sammanfaller med en allmän trend till en starkare statlig 
reglering av förvaltning på lokal nivå (Hague & Harrop 2004:318f., Premfors et.al. 
2003:288f.).  
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Frågan om relationen mellan kunskap och omsorg diskuteras idag i litteratur om skolan, men 
inget entydigt svar ges till vad skolan bör satsa på. Frykman (1998) efterlyser en skola som 
inte längre definieras som ett av samhällets ”terapeutiska rum” (s. 45), en skola där ”den soci-
ala sidan” inte tar utrymme ”på lärandets bekostnad” (s. 108). Han menar att skolan skulle 
lyckas bättre om den utformade sin verksamhet efter spelregler som gällde hur man når kun-
skap. I en sådan skola skulle eleven vara elev och läraren vara lärare, medan den sociala om-
sorgen och det personliga identitetsskapandet förlades till andra arenor. Gannerud (1999, 
2003) bekräftar den bild av dagens skola som Frykman förmedlar genom att hon kan visa 
”vilken väsentlig del av den dagliga praktiken som utgörs av arbete inom de socio-
emotionella dimensionerna” (1999:157). Hennes slutsats är dock en annan. Hon menar att 
dessa dimensioner som ofta osynliggörs bör lyftas fram som ”en tydligare del i lärares profes-
sionalitet” (s. 221). Om detta arbete inte erkänns, är risken stor att utrymmet för det minskar i 
takt med att arbetstid och arbetets organisation förändras.  
 
Sådana studier om vardagslivet i dagens skola är viktiga för att ge ett faktiskt underlag till 
diskussionen om vad vi skall ha skolan till. Inte minst är det viktigt i detta sammanhang att 
påvisa omfattningen av det arbete som inte direkt syftar till kunskapsuppdraget. En större 
medvetenhet om denna sakernas tillstånd kan komma att bli till en avstamp för att just läran-
de betonas mer under detta årtionde. En sådan betoning av kunskapsuppdraget finns också i 
den programförklaring för skolan som Östros avger inför Skolverkets delning år 2003 (Östros 
2003). Sedan en tid tillbaka aviseras även i andra sammanhang lärandets nödvändighet och 
ett intresse för hur man lär. Den övergripande frågan är hur vi människor kan använda våra 
hjärnor mer effektivt i det man kallar den nya informationseran. Vi får veta att vi nu är ställda 
inför krav på livslångt lärande och får samtidigt konkreta råd om hur vi kan gå tillväga (Dry-
den & Vos 1997, jfr. Svanberg Hård 1992, citerad i Bratt 1992:28f.). Vi antas leva i en Lear-
ning Revolution. I ett sådant meningssammanhang förefaller det självklart att skolan blir en av 
huvudaktörerna (Rask 1999:15). 
 
Intresset för etik manifesteras på många olika sätt idag. Så t.ex. bildades Etikakademin Ethos 
hösten 2000 (www.etikakademin.se). De ger ut en tidskrift och bland andra aktiviteter arran-
gerar de diskussioner kring etiska och moraliska frågor i arbetslivet (Keller 2003). Inom sjuk-
vården har frågor om etik fått förnyad aktualitet i samband med diskussionen om prioritering 
av resurser för olika sjukdoms- och hälsotillstånd (Borgenhammar 1993). Inom det ekono-
miska området har etiska frågor likaså uppmärksammats, inte minst på grund av att agerande 
som stämplats som omoraliskt återkommande gett tidningsrubriker. Så också inom ekonomisk 
utbildning, där t.ex. Handelshögskolan i Stockholm har inrättat ett Centrum för etik och eko-
nomi. Men också på det statliga området pågår diskussioner om behovet av etiska koder för 
statliga tjänstemän. Frågan har fått ny aktualitet dels på grund av konkreta händelser som fått 
massmedial uppmärksamhet, dels med anledning av en friare statlig styrning av förvaltningen 
(Norrbom 2005).  
 
Det intresse för etik som manifesteras i skolan kan mycket väl vara en reaktion på det föregå-
ende årtiondets betoning av ekonomisk effektivitet. Vi ser detta intresse t.ex. i att lärares fack-
föreningar fått statliga medel för att driva projekt gentemot skolor i syfte att få till stånd dis-
kussioner om etik på lokal nivå (Wermeling 2002). Likaså har lärares och skolledares fackfö-
reningar utformat yrkesetiska principer för dessa professioner.  
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Utgångspunkt för den studie som redovisas här var en undran om hur det allmänna intresset 
för etik i samhället utformas inom skolan.1 Utifrån min tidigare forskning om skolan ville jag 
dessutom uppmärksamma olika möjligheter att ge läraryrket högre status i samhället och ett 
erkännande som en profession med en specifik yrkeskunskap. Min fråga var om det arbete 
med etiska frågor som pågår inom skolan kunde bidra till en sådan utveckling.  
 
Utifrån en sådan allmän undran ville jag kartlägga vad professionell etik är enligt dem som 
själva är verksamma i skolan. Jag valde att intervjua rektorsutbildare. Utifrån tidigare kontak-
ter förutsatte jag att just rektorsutbildningen var en arena, där utrymme gavs för att formulera 
etik för skolan. Jag ville lyssna till och dokumentera talandet om etik, samt försöka särskilja 
omsorgsetik från den etik som gäller undervisning. Till en början var jag mer fokuserad på 
just omsorgsetik, men som kommer att framgå riktades mitt intresse mer och mer mot etik i 
lärandet alltmedan intervjuprocessen pågick. Det visade sig nämligen att rektorsutbildarna 
talade mycket om just lärandet och dess villkor i intervjuerna och att det utifrån detta talande 
gick att sålla fram etiska principer som hade en annan innebörd än etiska principer i omsorgs-
arbete. 

Varför etik? 
 
I ett samtal med Erika Wermeling (2003-12-19), journalist med uppdrag att skriva om etik i 
tidskriften Skolvärlden, nämnde hon att på ett seminarium hade någon undrat om inte det ny-
vaknade intresset för etik egentligen var onödigt. Är det inte så att vi alla är goda människor?  
 
Utifrån ett ’sunt förnuft’-perspektiv förefaller frågan självklar. Min utgångspunkt är dock den 
motsatta. Är det inte så att vi alla har en potential för ondska? Kanske är just ondska ett för 
kraftfullt ord som vi inte kan ta till oss. I stället kan min utgångspunkt formuleras så att vi alla 
har en latent förmåga att handla så att vi kränker, förtrycker och skadar andra. Likaså har vi 
alla en förmåga att rationalisera detta handlande på olika sätt. Vi kan anta att de personer som 
vi handlar så emot av olika skäl inte har samma människovärde som vi själva. Kanske formu-
lerar vi detta så att de inte har samma rättigheter till integritet, trygghet, lön och annat gott 
som vi själva. Vi kan motivera vårt handlande med att vi med det uppnår något annat gott som 
gör det lidande som vi orsakar till ett nödvändigt offer. Eller vi kan se det så att det vi gör i 
själva verket är motiverat av vår önskan att hjälpa personen i fråga. 
 
I vardagen finns otaliga exempel på detta, mer eller mindre långsökta, där vi mer eller mindre 
omedvetet handlar på ett sätt som vid en analys framstår som oetiskt. Det kan handla om glo-
bala orättvisor som vi drar nytta av. Mer näraliggande kan det handla om att anlita eller på 
annat sätt dra nytta av svart arbetskraft, särskilt om den är utländsk och saknar alla de rättig-
heter som vi kräver för oss själva. Men det kan också handla om de mer direkta relationer som 
vi alla har till de människor vi möter, särskilt i de fall då vi har makt över andra. I en studie 
från skolans värld gör två sociologer det begripligt för oss hur människor som själva anser sig 
ha de bästa avsikter kan delta i ’onda’ handlingsmönster (Lundén & Näsman 1980). Kanske är 
risken för ’onda’ handlingar större i skolan än i andra institutioner med makt över människor. 
’Klienterna’ är barn och tillhör därmed en grupp i samhället med minst makt. Det som Colne-
rud (1995:23) kallar ”klassrumshändelsernas moraliska komplexitet” kan också bädda för 
                                                                 
1 Studien är finansierad av Myndigheten för skolutveckling, Dnr. 2003:619. 
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moraliska övertramp från lärare mot elever. Då det ofta är svårt att överhuvudtaget få den 
dagliga verksamheten att fungera, kan rutiner uppkomma ”som stegvisa anpassningar till 
praktiska problem över lång tid” (Lundquist 1991:19). Det kan då te sig ’normalt’ att ’offra’ 
någon och att välja någon som inte har makt att sätta emot vårt handlande. 
 
En tänkvärd beskrivning av allas vår potential till ondska ges i Gitta Serenys intervjubok om 
Franz Stangl som var föreståndare för ett förintelseläger under andra världskriget. Hennes 
fråga är hur han som var en kärleksfull make och god familjefar kunde handla som han gjor-
de. Det svar som jag menar att hon försöker ge i sin bok är att var och en av oss kan handla på 
samma sätt under motsvarande omständigheter. På ett personligt plan söker vi en trygg för-
sörjning och en säker tillvaro för familjen i en osäker tid. Vi förmår då att tänka bort det att 
dem vi offrar är människor som vi själva. När vi ingår i en hierarkisk organisation, anpassar vi 
oss stegvis till de tänkesätt som påbjuds inom organisationen, tänkesätt som erbjuder en möj-
lighet att formulera vårt handlande i rationella termer (Sereny 2000, se också Arendt 1996, 
särskilt kapitel 8, och Lundquist 1991:15f.). 
 
Det är om vi utgår ifrån att vi alla har en potential för att handla så att vi kränker, förtrycker 
och skadar andra som vi kommer fram till att vi ständigt måste föra diskussioner om etik. Det 
är när vi håller med Løgstrup (1992:28) om att ”lögnen och självbedrägeriet är normaltillstån-
den och ärligheten och uppriktigheten en prestation” som vi ger oss i kast med etisk analys. 
Därmed betonar vi det personliga ansvaret för vårt handlande, även i de fall då vi ingår i stora 
organisationer. (Se också Lundquist 2002:139.) 
 
Det intresse för etik i arbetslivet och i vardagen som vi upplever idag kan vara uttryck för en 
medvetenhet om att var och en har ansvar för att handla etiskt i sitt lilla sammanhang. Det kan 
också uttrycka en medvetenhet om att etiskt eller oetiskt handlande i det lilla får återverkning-
ar i de stora sammanhangen. Den strävan efter att nå en större etisk mognad som vi ser, kan 
också vara en strävan att undgå att upprepa några av 1900-talets stora etiska katastrofer. I des-
sa händelser kan vi också hitta exempel på hur personliga ställningstaganden tillintetgör mäk-
tiga organisationer. Så t.ex. visar Arendt (1996) hur förintelsen blev omöjlig att genomföra i 
ockuperade länder som Danmark och Bulgarien, där de lokala tjänstemännen och stora delar 
av befolkningen ifrågasatte den nazistiska ideologin. 

Professionalitet 
 
Jag har tidigare i min forskning kunnat konstatera att lärare hade svårt att hävda sin specifika 
professionella kunskap i de förändringar som drabbade skolan under 90-talet. Svårigheten 
kunde ha sin grund i flera olika omständigheter. En kunde vara den allmänna kategorisering 
av läraryrket inom semiprofessioner, dvs. yrken som inte till fullo uppfyller det som karaktä-
riserar en ’riktig’ profession. En av de skillnader som brukar påvisas mellan lärare å ena sidan 
och advokater, läkare och andra professioner å den andra är att läraryrket inte uppbär samma 
status i samhället som de egentliga professionerna. En annan skillnad som påtalas är att lärar-
yrket inte har en klart uttalad och gemensam professionell etik, på det sätt som riktiga profes-
sioner hävdar att de har. 
 
Otvetydigt är att lärarna besitter professionalitet, om vi definierar denna som ”utövandet av 
klok och självständig bedömningsförmåga i de situationer som lärarna själva har störst insikt 
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om” (Hargreaves 1998:18). Försök görs att undersöka vad denna bedömningsförmåga består 
av. Enligt Kroksmark (1997) kan vi kalla den ”didaktisk intuition”, en intuition som visserli-
gen bygger på inlärda och erfarenhetsbaserade kunskaper och färdigheter, men som också är 
relaterad till vetenskaplig och filosofisk kunskap. Sockett (1993:8) kallar lärares pedagogiska 
förmåga för ”the ”hows” of teaching – questioning, dramatization, class control”, men som vi 
senare skall se särskiljer han också andra förmågor i lärares professionalitet.  
 
Om vi definierar professionalitet som brukligt är för andra ’riktiga’ professioner, dvs som en 
esoterisk kunskap förbehållen en specialiserad expertis med offentlig status, kan vi trots såda-
na försök att vetenskapliggöra lärares kunskap ifrågasätta om lärare kan sorteras in bland des-
sa professionella (Hargreaves 1998:18).2 När det gäller skolan och den verksamhet som be-
drivs där, ifrågasätts ständigt lärares sakkunskap. Var och en medborgare anser sig ofta, i 
egenskap av politiker, förälder eller intresserad allmänhet, ha lika stor rätt som lärare att uttala 
sig om vad som bör göras. Det är mot bakgrund av att lärares professionalitet ifrågasätts i 
många olika sammanhang som vi kan förstå lärares svårigheter att hävda sin specifika kun-
skap gentemot andra professioner. Enligt min egen forskning, var dessa under 90-talet dels 
ekonomer, beteendevetare och andra som företrädde den ekonomiska diskursen, dels utvärde-
rare med varierande utbildning som presenterade lärares verksamhet i kvantitativa termer. 

’Tyst’ kunskap 
 
En annan omständighet som kan göra det svårt för lärare att hävda sin professionalitet och 
som också påtalats för andra s.k. semiprofessioner är att deras kunskap i stor utsträckning är 
en ’tyst’ kunskap. I jämförelse med en sådan profession som läkarnas är det onekligen så att 
lärarna i mindre utsträckning dokumenterar sin verksamhet i skrift. Vi läser och hör sällan i 
massmedia om lärare som redovisar resultat från sin professionella verksamhet. Vi får sällan 
referat från vetenskapliga konferenser, där lärare presenterar senaste nytt från sin verksamhet. 
Således är verksamma lärares kunskap i stor utsträckning ’tyst’, i den betydelsen att den inte 
regel- och rutinmässigt dokumenteras i skrift och förmedlas till en intresserad allmänhet. 
Därmed är det inte heller vanligt att lärare kommunicerar med varandra inom ett större lärar-
kollektiv, nationellt och internationellt, när det gäller hur man arbetar.  
 
Dock skulle jag vilja påstå att lärares kunskap inte är ’tyst’ i den meningen att den inte ’talas 
om’. Den är ’tyst’ i den betydelsen att den inte formuleras och kommuniceras i skrift i sådana 
formella sammanhang, där andra professioners kunskap får uppmärksamhet och legitimitet. 
Men den är inte ’tyst’ i verksamheten. Så t.ex. föreslår Silfverberg (1999:89) att den ’tysta’ 
kunskap personal i omsorgsarbete har i stället borde kallas förtrogenhetskunskap, då den ju 
går att berätta om. ”. För Davies (1996:59) bygger förvärvandet av sådan förtrogenhetskun-
skap på ”insikten att teori och praktik genomsyrar varandra”, att man utifrån egen erfarenhet 
lär sig hur man skall använda de handfasta regler som man lärt sig i en utbildning i den prak-
tiska verksamheten.  

 

                                                                 
2 Strömberg (1994), citerad i Gannerud (1999:30) ger fem kriterier för det som utmärker en profession, bl.a. 
expertkunskap som är tillägnad genom lång akademisk utbildning, grupplojalitet, en gemensam etisk kod och ett 
högt värderat, välbetalt, icke manuellt arbete. Jfr. Colnerud 1995:33. En mer utförlig diskussion finns i Fjell-
ström 2006:34. 
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Det är närmast detta begrepp som motsvarar den engelska termen ”tacit knowledge” och som 
vanligen översätts med ’tyst kunskap’ till svenska. Lindqvist (2004:78) talar om den tysta 
kunskapen som ”(k)unskap vi inte visste fanns” och som är en viktig del i lärares yrkeskun-
nande. Också Sockett (1993:8) talar om det som är svårast att formulera i lärares arbete, näm-
ligen ”those seemingly inexplicable tacit understandings and insights” som goda lärare har 
och som handlar om ”why they do what they do when”.3 
 
Även om sådan kunskap ofta kallas ’tyst’, vet vi att lärare talar mycket med varandra om erfa-
renheter och problem i den dagliga verksamheten. De talar om lärande, om omsorg och om 
etiska frågor, och ibland även om lärarprofessionens historia och om dess framtid, något som 
t.ex. dokumenteras i Gannerud (1999:180f. och 2001:135f.). Min erfarenhet är också att när 
jag som forskare besöker en skola och ställer frågor, får jag ta del av den professionalitet som 
lärarna tillsammans formulerat. Lärare som arbetar i skolor har en professionell kunskap som 
på intet sätt är mindre utarbetad än den kunskap som andra professioner ståtar med, men lä-
rarna själva upplever ofta att deras kunskap inte efterfrågas. De uppfattas oftare som konsu-
menter av kunskap som andra producerar, mer sällan som producenter av kunskap som andra 
kan ha nytta av.  

Arenor för reflektion 
 
Därmed saknas arenor, där lärare i sin egenskap av praktiker som reflekterar över sin verk-
samhet kan kommunicera sin kunskap över skol- och kommungränser (Schön 1983). Att lära-
re sällan själva formulerar sina professionella kunskaper i skrift gör dessutom att de inte har 
möjlighet att tillsammans formulera vad professionens kärna är och bör vara.  
 
Ett sådant utrymme för reflektion kan vara särskilt viktigt, när det gäller att formulera en etik 
för lärarprofessionen. I van Gunsteren (1986, citerad i Lundquist 1991:115f) beskrivs det han 
kallar för ”ansvarsforum”. Där har ”den ständiga strömmen av vardagliga aktiviteter tillfäl-
ligt” stoppats och där kan människor komma tillsammans och fråga varandra hur vars och ens 
handlingar kan rättfärdiggöras etiskt. Det han pekar på är att etik för praktiskt handlande inte 
kan formuleras som abstrakta principer, utan måste relateras till faktisk verksamhet. Samtidigt 
krävs ett utrymme avskilt från vardagen för att träna sig i ”att handla ansvarigt”.  
 
I den studie som jag här redovisar har jag kartlagt en arena för reflektion och kunskapsutbyte 
som faktiskt fungerar som ett ”ansvarsforum”, nämligen rektorsutbildningen. Genom att in-
tervjua rektorsutbildare har jag sökt efter formuleringar om etiska principer i rektorers och i 
nästa led i lärares yrkesverksamhet. Rektorsutbildningen erbjöd en avgränsad arena som om-
fattade hela landet. Denna utbildning är en del av statens styrning av skolan och min förhopp-
ning var att i det talande som sker i samband med utbildningen formuleras en diskurs om etik 
som är gemensam för hela landet. Min övergripande fråga var Hur talar man om etik?, när 
man får utrymme för att tala med andra som är verksamma inom skolan. Finns det någon 
gemensam diskurs, när det gäller hur problem formuleras i etiska termer och lösningar på 
problem formuleras för att tillgodose etiska krav? 

                                                                 
3 Enligt Fjellström 2006:30 kan man också hävda att det finns en ”tyst yrkesetisk insikt eller kompetens” i skolan. 
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Diskurser 
 
Begreppet diskurs relateras ofta till profession och till institution. Således antas att en viss 
institutionell praktik frambringa vissa yttranden som kan inordnas i mer eller mindre enhetliga 
diskurser. Praktiken legitimeras i diskursen, i och med att problem och lösningar åskådliggörs 
i den. Professionella praktiker innehåller ofta flera olika diskurser, där vissa ges en mer domi-
nerande status än andra.  
 
Föreställningen att professionella praktiker kan innehålla flera konkurrerande diskurser, men 
att någon av dem ofta vinner kampen om att tolka verkligheten, ger oss möjlighet att ställa 
frågor om vilken/vilka diskurser som dominerar skolans verksamhet. Jag har redan nämnt den 
ekonomiska diskursen som en dominerande diskurs under 90-talet, liksom de diskurser som 
beskriver skolan i termer av målstyrning och utvärdering. Frågan är då vilken roll de diskurser 
som lärare formulerar utifrån sin professionella kunskap får i skolans verksamhet. Som jag 
redan antytt är min förmodan att lärarnas beskrivningar av sin egen praktik har svårt att hävda 
sig i förhållande till de beskrivningar som företrädare för andra mer erkända professioner 
formulerar. 
 
Mot den bakgrunden är det viktigt att ta fram lärarnas egna formuleringar om sin profession. 
Som redan framgått är min fokus riktad mot lärares professionella etik. Arbetet med etiska 
frågor i skolan kan vara en steg mot ett erkännande av lärares specifika yrkeskunskap. I denna 
studie har uppgiften varit att samla kunskap om de etiska föreställningar som rektorer och 
lärare formulerar. Här erbjöd rektorsutbildningen en avgränsad arena att studera. Jag ville 
också få en överblick över hur sådana föreställningar formuleras i aktuell litteratur om etik i 
skolan. Där har rektorsutbildare varit en viktig källa till kunskap och till referenser.  

Metod 
 
För denna studie har jag intervjuat utbildare inom rektorsutbildningen i de sex regioner som 
landet är indelat i för detta syfte (se vidare s. 10). Sammanlagt har jag samtalat med 10 perso-
ner som är namngivna i slutet av rapporten. Samtalen tog ungefär två timmar i en första om-
gång i slutet av år 2002 och i början av år 2003. I juni 2003 sände jag ut ett en redovisning av 
dessa intervjuer och besökte igen fem av de sex regionerna. Jag fick då synpunkter som jag i 
största möjliga mån arbetat in i den text som nu föreligger.  
 
I den redovisning som nu följer har jag betonat det gemensamma i det talande om etik i sko-
lan som formulerades i samtalen. Däremot har jag inte försökt särskilja skillnader mellan oli-
ka utbildare eller utbildningsorter. I stället har jag försökt hitta en argumentation som är 
gemensam i svaren på följande frågor. Hur struktureras talandet om etik, när man berättar om 
situationer där ett ställningstagande formuleras i etiska termer? Vad krävs för att ett förhåll-
ningssätt ska kunna beskrivas som etiskt?   
 
Inför min redovisning av detta talande hade jag först att finna den meningskontext, inom vil-
ken detta talande försiggår. I litteratur om etik är det vanligt att man refererar till Aristoteles 
som någon form av gemensam grund för vårt etiska tänkande (t.ex. i Bergem 1998:67, 
Ramírez & Silfverberg 1999). Det som idag upplevs som främmande i den utgångspunkten är 
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framför allt att statens väl antas vara syftet med människors beslut och handlingar.4 Jag har i 
stället valt att se den lutherska tanketraditionen som en sådan gemensam grund. Där finns 
utrymme för att varje människas väl skall vara syftet med människors samvaro. Här har 
Løgstrups (1956/1992) studier av hur vi människor förhåller oss till det han kallar ”det etiska 
kravet” fått ge struktur till min framställning. Jag menar att vi även i vårt sekulariserade sam-
hälle medvetet eller omedvetet ger vårt liv och våra handlingar mening i en sådan luthersk 
eller post-luthersk meningskontext. Däremot är som senare framgår den nyaristoteliska tanke-
traditionen som den t.ex. representeras av Nussbaum (2000) relevant. Detta gäller framför allt 
i beskrivningen av den situation, där etiska beslut fattas.   
 
Løgstrups tankemodell ger således en grundstruktur för min redovisning av det empiriska 
materialet. Detta betyder inte att hans resonemang kring svårigheter och möjligheter för oss 
människor att leva etiskt direkt skulle motsvara det etiska tankearbete som idag pågår i sko-
lans värld. Det han erbjuder är en teoretisk modell som jag använt för att ge min framställning 
en logisk struktur, en modell som gjort det möjligt för mig att betona viktiga aspekter av det 
empiriska materialet. Att andra aspekter skulle ha framträtt skarpare med en annan teoretisk 
modell är i detta vetenskapsteoretiska sammanhang närmast självklart (Asplund 2004:42f och 
76f).  
 
Den andra utmaningen inför min redovisning var att leta efter och försöka särskilja en skillnad 
mellan etik i lärandet och etik i omsorgen i talandet om etik. Jag ville redogöra för två olika 
sätt att tala om etik, beroende på om detta talande handlade om lärande eller om det handlade 
om omsorg. Jag pekar på möjligheten av två olika diskurser om etik i skolans vardagliga 
verksamhet inom den struktur som Løgstrups tänkande utgör. Därmed vill jag påtala möjlig-
heten att utveckla dessa två diskurser som just två skilda sätt att förhålla sig etiskt i skolans 
praktik.  
 
En önskvärd fortsättning vore att den struktur för etiska frågeställningar och de formuleringar 
av etik som jag presenterar användes i framtida forskning. Både de som idag arbetar i skolan 
och de som studerar för att bli lärare kan ha tillgång till praktiker, där empiriska undersöknin-
gar kan göras. Min förhoppning är att min rapport kan inspirera till framtida studier, där 
diskurser om etik i skolan beskrivs och analyseras mer ingående än vad jag kunnat göra. En 
viktig uppgift är också att analysera konsekvenser för läraryrket av att den omsorgsetiska dis-
kursen eventuellt dominerar över den diskurs som talar om etik i lärandet, eller av det om-
vända förhållandet.  

                                                                 
4 En kort kommentar finns i Fjellström 2006:35. Veyne (1991) analyserar de problem som finns i att läsa in de 
grekiska filosofernas teser i nutida tänkesätt.  
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Del 2. Rektorsutbildningen  

Utbildningens uppläggning 
 
Rektorsutbildning är en statlig utbildning och den ges i sex regioner i Sverige, med början 
norrifrån i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö. Indelningen i regio-
ner har utökats till åtta och sedan år 2002 ges utbildningen också i Växjö och Karlstad. I och 
med att utbildningen är statlig är den ett av de statliga styrmedel som finns kvar sedan skolan 
kommunaliserades. Rektorsutbildningen är organisatoriskt inordnad under respektive Univer-
sitet eller Högskola. I min studie har jag intervjuat utbildare från de sex regioner som först 
nämns ovan. 
 
Den utbildning som erbjuds rektorer i de sex regionerna definieras som en befattningsutbild-
ning. Det är således inte tänkt att vara en utbildning som skall ge kompetens för att söka en 
tjänst som rektor. I stället betonas att utbildningen bygger på att de rektorer som deltar använ-
der sina erfarenheter från det dagliga arbetet som rektor. Dessa erfarenheter bär de med sig till 
utbildningen och de använder dem kontinuerligt i den process av lärande som rektorsutbild-
ningen går ut på. Därför händer det att man avvisar propåer från kommuner som vill anmäla 
helt nyanställda rektorer till utbildningen.  
 
Man menar att kommunerna själva bör ta hand om att introducera nya rektorer till vad befatt-
ningen som rektor innebär.5 Att kommunerna åtar sig detta har blivit än viktigare då rekryte-
ringen till rektor har breddats. Till en del är detta en följd av integreringen av förskola och 
skola. Därmed är det idag inte givet att en rektor för en grund- eller gymnasieskola har arbetat 
som lärare där eller går från att vara lärare på en högre nivå till att bli rektor på en lägre nivå. I 
stället kan personer som varit lärare på lägre nivåer bli rektorer på högre, t.ex. gå från att vara 
förskolechef till att bli rektor på grundskolan. Läsåret 2003/04 var 30% av rektorerna i grund-
skolan utbildade antingen till förskollärare eller fritidspedagoger, medan motsvarande andel i 
gymnasieskolan var 1%. Om vi däremot lägger till de gymnasierektorer som var utbildade till 
grundskolans lägre nivåer når vi 6%. Det förekommer också att rektorer som varit ledare inom 
det militära byter till ledarskap inom skolan i samband med att regementen läggs ned i regio-
nerna.6 
 

                                                                 
5 Detta är en uppgift som enligt Utbildningsdepartementet bör ligga främst på förvaltningscheferna i kommuner-
na (Utbildningsdepartementet 2000:39f). En förändring härvidlag aviseras i en utredning av Myndigheten för 
skolutveckling. Den föreslår att det första året av den treåriga rektorsutbildningen ska bli obligatorisk och dess-
utom att utbildningen skall knytas närmare myndigheten (Tenfält 2005). 
6 Uppgifterna är från SCB 2005, tabell 4.16 för grundskolan och 7.18 för gymnasieskolan. Med avseende på den 
nya inställningen till rektorer som just ledare som kan ha olika bakgrund, menar Fjällström 2006:62 att ”risken” 
är stor ”att kommunerna militariserar skolan genom att sätta officerare” på dessa befattningar.  Att just en militär 
bakgrund skulle kunna vara ”mera användbar än lärarhögskola” för att stävja oreda och bråk i skolan framförs av 
Alvesson (2006), inte som en risk utan som en möjlighet. För exempel på faktisk militarisering av skolor i pro-
blemområden i USA, se Horwath (2002). 
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Denna breddade rekrytering går hand i hand med en ökande andel kvinnor bland rektorerna. 
Samma läsår var 62% av rektorerna och 70% av ”övriga skolledare” kvinnor på grundskolan, 
vilket närmar sig andelen kvinnor bland lärarna som är 74%. Motsvarande andelar på gymna-
sieskolan var 36%, 44% och 48%.7 Men framför allt är den parallell med en ny syn på rektors 
uppdrag. I dagens skola är rektor en ledare, inte en överlärare. I skolans tradition ”finns en 
djup önskan att rektor egentligen skall vara den bäste läraren” (text 1:31)8. Den traditionen 
bryter man i den nya rektorsutbildningen, där utbildarna samstämmigt talar om det demokra-
tiska, lärande och kommunikativa ledarskapet, det ledarskap som är utbildningens mål.  
 
Rektorsutbildningen sträcker sig över tre år. I huvudsak är utbildningen strukturerad på sam-
ma sätt i de sex regioner, där jag gjort intervjuer. Två utbildare tar hand om en grupp på trettio 
rektorer och följer gruppen under de tre åren. Åtminstone en av utbildarna har själv arbetat 
som rektor. Utbildningen omfattar ett antal hela dagar då deltagarna en gång per termin sam-
las till internat. Till dessa tillfällen kan externa föreläsare bjudas in för att introducera specifi-
ka teman, liksom andra externa aktörer, t.ex. en teatergrupp. Men i huvudsak är det utbildarna 
själva som inleder det arbete som sedan sker i olika gruppkonstellationer. Sådana inledningar 
kan ha formen av föreläsningar som förberetts i förväg, men kan också vara mer improvisera-
de inlägg som föranleds av det som händer under utbildningsdagarna. Syftet är att problemati-
sera och teoretisera kring olika moment i utbildningen. Internaten är dock inte upplagda så att 
deltagarna sitter och lyssnar på föredrag. I stället krävs deras aktiva deltagande för att hålla i 
gång den lärande process som är syftet med utbildningen. Deltagandet sker i samband med 
problemlösning i olika former, som grupparbeten, redovisningar, rollspel och diskussioner. 
 
Etik och frågor relaterade till etik kan tas upp på olika sätt under utbildningsdagarna. Förelä-
sare kan inbjudas för att specifikt ta upp etiska frågor. De exempel som nämns i någon inter-
vju är personer med en teologisk bakgrund. Litteratur om etik kan introduceras och diskuteras, 
eller bara visas upp som exempel på bra litteratur att läsa. Något inslag om värdegrunden fö-
refaller vara obligatoriskt.9 Som framgår i den redovisning av intervjuer som följer kan etiska 
ställningstaganden dessutom göras explicita i grupparbeten och diskussioner. 
 
Mellan internaten träffas rektorerna för handledning, vanligen i mindre grupper. Indelningen i 
grupper i samband med handledning varierar mellan utbildningsorter. Således kan handled-
ning ske i särskilda handledningsgrupper på fyra personer eller i s.k. basgrupper på sex till sju 
personer som också arbetar tillsammans i andra syften. Men handledning kan också ske i de 
stora utbildningsgrupperna. Till handledningstillfällena bidrar rektorerna själva med erfaren-
heter från sitt dagliga arbete som rektor. Dessa erfarenheter bearbetas som case, i betydelsen 
konkreta fall från verkligheten, som aktualiserar specifika frågeställningar. De används som 
utgångspunkter för samtal, där fallet analyseras. Vilket problem representerar fallet? Vad är 
en möjlig lösning på problemet? Vilka aktörer har intressen i fallet? Vilka hänsyn bör rektor 
ta i sina försöka att hitta en lösning? Det är främst i samband med handledning som etiska 
frågor explicit tas upp genom att benämnas som sådana och diskuteras utifrån etiska resone-
mang. De fall som rektorerna bär med sig används för att tydliggöra skolans uppdrag i sam-

                                                                 
7 Ibid., tabeller 4.15 och 7.17. 
8 Referenser till numrerad text avser intervjuer i den första omgången och kodningen av dessa. Intervjuerna har 
skrivits ut som en sammanhängande text och kodats med hjälp av dataprogrammet QSR NUD*IST. Därmed 
särskiljs inte för intervjupersoner. När referens ges till en daterad intervju handlar det i stället om intervjuer i den 
andra omgången, då jag hämtat in reaktioner till min redovisning av den första intervjuomgången. 
9 Av svaren på en enkät till rektorsutbildare som redovisas i Ds 1997:57, s. 84, framgår att mellan 1/5 och 1/3 av 
utbildningstiden anslås till ”reflektion kring och arbete med skolans värdegrund”.   
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hället och rektors uppdrag i skolan. Detta ger anledning att ta upp etiska frågor både när det 
gäller omsorg om personal och elever och när det gäller lärandeprocesser i relationen mellan 
rektor och personal, liksom i relationen mellan rektor, lärare och elever.  
 
Andra aktiviteter varierar något mellan utbildningsorter, men innebär ofta besök på de delta-
gande rektorernas skolor, dels av utbildningsledarna, dels av rektorer som ingår i den motta-
gande rektorns s.k. basgrupp. Andra gemensamma studiebesök eller resor i studiesyfte kan 
också ingå. Likaså kan rektorerna själva ta initiativ till att träffas mellan sådana planerade 
utbildningstillfällen.  
 
Slutligen kräver utbildningen att rektorerna arbetar självständigt mellan utbildningstillfällen. 
De får i uppgift att läsa styrdokument, forskningsrapporter och teoretisk litteratur. En viktig 
uppgift är att göra muntliga eller skriftliga redovisningar av specifika teman. Som en röd tråd 
genom utbildningen går uppgiften att dokumentera den egna läroprocessen för att, när utbild-
ningen avslutas, ha en portfölj av samlad kunskap att gå till som stöd för fortsatt arbete med 
skolutveckling.  
 
Kravet att skriftligt dokumentera den utbildning man genomgår förstärks av ambitionen att 
rektorsutbildning skall kunna ge akademiska poäng, helst på magisternivå, om en deltagande 
rektor så vill. Den akademiska nivå och det ämnesområde som man riktar in sig på varierar 
mellan utbildningsorterna, men arbetet med att inordna utbildningen i den akademiska struk-
turen pågår på alla orter, något som också är ett statligt önskemål (Utbildningsdepartementet 
2000:41). I Umeå är ambitionen att utbildningen skall vara forskningsförberedande, eller fak-
tiskt redan nu utgöra forskning10. Där deltar rektorerna i en forskningskonferens i slutet av 
utbildningen, där de presenterar egen forskning. 

Utbildningens etos 
 
Rektorsutbildningens uppläggning motsvarar en praktisk tillämpning av de idéer som presen-
teras i rapporten Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola från Utbild-
ningsdepartementet. I den rapporten redovisar en expertgrupp kring skolfrågor hur ”ett demo-
kratiskt, lärande och kommunikativt ledarskap” bör se ut (2000:7), ett uttryck som återkom-
mer i intervjuerna med utbildarna.  

 
Det demokratiska ledarskapet hör samman med skolans demokratiska uppdrag, ett uppdrag 
som uttrycks både i skollagen och i läroplanerna. För rektor handlar det om att kunna hantera 
konflikter och använda dem ”i utvecklingen och lärandet”. Rektor sätter också dagordningen 
för vilka pedagogiska debatter och diskussioner som förs på skolan. I sådana diskussioner bör 
alla få komma till tals och bli lyssnade på, och där är det skolans värdegrund som sätter grän-
ser för vilka åsikter och handlingar som är tillåtna. Samtidigt är rektor tydlig med sin vision 
för hur verksamheten ska utvecklas (2000:12).  
 
I det lärande ledarskapet har rektor att studera såväl sitt eget lärande, som sina medarbetares 
och elevers lärande. Det man lär handlar dels om det statliga uppdraget, dels om skeenden på 

                                                                 
10 Fr.o.m. hösten 2003 ges en magisterutbildning med inriktning mot utbildningsledarskap som omfattar 40 po-
äng och där man med genomgången rektorsutbildning kan tillgodoräkna sig 20 poäng. 
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den egna skolan. Där bygger lärandet på att praktisk erfarenhet vävs samman med ny kun-
skap. Utvecklingsarbetet på varje skola gynnas av att organiseras så att det ger utrymme för 
reflektion, tanke- och erfarenhetsutbyte. Där handlar utvärdering om att relatera vad man gör 
till de resultat som uppnås (2000:12). 
 
I det kommunikativa ledarskapet ingår att skapa arenor för ”det goda samtalet”, där rektor 
kommunicerar dels med skolans kommunala förvaltning och politiska ledning, dels med lära-
re, elever och föräldrar. I sådana samtal har rektor att uppåt kommunicera verksamhetens vill-
kor och hävda dess behov samt nedåt tydliggöra sin vision om skolans utveckling och diskute-
ra relationen mellan verksamheten och dess resultat.  
 
I rektorsutbildningen återkommer man ständigt till att det är det statliga uppdraget som är 
utgångspunkten och riktmärket för rektorernas ledarskap. Vidare läggs utbildningen upp så att 
den ger stort utrymme för att bygga rektorers lärande på deras egna praktiska erfarenheter. 
Som redan nämnts är det särskilt handledningstillfällena som ger utrymme för att rektorer tar 
med sig erfarenheter från verksamheten. Dessa blir till fall som diskuteras och analyseras. De 
teorier man studerar får därmed en praktisk förankring i erfarenhet. Ytterligare ett begrepp 
som återkommer i hur man beskriver utbildningen är reflektion. Utbildningen ska ge utrymme 
för att stanna upp och tänka efter, något som rektorer ofta inte hinner med i vardagen. Åter-
kommande frågor att reflektera över är: Vad är skolan till för? Hur lär jag mig nytt och hur 
gör andra (lärare och elever)? Vilka etiska ställningstaganden gör jag medvetet eller omedve-
tet? Vad prioriterar jag och vad bör jag prioritera? Samt, slutligen och relaterat till förra frå-
gan: Vad använder jag min tid till?  
 
Vi kan i stora drag återfinna rektorsutbildningens nyckelbegrepp i Peter Senges bok från 
1995, Den femte disciplinen: den lärande organisationens konst. Den kommenteras också i 
några intervjuer och nämns i Utbildningsdepartementets rapport ovan. Samtidigt bör inte Sen-
ges betydelse för hur rektorsutbildningen faktiskt utformas överskattas. I stället kan vi se hans 
karaktäristik av den lärande organisationen som en del av en retorik om lärande som Skolver-
ket och andra styrande aktörer inom utbildningsområdet ”svänger sig med” (intervju 2003-09-
16). De begrepp han erbjuder används således också av rektorsutbildare, men sägs utgöra mer 
en retorisk bakgrund än en konkret guide för den praktiska verksamheten. Som framgår ned-
an, kan en del uttalanden i intervjuerna relateras till Senges karaktäristik av denna typ av or-
ganisationer.  
 
Således beskriver Senge den lärande organisation, den organisation som ständigt förändras för 
att bättre svara mot sin omgivning, och vägen till en sådan organisation. Uttrycket den femte 
disciplinen syftar på systemtänkande. I detta tänkande ses organisationen och dess kontext 
som den helhet till vilken de andra delar som karaktäriserar den lärande organisationen har att 
förhålla sig till. I skolans fall handlar det om att se den lokala verksamheten både i relation till 
det direkta och explicita statliga uppdraget och till det ansvar som medborgarnas förväntning-
ar innebär. Förutom detta systemtänkande präglas den lärande organisationen av ”gemen-
samma visioner, tankemodeller, teamlärande och personligt mästerskap” (s. 25). 
 
I rektorsutbildningen kan vi finna tankar från Senges beskrivning av det personliga mäster-
skapet i det inslag där varje rektor formulerar sin personliga vision inför sitt uppdrag. Enligt 
Senge har visionen en särskild ”känslomässig laddning” och ”har en större likhet med ett kall 
än med en bra idé som skall genomföras” (kursiv i originalet). I rektorsutbildningen talar man 
om det personliga engagemanget. 
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Man kan inte bli rektor idag, om man bara är intresserad av administration. I stället måste man 
brinna för uppdraget. Om man själv är engagerad i sådana frågor, i jämställdhet, anti-mobbning, 
elevers inflytande, om man har det engagemanget, då ser man till att det blir viktiga frågor på 
skolan. Då förekommer de frågorna i det dagliga samtalet. Det blir någon slags verklighet. (Text 
3:224-225.) 
 

Kan sådana resonemang tolkas som att de som ingår i en lärande organisation bör uppfatta sitt 
deltagande mer som ett kall än som en anställning? När det gäller vissa särskilt ’kvinnliga’ 
professioner är detta inte obekant, utan förekommer särskilt i vårdande yrken, även om det var 
vanligare förr. Vi kan t.ex. hitta sådana resonemang i Orlenius (2001:57), när han beskriver 
barnträdgårdsledarinnor under första hälften av 1900-talet. I pedagogisk litteratur av senare 
datum definieras begreppet ”vocation” som en samstämmighet mellan en persons ”tempera-
ment, makeup and character, interests, abilities, and desires” med det som läraryrket kräver 
(Sockett 1993:136). Det kan också kallas ”a moral commitment”, när en lärare är djupt enga-
gerad i sin uppgift och reflekterar över de moraliska dimensionerna i den lärande situationen 
(Buzzelli & Johnston 2000:14).  
 
En sådan definition är förenlig med Senges beskrivning av det personliga mästerskapet, där 
kall mer blir en fråga om personlig utveckling och tillfredsställelse än en fråga om att osjäl-
viskt tjäna andra. Där ingår synen på ens eget lärande som en process, något som ”är en disci-
plin för livet”. Där är man medveten om ”sina brister och begränsningar”, men litar ändå ”på 
sin egen förmåga”(s. 138). Just detta återkommer man till i rektorsutbildningen: 

… vi gör dem medvetna, uppmärksamma. Det är alltså inte att säga att så här skall du göra, utan 
det är… Man kan säga att vi inte kan göra dem till en bättre rektor, utan det är bara de själva 
som kan utvecklas. Men vi ger dem möjligheter att se. Vi ger dem kunskaper och perspektiv för 
att bättre förstå. (Text 2:49.) 
 

Däremot tar man i några intervjuer explicit avstånd från begreppet kall (t.ex. intervjuer 2003-
10-13 och 2003-10-28) och menar att man i utbildningen betonar att rektor måste ha ett liv 
utanför jobbet och utanför uppdraget som rektor. Det kan i stället vara ett problem att en del 
rektorer, särskilt kvinnor, har med sig det man kallar för ”omsorgsrationalitet” och har svårt 
att förhålla sig professionellt till sitt uppdrag.  
 
Den personliga utveckling som man talar om i rektorsutbildningen syftar till handling.  

Vi försöker inte skapa den perfekta rektorn. Vi försöker skapa en modig rektor, som vågar se sig 
själv som den är. Och utifrån det tror vi att man får mer handlingskraft. (Text 6:19.) 
 

Synen på det egna lärandet som en process har en parallell i Senges begrepp teamlärande. I 
rektorsutbildningen används olika gruppkonstellationer i läroprocesser som förväntas bli till 
förebilder för rektors arbete med sin personal och deras lärande. Också lärandet på skolan, 
lärares och elevers lärande, beskrivs som processer som ständigt pågår. Där är rektors bidrag 
”att föregå med gott exempel”, något som i Senges beskrivning sägs vara den ”viktigaste le-
darskapsstrategin” (163). Utgångspunkten för dessa läroprocesser är att ”(d)et ”finns inom oss 
alla en drift att lära” (s. 26). I rektorsutbildningen formuleras det så att man inte erbjuder ”de 
här snabba metoderna” för att lösa allehanda detaljproblem. I stället förmedlar man ett ”hand-
ledande förhållningssätt” till lärande (text 3:79). 
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Du skall uppträda lärande, för när du uppträder lärande, visar att du själv lär, då är du förebild 
för personalen som i sin tur är förebild för eleverna. När du är kommunikativ, då använder du 
dig av ett slags redskap, ett verktyg som handlar om dialog, möte, samtal. Det är egentligen de-
mokratins verktyg. (Text 3:114.) 

 
Tankemodeller används enligt Senge för att ”lära sig nya färdigheter och förändra organisa-
tionens arbetssätt” (s. 174, kursiv i originalet). En förutsättning för att dessa modeller skall 
fungera som ett medel att föra in nytänkande i det dagliga arbetet är att de är kopplade till den 
verksamhet som faktiskt pågår. I rektorsutbildningen arbetar man explicit utifrån en sådan 
förutsättning. Teoretiska kunskaper relateras hela tiden till den verksamhet som var och en av 
rektorerna känner till och deltar i. Tydligast framgår detta i handledningen, där som framgått 
de deltagande rektorerna ombeds att ta med sig konkreta fall från sin egen verksamhet.  

Vi har lanserat ett litet privat begrepp, praktisk teori. (…) Vi vill få dem att se vad det är för er-
farenheter, för kunskaper som styr det de gör. Det benämner vi den praktiska yrkesteorin. Den 
måste de reflektera runt, så de kan bli medvetna om hur den ser ut. (Text 2:54-56.)  
 

Detta kontrasteras med ”formell teori”: 

Sedan också den formella teorin. Då kommer vi in med perspektiv från forskning och annan be-
prövad erfarenhet som sedan ligger till grund för slutsatser och förhoppningsvis en bättre till-
lämpning. (Text 2:58.)  
 

Denna kontrast mellan praktisk och formell teori görs också i andra intervjuer. Kopplingen 
mellan tänkande/teori och praktik formuleras även så att man har tre spår i utbildningen, ett 
teoretiskt, ett praktiskt och ett reflekterande spår, där syftet är att ”kvalitetssäkra” själva rek-
torsutbildningen (text 4:108). Men vanligare är att denna koppling formuleras så att de båda 
formerna av teori används för att reflektera över handlandet. Det ”går tillbaka till det här med 
handlingar och val” och riktar sig därmed mer mot den egna skolans utveckling än mot den 
utbildning som man deltar i (text 2:57 och 60). Detta senare ligger närmare Senges beskriv-
ning av tankemodeller och hur de kan användas för förändring. 
 
Samtidigt ställer man i intervjuerna frågan om vad som är den gemensamma teorin. Man på-
pekar att psykologer länge haft tolkningsföreträde i pedagogiken och att arbetet med att for-
mulera ny teori pågår. Vad är alternativen till de teorier som psykologi och socialpsykologi 
erbjuder? Kan utbildningsvetenskap ges ett mångvetenskapligt innehåll och också få bidrag 
från statsvetenskap och politik? Kan lärande formuleras med andra begrepp än de som psyko-
login erbjuder? 
 
De gemensamma visionerna är den sista punkten i Senges lärande organisation. Dessa byg-
ger på de personliga visioner som var och en som ingår i organisationen formulerar. Där är 
chefens roll att inbjuda ”sina medarbetare att utveckla egna visioner som ligger i linje med 
chefens egen”, det som Senge kallar ”visionärt ledarskap” (s. 196f). I rektorsutbildningen 
skall den vision som rektor formulerar i början av sin utbildning kontinuerligt justeras i linje 
med de insikter som hon/han kommer fram till under utbildningen. Tanken är att den justeras 
även i förhållande till de visioner som lärare på den egna skolan så småningom formulerar. 
Tillsammans formulerar rektor och lärare de gemensamma visioner som förutsätts bli styrande 
för skolans utveckling. I denna formulering refererar man ständigt till erfarenheter från den 
dagliga praktiken. 
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Vi arbetar mycket med operativt och visionärt ledarskap, men vi arbetar ju också med realis-
men. Alltså, en rektor som inte vet hur hans verksamhet fungerar har väldigt svårt att vara tro-
värdig i sitt visionsskapande. (Text 4:270.) 

 
Det demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskapet inlemmas därmed i den lärande 
organisationen. I den organisationen är det statliga uppdraget ett centralt moment. Utifrån 
detta uppdrag utformas visioner för skolans utveckling. Därmed initieras en lärandeprocess, 
där tankemodeller för en möjlig framtid utformas utifrån erfarenheter av den egna verksamhe-
ten. En förutsättning för en gynnsam utveckling är att det finns utrymme för reflektion. Rek-
torsutbildningen syftar till att ge rektorerna både de nödvändiga tankeverktygen och en arena 
för att sätta igång en sådan utveckling. 

Uppdraget 
 
I rapporten från Utbildningsdepartementet (2000:33) talas om att det nu är dags att ersätta 
begreppet målstyrning med uppdragsstyrning. Detta senare begrepp passar bättre in med idén 
om den lärande organisationen. Ett viktigt inslag i rektorsutbildningen är att klargöra uppdra-
get, skolans uppdrag i samhället och i detta sammanhang rektors uppdrag i skolan. Detta görs 
genom att den lokala skolan placeras in i den styrkedja från riksdag till medborgare som finns 
i de styrdokument där ”staten formulerar samhällets intentioner med skolan”. I intervjuerna 
hänvisas ständigt till detta uppdrag som sägs innehålla de avgörande svaren vid de dilemman 
som uppstår i rektors vardagsarbete. Därmed blir också uppdraget centralt i de beskrivningar 
av etiska förhållningssätt och ställningstaganden som kommer fram i intervjuerna. Som vi 
skall se i nästa avsnitt är det framför allt den del av uppdraget som formuleras i värdegrunden 
som man hänvisar till, när de etiska frågorna kommer upp i samtalet. 
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Del 3. Det etiska kravet 

Syftet med de två delar som nu följer är att strukturera de intervjuer jag gjort med rektorsut-
bildare efter den tankemodell för etiska ställningstaganden som Løgstrup beskriver i sin bok 
Det etiska kravet. Det som framför allt karaktäriserar hans filosofiska och etiska resonemang 
är en fenomenologisk utgångspunkt.11 Därmed menar han att människan inte kan förhålla sig 
objektivt eller stå utanför den verklighet som hon formulerar kunskap om. I stället ingår hon i 
ständig interaktion till omvärlden. Likaså ingår människan alltid i ett socialt sammanhang; 
hon förhåller sig till sina medmänniskor. Därmed formulerar hon också meningen med sin 
egen existens.   
 
Utifrån denna utgångspunkt faller det sig naturligt att Løgstrup inte formulerar sin etik utifrån 
abstrakta principer. I stället beskriver det han kallar för ”det etiska kravet” utifrån den situa-
tion som varje människa befinner sig i, när hon har att förhålla sig till sina medmänniskor. I 
en kommentar till Løgstrups filosofiska texter skriver Andersen (1995:63) att Løgstrups etik 
har en klart religiös dimension, trots att han själv skriver att den ”hållning till den andra män-
niskan” som han beskriver även ”skulle kunna formuleras rent humant” (s. 37). Här är min 
utgångspunkt att den etik som Løgstrup formulerar har en giltighet utöver ett religiöst sam-
manhang. Till en del ges denna giltighet just av att han förhåller sig fenomenologiskt till män-
niskors möjligheter att veta något om vår tillvaro och förstå vårt förhållande till varandra och 
att han därmed beskriver situationer i stället för att uppehålla sig vid abstrakta principer.  
 
Samtidigt är mitt intryck av att läsa Løgstrup och jämföra honom med senare tiders etiska 
texter att han representerar en gemensam bakgrund för vår tids etiska resonemang. I det föl-
jande skall jag därför använda den struktur som han beskriver för att kategorisera de delar av 
mina intervjuer med rektorsutbildare, där etiska problem tas upp. Det visar sig nämligen att 
hans betoning av mötets betydelse som utgångspunkt för etiska resonemang har en parallell i 
rektorsutbildningen. Också här betonas mötet, dels i utbildningen och de processer som initie-
ras där, dels i rektorers vardagsverksamhet. Det man i utbildningen förmedlar och återkom-
mande övar är ett bestämt förhållningssätt i mötet, ett förhållningssätt som ligger i uppdraget 
och formuleras i värdegrunden.  
 
Løgstrups fenomenologiska ställningstagande, hans betoning av att människan ständigt har att 
förhålla sig sina medmänniskor, har tolkats som att det centrala i hans etik är ”Jag-Du-
förhållandet” (Bergem 1998:68). Också i rektorsutbildningen är detta förhållande utgångs-
punkten för de etiska frågorna. 
 

                                                                 
11 I en insiktsfull kommentar till ett första ut kast av min rapport har Docent Björn Skogar påpekat betydelsen av 
Løgstrups fenomenologiska utgångspunkt för hans filosofiska, etiska och teologiska resonemang. Det är också 
från honom som jag fick rådet att läsa Andersen (1995) för att bättre förstå det filosofiska sammanhang som 
Løgstrups etiska teori ingår i. 
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Det är väldigt viktigt att ur ett etiskt perspektiv pränta in vad ett samtal är. Jo, ett samtal är en 
relation mellan två människor. Det är en etisk fråga. Var finns du i samtalet? (Text 1:250.)  
 

Som vi skall se måste detta förhållande nyanseras, när det gäller de situationer som präglar 
rektors arbete i skolan. Trots detta går det att dra klara paralleller mellan den ordning 
Løgstrup ger sina resonemang och de beskrivningar som rektorsutbildare ger av hur de tar upp 
etiska frågor i utbildningen och vad etik kan innebära i skolans vardagsliv. Samtidigt finns det 
klara skillnader mellan Løgstrups svar på etiska frågor och de svar man söker sig fram till i 
rektorsutbildningen. För Løgstrup är det som slutgiltigt avgör värdet av människans agerande 
hennes förhållande till Gud och till det religiösa budskapet. I rektorsutbildningen däremot är 
det svårt att finna något slutgiltigt mått på möjligt agerande och de svar man kommer fram till 
blir högst varierande. Detta sökande efter svar sker framför allt i övningar, där man använder 
en eller flera analysmodeller för att finna svar på etiska frågor. 
 
Jag skall börja med att beskriva hur det Løgstrup kallar det etiska kravet kan formuleras i den 
kontext som skolan utgör, dels som en yttersta grund för ett etiskt förhållningssätt, dels som 
etik i lärandet och i omsorgen. Därefter går vi till den egna existensen som Løgstrup menar är 
utgångspunkten för varje etiskt avgörande. Också detta behandlas i rektorsutbildningen. Vida-
re karaktäriserar Løgstrup ett etiskt förhållningssätt utifrån fyra begrepp, situationen som per-
sonen befinner sig i, tvånget att handla och frestelsen att försöka komma undan, själva hand-
landet och slutligen ansvaret som var och en har för att handla etiskt. Utifrån intervjuerna 
diskuteras dessa begrepp med avseende på hur de dels sammanfaller med Løgstrups resone-
mang, dels skiljer sig. Detta på grund av att etiska avgöranden i skolans kontext möter kom-
plikationer som inte förutses utifrån hans mer entydiga utgångspunkter.  
 
Som nämnts har Løgstrups etiska teori en uttalad religiös dimension. Hos honom är det ”den 
hållning till den andra människan som ryms i den religiösa förkunnelsen hos Jesus från Nasa-
ret” (s. 35) som ställer varje människa inför ”det etiska kravet”. Detta krav är tyst, i och med 
att det ligger i den tillit som vi naturligt känner för andra människor. Det är radikalt, i och 
med att det inte går att undkomma, om du tagit denna förkunnelse till dig. Och det är ensidigt, 
i och med att det inte förutsätter någon motprestation från den andra människan. Möjligen är 
det dessutom ouppfyllbart, därför att kravet att handla etiskt ställs på nytt i varje ny situation 
som du befinner dig i. Vi behöver inte här närmare gå in på vad den ”Jesu förkunnelse” som 
Løgstrup hänvisar till innebär. I korthet är det innehåller i Jesu bergspredikan som vi alla mer 
eller mindre känner till. 
 
Utan att förutsätta likhet, kan vi härifrån dra en parallell till rektorsutbildningen. I analogi 
med det religiösa sammanhangets hänvisning till principer uttryckta i en konkret text, hänvi-
sar de intervjuade till det statliga uppdraget och hur det uttrycks i konkreta texter, i samband 
med etiska val. Den övergripande och vägledande principen för etiska avgöranden är det upp-
drag som staten och indirekt samhället gett rektorer och lärare. Enligt detta uppdrag har de i 
första hand att förhålla sig etiskt till elever. Föräldrarna, och i en vidare betydelse samhället, 
har anförtrott den uppväxande generationen till dem som är verksamma i skolan. Samtidigt 
måste denna parallellitet nyanseras i den meningen att Løgstrup skiljer den kristna etiken från 
kyrkan som institution och att han ställer etiken över institutionen. Här följer han en luthersk 
tradition som i vissa kyrkliga läger uppfattats som kontroversiell, mer så i Sverige än i Dan-
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mark, där Løgstrup var verksam.12 Skolan ingår i en institutionell hierarki med staten som 
uppdragsgivare. Men inte heller här sammanfaller alltid de påbud och lydnadskrav som kom-
municeras nedåt i denna hierarki med de etiska krav som människor verksamma i skolan upp-
lever, något som jag återkommer till.  
 
Det i det statliga uppdraget som särskilt aktualiseras, när frågan om professionell etik kommer 
upp, är värdegrunden. Den övergripande kontexten till detta begrepps mer specifika innehåll 
är elevers rätt till likvärdig skola och utbildningens syfte att ge eleverna ”kunskaper och fär-
digheter”, samt att ”främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”. Inom denna kontext kan värdegrunden delas in i fem moment: att prak-
tisera demokrati, att främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för den gemen-
samma miljön och jämställdhet mellan könen samt att motverka kränkande behandling (SFS 
1997:1212). Detta preciseras vidare i läroplanen för grundskolan: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som sko-
lan skall gestalta och förmedla. (Lpo 94:23) 

 
I den framställning som följer får dessa grundläggande värden motsvara den yttersta grund för 
etiska avgöranden som för Løgstrup ges i ”den religiösa förkunnelsen”. 
 
I intervjuerna hänvisas ständigt till värdegrunden, när det gäller etik i skolans verksamhet. 
Men det förekommer också att man skiljer på värdegrund och etik. Så t.ex. kan man säga att 
man använder föreläsare utifrån, när det gäller etik, föreläsare som kan ha en teologisk bak-
grund, medan  

däremot när det gäller arbete kring värdegrund som är vår egendom, så har vi kompetens att 
handskas med den (text 1:275). 

 
Detta skulle kunna betyda att man uppfattar grunden för etiska ställningstaganden som något 
man finner utanför det statliga uppdraget för skolan. En sådan uppfattning har stöd i statliga 
dokument, som t.ex. i den utredningstext som föregick formuleringarna i skollagen. Där skri-
ver man att dessa normer  

… har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa rötter i 
vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. (SOU 
1992:94:111) 

 
Troligare är att man genom att ta in föreläsare utifrån söker inspiration för etiska diskussioner 
i utbildningen. Som vi skall se förankras dessa diskussioner i skolans konkreta vardag och 
därmed ställer man åt sidan frågan om den historiska och ideologiska bakgrunden till värde-
grunden. Denna förs i stället fram i den form som den formuleras i statliga dokument.  
 
Den fråga vi i de tre följande avsnitten skall försöka besvara är hur detta etiska krav ges ett 
mer konkret innehåll i rektorsutbildningen. Hur talar de intervjuade utbildarna om etik? Hur 
för de fram olika etiska frågor i utbildningen? Kan vi i detta talande särskilja vad som är vär-
degrund och vad som är etik, samt sedan särskilja omsorgsetik från etik i lärandet? 

                                                                 
12 Docent Björn Skogar vid Södertörns högskola har gjort mig uppmärksam på denna skiljelinje i Løgstrups 
etiska resonemang, liksom på det att en sådan inställning upplevts som kontroversiell inom den svenska kyrkan. 
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Värdegrunden 
 
I utbildningen ombeds rektorerna att formulera sin egen syn på skolans värdegrund. De in-
bjuds därmed att delta i en process där de gör styrdokumentens formuleringar till sina egna. 
Det handlar om att  

fundera och korrigera, att sitta och filosofera över hur man egentligen skulle jobba, om man fick 
jobba idealiskt, pedagogiskt, mänskligt… (text 5:126). 

 
Utgångspunkten är att ”rektorerna inte tillräckligt starkt har en bild av hur det skulle kunna 
vara” (text 5:128). Om rektorerna i utbildningen får tillfälle att formulera en sådan bild, för-
svinner ett av de hinder i verksamheten som gör det svårt för rektorer att jobba i enlighet med 
värdegrundens premisser. Rektor måste ”själv ha en klar och tydlig värdegrund och där ingår 
en medvetandegjord etik” för att kunna ”leda skolornas lokala arbetsplanearbete” (text 3:212). 
Också här för man fram en parallell mellan rektors uppträdande gentemot lärare och dessas 
gentemot elever. 

Att uppträda som demokratisk ledare är ju att ge en signal till personalen att på detta sätt skall 
du uppträda mot eleverna, att detta är på något sätt det värdegrundande uppdraget i verkligheten. 
(Text 3:100-102) 

 
Demokrati är det inslag i värdegrunden som särskilt betonas. Det gäller att fördela både be-
slutsfattande och ansvar för skolans verksamhet inte bara mellan rektor och lärare, utan också 
till elever.  

Men det är klart att en elev som inte har inflytande, har ju inte heller möjlighet att ta något an-
svar (text 4:311).  

 
Demokrati bör gälla inte bara på formellt beslutande nivå, utan förväntas nå ända in i klass-
rummet. Man skiljer här på en paternalistisk syn och en elevautonom syn på förhållandet mel-
lan lärare och elev. Man måste hitta en modell för att analysera hur dessa båda synsätt kan 
kombineras i ”mötet mellan lärare och elev i klassrummet” (text 4:314).  

Man kan använda den här modellen. För den paternalistiska, även om den är god så är det ändå 
ett förmynderi. (…) När jag har försökt göra det här på mina gymnasieskolor, jag får nästan 
tvinga eleverna: Du måste ha ansvar, du måste ha inflytande. (Text 4:315) 

 
I det demokratiska förhållningssättet ingår att alla som deltar har både rättigheter och skyldig-
heter. Att rektor och lärare fattar beslut och tar ansvar är ett välkänt och invant tänkesätt, me-
dan det däremot kan vara svårare att involvera elever i skolans demokrati. Där har rektor en 
viktig uppgift. I rektorsutbildningen förväntas de formulera både sitt förhållningssätt och hur 
detta bör framgå i deras arbete i skolan.  

Hela tiden kopplar vi till värdegrunden och till vad de själva står för. Vilka värderingar de 
egentligen i grund och botten själva bär på. Det synliggörs ju inte alltid, men för dem själva gör 
det ju det. (Text 6:252-3) 

 
Det finns olika vägar att komma in på sådana frågor under utbildningen. Det behöver inte 
nödvändigtvis handla om demokratiska frågor, utan också om elevers integritet. Därmed aktu-
aliseras det man kallar för ”läraretik” t.ex. hur lärare sinsemellan talar om eleverna. En fråga i 
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rektorsutbildningen är ”hur ingriper rektor i lärares sätt att beskriva eleverna” (text 2:161). 
Detta kan rektorerna hjälpa varandra att uppmärksamma genom att göra studiebesök i var-
andras skolor eller s.k. kulturstudier som är ett vanligt inslag i utbildningarna.  
 
I rektorsutbildningen försöker man också uppmärksamma rektors ansvar att ingripa, när ele-
ver utsätts för direkt kränkning.  

För det är ju det som är det svåraste att komma åt, det som är riktigt subtilt, men som ändå finns 
där, som när lärare kränker elever. Att göra dem (rektorerna, min anm.) uppmärksamma på så-
dana fenomen. Då måste de vara så handlingskraftiga att de vågar agera, även om de kanske 
hamnar i konflikt med kollegor. (Text 6:297-298) 

 
I elevers rättigheter ingår också att vara skyddade från våld. Till diskussioner om värdegrun-
den tar rektorerna ofta med sig mobbningsfall och hur dessa kan hanteras så att denna rättig-
het tillgodoses. 
 
Som vi skall se, kan det vara särskilt svårt för rektorer att finna en balans mellan hänsyn till 
lärare och hänsyn till elever, när de dilemman som man ställs inför ställer dessa båda gruppers 
intressen mot varandra. Kan det vara så som Lundberg (2002:50) skriver? Han menar att det 
finns ”två olika värdegrundstillämpningar inom skolans värld”, där en gäller ”de unga och en 
annan gäller i förhållandet mellan de vuxna”. Således är de vuxnas integritet viktigare än ele-
vernas. De vuxna har rättigheter, medan eleverna har skyldigheter. Elevernas etik/moral 
granskas, medan det talas tystare om de vuxnas. Slutligen gäller öppenheten elevernas ”fost-
ran, arbete och prestationer”, medan de vuxnas ”beteende, arbete och prestationer” skyddas 
mer (mina kursiveringar). Någon sådan skillnad finns inte klart uttalad i de intervjuer som jag 
gjorde i den första omgången. 
 
Däremot kommenteras detta i den andra omgången intervjuer. Det sägs ingå som ”en levande 
del” i rektorsutbildningen att vara ”konfrontativ”, när frågor som aktualiserar sådana dilem-
man kommer upp. Det gäller att ägna ”uppmärksamhet åt en smidighet” i agerandet som kan 
göra att rektor tar större hänsyn till vuxna än till elever. I stället vill man få rektorer att fråga 
sig ”vems ärenden man går – elevernas eller lärarnas”. (Intervju 2003-09-22)  
 
I intervjuerna aktualiseras också frågan om hur man i utbildningen kommer åt andra svåra 
frågor, de frågor som inte har ett klart svar utifrån uppdraget och värdegrunden.  

Jag kom på nu att det vi sysslar med det är smygetik. Det som är svårt, det är ju egentligen att 
notera situationer där man inte är medveten om att man har tagit ett etiskt ställningstagande, 
utan man bara agerar och så har man inte fattat vilka konsekvenser det får. (…) Om man kom-
mer åt de där sakerna, då är man verkligen inne på värdegrund. (Text 5:408-9 och 413) 

 
Det är viktigt att medvetandegöra en sådan ”smygetik” genom att få rektorer att relatera sina 
beslut i vardagen till den värdegrund som var och en av dem själv säger sig stå för (intervju 
2003-10-28).  
 
Det kan samtidigt vara svårt att formulera allas våra omedvetna föreställningar i en förhållan-
devis homogen grupp av skolfolk. Samtidigt är medvetenheten stor om att samhället blir allt-
mer pluralistiskt och att alltfler grupper kräver erkännande för det vi kan kalla för olikhet.  
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Det måste ju ändå vara ett problem att i samhället lever vi med olika fördomar, som mot homo-
sexuella, mot invandrare, mot fattiga och mot arbetarklass. (…) Det här måste ju vara väldigt 
svårt att ta fram och formulera så att det inte blir det här smygande. Att man kan säga vad inne-
bär min inställning? Får den mig att handla på ett sätt som blir oetiskt, därför att jag har den här 
fördomen, den här synen som jag aldrig tagit fram. (Text 5:420-421) 

 
Ett forskningsprogram under ledning av Sven Hartman vid Lärarhögskolan i Stockholm foku-
serar just möjligheten av en gemensam värdegrund i ett alltmer heterogent samhälle. Projektet 
bedrivs i samarbete med två andra lärosäten. Syftet är att studera ”värden som blir synliga i 
olika pedagogiska miljöer och värderingarna hos de aktörer som är verksamma där”. (Hart-
man m.fl. 2002) Kanske kan sådana studier öka kunskapen om de allra svåraste etiska frågor 
som man här talar om, de frågor som inte formuleras i etiska termer av skolans ledare. Mer 
kunskap om sådana frågor kan förhindra att beslut grundas på fördomar om grupper som är 
uteslutna från de arenor där etik formuleras. Sådana studier kan också vara en väg att införliva 
tidigare uteslutna grupper i den formulering av etik som görs i skolan.  

Etiken i lärandet 
 
Som framgått har en viktig fråga i min strukturering av intervjuerna varit om det finns en etik 
i lärandet som kan skiljas från omsorgsetik och hur denna etik förhåller sig till värdegrunden 
å ena sidan, och omsorgsetiken å den andra.  
 
Av intervjuerna framgår att man menar att lärandet hör samman med värdegrunden. Den gör 
det i två avseenden. Det ena är att frågor om värden och värderingar tas upp i undervisningen, 
det andra handlar om att det finns etiska värden i den lärande processen. I det vardagliga arbe-
tet handlar det om att man  

integrerar kunskapen med etiken, eller värdegrundsfrågorna i undervisningen (…), för de kan 
inte skiljas åt, anser jag, för kunskapen är inte kunskap om det inte kopplas till värderingarna 
som finns med i kunskapandet. (Text 6:284:287)  

 
Att de frågor som belyser värdegrunden skall behandlas i undervisningen framgår av läropla-
ner. Min fråga här har varit vilka de värderingar är som ”finns med i kunskapandet”. Vad in-
nebär ”det etiska kravet”, när vi fokuserar lärandet? 
 
Just lärandet är ett viktigt och ständigt återkommande tema i intervjuerna. Det är också fram-
för allt från de intervjuades beskrivningar av detta lärande som jag har tagit fram etiska aspek-
ter. Däremot har de aspekter som jag sorterat fram inte funnits färdigformulerade hos de per-
soner som intervjuats. I den andra intervjuomgången har det också påpekats för mig att de 
beskrivningar som jag använder framför allt gäller relationen rektorer/lärare till elever och i 
mindre utsträckning utbildare till rektorer i rektorsutbildningen. Samtidigt är ju det man fak-
tiskt ägnar sig åt i rektorsutbildningen den senare relationen, inte den som utspelar sig i skolan 
(intervju 2003-10-28).  
 
Min utgångspunkt är att dessa beskrivningar är relevanta för människor som är verksamma på 
olika utbildningsnivåer. I dem uttrycks hur man ser på lärandet idag. Vi återfinner liknande 
beskrivningar i litteratur om skolan (t.ex. Bratt 1991 och 1992, Österlind 1998, Alexandersson 
1999, Skolverket 1999 och Nilsson 2000). Vi kan kalla det för en gemensam diskurs inom 
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lärarprofessionen. För mina intervjupersoner kan det ha legat närmare att associera till relatio-
nen lärare till elev, när vi kommit in på dessa frågor. Samtidigt har man ju i alla intervjuer 
talat om det man kallar för parallellprocesser, dvs. att man i rektorsutbildningen förmedlar ett 
förhållande till lärande som rektorer förväntas återskapa i sin relation till lärare och dessa i sin 
tur i deras relation till elever.   
 
När man i intervjuerna talar om lärandet, menar man att utgångspunkten för ett etiskt förhåll-
ningssätt till andra människor är 

…vikten av tilltro till att alla kan lära. Och det gäller ju oavsett om det är de rektorer som är 
med (i vår utbildning, min anm.) eller om det gäller den enskilda eleven. Det måste finnas en 
grundtro på att alla kan lära, och att alla kan bidra med någonting som är viktigt. (Text 6:369) 

 
Ett etiskt förhållningssätt uttrycks vidare i rektorers och framför allt lärares mod att ta tillvara 
mötet med eleverna i klassrummet.  

Där är den professionella etiken hos lärarna, att våga möta allt det här i klassrummet och göra 
något av det här, att utvecklas för att våga möta allas tankar. För ofta så har vi ju, jag tänker på 
mig själv som lärare då, man hade svar, man ville att de skulle komma med det svar som jag 
hade. I stället för att inte ha något svar, att lyssna. (Text 6:388) 

 
En första aspekt av etiken i lärandet är att detta lyssnande möjliggör ett verkligt möte, ett möte 
där lärandet präglas av ömsesidigheten i förhållandet lärare till elev. Läraren har alltså klivit 
ned från katedern och öppnat sig för att båda parter lär sig i den kunskapande situationen.  
 
Syftet med detta lyssnande är för det första att förstå eleven i den kunskapande situationen, 
dvs. att försöka sätta sig in i var varje enskild elev befinner sig i sin kunskapsutveckling och 
hur han/hon kan gå vidare. För det andra syftar det till att de vuxna i skolan lär sig den nya 
tidens barndomsvärldar. Dessa världar skiljer sig allt som oftast från de världar som var lära-
rens då hon/han var barn. Dagens barn och unga har tillgång till verklighetsbeskrivningar som 
vuxna ofta inte har en aning om. Sådana verklighetsbeskrivningar kan förmedla intryck, atti-
tyder och handlingsmönster som vuxna vill hjälpa barn och ungdomar att ta avstånd från. 

Elever möter så oerhört mycket synpunkter och sådant via media. (…) Det är såpoperorna och 
dokusåporna. Vad får det för etiska följder i skolan. (…) Förr var det mer svart och vitt. Det var 
de vita goda människorna som i Bröderna Cartwright, men nu är det så att om man är riktigt 
elak, då blir man oerhört populär. Jag tycker det är oerhört märkligt att etiska värden förskjuts 
på det viset. Men det är något som skolan måste behandla. Man kan inte blunda för det. (Text 
4:328-332) 

 
I det ”pågående samtal om vad som är viktigt just nu i skolan” (text 5:16) är en viktig fråga 
den om  

det här med samhället och samhället kontra skolan, eller hur samhället påverkar skolan. Hur vi 
vill att eleverna egentligen skall utgöra någon slags motkraft mot väldigt mycket destruktiva 
krafter i samhället. Det blir någon sorts…. Ja, man kan säga att vi håller på med impregnering 
av ungdomarna, av det uppväxande släktet, i skolan. (Text 5:18-20) 

 
En andra aspekt av etik i den lärande situationen är det man kallar för inkludering. Förutsätt-
ningen för inkludering är att acceptera olikhet, ”att det kan vara ett lärande i det också, i att se 
olikhet”. Detta gäller både barn och vuxna. I relationen mellan rektor och lärare gäller det 
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därför för båda parter att acceptera ”att det finns olika vuxna som har olika förmåga och olika 
kompetens att jobba med barn och ungdomar” (text 3:105). För rektor gäller att använda dessa 
olika förmågor för att nå gemensamma mål. Men det gäller också för lärare att vara öppna för 
det som elever har att bidra med.  

Jag tycker också att det finns skäl att ta upp det här med att det är faktiskt ett erfarenhetsutbyte, 
där både läraren och eleven har ansvar för kunskapsproduktionen som ju ändå är det skolan ar-
betar med (text 4:311).  

 
Att man räknar med elevers bidrag i den lärande situationen bidrar till jämlikhet. Här menar 
man att nya medier har gett nya arenor för sådant utbyte. 

Det som jag har tänkt mycket på det ju att ITIS, IT i skolan, på något sätt öppnade upp för att 
elever kunde mer än lärare. Det tror jag har varit väldigt avgörande för det demokratiska läran-
det. Har man kunnat ta vara på det och har man kunnat släppa in eleverna, då har de ju också 
förstått att det jag kan det är också viktigt. (Text 4:316) 

 
I de beskrivningar som ges i intervjuerna av hur rektorsutbildningen utformas framgår att stort 
utrymme ges just erfarenhetsutbyte. Likaså strävar man efter att de deltagande rektorerna skall 
uppleva att de ingår i jämlika relationer till andra deltagare och till utbildarna (intervju 2003-
10-28).  
 
En tredje aspekt av ”det etiska kravet” är respekt för lärarna från rektors sida, och respekt för 
eleverna från lärare.  

För även om lärarna skall betygssätta och har annan kompetens, så skall de ha respekt för eleven 
och vad han/hon är inne i och tänker och gör. (…) För annars så vet jag ju vad som är bäst för 
dig, men det är inte alls säkert att jag gör, om jag inte respekterar dig (text 6:77-78).  

 
I respekten för eleven finns ett inslag av jämlikhet. 

Men den respekten, för båda, det är den som skall vara jämlik. Där stödet skall kännas som 
något som gör att jag utvecklas, ett stöd som inte känner ett motstånd, som inte är en kamp mot 
något. Och när det har uppstått, vilket man kan säga är utmaningen, då kan man säga att 
maktförhållandet har raderats ut. Det syns inte. (Text 6:83-84) 

 
Samtidigt går det inte att bortse från att i förhållandet mellan lärare till elev finns det en klar 
över-/underordning. Men, menar man, utan att helt bortse från denna ordning, kan man sträva 
efter ett respektfullt förhållande i den lärande situationen, ett förhållande som strävar mot 
jämlikhet.  

Den här lärandesituationen måste vara en mer jämlik situation. Även om läraren sätter betyg 
måste det ändå vara så att alla kan bidra. Det måste betyda att eleven blir mer jämlik med lära-
ren därför att eleven också kan ge bidrag. (Text 6:74) 

 
En fjärde aspekt av ”det etiska kravet” är utmaningen, en aspekt som är nära förknippad med 
det faktum att läraren sätter betyg och därmed också ställer krav på prestationer.  

För jag tror att det är väldigt viktigt att också träna dem (rektorerna, min anm.) till att verkligen 
våga utmana, för att de skall våga göra det med sina lärare (…) och lärarna med sina elever (text 
6:11-14). 
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Denna utmaning handlar om höga krav på resultat, både när det gäller lärares utveckling och i 
nästa led när det gäller elevers kunskaper.  
 
Det som hittills framgått i intervjuerna är att det etiska kravet i lärandet har flera aspekter. 
Förutom utmaningen som är nära förknippad med tilltron till att alla kan lära, är det ett lyss-
nande förhållningssätt från lärare gentemot elever, inkludering av alla i kunskapandet, samt 
respekt för elever och deras bidrag i den lärande situationen.  
 
Som jag redan nämnt, är motsvarande etiska aspekter i lärandet relevanta i rektorsutbildning-
en i det att man syftar till att skapa det man kallar för parallellprocesser. Genom att man i rek-
torsutbildningen arbetar på vissa sätt, kan rektorer reproducera detta i kommunikationen med 
sin personal, dvs. framför allt med lärarna. Dessa skall i sin tur reproducera sådana läropro-
cesser med sina elever, det man kallar för ”förebildlighet” (text 3:83). Hänvisningar till såda-
na parallellprocesser finns också i litteratur om lärande, se t.ex. Buzzelli & Johnston 
2000:134. 

Nu talar vi om parallellprocesser. Vi försöker vara i utbildningen sådana som vi tror att rekto-
rerna ska kunna vara i sin verksamhet, som vi tror att rektorernas lärare skall vara gentemot ele-
verna. (…) Det är ju så också, att har man jobbat med en metod, ett sätt att arbeta och känt det 
själva, varit med, så är det lättare att använda som ett verktyg, när man kommer hem. Om man 
vet hur det var. (Text 4:60-63) 

 
Man talar om ”samtalet som deras (rektorernas, min anm.) stora redskap” (text 1:248). I ut-
bildningen tränas rektor i att använda detta redskap i olika sammanhang, som t.ex. när de för-
klarar sin vision ”i fullmäktige” och ”när de jobbar med medarbetare” (text 1:243 och 247). 
Också i litteratur om ledarskap betonas samtalets betydelse för att övertyga andra, där valet av 
argument förmedlar en vision, ”(e)very choice of argument constitutes the world” (Soder 
2001:70). Man menar att varje samtal bör präglas av lärandets etiska aspekter, att lyssna på 
dem man talar med, att ha respekt för deras bidrag till samtalet, men att samtidigt våga utma-
na dem. 

Det duger inte att ha en enkelriktad kommunikation, att tala om för dem att så här är det, för då 
går man ju in i ett gammalt mönster. Utan det är som jag sade att jobba katalysatoriskt. Att by-
gga på erfarenhetslärande så långt de krafter och den kompetens som finns i gruppen, att sätta 
dem i arbete och också sätta igång nya tankeprocesser genom att ge rätta utmaningar. Det är ju 
egentligen inte annorlunda än vad en lärare skall göra i mötet med en elev enligt den nya le-
dande lärarrollen. Det finns mycket starka paralleller där. (Text 3:86-87) 

 
Samtidigt är det man strävar efter i utbildningen inte att skapa handfasta förhållningsregler, 
utan ett lärande förhållningssätt. 

Det vi jobbar mycket med det är att försöka bygga upp ett förhållningssätt. Inte att hitta svar på 
de enskilda frågorna, utan ett förhållningssätt där jag får tilltro till mig själv, till min personal, 
och till dem som jag har runtomkring mig, så att jag vågar agera och blir tydlig. Det är den 
kommunikativa biten i lärandet. (Text 6:374-376) 

 
I den kommunikation som sker inom rektorsutbildningen agerar utbildarna modeller för rek-
tors uppgift i skolan. 
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(…) då måste vi vara tydliga som utbildningsledare, både med tilltron till dem och att vi har 
höga förväntningar på dem och vi ställer vissa krav. Vi vill att de skall göra vissa saker och det 
synar vi. Det talar vi också om för dem, att det här vet vi att du kan göra bättre. (Text 6:60) 

 
I denna kombination av tilltro till de rektorer som deltar i utbildningen och granskning av de-
ras resultat, undviker man att tilltro blir till övergivenhet, något som man menar ibland sker i 
skolan. 

Det finns en gräns mellan tilltro och övergivenhet. Rektorer som säger att de måste ha en tilltro 
till sina grupper, att de kan hantera frågor. Det dyker ofta upp. Men det kanske inte är tilltro, 
utan att de (lärarna, min anm.) är övergivna. Det är nära övergivenhet, men man kallar det till-
tro. Ofta är det en flykt. Alltså jag har tilltro. De klarar sig jättebra själva. (Text 1:290) 

 
Utifrån intervjuerna förefaller den svåraste delen av ”det etiska kravet” i lärandet vara uppgif-
ten att utmana sina medarbetare. 

Det här är något som rektor måste problematisera själv (…) att man gömmer sig bakom en ad-
ministrativ mur av uppgifter för att slippa obehagliga möten, slippa utmana. I det här ligger ju 
också ett utmanande ledarskap, utmana personalens invanda föreställningar. Och man blir kan-
ske mer populär som servicerektor, om man svarar mot kraven att lägga bra scheman och göra 
fina tjänstefördelningar, än om man utmanar personalen att gå in i en annan lärarroll. (Text 
3:119-120) 

 
Svårigheten i att utmana varandra i en kunskapande process kan föra oss vidare till en gransk-
ning av skillnader mellan olika etiska resonemang. 

Olika etiker 
 
Utifrån denna beskrivning av utmaningen som en del av det etiska kravet i lärandet kan vi ta 
fram en modell att särskilja det som jag tidigare kallat omsorgsetik från etik i lärandet. Olika 
skolkulturer karaktäriseras beroende på om ”man bryr sig mest om kunskaper” eller ”männi-
skor” (text 6:341). 

Det finns en bra bild om olika skolkulturer (…) som vi brukar använda. (…) Är det riktigt illa 
hamnar man på den apatiska, där man varken bryr sig om kunskaper eller om varandra. Där 
misslyckas ingen, för man bryr sig inte om vad som händer. Sedan finns då det som är ’exact-
ing’, där det är hög tilltro till kunskaper men liten tilltro till människor. Där spelar det ingen roll 
hur bra du presterar för det finns alltid de som presterar bättre. Så hur bra du än presterar så 
kommer några att misslyckas. Så har vi dem som bara bryr sig om människor, men inte bryr sig 
om kunskaper. Då blir det det sociala som blir viktigt. Är du trevlig och en god kompis så 
kommer du att lyckas jättebra, men det spelar ingen roll vad du har för kunskaper. Så har man 
då den skolkultur som är hög på bägge, när man både försöker jobba utifrån kunskaper och det 
sociala, att man bryr sig om människor. Och det är någonstans där som vi skall jobba för att 
hamna. (Text 6:341-345) 

 
I den ideala skolkulturen ställer rektor krav på lärarna och lärarna ställer i sin tur krav på sina 
elever. Men, menar man, att på detta sätta utmana till bättre prestationer kan inte frikopplas 
från omsorg. Likaså måste man vara uppmärksam på att en för stor betoning på omsorg kan 
gå över en gräns där omsorg blir ”hänsynslöshet, intolerans egentligen” (text 6:325). Då för-
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väntar man sig inte goda prestationer inom kunskapsområdet från dem som man har omsorg 
om.  
 
Den utbildare som gör denna distinktion hänvisar till den modell för att karaktärisera olika 
skolkulturer som finns beskriven dels i Boyd (1998:121) i relation till hur skolor kan lyckas 
med det han kallar för ”disadvantaged students”, dels i Törnsén (2002:144) i relation till rek-
tors uppdrag i skolan. Enligt Boyd visar forskning att just en kombination av höga krav på 
elevers prestationer inom olika kunskapsområden och en omvärldsorienterad skola får en po-
sitiv effekt på elevers resultat. Det gäller särskilt de elever som kommer från lågstatusområ-
den och som skolan ofta misslyckas med. En omvärldsorienterad skola beskrivs som en skola, 
där det råder en samsyn mellan skola och föräldrar. Denna samsyn gäller dels allmänna värde-
ringar, dels skolans uppgift i samhället. Detta blir till en förutsättning för att föräldrar skall 
känna förtroende för sina barns lärare, ett förtroende som är en förutsättning för att lärare i 
vissa avseenden agerar som ställföreträdande förälder (Sockett 1993:139f.). Där ingår också 
att förhållandet mellan elever och vuxna i skolan karaktäriseras av någon form av omsorgs-
etik, något som vi återkommer till i rapportens sista del. 
 
Just genom att man i den här modellen betonar vikten av att en skola betonar både kunskap 
och omsorg, ger den en möjlighet att särskilja omsorgsetik från den etik som ligger i kunska-
pandet. En parallell finns i litteratur om ledarskap, där man sedan gammalt skiljer på ”rela-
tionsinriktat och uppgiftsinriktat ledarskap” (intervju 2003-10-28). I skolans värld skulle den-
na åtskillnad betyda ledarskapets ansvar för att gynna kunskapandet, som är skolans huvud-
uppgift, genom att skapa goda relationer och ett klimat, där man bryr sig om varandra. Med 
denna distinktion som utgångspunkt kan vi gå vidare till att granska hur rektorsutbildare talar 
om omsorgsetik. 

Omsorgsetiken 
 
Många av de exempel på etiska problem som tas upp i intervjuerna handlar mer om omsorg 
än om lärande. Sådana problem tas upp i de konkreta fall från verksamheten som rektorer har 
med sig till handledningen i utbildningen. I diskussionen om dessa fall blir rektorsutbildning-
en en arena för att arbeta med etiska frågor. Syftet är att ”få en professionell etik i vardagen” 
(text 6:282), där denna etik framför allt handlar om omsorg. Exempel på detta ges längre 
fram. 
 
I dessa beskrivningar framgår att etiska ställningstaganden i relation till de frågor som rör 
omsorg ofta formuleras i rektorsutbildningen, medan som jag redan nämnt sådana ställnings-
taganden i frågor som rör lärandet inte i samma utsträckning explicit formuleras. En kom-
mentar som görs är att det på skolorna förekommer att lärare skiljer etik och moral från läran-
de och att de ser lärandet som sin uppgift. 

Det här med etik eller moral och sådant, det tyckte lärarna eller en del av dem, att det var inte 
’mitt bord’ för de skulle bara undervisa (text 4:13). 
 

Ett sådant uttalande speglar den uppfattningen att etik är något som avser omsorg, men som 
inte på samma självklara sätt har något med undervisning eller lärande att göra. Det speglar 
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också att en del lärare kan ta avstånd från att omsorg kommit att bli alltför dominerande i sko-
lans vardag, en uppfattning som också framförs i intervjuerna. 

Man kan säga att det nästan blir tvärtom. Man ägnar sig mycket åt sociala relationer, att reda i 
sådant som har hänt på rasten, att se till att barnen kan kommunicera med varandra på ett bra 
sätt. Då hinner man inte alltid med det som är skolans viktigaste uppdrag, kunskapsuppdraget. 
(Text 4:15-17) 

 
Också i rektorsutbildningen kommer sådana relationer till uttryck, vilket antyder att just om-
sorg uppfattas som en given del av skolans professionella etik generellt. Dock menar man att 
en sådan betoning av omsorg inte behöver utesluta krav och utmaningar. 

Rektorer är väldigt duktiga på att vara stödjande. Och vi använder inte ordet omsorgsetik, för 
omsorg för mig går mycket till tankar om omvårdnad. Men vi pratar mycket om relationer, för 
jag tror att relationer behöver mycket stöd och support. Men de (de som rektorer relaterar sig 
till, min anm.) behöver också mycket utmaning. Och ibland så glömmer vi bort den här utma-
ningsdelen, för vi är så omsorgsfulla. Alltså vi låter inte lärare eller elever göra vissa saker, för 
de har så mycket att göra, eller det är så synd om dem, eller de kanske inte orkar. (Text 6:389-
392) 

 
Men omsorgen om varandra är inte bara en del av skolans generella professionella etik, utan 
också en del av det professionella ledarskapet. 

Den här ömsintheten måste man ha som ledare och det försöker jag förmedla. Det är en etisk 
fråga. (Text 1:203) 
 

Men medkännande kan också bli till ett problem. 

Men omsorg för mig, om jag kopplar det till skolan, så beror det ju på vilken relation jag har 
till… (mina medarbetare, min anm.), att jag gråter med dig, när du kommer gråtande in, att det 
blir att man lever i någon slags kollektiv symbios lärarna emellan. Då vågar man inte vara indi-
vidualister och det är en slags omsorgstanke på ett felaktigt sätt. (Text 6:401-402) 

 
Problemet med en sådan symbios är att den professionella inställning till arbetet som både 
rektorer och lärare bör ha tonas ned, medan omsorgen om varandra blir det mest framträdande 
i relationerna. Man menar att en sådan professionell inställning går utöver omsorg och ser 
skolan i ett större samhälleligt sammanhang. I ett sådant sammanhang bör skolans kunskaps-
uppdrag och elevers rättigheter vara i förgrunden.  
 
Det finns allmänt vedertagna dimensioner av omsorgsetik, dimensioner som illustreras ovan. 
Det handlar om att ta hand om varandra genom att skapa goda sociala relationer, att vara stöd-
jande och känna empati. I skolans fall handlar det också om att skydda från våld och andra 
kränkningar, samt att skydda elevers och eventuellt föräldrars integritet. Men det finns också 
mer specifika aspekter. En sådan som explicit formuleras av utbildarna är begreppsparet in-
kludering/exkludering. Detta har vi i en annan betydelse mött i formuleringen av etik i läran-
det. I omsorgen handlar inkludering om att inte utesluta någon, varken lärare eller elever, från 
att vara med i de olika sammanhang som skolan som organisationen erbjuder. Ett exempel 
som ges i den redogörelsen för fall som följer handlar om en rektor som har problem med 
några lärare i kollegiet och ber om råd för att bli av med dem.  

 
I intervjuerna kopplas denna fråga till värdegrunden. 
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Jag menar att många sådana här problem som att den eleven kan inte vara i den här klassen 
kommer upp. (…) Det har blivit väldigt mycket viktigare för oss att ta upp. (…) hur lätt vi har 
att exkludera, fastän vi har en värdegrund i vår läroplan som talar om inkludering. Att faktiskt 
veta att vi exkluderar, att kunna säga att nu har du faktiskt sagt att du vill ha bort den här… (ele-
ven, min anm.). (Text 2:162-163)  

 
En andra aspekt som nämns är ”respekt för den enskilda människan” (text 6:303) och hennes 
önskemål. Detta gäller även i de fall när man som rektor eller lärare måste ta avstånd från 
hennes gärningar. Därmed ges detta begrepp ett annat innehåll än i etiken i lärandet. Här 
handlar det mer om vuxnas ansvar för att fostra barn och ungdomar och mindre om ömsesi-
digheten som den i en ideal lärande situation. 

Kvinnligt och manligt i omsorgsetiken 
 
En fråga som jag tagit upp i intervjuerna är om kvinnliga rektorer och lärare dels får större 
krav på sig att vara omsorgsfulla i sina relationer till personal, kollegor och elever, dels lättare 
accepterar att tillgodose sådana krav. Sådana skilda förväntningar på kvinnors och mäns age-
rande i vardagslivet har i samhällsvetenskaplig teori formulerats i termer av olika rationalite-
ter. Så skulle män mer styras av vetenskaplig rationalitet, även kallad tekniskt begränsad ra-
tionalitet, medan kvinnor mer skulle handla utifrån omsorgsrationalitet (Waerness 1984:195 
och Ve 1989:5). Grunden till en sådan skillnad antas vara att kvinnor både i privat och offent-
lig omsorg fått ”utveckla sin förmåga att identifiera sig med andra”, medan män ”får utveckla 
sin förmåga att lösa tekniska problem” (Ve 1989:6). Samtidigt tar sådana teorier ofta avstånd 
från att förknippa de olika rationaliteterna med antaganden om essentiella skillnader mellan 
kvinnor och män. Det ses i stället som ett mänskligt sätt att resonera, ”evident in the thinking 
of many men, including philosophers and scientists” (Ruddick 1990:236). En segregerad ar-
betsmarknad, där kvinnor mer än män hänvisas till omsorgsarbete, och en ojämlik fördelning 
av omsorgsarbete i privatlivet, ges mening i termer av olika rationaliteter.  
 
Det går inte att utifrån intervjuerna dra några slutsatser om kvinnor agerar annorlunda än män.  
Man menar att omsorgsrelationer alltid finns i skolan och måste hanteras av alla som finns 
där.  

… men jag vet inte om jag tycker att det är så tydligt att kvinnor mer står för den här omsorgs-
etiken. Det är tydligt att de får mer krav på sig att stå för det, att personalen förväntar sig det, 
och föräldrar också förväntar sig, men det är inte så. Det tycker jag att jag hör, jag har inga siff-
ror på det, men jag tycker att jag hör många män som fastnar i omsorg som de tycker är väldigt 
tungt. Men det är, när de berättar om detta. Om man hade varit där och mätt, så är det möjligt att 
de (männen, min anm.) mer pratar om undantagen, medan kvinnorna är så vana så de tar inte 
upp det så ofta. Så jag vet inte hur frekvent det är. (Text 5:340-344) 

 
Däremot kan en allmän och mänsklig önskan om att få uppskattning drabba kvinnor mer än 
män. Medan lärare kan vända sig antingen till rektor och kollegor eller till elever för att få 
bekräftelse, speglar sig rektorer framför allt i sina medarbetare.  

Rektorer vill bli älskade, de ställer upp på allt. Det är ett generellt problem som växer bort litet 
under utbildningen. Särskilt för kvinnor, tycker jag, och för kvinnor från barnomsorgen. De är 
ju hur ambitiösa som helst och slår knut på sig själv ibland. (Text 5:330-2) 
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Ett svar på frågan om kvinnor i sitt arbete som rektor möts av större krav på omsorg än män 
och också i större utsträckning formulerar sitt uppdrag i den riktningen skulle kräva mer ingå-
ende studier. Sådana studier skulle kunna fokusera på hur rektorer upplever förväntningar från 
andra, hur de själva definierar sitt uppdrag och hur de säger sig vilja prioritera mellan olika 
uppgifter under sin arbetsdag/-vecka. Ganneruds (1999) studie av kvinnliga klasslärare har 
visserligen inte ett sådant jämförande perspektiv, men hon visar att i ett genusperspektiv på 
lärares arbete framträder omsorgsuppgifterna med större skärpa. Mossberg Schüllerqvist 
(2001:4) har t.ex. påpekat att i en skola där stor vikt läggs vid omsorg kan kvinnor känna sig 
mer hemmastadda än män.  
 
Det att etik i lärandet inte särskiljs från etik i omsorgen kan vara en antydan om att lärandet 
inte särskiljs från omsorgen i lärares profession. Detta sker i en skola där alltfler och allt svå-
rare omsorgsuppgifter överlämnats till lärare att klara på egen hand, utan professionell hjälp 
från skolpsykologer, -sjuksköterskor och –läkare. En sådan utveckling kan bli till en kvinno-
fälla, där kvinnor lättare än män accepterar att ta ansvar för allas välfärd, vid sidan av de upp-
gifter som de har en specifik utbildning för. Av tradition har kvinnor uppfostrats till sådant 
alltomfattande ansvar i det privata, medan män av samma tradition har kunnat motivera en 
mindre ansvarsbörda. En sådan fördelning kan därför ses som ’naturlig’ också i det offentliga.  
 
I mina intervjuer framkommer den bestämda uppfattningen att omsorg måste vara en del av 
lärarprofessionen. Rent allmänt instämmer också jag i att omsorg i någon mån är en förutsätt-
ning för ett effektivt lärande. Frågan är dock om inte själva professionen skulle tjäna i respekt 
och status i samhället, om lärandet skildes från omsorgen, liksom etiken i lärandet från om-
sorgsetiken. Kanske skulle ett sådant särskiljande göra det möjligt för lärare att hävda sin ex-
klusiva kompetens inom det pedagogiska området. De skulle samtidigt kunna kräva insatser 
från andra professioner, när det gäller sådana mer specifika frågor inom omsorgsområdet som 
inte bara handlar om ett allmänmänskligt krav att bry sig om varandra. Detta allmänmänskliga 
krav att förhålla sig etiskt i relationer till andra människor måste däremot gälla lärare liksom 
alla andra, men behöver inte nödvändigtvis formuleras i termer av en professionell etik som är 
speciell för lärare i deras yrkesutövning.  
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Del 4. Etiken i skolans vardag 

Den egna existensen 
 
I föregående del har jag utifrån intervjuerna gett det Løgstrup kallar det etiska kravet ett inne-
håll i den kontext som skolan utgör. Därifrån går vi vidare till nästa punkt i hans beskrivning 
av ett etiskt förhållningssätt, den punkt som betonar den egna existensen. I rektorsutbildning-
en ställs stora krav på rektor som en närvarande person. De rektorer som går utbildningen 
tillåts inte gömma sig bakom allmänna resonemang. I stället är det vanligt att man redan i 
början av utbildningen får i uppgift att formulera ett svar på den övergripande frågan: ”Hur 
ser din identitet ut som ledare?” Där handlar en delfråga om ”Vad är meningen för dig med att 
vara rektor?” Antingen formuleras frågan om identitet direkt eller så tangeras den i kravet på 
att utforma en vision för ens egen skola. De som deltar i utbildningen får i uppgift att placera 
sig själv som person i det uppdrag som ligger i befattningen som rektor. 

Det är naturligtvis en balansgång mellan det personliga och det privata. Vi har ingenting med 
det privata att göra, men däremot måste personen finnas med. (Text 2:19) 

 
Det är rektor som person som kan uppfylla det etiska krav som Løgstrup formulerat. Det är 
också främst som person, inte som befattningshavare, som man kan avkrävas trohet mot en 
etisk livssyn och likaså anklagas för svek. I frågan om synen på svek i ett etiskt sammanhang 
är det också till personen som Løgstrup riktar sig. Kan vi i något sammanhang eller i någon 
grad acceptera ett svek. Han frågar, om det att man för en gångs skull sviker, kan ”förvandla 
all tidigare trofasthet gentemot ens livssyn till svek” (s. 186). Här är Løgstrup mycket katego-
risk (s. 186-187): 

Etiskt sett kan nämligen frågan om huruvida den enskilde kommer att vara modig eller feg, he-
derlig eller ohederlig, trofast eller trolös, inte frikopplas från frågan om han kommer eller inte 
kommer att utföra den bestämda gärning som han vet att han borde göra. 

 
Det finns inget utrymme för svek. I stället vänder han sig emot varje försök att lossa ”den 
etiska avgörelsens grepp” genom att relativisera ”den hållning, karaktär och livssyn som står 
på spel och som skall vara handlingens bevekelsegrund”. Detta gör man, när man säger att 
detta är ”faktiskt ingenting absolut” och att det finns sådant som är viktigare. Men, menar han, 
det etiska kravet är absolut och går inte att relativisera. 
 
Slutpunkt för Løgstrups argumentation är ”förståelsen av att den enskildes liv är honom 
skänkt”. Utifrån hans teologiska utgångspunkt har varje människa tagit emot sitt liv av Gud 
och hon är därmed inte ”sitt eget livs herre och skapare” (s. 187). I denna förståelse ligger 
kravet på att dra ”omsorg om den andres liv” och ”(d)äri består det absoluta i det krav som 
skapar denna etiska avgörelse” (s. 188).  
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När det gäller det etiska kravet för rektorer och lärare, måste vi lämna frågan om livet är 
skänkt av gud eller har uppkommit på annat sätt. Samhället har sekulariserats och vi måste 
kunna diskutera etiska frågor, utan att blanda in de kristnas tro på gud. I stället kan vi utgå 
från den humanismens princip om ”människors lika värde” som formuleras i värdegrunden. 
Den innebär dels ”att hon har rätt att få sin autonomi och integritet respekterad”, dels att hon 
”är fri och har ett eget ansvar” (Gren 2001:43-44). Att förstå det etiska kravet kan därmed 
byggas på en föreställning om att var och en av oss till en del förverkligar vårt eget männi-
skovärde och ger livet mening, när vi åtar oss en uppgift. I sådana uppgifter ingår att ha om-
sorg om andras liv i och med att vi i mötet med andra accepterar deras lika värde.  
 
Rektorsutbildningens syn på ledarskap innebär att var och en som deltar i utbildningen måste 
konfronteras med sig själv och sina personliga värderingar. Därmed kan vi finna paralleller 
till Løgstrups resonemang om de etiska krav som ställs på var och en som person. Hans ut-
gångspunkt i livet som en gåva av gud ersätter vi med ett mer nutida resonemang om hur vi 
uppfattar oss ha ett viktigt uppdrag och strävar efter att göra ett gott arbete. Även i detta sena-
re resonemang kan kravet att vara närvarande som person finnas, något som rektorsutbild-
ningen illustrerar.  

Man måste få ganska mycket insikt om sig själv för att kunna leda andra”. (…) ”Där (i utbild-
ningen, min anmärkning) tar man upp ledargestalter, man tar upp team, man tar upp skolans 
värdegrund. Var står jag i relation till det? (…) Det handlar också mycket om försvar, om psy-
kologiska försvar. (Text 1:68 och 71)  

 
Särskilt i handledningsmomentet framgår självanalys som ett inslag i diskussionen av de fall 
som rektorer tar med sig. En utbildare beskriver hur frågor som rör rektor själv kommer upp 
”när man reder ut vad det (fallet, min anmärkning) handlar om” (text 5:213). 

Det är så konstigt att jag är så upptagen av just detta. Varför är detta ett problem för mig? Då 
blir det tonvikt inte exakt på vad man skall göra, utan varför detta är ett problem. Vad är det 
som är svårigheterna för mig med den typen av situationer eller den typen av personer? Att man 
har sett på det litet insnävat, eller att man kanske gör detta för sin egen skull, för sina egna be-
hov. (Text 5:210-212) 
 

I detta sökande efter vars och ens personliga mening med uppdraget och i arbetet har rektors-
utbildningen ”ett socialpsykologiskt perspektiv i botten” (text 2:144). Att de två utbildare som 
tar hand om varje 30-grupp av rektorer ofta består förutom av en före detta rektor och av det 
man kallar för en beteendevetare ger en beredskap för att ta tag i sådana personliga frågor. 
Närmare bestämt är beteendevetaren psykolog, socialpsykolog eller psykoterapeut, vilket ock-
så ger en möjlighet att ta upp frågor om gruppdynamik och personliga relationer i kollektiva 
situationer. Man är dock tydlig med att det inte är terapi man sysslar med.  

Visar det sig att det tangerar en personlig kris av något slag, då får vi hjälpa den här rektorn att 
komma till en terapeut. (…) När man kommer till någon slags terapeutisk nivå, då är det inte vi 
längre. (Text 1:187-190)  

 
Pedagogik i svensk skola har under lång tid lutat sig mot just det som mer allmänt kategorise-
ras som beteendevetenskap. Frågan är om denna slagsida kan komma att användas på ett nytt 
sätt, när frågor om värden och etik kommer in i skolan. Kan svaren på sådana frågor sökas 
från olika former av beteendevetenskap, om man upplever att dessa svar inte går att finna 
inom pedagogiken? Eller kan pedagogiken komma att få andra slagsidor i ett sökande efter 
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svar, som den mot teologi som tidigare nämnts? Eller kan pedagogiken som egen disciplin 
erbjuda svar också när de som är verksamma inom skolan söker ett personligt svar på me-
ningen med uppdraget?  

Situationen 
 
Løgstrup skriver att det är i vårt förhållande till den andra människan ”som den enskildes för-
hållande till Gud avgörs” (s. 38), det förhållande där ”det etiska kravet” ställs. Det som enligt 
honom försätter en människa inför ett etiskt avgörande är att ”den situation hon befinner sig i 
kräver något alldeles bestämt av henne” (s. 179). Det är en uppmaning eller en utmaning som 
antingen uttalas av en annan människa eller som ligger i själva situationen. Man står i den, 
vare sig man vill eller inte ”- enbart i kraft av sin sysselsättning eller sitt ämbete” (s. 181). 
Vidare menar han, är det ”i förståelsen och formuleringen av vår egen existens sammanhang, 
motsägelser och konflikter” som vi kan förstå meningen med det krav som riktas mot oss (s. 
40).  
 
Detta leder oss till frågan vilka de sammanhang, motsägelser och konflikter är som präglar 
rektorers vardagsarbete och som kan leda till en förståelse av det etiska krav som de ställs 
inför. I utbildningen pågår kontinuerligt en sådan formulering. Syftet är att förstå rektors upp-
drag och tillsammans reflektera över och öva sig i ’goda’ sätt att förhålla sig. Hur bör rektor 
förhålla sig till de personer som hon/han möter i egenskap av rektor för att uppfylla etiska 
krav?  
 
Dock måste vi först konstatera att de jämförelsevis enkla situationer, där jag som människa 
har att förhålla mig till en annan människa, som Løgstrup i huvudsak beskriver är mer kom-
plicerade i rektorernas fall. Vi kan se att den situation som de befinner sig i skiljer sig i tre 
avseenden från den som han beskriver. För det första ingår rektor och lärare i en hierarki, där 
villkoren för etiska avgöranden skiljer sig beroende på om de krav som de ställs inför kommer 
uppifrån eller nedifrån hierarkin. För det andra befinner sig rektorer och lärare ofta i en kol-
lektiv situation, när de avkrävs etiska avgöranden. Slutligen har rektorer att ta hänsyn till två 
olika grupper, dels lärare, dels elever, med delvis olika krav och behov.  

Hierarkin 
 
Den första skillnaden jämfört med Løgstrups beskrivning av situationen är att det statliga 
uppdraget har placerat rektor liksom lärare i en hierarkisk situation. De har att förhålla sig till 
varandra och dessutom uppåt till det statliga uppdraget liksom till beslutsfattare på kommunal 
nivå. Dessutom måste de var för sig och tillsammans förhålla sig till elever och föräldrar. I 
dessa skilda relationer kommer det etiska kravet förmodligen att ges olika innehåll. 
 
Hos Løgstrup kan vi finna en kommentar även till sådana situationer. Som jag redan nämnt 
ställer han det etiska kravet över kyrkan som institution. Likaså menar han att detta etiska 
krav är radikalt i den meningen att det är överordnat också de sociala ordningar som vi ingår i. 
Om vi befinner oss i en situation, där institutionens krav står i konflikt till etikens, är det eti-
kens krav vi bör hörsamma. 
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I intervjuerna finner vi beskrivningar av sådana dilemman. När det gäller rektors förhållande 
till beslutsfattare på högre nivå, särskilt på kommunal nivå, kan vi konstatera att det beskrivs 
av rektorsutbildarna som ”ett moraliskt dilemma” (text 5:27). Detta dilemma handlar om kra-
vet att fullfölja det statliga uppdraget genom att hävda skolans behov av resurser i de ekono-
miska prioriteringar som sker på kommunal nivå. Rektorer ställs inför kravet att förmå ”ut-
trycka pedagogiken i ekonomi” (text 5:61-62). Samtidigt betonas i utbildningen att det statliga 
uppdraget är överordnat det kommunala. 

Jag tycker också att utbildningen skall göra rektor medveten om problematiken att jobba med ett 
statligt och kommunalt uppdrag, där det statliga uppdraget faktiskt är överordnat eftersom det är 
en lag. (Text 3:139)  

 
I detta dilemma ingår också att som rektor fråga sig om man kan ”leda den verksamhet som 
förefaller omöjlig ur ekonomisk synpunkt” (text 5:55-56). I utbildningen återkommer rektorer 
till frågan om det finns en gräns för, när besparingar i verksamheten bör leda till att man kli-
ver av sin uppgift. Här handlar dilemmat om rektors ämbetsmannaetik, ansvaret att inte bara 
hålla budget, utan också försvara verksamheten utifrån sin professionella kunskap och försva-
ra demokratin utifrån en väktarroll (Lundquist 1998:72f. och 126f.). Frågan är då i vilken 
riktning, uppåt eller nedåt, som ”det etiska kravet” är strängast. En utbildare formulerar situa-
tionen på följande sätt: 

Det kan ju vara som exempel då att en rektor har en fråga som berör hennes eller hans förhål-
lande till en överordnad chef. Då har man ju en konfliktdimension där som handlar om lojalitet 
uppåt respektive trohet emot (…) eget samvete, eller trohet mot läroplanen. (Text 3:55) 

 
Det som för rektorer är krav uppifrån är således inte enhetligt. De närmast överordnade är 
representanter för kommuner som idag står för skolans ekonomiska medel och som därför blir 
till motpoler i sådana etiska dilemman. Högst upp i denna hierarki befinner sig staten som ger 
kommunerna ansvaret för grundskolan och formulerar detta uppdrag i en läroplan. Men det är 
rektorer och lärare mer än kommunens representanter som har att förhålla sig till det som där 
formuleras. När det etiska kravet aktualiseras i relationen nedåt, som i detta citat, kommer 
frågan om samvetet tas upp. Och där har rektors ”samvete” stöd i det uppdrag som staten ger i 
läroplanen. Samma utbildare talar om uppgiften  

att försöka i allt som sägs ta fram ett uppdragsperspektiv, rektors uppdrag i läroplan och skollag 
som kan vara en ledstjärna (text 3:62). 

 
I detta uppdrag ”ligger väldigt tydliga krav på att eleven skall vara i centrum, att rektor skall 
vara garant för elevers likvärdiga skolgång” (text 3:142). Den hierarkiska situationen sätter 
därmed elevers rättigheter i första rummet. Den situation som beskrivs innehåller en sam-
stämmighet mellan den högsta nivån i hierarkin och det som är den lägsta, uttryckt som ele-
vers rättigheter. Där skulle svar på det etiska kravet kunna sökas, när det gäller elever. Dock 
kvarstår för rektorer svårigheten att motsvara etiska krav, när elever ställs mot lärare med 
motstridiga intressen och anspråk på etiskt bemötande, något som vi återkommer till. 

Kollektiven 
 
Den andra skillnaden jämfört med Løgstrup är att just att det i skolan handlar om kollektiv 
och om situationer som präglas av att rektor liksom lärare måste förhålla sig till flera personer 
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i en och samma situation. Även om förhållandet till den enskilda andra är en del i rektors och 
lärares förhållningssätt till flera andra i den kollektiva situationen, kan denna situation inte 
reduceras till en beskrivning av etiska ställningstaganden i mitt eller ditt förhållande till en 
annan människa. 
 
Det kan handla om rektors förhållanden till lärare och annan personal. 

När det är ett stort dilemma för rektorer, handlar det ofta om lärare eller personal. Hur de i per-
sonalgruppen förhåller sig till varandra, om inte de uppträder etiskt mot varandra. (Text 5:362) 

 
I situationer som gäller sådana etiska dilemman arbetar man i utbildningen för att rektor skall 
få verktyg att analysera sådana etiska dilemman, något som exemplifieras senare. Men all-
mänt betonas i utbildningen att sådana konflikter både kan föregripas och lösas om rektor 
tydliggör sitt ledarskap. Här betonas alla de tre delar av ledarskapet som tidigare nämnts, det 
demokratiska, lärande och kommunikativa. I detta ledarskap ingår inte bara att lösa konflikter 
i personalgrupper, utan också att förmå all sin personal att ta sin del av ansvaret för skolans 
hela verksamhet.  

… inte bara se sin lilla del, utan också se att man är en del i ett sammanhang och hur skolan som 
organisation fungerar. Därför att om lärare får en förståelse för skolan som organisation, så blir 
det också mycket lättare för rektor att leda lärarna. (Text 5:99) 

 
För rektor handlar det om att få kollektivet lärare att se sig själva som ”medarbetare i ett stort 
sammanhang” (text 5:102). Där menar man att många rektorer har två bilder av en bra lärare 
som inte går att förena. Å ena sidan arbetar de mot en idealbild, enligt vilken alla lärare 
gemensamt skall arbeta för skolans utveckling, å andra sidan kan de ”med beundran tala om 
en skicklig lärare, en som kan trollbinda sin lilla grupp” (text 5:113). Det kan lätt leda till att 
om ”du är riktigt duktig och ingen klagar, så kan du stänga in dig och då sköter du ditt” (text 
5:116).  

Då har rektor svårt att komma åt det här. Kanske för att rektor inte är tillräckligt övertygad om 
att det gäller att komma åt det där, utan fortfarande tycker att det är en bra verksamhet. (Text 
5:117) 

 
Detta kan lätt leda till att rektor accepterar ”balkaniseringen på skolan”, vilket kan leda till att: 

på sikt, när det gäller utvecklingskunnande, en del lärare är väldigt framåt och ser helheten, me-
dan andra ligger kanske på sista vagnen på tåget och man kan inte få med alla samtidigt (text 
5:122). 

 
När man i rektorsutbildningen reflekterar över visioner, ger man också utrymme för rektor att 
formulera idealbilden av det ”effektiva lärarskapet”. Man får utrymme för att fundera över hur 
man kan sträva mot denna bild, även ”när jag har den här spretiga lärargruppen hos mig” (text 
5:124).  
 
När det gäller att förhålla sig till elever i en kollektiv situation, ställs i första hand lärare i 
andra hand rektorer delvis inför andra dilemman.  

… man ser att man hamnar i vissa situationer, när man ser vissa saker, men man kan inte ta upp 
det i kollektivet (text 6:93).  
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Det kan t.ex. handla om hur man tillrättavisar en enskild elev.  

Det finns ett dilemma (…) och hur hantera detta i ett kollektiv. För vad skickar det för signaler 
till resten av klassen. (Om läraren inte säger till, min anm). Man kan ju inte ta upp det i klass-
rummet, mitt i det här. Du vet ju inte vad det är. Det kan vara något som kräver en relation bara 
mellan dig och läraren. (Text 6:91) 

 
Man menar således att det kan finnas kollektiva situationer som måste omvandlas till ett ”Jag-
Du-förhållande” (Bergem 1998:68), för att möta ”det etiska kravet”. Exemplet ovan gäller en 
klassrumssituation, något som inte i första hand rektorer ställs inför. Dock kan de uppleva 
motsvarande dilemman i situationer som uppstår i lärarkollektivet. Eftersom rektorsutbild-
ningen handlar om att utbilda rektorer, ges större utrymme åt frågor som gäller hur rektor kan 
hantera lärarkollektivet demokratiskt än åt klassrumssituationer, där elever bör tillrättavisas. 
Ibland, menar man, kan det vara viktigt i utbildningen att påpeka att man som rektor inte bör 
vara kvar på lärarnivå, utan särskilja uppdraget som rektor från lärares uppdrag (intervju 
2003-10-28). 
 
Intervjuerna visar att de etiska avgöranden som dessa kollektiva situationer aktualiserar ofta 
handlar om omsorgsetik, dvs. att ta hand om personer i kollektivet på ett sätt som uppfyller 
det etiska kravet. Detta framgår också senare av de fall som rektorer tar upp i handledningen. 
Men den kollektiva situationen kan också handla om etik i lärandet. Där är rektors uppgift att 
skapa situationer som främjar lärandet i kollektivet. Dessa rektors ambitioner att ”demokrati-
sera lärsituationerna” (text 4:318) kan mötas av de svårigheter som följer av bristande resur-
ser. 

Många rektorer sitter ju i den sitsen att de på grund av personalbrist, resurser överhuvudtaget, 
inte kan föra fram en sådan här idealisk lärandesituation i sina diskussioner med lärare. För har 
man 35 stycken i ett klassrum så är det inte så himla lätt att arbeta så här. Men då får man ändå 
hitta metoder att utnyttja det system som man ändå har. (Text 4:319) 
 

Man menar att lärare ofta för fram att resurserna är så dåliga att man som lärare inte har tid 
med ”det här demokratiska, dialogiska förhållningssättet” (text 3:131) till sina elever.  

Det får du som rektor ofta höra, att jag har inte tid med detta. Men den tid du har, vad gör du 
med den? Vad är det du har tid för inom ramen för ditt lärarskap? Om då läraren säger att jag 
har tid att hinna med kursen, det återkommer ju i en eller annan form, då måste man börja pro-
blematisera hur det läraren säger sig ha tid med ställer sig i förhållande till skolans uppdrag. 
(Text 3:132-3) 

 
Man menar att även om rektor inte direkt befinner sig i klassrummet och inte heller har sam-
ma uppdrag som lärare, ligger det i uppgiften som rektor att  

inte bara svara emot artikulerade krav, utan faktiskt ge sig tid att gå in i sådana här utmanande 
dialoger, där lärarna tvingas själva lägga nya perspektiv på det de säger (text 3:133). 

 
Det handlar således om rektors pedagogiska ansvar. Genom att inspirera till dialoger om lä-
randet, förväntas rektor kunna påverka det som sker i klassrummet. I sådana samtal aktualise-
ras den etik i lärandet som jag tidigare kategoriserat som lyssnandet, respekten och utmaning-
en. 
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Dubbla hänsyn 
 
Ytterligare en komplikation är att rektor har att förhålla sig till lärare å ena sidan och elever å 
den andra i allehanda situationer som kräver etiska avgöranden. Denna komplikation kan för-
sätta rektor i ett dilemma som inte har en entydig lösning. 

… sådana här dilemmasituationer rör ju konflikter mellan personal och elever som hamnar på 
rektors bord, där rektor har en kollegial förpliktelse gentemot läraren och en läroplansbetingad 
plikt att stå på elevens sida (text 3:56). 

 
Det som ytterligare kan försvåra rektors agerande är att detta inte alltid får stöd i kollegiet. 
Det handlar om att andra lärare 

inte ställer upp på att hävda elevernas intressen, när detta går emot det här kollegiala. Man håller 
varandra om ryggen. (…) Ett exempel kan vara om någon lärare kränker en elev, så beter sig lä-
rarna ofta så att de låtsas som att de inte ser det. (Text 5:366 och 370) 

 
Om vi fullföljer ett resonemang som är parallellt till Løgstrups, borde det krav som följer av 
värdegrunden i uppdraget och som gäller elevers rättigheter väga tyngre än den kollegiala 
förpliktelsen lärare har gentemot varandra och rektor mot lärare. Men, menar man, det kan bli 
precis tvärtom, något som också Colnerud visar i sin studie av etik i läraryrket (1995:169). 

Det kom ju fram i rollspel som alla våra rektorer deltog i att, när det blir riktigt krisartat, så 
glömmer man eleverna. I konflikter är det personalen som man lägger mest möda på, dem man 
koncentrerar sig på. (…) När personalen tar över det här så pass mycket och intar rummet så 
pass mycket, så glömmer man barnen. (Text 6:360)  

 
Där kan rektor ensam ställas mot hela kollegiet. 

Att rektor då går på någon i personalen som har gjort något dumt mot elever eller föräldrar, att 
ta i den situationen, det är svårt. (…) Det är ju ett dilemma för rektor, både hur rektor själv skall 
bete sig mot lärare, men också hur rektor skall få andra lärare att stå upp för vad de faktiskt 
tycker gentemot dem. (Text 5:367 och 371)  
 

Lösningen menar man är att ”sätta en ny norm i gruppen”, så att det blir ”någon sorts yrkes-
etik” (text 5:375.)  

… Ungefär som man har, när man skall anmäla barnmisshandel. Så att det blir tydligt att det är 
mitt absoluta uppdrag att reagera i sådana här situationer, så att jag inte slår på den här andra 
varningslampan… (text 5:376-7). 

 
Den lampan varnar för ”kaos i kollegiet”, där rektor har att väga hänsyn mot eleverna mot det 
hon/han kan uppfatta som att hela verksamheten riskerar att saboteras. 

Kan man överhuvudtaget klara det? Kan man gå in där, utan att det blir kaos i kollegiet? (Text 
5:373) 

 
Utifrån intervjuerna med rektorsutbildarna förefaller rektors förhållande till personalen vara 
det som framför allt ges ett konkret innehåll i de fall som tas upp i handledningen. Samtidigt 
är den uttalade ambitionen hos utbildarna att det är eleverna som skall gynnas av att rektor 
faktiskt deltar i utbildningen. Detta gäller också etiska avgöranden. Därmed är det det etiska 
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förhållningssättet gentemot elever som åtminstone för utbildarna själva är den underförstådda 
bakgrunden till det som faktiskt sägs. I intervjuerna påtalas denna bakgrund som det yttersta 
syftet med rektorsutbildningen. Som t.ex. 

Det är det som driver en. Det är en drivkraft, för vi jobbar ju alla för barnen. Det är ju det det 
handlar om. Sedan är det olika länkar på vägen. Då tänker jag så här, om jag kan jobba som ut-
bildare med rektorerna på ett sätt som jag tycker främjar lärandet, kan jag tänka mig att de i sin 
tur jobbar med sina lärare, för de är ju deras elever, i sitt fortbildningsarbete på ett sådant sätt att 
det främjar lärandet. De här lärarna jobbar sedan med Putte och då finns det en länk, någon 
slags parallell process mellan vad som händer hos oss och det som händer Putte där ute. Det är 
vårt bidrag till det som händer där. Det är en drivkraft för mig. För annars så blir det ganska 
meningslöst, om man inte kände att det där, det kommer att gagna eleverna. (Text 1:110-113)  

 
Här beskrivs rektorsutbildningens förmodade effekt på den undervisning elever får. Men även 
om man är klar över att utbildningen syftar till att ”det skall hända något med rektor och det 
skall hända något med rektors skola under utbildningen” (text 1:6), kan det sista ledet vara 
svårt att nå.  

Så vi jobbar väldigt intensivt och vi har lyckats väldigt bra med att det händer något med rektor. 
Men vi själva har inte varit riktigt nöjda. Det måste hända mer i skolan. Den är kraften som rek-
torerna säger sig ha fått, den måste också ge ett resultat ute i verksamheten. Därför har vi inrik-
tat oss mer på att de under utbildningen skall ha det vi kallar för ett kraftfullt utvecklingsprojekt. 
Det är alltså ett utvecklingsprojekt som skall komma eleverna till godo. (Min kursivering. Text 
1:7) 

 
Att rektorer under utbildningen arbetar med avgränsade utvecklingsprojekt, där de själva väl-
jer inriktning nämns också av andra utbildare. Sådana mer specifika inriktningar kan vara 
elev- och föräldrainflytande, jämställdhet och flickors socialisering, integration mellan elever 
med svenskt och annat etniskt ursprung, eller integration förskola, skola och fritidshem. Men 
sådana projekt kan också ha en mer allmän inriktning, som t.ex. lokala arbetsplaner. Syftet är 
inte att allt skall hinnas med under utbildningen, utan att rektorerna ser kopplingen mellan det 
som de själva gör och vad som händer med eleverna. Att de inser att ”det enda som räknas av 
det du gör det är det som kommer eleverna till del” (text 1:11). 
 
Min slutsats utifrån dessa resonemang är att det etiska kravet bör gälla både i rektors förhål-
lande till eleven och till läraren. Dessutom går det också här att skilja på omsorgsetik och etik 
i lärandet. När det gäller den förra finns, som vi senare skall se, inga entydiga regler för hur 
detta krav kan uppfyllas. När det däremot gäller etik i lärandet, har jag tidigare särskilt för vad 
som utifrån intervjuerna kan sägas karaktärisera denna etik. Dessutom framgår att man i rek-
torsutbildningen återkommande talar om parallellprocesser för att förklara den koppling till 
elever som man säger sig eftersträva. Genom att i sin egen utbildning tillämpa ett etiskt för-
hållningssätt, kan detta bli till en modell för rektors förhållande till lärare och i ett andra led 
lärares förhållanden till elever, något som redan framgått i citatet ovan (text 1:110-113).  

 
Syftet är att alla som arbetar i skolan tar till sig ett lärande förhållningssätt som i olika led 
sedan används för att hitta lösningar på problem. 

Vi försöker få rektor att tillägna sig ett sätt där sådana här problem kan lösas i dialoger i stället. 
De som kommer och frågar kan kanske hitta egna lösningar på problemen och ta med sig ett 
förhållningssätt utåt som naturligtvis är tillämpbart på eleverna. (3:67).  
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Att förmedla ett sådant förhållningssätt ingår i rektors ledarskap. 

Det handlar ju om att utveckla en kompetens hos sin personal. Det är ju ledarens uppgift att lära 
personalen, att leda personalens lärande. Då är det här ett sätt att bidra till personalens lärande. 
(Text 3:74) 
 

I utbildningen får rektorer verktyg att tydliggöra sitt ledarskap. Som redan framgått förmedlar 
utbildningen det demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskapet som i intervjuerna 
ofta sammanfattas som DLK. I de beskrivningar av detta ledarskap som ges i intervjuerna 
framgår att det förväntas uppfylla det som jag tidigare har sammanfattat under rubriken ”eti-
ken i lärandet”.  

Tvånget  
 
Løgstrup tar upp att människan ofta ställs inför kravet på ett etiskt avgörande, där detta krav 
innebär en tvångssituation och där hon dessutom ofta har mycket liten tidsfrist. Han menar att 
varje ”äkta beslut har (…) sin mognadstid”, men ofta fattas ”i blindo” på grund av denna tids-
press, ”trots att det är hela livet som avgörs” (s.180).  
 
I rektorsutbildningen påtalas ständigt den tidspress som rektorer känner i sitt vardagsarbete, 
en tidspress som liknas vid en ”vardagskarusell” (text 5:121). Samtidigt påtalas också att de 
beslut som rektorer och lärare fattar i sin yrkesutövning kan avgöra en enskild elevs framtid.  

En rektor i vardagen får ju otroligt många frågor. Och de flesta som kommer med en fråga till 
rektor vill ju ha problemet löst. Det är väldigt lätt hänt att rektor samlar på sig sådant här. Det 
blir en service rektor – quick fix. Det är ju mindre utvecklande för personalen och för organisa-
tionen och det kan vara fullständigt förödande för rektors egen arbetssituation. (Text 3:66) 
 

Ett första steg i beredskap att hantera etiska frågor blir därför att kunna välja vad man använ-
der sin tid till, ett steg som utbildningen vill hjälpa rektorer att ta.  

… skolan är full av brandkårsuttryckningar, dagen är splittrad och få får göra det som de har 
tänkt sig under en dag. Men nu när de får utbildning (…) blir de själva väldigt medvetna om hur 
situationsstyrda de är. Då får de reflektera över vad de kan göra för att inte ha det så. (Text 2:64 
och 69) 

 
I den medvetna prioritering av de uppgifter som rektor anser sig ha tid för ingår också att 
granska sina egna motiv.  

Men ibland är ju det administrativa en sköld emot det svårare uppdraget att gå in i närkamp i 
demokratiska möten med personalen (text 3:137).  

 
Frågan är om man som rektor med hänvisning till tidsbrist värjer sig för de svåra frågor som 
handlar om skolans långsiktiga utveckling. Däremot, när det gäller de etiska avgörandena, kan 
bristen på tid i stället leda till dåliga beslut. Det kan också leda till att beslut som borde ha 
fattats aldrig kommer till stånd. Den ideala situationen är naturligtvis att rektor både har tid att 
komma fram till ett beslut som är etiskt rätt och avstår från frestelsen att försöka komma un-
dan ett svårt beslut. 
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Båda dessa alternativ tas upp av Løgstrup. För det första ställer han frågan vad ”som gör 
mången kortfristig avgörelse självklar” (s. 181). Det handlar om själslig mognad, menar han, 
där människans även under tidspress lyckas motsvara det etiska kravet. I rektorsutbildningen 
ingår en strävan att träna rektorer till att uppnå något motsvarande en sådan själslig mognad. 
Det görs genom att beslut som aktualiserar detta krav ständigt konfronteras med uppdraget. 
Rektorer förväntas ständigt påminna sig om det svar som i uppdraget ges på frågan: ”Vad är 
vi här för?” Det svaret måste vara: ”Vi är här för eleverna.”  
 
Detta svar förväntas ge ledning för etiska avgöranden. Samtidigt bör frågan nyanseras med 
hjälp av en följdfråga: ”Vilka elever är vi här för?” Elevkollektivet är inte enhetligt och rektor 
får aldrig acceptera att ”sälja ut de svaga” i situationer som innebär intressekonflikter i olika 
konstellationer, något som bör ”penetreras i rektorsutbildningen” (intervju 2003-10-28). Som 
vi skall se är en viktig del i utbildningen att förmedla en modell som stöd för att analysera 
varjehanda etiska dilemman som kan uppstå i sådana situationer och för att fatta beslut som 
uppfyller etiska krav. Detta gör man i analysen av de fall som rektorer har med sig till hand-
ledning, något som vi återkommer till senare.  
 
För det andra ägnar Løgstrup tid till att beskriva den frestelse som människan kan uppleva, 
frestelsen att försöka komma undan ett svårt etiskt avgörande. Han menar att varje människa 
måste bekämpa det hyckleri som hon hemfaller till, när hon kamouflerar sitt svek mot det 
etiska kravet genom att beskriva det som en pliktkollision. Det kan vara så att hon mycket väl 
vet vad hon bör göra, men inte vill göra det därför att det har så många obehagliga konse-
kvenser. Den ”inre strid” som hon erfar handlar då om ”att tänka sig till och utmåla för sig 
alla de obehagliga konsekvenser som det för med sig att göra det rätta”. Kan hon sedan bland 
dessa konsekvenser hitta någon som ”inte bara är obehaglig, utan som också är betänklig ur 
etisk synpunkt”, då kan hon ”med gott samvete låta blir att göra det rätta” (s. 182). Genom att 
få ”plikt att stå emot plikt” kan hon välja den bekväma lösningen och för sig själv försvara 
den som etiskt lika god som den lösning som hon från början visste var den rätta. 
 
Här är Løgstrup mycket kategorisk och menar att man omedvetet ”lägger sakerna till rätta för 
sig”(…), ”så att lögnen och självbedrägeriet här är normaltillstånden och ärligheten och upp-
riktigheten en prestation” (s. 184). 
 
I rektorsutbildningen beskrivs etiska överväganden ofta som etiska dilemman. Man menar att 
det handlar om situationer, där olika handlingsalternativ står mot varandra, och där inget av 
dem framstår som det enda rätta. De fall som man diskuterar i handledningen illustrerar att det 
ofta inte finns något alternativ som är entydigt rätt. 

Om det var så enkelt att det här är rätt, när man kommer fram till någonting, så hade vi ju inte 
det här problemet – att vi måste hålla på och diskutera det här i all oändlighet (text 6:334).  
 

Hur skall vi uppfatta det faktum att rektorsutbildningen ger rum för just sådana överväganden 
som Løgstrup menar handlar om att komma undan svåra etiska avgöranden. De fall som pre-
senteras av rektorerna och diskuteras i handledningen handlar ofta just om att väga för- och 
nackdelar av olika handlingsalternativ. Frågan är om detta tjänar ett annat syfte än just det 
som Løgstrup kallar att kamouflera ett svek. Finns det i skolans värld någon etisk riktpunkt 
som kan ge samma kategoriska svar på vad som är det rätta, någon riktpunkt som motsvarar 
den som Løgstrup använder i sina resonemang, där han har en berättelse från bibeln som rät-
tesnöre. Eller är de fall som rektorer tar med sig till rektorsutbildningen för att diskutera med 
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utbildare och kollegor i stället exempel på det han kallar ett ”intresse för bevekelsegrunder” 
som är ”förlamande för handlingen” (s. 185).  
 
Samtidigt framgår av intervjuerna att presentationen av olika fall och diskussionerna om hur 
man etiskt kan förhålla sig i olika beslutssituationer inte bara handlar om att ta fram för- och 
nackdelar med olika beslutsalternativ. Än viktigare är att söka ”förstå en situation och sig 
själva i den situationen” (intervju 2003-10-28). Analysen handlar om att avgränsa problem i 
fallet och definiera de olika relationer till andra människor som är relevanta för att komma 
fram till beslut. Från rektorernas sida finns ”i de flesta fall ett klart intresse för att få vägled-
ning” i ett beslut, men från utbildarnas sida handlar det mer om att ”nå etisk mognad” (inter-
vju 2003-10-13). En sådan strävan finns också många böcker i etik, där olika modeller för 
etiska övningar presenteras (Nash 2002). Vi kan här också relatera till Nussbaums beskrivning 
av den aristoteliska etiken, där det som eftersträvas är ”praktisk vishet” (1995:59f).  
 
I ett större samhälleligt sammanhang blir Nussbaums argumentation i aristotelisk anda ett 
ifrågasättande av det rationella tänkandets antagande om att den mänskliga tillvarons oförut-
sägbarhet, osäkerhet och konfliktfylldhet kan planeras bort. Inte heller kan regler utformas för 
att styra i varje situation som kräver ett etiskt avgörande, och där två eller fler etiska krav kan 
vara likvärdiga. Om det etiska övervägandet och beslutet i praktiken således sällan är enkelt, 
utan i stället ”stökigt, vankelmodigt, mångskiftat och ovisst” (Zivkovic 1995:11), bör bedöm-
ningen av det enskilda fallet gå före givna regler och generella procedurer. Det omöjliga i 
ambitionen att hitta en entydig etisk kod för skolans komplexa verklighet konstateras också av 
Buzzelli & Johnston (2000:11).  
 
Inför tvånget att fatta ett beslut, även när inget av de alternativ som kan väljas är entydigt gott, 
är ”praktisk vishet” den aristoteliska etikens svar. Enligt Nussbaum, ger denna vishet en för-
måga att ”förhålla sig till situationen som komplex helhet” (1995:64). Här finns en teoretisk 
parallellitet till rektorsutbildningens strävan efter att uppnå ett etiskt förhållningssätt som går 
utöver de enskilda fallen. Vi kan också relatera denna diskussion till mer konkreta beskriv-
ningar av vad som utgör professionalitet i lärandet. Så t.ex. skriver Sockett (1993:62) om 
”practical wisdom” som en av de fem värden som är ”essential to the complex process tea-
ching is”, något som vi återkommer till senare. I sin praktiska tillämpning motsvarar denna 
vishet det som vi tidigare kallat förtrogenhetskunskap (s. 7).  
 
Samtidigt kan det inte uteslutas att de diskussioner som förs i rektorsutbildningens handled-
ningsmoment, liksom de diskussioner som rektorer får beredskap att föra inför egna etiska 
avgöranden, i något fall handlar om flykt från ett etiskt avgörande som uppfattas som obe-
kvämt. Å andra sidan har vi redan kunnat konstatera att det statliga uppdraget och värdegrun-
den innehåller krav som i vissa situationer kan upplevas som motstridiga. Vi har dessutom 
kunnat konstatera att de situationer, där rektorer avkrävs etiska avgöranden, i flera avseenden 
är mer komplicerade än de förhållanden som Løgstrup i huvudsak beskriver och som han 
bygger sina resonemang på. Trots dessa komplikationer kan vi från dessa hans resonemang ta 
med oss en medvetenhet om att ett överdrivet ”intresse för bevekelsegrunder” kan dölja en 
ovilja att fatta ett beslut som man egentligen vet etiskt är det enda rätta.  
 
Samtidigt kan vi anta att de diskussioner som förs i rektorsutbildningen endast har en indirekt 
påverkan på handlingen. Utbildningen är inte handlingens arena. I stället kan den avskildhet 
från vardagens krav på handling som rektorsutbildningen erbjuder möjligen leda till den hän-
givenhet för det etiska kravet som Løgstrup efterlyser, eller till den praktiska vishet som 
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Nussbaum talar om. Att göra det som i varje situation är det rätta kan möjligen bli ett lika 
självklart val som det som det dessa båda författare beskriver, när rektorer i utbildningen åter-
kommande övar sig i att analysera etiska problem. Att de i utbildningen påminns om de etiska 
krav som uppdraget ställer bör ge rektorer mer kunskap för att hantera etiska avgöranden, ett 
antagande som får motivera dessa inslag i utbildningen.  

Handlandet 
 
Enligt Løgstrup är det ”situationens utmaning och sakens storhet” (s. 190) som kräver hand-
lingar som uppfyller det etiska kravet. Onekligen kan vi tala om ”sakens storhet”, när vi 
granskar det uppdrag som ålagts rektorer och lärare, nämligen att ta ansvar för den uppväxan-
de generationens lärande. Vi kan också tala om ”situationens utmaning”. Som vi sett är det 
just i den situation som rektorer och lärare befinner sig i sitt vardagliga arbete som de ställs 
inför det Løgstrup kallar ”det etiska kravet”. Även om vi kan tala om situationer som är 
många och skiftande, är detta krav ständigt närvarande i varje personlig relation i skolan, där 
den avgörande slutpunkten finns i de vuxnas förhållningssätt till eleverna. 
 
Också i sin diskussion av handlandet, pekar Løgstrup på risken för att överväganden av ens 
motiv för handlandet kan bli till ett hinder för att handla. I stället måste man glömma sitt för-
hållande till dem. Hans slutsats är (s. 185-186): 

Till en krävd handling kommer det bara, om jag glömmer hur jag förhåller mig till kravet för att 
endast gå upp i vad kravet går ut på, och vad den livsförståelse går ut på som den innefattar. 

 
Det etiska avgörandet ligger i den gärning som skall utföras. Att inte utföra den, eller att göra 
”något annat, tredje eller fjärde” är ett svek (186): 

Avgörelsen består alltså, etiskt uppfattad, av att den enskildes hållning, karaktär, livskänsla, 
livssyn eller vad det nu kan vara, blir gripen för att spärras in i den mycket bestämda gärning 
som den enskilde vet att han bör göra.  

 
Vi kan föra Løgstrups resonemang vidare till de teorier som ”praktisk klokhet” som bl.a. ut-
vecklats av Silfverberg (1999:98). Hon talar om en omedelbarhet i handlingen, där ett etiskt 
förhållningssätt i någon mån har automatiserats. Detta gäller mer i professioner, där praktiken 
lärs in genom att delta i en pågående verksamhet, utan att principer för handlandet formuleras 
i abstrakta termer. 
 
När det gäller rektorer och deras uppdrag, kan vi också dra paralleller till ”ämbetsmannaetik” 
(Lundqvist 1998:92f.), där rektor står som garant för det statliga uppdraget. Visserligen kan 
man inte från detta uppdrag få direkt vägledning för handlandet i varje situation, men hänvis-
ningen till detta uppdrag blir till en påminnelse om den samhälleliga helhet som skolan ingår 
i.  
 
Varken i rektorsutbildningen eller på andra arenor kan man således utgå ifrån att man kan veta 
vad som bör göras. Det Løgstrup påminner oss om här är att det är handlandet som är målet 
för den formulering av etiska problem som man arbetar med där och i andra sammanhang. 
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Ja, formulera, men också agera. Ja, värden och etik, det är mycket om förhållningssätt, men det 
är ju där någonstans som en etik blir synlig, i det jag gör. Ibland kan man säga saker som sedan 
inte syns. En väldigt viktig uppgift som vi har (…) är att gå igenom vad värdegrund egentligen 
är. Nästa fråga är hur värdegrunden synliggörs i mitt ledarskap. (Text 1:178-181) 

 
Man menar vidare att utbildningen som helhet är riktad in på att rektorer tillämpar det som de 
får med sig från utbildningstillfällena.  

Det är nödvändigt att man skall få tillämpa det man har gjort. Den tillämpningen går sedan vida-
re till ett erfarenhetsutbyte (i rektorsutbildningen, min anm.) och sedan reflektion – den kedjan 
runt. Det är hörnstenen i vårt lärande. (Text 1:103) 

 
Man menar t.o.m. att det är just detta som rektorsutbildningen är bra på. 

Det är ju vår kompetens egentligen, att se till att det som tas upp, att bearbeta det så att det blir 
så nära handlingsberedskap som möjligt. Reflektion och handling… (Text 5:315) 

 
Det gäller också många av de fall som diskuteras i handledningen, nämligen dem som rektorer 
själva tar med sig och som handlar om etiska avgöranden som rektor vid just det tillfället står 
inför.  
 
Samtidigt arbetar man i utbildningen med att försöka avgränsa det som rektor själv måste han-
tera och det som hon/han kan överlåta åt sina medarbetare. 

Elevproblematik som kommer till rektor, det måste rektor hantera. Men vi försöker nog att säga 
att rektor inte kan vara med överallt. En rektor måste arbeta för elevernas bästa, men det är ge-
nom att arbeta genom lärarna, eller med lärarna. (Text 2:165) 

 
Det medel man i rektorsutbildningen använder för att nå ända fram till eleverna är de paral-
lellprocesser som man försöker åstadkomma och som beskrivits tidigare. Också i detta sam-
manhang kan det vara relevant att särskilja etik i lärandet från omsorgsetik, för att i förläng-
ningen lämna över till andra professioner att söka lösningar på de svåra omsorgsfrågor som 
idag ofta faller på rektorer och lärare.  

Ansvaret 
 
Frågan om det ansvar för ens eget handlande som det etiska kravet innebär påtalas återkom-
mande av rektorsutbildarna. Denna fråga är också slutpunkten i Løgstrups resonemang. Han 
hänvisar dessutom direkt till de befattningar som ger ett särskilt ansvar och nämner specifikt 
lärares ansvar. Således bör vi handla etiskt därför att vi alla har ”ett politiskt ansvar i demo-
kratisk mening”. Vidare ”ökar det politiska ansvaret”, när man har ”ett ämbete som ger möj-
lighet att utöva inflytande, så som lärarverksamhet faktiskt gör” (s. 190).  
 
Frågan om ansvar blir särskilt påtagligt i skolan, där eleverna är tvungna att vara och där de är 
utelämnade till lärares och rektorers handlande. Elevers beroendeställning ger lärare och rek-
torer ett alldeles särskilt ansvar för att handla etiskt gentemot dem.  

Avsikterna kan vara de allra bästa, men du har ansvar som rektor för många människor och det 
är väldigt betydelsefullt för många människor. Allra helst för de små människorna. (Text 2:145) 
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Kanske är det i skolans sammanhang lämpligare att tala om ett samhälleligt ansvar som har 
lagts på rektorer och lärare. Detta ansvar har de fått med hänvisning till deras profession. Med 
deras utbildning som grund ska de kunna axla detta ansvar. Samtidigt ger utbildningen inga 
garantier för att man handlar rätt. I stället menar man att: 

Det är de här professionerna som skall göra gott som egentligen löper den största risken att ore-
flekterat göra ont (text 2:143). 

 
Reflektion är det som rektorsutbildningen erbjuder för att undvika sådant oreflekterat ont 
handlande. Som redan framgått börjar denna reflektion i den vision för sitt ledarskap som rek-
torer får formulera i början av utbildningen och preciseras slutligen i de fall som diskuteras i 
den återkommande handledningen. Några av de fall som konkretiserar etiska ställningstagan-
den presenteras i följande avsnitt.  
 
I det samhälleliga perspektivet ingår rektorer i skolans verksamhet både genom den befattning 
som de åtagit sig att uppfylla och genom att vara samhällsmedborgare som alla vi andra. De 
kan inte avkrävas politiskt ansvar, eftersom de inte är valda, men de har i båda dessa avseen-
den ett generellt ansvar för ett demokratiskt förhållningssätt gentemot lärare och elever. Ut-
ifrån en medvetenhet om den makt som befattningen ger och om ett sådant allmänt ansvar för 
demokrati blir de etiska analyserna en väg att ta ansvar för ett handlande som uppfyller etiska 
krav.     
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Del 5. Den etiska analysen 

Som jag tidigare nämnt sker diskussioner om etiska frågor framför allt i handledningen. De 
bygger då ofta på fall som rektorer själva har med sig från sin verksamhet. Men i utbildningen 
har man också övningar i etik, där utbildarna presenterar fall att öva sig på. Syftet med båda 
dessa former för att diskutera etik är att bli uppmärksam på etiska aspekter av problem och att 
analysera dessa efter en bestämd struktur. Utgångspunkten är den som nämnts tidigare: 

Alltså utgångspunkten är ju att vi inte vet vad som är rätt och bra och dåligt i alla lägen, grän-
serna för det ena och det andra, det vet vi inte. Men det viktiga är att vi kan ha det här samtalet. 
Man diskuterar, man ventilerar alla olika tankar, möjligheter, man lyfter upp den här argumenta-
tionen för och emot, synliggör vad man kan vara ense om och oense om, att… Ja, att man lättare 
kan ta beslut. (Text 6:330-333) 

 
I dessa diskussioner förmedlar utbildarna en modell för analys av etiska problem. 

Vi har gett dem en analysmodell. (…) Den skapar en slags struktur och kanske också att man 
lugnar ned sig litet grand, man tänker efter. (Text 6:231) 

 
Modellen förmedlas genom att man diskutera fall från verksamheten, antingen sådana som 
rektorerna själva bidrar med eller sådana som utbildarna tar fram. 

Då har vi försökt att i varje case se vad är huvudproblemet. (…) De lär sig att skala av köttet 
och komma till benet. Sedan, när de har valt handlingsalternativ, så får de diskutera (…) om det 
finns ett annat alternativ som skulle kunna ha varit bättre. (Text 6:355-6) 

Etiska övningar 
 
Några exempel på fall som utbildarna presenterar för rektorerna ges i intervjuerna. Vid en av 
utbildningsorterna använder man en etisk övning som inte direkt handlar om skolans värld. 

Vi arbetar också, det har vi gjort ett antal gånger, med en rätt så tuff övning som heter hjärtby-
tet. De får i uppdrag att välja ut personer. Det är åtta personer som är beskrivna och tre av dem 
skall få ett nytt hjärta. Där får de alltså jobba i grupper och fundera över vad det är för kriterier 
som skall gälla för att hantera den här situationen. Det är en mycket överdriven situation, men vi 
anser att det är viktigt att vi har en sådan här överdriven situation för att tänka över vad det är 
för hänsyn vi tar. Är det personen eller är det samhällsnytta? (Text 2:126-7) 
 

I detta fall brukar det tydligen bli samhällsnyttan som grupperna väljer att prioritera. Dock har 
många svårt att förlika sig med en sådan lösning. 

De här som utmärker sig för medkännande, de kunde inte befria sig (…). Men hur kan man hål-
la på och tala om samhällsnytta? Hur kan man förenkla så? (Text 2:134) 
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I skolans värld kan frågan om samhällsnytta och kopplingen till en utilitaristisk tanketradition 
verka främmande. Där är det varje elevs rätt till likvärdig utbildning som måste ställas i för-
grunden och gälla utöver varje hänsyn till samhällsnytta. Därmed kan denna övning troligen 
tjäna syftet att tillämpa en modell för etisk analys. Dock har den få paralleller till de etiska 
avgöranden som i skolan gäller elever. 
 
Vid en annan utbildningsort, där man också förbereder och presenterar fall att analysera för 
rektorerna, ger man som exempel historien om Andreas. Fallet som finns publicerat i Ord-
front beskriver Andreas liv från tidig barndom till den slutpunkt ”då Andreas spårade ur ge-
nom att angripa en man med judisk bakgrund och sedan komma i kontakt med polisen” (text 
4:289). Rektorerna får i grupper diskutera vad man kunde ha gjort i olika skeden av hans liv 
för att undvika att det skulle gå så illa. Det är diskussioner som alla blir väldigt engagerade i. 
Också detta kan ses som en övning i etisk analys, dock med den bristen att de lösningar man 
kommer fram till kan förefalla självklara på den arena som rektorsutbildningen utgör. På den 
arenan saknas de intressekonflikter, resursfrågor och övriga komplikationer som karaktärise-
rar handlingens arena och där försvårar rektors beslut till förmån för Andreas. 
 
De fall som rektorerna kommer med till handledningen använder utbildarna för att relatera 
analysmodellen på den verksamhet som rektorerna själva känner till.  

De kommer på ett plan för att få hjälp med det akuta problemet. På ett annat plan för att de skall 
bidra till en utbildningssituation där de själva och andra lär sig genom ett frågande, dialogiskt 
förhållningssätt. Vi blottlägger, konkretiserar, tydliggör problemställningarna och därmed 
hjälper alla till att bearbeta problemet. Så det fungerar både som akut problemlösning och som 
utbildning på ett principiellt plan. (Text 3:58-59) 

 
Syftet är att ”skapa en struktur för hur man skall jobba” genom att ställa frågor, ”men inne-
hållet måste de ju själva stå för” (text 5:206). Genom att förmedla ett sätt att hantera problem 
vill man komma fram till 

… slutsatser av hur man kan handla. Vad är det bästa som kan hända och vad är det sämsta som 
kan hända? Man försöker blicka framåt. (Text 5:205) 

 
Den analysmodell som utbildarna förmedlar ger en struktur för att hantera det aktuella prob-
lemet, men också ett förhållningssätt inför andra svåra beslut.  

…förhållningssättet i handledarsituationerna är ju att man väntar med att värdera tills man har 
klargjort problemet, utrett problemet. Man hoppar inte på lösningar för snabbt. Det är ju ett 
förhållningssätt som kräver tid och tålamod. Det förhållningssättet är inte så vanligt på skolan, 
där man har det här, nu har vi ett problem, hur löser vi det. I stället är det någon form av anda. 
(Text 3:69-70) 

 
Det är inte nödvändigtvis så att de rektorer som presenterar fall från verksamheten upplever 
de etiska aspekterna av fallet som det som står i förgrunden. Enligt utbildarna ligger det på 
deras ansvar att under diskussionens gång göra rektorerna uppmärksamma på dessa aspekter. 

… och så benar man upp problematiken. Efter en timme ungefär så kan man gå in i en lösnings-
fas. Det är ofta i de sammanhangen som man då kan blottlägga etiska problem. Det är nästan 
alltid så att det finns något slags etiskt problem som kanske rektor inte är medveten om att man 
kan formulera det i etiska termer. Då kan man se det etiska perspektivet som en hjälp att hantera 
problemet. (Text 3:51-2) 
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I det skedet blir det tillfälle att föra fram värdegrunden i diskussionerna. 

Då får man ju se då vad grundar sig mitt handlingsalternativ på för värderingar, eftersom jag 
valde det här. Hade jag valt ett annat handlingsalternativ så hade det kanske varit bättre sett ur 
ett värdegrundsperspektiv. Vilka var det jag tog hänsyn till, och inte hänsyn till? (Text 6:358) 

 
Syftet är att en sådan koppling till värden och värderingar ska bli en självklar del för rek-
torerna, när de fattar beslut i sådana frågor. 

…försöka få dem att själva titta på bakgrunden, bevekelsegrunderna, motiven för valen. Att få 
dem att vara ärliga för värderingar, de som ligger bakom de val som du gör (text 2:32). 

 
Samtidigt är det viktigt att utbildarna inte förmedlar färdiga lösningar på sådana problem. 

… för oss som utbildare, att kunna motstå de förväntningar som finns på att få lösningar, för vi 
tror inte på att det är så man hjälper, utan det är hjälp till självhjälp det handlar om (text 5:247-
8). 

 
I stället handlar det om att skapa en medvetenhet om etiska aspekter på problem och lösning-
ar.  

Den biten som jag själv personligen tror är viktigast i det här det är att man försöker skapa en 
medvetenhet om varför man gör saker och ting, eller varför man tycker som man gör, eller var-
för man kan handla i dilemmor. (Text 6:20) 

 
Den modell för analys av etiska överväganden som utbildarna beskriver förekommer i en eller 
annan form i litteratur om etik, som t.ex. i Bergem (1998:118), Gren (2001:186f.), Orlenius 
(2001:170f.), Nash (2002:146f.) och Strike & Soltis (1992:21f.). Mitt intryck från analysen av 
intervjuerna är att utbildarna i stora drag samstämmigt talar om etik och i huvudsak säger sig 
arbeta med dessa frågor på samma eller mycket liknande sätt. Denna samstämmighet går att 
återfinna i en del litteratur om etik, både allmänt och med avseende på skolan.  

Fallen 
 
De flesta fall som kommenteras av utbildarna avser konflikter som rektor har med sin perso-
nal. Det kan t.ex. handla om lärare som inte samarbetar eller som inte uppskattas av elever 
och föräldrar. 

… en typisk sådan handledningsproblematik. Då får man kanske börja med att nyansera bilden. 
De här gamla lärarna, vad händer om du blir av med dem? Vem är det sedan som står på tur att 
vara bromskloss? Det finns alltid någon som är äldst och konservativast på skolan, hur kollegiet 
än ser ut. Hur skall du lösa lärarbristen? När det fattas 10 000 lärare, vem får du i stället? (Text 
3:98) 

 
Den lösning som antyds ovan motiveras på pragmatiska grunder. I den följande analysen är 
det i stället de etiska dimensionerna som framhävs. 
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… alltså vända på perspektivet. Det som från början har varit en fråga om hjälp att på ett bra sätt 
bli av med de här gamla stötarna, det har vi ju samtidigt ett etiskt förhållningssätt till, eller en 
etisk vinkling på hur man behandlar människor. Alltså vilka signaler ger du elever och föräldrar, 
om du svarar på deras krav att nu bli av med de här gamla stötarna. Nästa gång är det kanske 
stökiga Kalle i klassen som föräldrarna vill lyfta ut. Så hela tiden återkommer vi till sådana här 
parallella processer, i grund och botten etiska problem som man inte kan lösa så enkelt som man 
tror i första hand. (Text 3:100-102) 

 
Fallet ovan aktualiserar den etiska dimension som gäller inkludering/exkludering och som 
tidigare diskuterats. Denna dimension kommenteras också i andra intervjuer som att den kan 
gälla lärare och elev, där lärare vill bli av med någon elev i klassen. Däremot förefaller sådana 
fall inte vara vanliga i handledningssituationer. Att problem med lärare eller annan personal 
tas upp oftare än just den typen av problem med elever kan antyda att dessa senare är lättare 
att tampas med, just för att elever eventuellt har mindre att sätta emot just sådana propåer. 
 
Fall som gäller mobbning mellan elever och från lärare mot elever tas däremot upp i handled-
ning. Rektor uppmanas att uppmärksamma att också lärare kan vara mobbare, både mot var-
andra och mot elever, och att agera i sådana fall. Fall som gäller mobbning mellan elever är 
visserligen också svåra att hantera, men där finns redan mycken kunskap inom skolvärlden. 
På de flesta skolor finns mobbningsplaner. Sådana fall upplevs därmed som i någon mån av-
klarade, åtminstone när det gäller de etiska aspekterna. Ett annat också ganska välkänt pro-
blem är elever som på olika sätt visar nazistiska sympatier och där andra elever känner sig 
hotade. Sådana fall aktualiserar varje elevs rätt att skyddas mot våld. Men som vi vet är inte 
heller lösningarna på sådana problem alltid lätta att genomföra i praktiken.  
 
Fall som tas upp i handledningen kan också motivera någon form av sådan självanalys som 
kommenterats tidigare. Ett exempel är det fall som avser omplacering av en lärare, där rektor 
”jobbade otroligt mycket för att få den här personen omplacerad och att han skulle bli nöjd, 
men den här personen var inte nöjd.” Men rektor ville absolut att han skulle ”gå med flaggan i 
topp” (text 5:224). Där kan analysen utmynna i en fråga om varför rektor engagerar sig så hårt 
för något som kanske är omöjligt att uppnå. 
 
Överhuvudtaget uppmärksammar man i utbildningen att ”det blir så mycket känslor kring det 
här” (rektors konflikter med personal och elever, min anm.). Genom att använda en modell för 
att analysera problemen får rektorerna ”ett sätt att få distans till det och kunna hantera det (…) 
så att du inte blir gisslan”. (Text 6:223) Det handlar om att förhålla sig professionellt till de 
problem man har att hantera. 

Det som är det intressanta i det här (ett fall som analyseras, min anm.) är att jag måste veta om 
jag klarar av att lösa en sådan här sak som ledare. Jag måste behålla min professionalitet, inte bli 
en av dem (som är i konflikt med varandra, min anm.). (Text 6:263-4) 

 
Det handlar om att 

… knyta de här värderingsdiskussionerna till vad jag har för professionellt uppdrag, alltså vad 
det står i läroplanen. Att jag kan skilja på mig som rektor och professionell och på mig själv 
som person. (…) Som professionell har jag ett uppdrag i läroplanen som pratar om allas lika 
värde. (…) Det handlar om att jag kan agera professionellt, för jag är en myndighetsperson. 
(Text 6:274) 
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Kravet på att rektor skall vara professionell i hanteringen av etiska frågor blir till en paradox, 
när den ställs mot kravet att utifrån dig själv som person uppfylla etiska krav som jag beskri-
vit under ”den egna existensen”. Det som förenar dessa båda beskrivningar är de gemensam-
ma riktmärkena för etiska överväganden som tidigare redovisats, dvs. uppdraget och värde-
grunden. Som framgår är det dessa riktmärken som används också i handledningen.  

Det subtila  
 
Också den kommentar som tidigare redovisats om risken för att ”syssla med smygetik” och 
för att beslut bygger på omedvetna fördomar får i någon mån en illustration av de fall som 
rektorsutbildarna tar upp. Ett exempel handlar om ett fall som utbildarna presenterade för en 
grupp rektorer, där ”några homosexuella elever har gjort något” och rektor måste reagera på 
detta ”något”.  

Då började den här rektorn att prata om att han givetvis skulle sätta in ett åtgärdsprogram mot 
den villfarelsen och så… Där hade han verkligen tagit ställning. Då blev det reaktioner i grup-
pen. (…) Han var inte alls medveten om detta, men sedan i en bisats bara signalerar han att ho-
mosexualitet det är något sjukt som man måste ha åtgärdsprogram för. (Text 5:415) 

 
I detta fall skiljer sig den fördom som denne rektor visar upp så pass mycket från det som idag 
är en ’korrekt’ inställning att hans kollegor reagerar och han får veta att det förslag han lägger 
fram bygger på just en fördom mot homosexuella. 
 
Också i ett annat fall som tas upp, är den ’rätta’ inställningen förhållandevis uppenbar. 

… något som verkligen handlar om läraretik, ett handledningsärende, där rektor hade varit och 
lyssnat på en lektion på förekommen anledning. Det var många invandrarbarn i skolan och en 
väldigt störig kille, han var störig, och då så - hans pappa är torghandlare - då säger läraren: 
Skrik inte som din pappa står och skriker på torget. (Text 2:156) 

 
Här kunde rektor direkt säga till läraren att hon inte fick säga så. Men den fråga som rektor tar 
upp i handledningen är hur hon skall närma sig den här läraren för ”det är ju viktigt att stödja 
dem” (text 2:157). Där är det etiskt opassande i själva händelsen klar, men den etiska dimen-
sionen av att stödja en lärare som uttrycker sådana klart olämpliga fördomar är svårare att 
klargöra. 
 
Kan det finnas fall där fördomar är svårare att känna igen? Kan följande exempel vara ett så-
dant? 

… ofta är det integrationsproblematiken (i fall som tas upp i handledning, min anm.), t.ex. en 
manlig, ja, en pappa från Medelhavsländerna, han vill inte gå till skolan och prata om sin dotters 
problem med en kvinnlig rektor (text 4:282). 

 
Kan analysen av detta fall komma att bygga på just en sådan ännu inte medvetandegjord för-
dom och i stället ha helt andra dimensioner som kan vara etiska, men på andra grunder. I 
många Medelhavsländer har nämligen andelen kvinnliga rektorer under många decennier varit 
högre än i Sverige, troligen på grund av det där finns flickskolor. Kan resultatet av analysen 
därmed rikta in sig på att lösa ett problem som inte finns och samtidigt missa det som ur pap-
pans perspektiv är det problem som kräver en lösning?  
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Att komma undan 
 
Ett exempel på fall som rektorer har med sig kan tolkas som just ett sådant etiskt avgörande 
som Løgstrup karaktäriserar som ett svek. Kan det att rektor för fram det för diskussion i 
handledningen vara ett uttryck för att denne rektor tror sig veta vad som skulle ha varit det 
enda etiskt riktiga beslutet? Är han missnöjd med utfallet, eller är han tvärtemot glad över 
det? Ger han detta exempel för att belysa hur ett svårt fall får en bra lösning? 

Så var det en flicka som hade varit borta. Hon avbröt sina gymnasiestudier för hon blev psykiskt 
sjuk. Kom sedan tillbaka och skulle börja om i ettan, nu friskförklarad. Hon ville gärna gå till-
baka till det arbetslag av lärare som hon haft tidigare. Det arbetslaget ville inte ha henne tillba-
ka. Deras motiv var då att det vore bättre för henne om hon fick komma till några som inte viss-
te hur hon var då, när hon var väldigt dålig. (…) Han (rektor, min anm) hade varit väldigt öppen 
med den här flickan och sagt att arbetslaget inte ville ha henne tillbaka och deras bevekelse-
grund, att hon skulle vara belastad av att de hade sett henne så dålig. Hon hade då sagt att jag 
gärna skulle vilja att de såg mig så här, men jag accepterar det beslutet. (Text 2:36) 

 
Frågan är om värdegrunden som riktmärke för detta beslut skulle ha inneburit att rektor gick 
emot arbetslagets önskemål. Samtidigt aktualiserar exemplet det dilemma som rektor har att 
hantera och som handlar om att eventuellt göra ont värre. Skulle det få negativa konsekvenser 
för eleven att ett arbetslag som inte ville ha henne skulle ha ansvaret för hennes utbildning? 
Rektor torde vara väl medveten om hur beroende hon/han är av att de lärare som i slutändan 
har att förverkliga hennes/hans visioner faktiskt och godvilligt gör det. Den lättaste vägen ut 
ur ett sådant dilemma kan vara att ge vika för dem som har större makt än motparten i denna 
relation. 
 
Att man i skolan har en tendens att försöka komma undan de riktigt svåra frågorna förefaller 
man vara medveten om i utbildningen. 

Det stora problemet är att man inte har tagit de här diskussionerna i skolan, att man inte ventile-
rar de här problemen (de etiskt svåra frågorna, här handlar det om tidelag, min anm.) Det är 
väldigt generella frågor man tar upp. (…) När eleverna kommer för sent, vad gör vi då? Om de 
inte tar med sig pennor och papper, vad gör vi då? Alltså det som är påtagligt, konkret och som 
är enkelt att lösa. Men när det blir väldigt svåra bitar, då har ju lärarna ofta skickat eleven till 
elevvården eller till psykologen eller någonstans. Då särskiljer vi värdegrundsfrågorna från kun-
skapandet – från det som kvalificerar oss till någonting. Men det som kvalificerar oss till någon-
ting är inte bara kunskaperna, utan lärarna måste också börja bearbeta sig själva tillsammans 
med det som händer i klassrummet sett ur ett värdegrundsperspektiv. (Text 6:336-339) 

 
Här kopplar man explicit också de allra svåraste etiska avgörandena till lärandet. När det 
gäller det konkreta fall som leder till detta resonemang, pekar man på att uppdraget faktiskt 
innehåller ett krav på utbildning i sex och samlevnad. För att hantera sådana problem bör rek-
torer och lärare vara medvetna om att deras elever har tillgång till kanaler för information som 
vuxna inte känner till, där ”sexualiteten utspelas på alla möjliga olika sätt” (text 6:309). 
 
I intervjuerna ges också andra exempel på sätt att komma undan de svåra etiska diskussioner-
na. I handledningen kan någon i gruppen snabbt ge en färdig lösning på det fall som presente-
ras av någon annan och hänvisa till att hon/han gjort så i ett liknande fall och det gått bra. En 
parallell finns hos Løgstrup då han beskriver frestelsen att göra situationen lätt för sig genom 
att man ”åberopar sig på hur man tidigare i historien burit sig åt” (s.186). Här tar utbildarna 
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ansvar för att gå den långa vägen till ett eventuellt förslag till handling, dvs. genom att ta upp 
de frågor kring problemet som analysmodellen motiverar. 

 
De fall som analyseras i rektorsutbildningen illustrerar de skillnader mellan det Løgstrup be-
skriver som självklara svar på etiska avgöranden med Jesu förkunnelse som riktmärke och de 
svårfångade och ofta mindre självklara svar som man kan ge i rektorsutbildningen. De diskus-
sioner som man för illustrerar samtidigt att de etiska frågorna ställs både inom rektorsutbild-
ningen och inom den skolans verksamhet som utbildningen har att förhålla sig till. Det vi ock-
så får ta del av i dessa beskrivningar är den lärandeprocess som man i alla intervjuer ständigt 
återkommer till. Denna process är demokratisk i det att den utspelar sig som dialoger mellan 
jämlikar. Samtidigt är dess syfte är att ställa deltagarna inför utmaningar som kan leda till 
oväntade nya insikter. De illustrerar därmed de etiska principer för lärandet som utkristallise-
rats i intervjuerna.  
 
Det jag däremot menar att jag kunnat observera är att de svar på mina frågor där utbildarna 
explicit formulerar sig i etiska termer framför allt rör det som jag tidigare kallat omsorgsetik. 
Detta framgår av de exempel på fall som jag gett ovan. När det däremot gäller etiken i läran-
det, kommer de etiska aspekterna fram på ett mer implicit sätt. Den har jag i huvudsak tagit 
fram utifrån utbildarnas beskrivningar av den lärande situationen. I viss mån har den också 
framgått som svar på mina direkta frågor om vad som utmärker etik i lärandet till skillnad från 
omsorgsetik.  
 
Det förefaller att etiska principer i lärandet inte formuleras och behandlas i utbildningen på 
samma självklara och explicita sätt som de principer som gäller någon form av omsorgsetik. 
Mitt intryck är att även i en del av den litteratur om etik som jag tagit del av finns en liknande 
slagsida mot en allmän omsorgsetik, även när den litteraturen specifikt handlar om lärares 
yrkesetik. Det finns dock undantag som t.ex. Sockett (1993:8), där han är mycket tydlig om 
att de moraliska principer för lärares professionalitet som han beskriver inte betyder att lärare 
ska bli ”social workers, priests, and counselors”. I stället handlar det om att se den moraliska 
basen för lärande och undervisning i ett socialt sammanhang, utan att förespråka en lärarroll 
som omfattar också andra professioners specifika sakkunskap. I detta sociala sammanhang 
gäller för lärare som för alla andra att skapa goda relationer till medmänniskor och på ett all-
mänmänskligt plan förhålla sig etiskt till andra.  
 
Vi skall i den sista delen av denna rapport relatera den redogörelse för talandet om etik i det 
empiriska materialet till andra skrifter om etik, med särskild tonvikt på etik inom skolområ-
det. Först diskuteras etiska frågor inom skolan i termer av sakområdesetik, för att sedan sär-
skilja för olika former av omsorgsetik och slutligen etik i lärandet. Frågan är hur vi kan place-
ra detta empiriska material i relation till andra teoretiska och empiriska studier av etik allmänt, 
och etik inom skolan. 
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Del 6. Etik i andra studier 

Sakområdesetik 
 
Lundquist (t.ex. 1991 och 1998) är den svenske statsvetare som framför allt uppmärksammat 
frågor om etik i förvaltningen. När de intervjuade i denna studie hänvisar till förvaltningsetik, 
handlar det ofta om den del av förvaltningsetiken som Lundquist kallar relationsetik. Här in-
nefattas frågor som rör tjänstemannens skyldighet att lyda lagen, att vara lojal gentemot över-
ordnande och att visa hänsyn till samhällsmedlemmar, något som kan försätta den i svårlösta 
dilemman (Lundquist 1998:92f.). 
 
Men också den del av förvaltningsetiken som Lundquist kallar sakområdesetik är relevant för 
skolan (1998:94). Den omfattar regler för olika samhällssektorer, t.ex. en etik i skolan, en i 
sjukvården och en i socialsektorn. Denna etik berör normer för verksamheten som helhet och 
ställer dessutom yrkesetiska förhållningssätt i relation till yrkets samhälleliga uppgift (Col-
nerud 1995:15). Inom denna etik torde vi kunna placera de yrkesetiska koder som rektorers 
och lärares fackföreningar har formulerat. De återfinns i broschyrerna Lärares yrkesetik av 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund.  
 
I Lärares yrkesetik antogs i juni 2001. Där betonas kunskapsuppdraget i och med att lärare 
förbinder sig att ta ansvar för ”elevernas kunskapstillväxt”, att ”skapa goda betingelser för 
varje elevs lärande” och att ”bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som be-
prövad pedagogisk erfarenhet”. I fullgörandet av detta kunskapsuppdrag förbinder sig lärare 
att vara ”sakliga och rättvisa” i sina bedömningar. I den uppräkning som ges nämns också de 
övriga uppdrag som brukar åläggas lärare. Dit hör ansvar för elevernas ”personliga utveck-
ling”, för elevernas ”rätt till inflytande”, och för ”förtroendefulla relationer” med eleverna och 
deras föräldrar. Till omsorgsuppdraget hör skyldigheten att skydda ”varje individ mot skada, 
kränkningar och trakasserier” och att visa respekt för elevernas ”person och integritet”. Vidare 
nämns lärares åtagande att inte ”diskriminera någon” på de grunder som vanligen åberopas, 
men ”inte heller p.g.a. förmåga eller prestation”.  
 
Som framgår är dessa yrkesetiska principer skrivna i syfte att ge riktlinjer för allt som kan 
tänkas ingå i skolans verksamhet. Som yrkesetiska principer blir de därmed väldigt allmänna 
och otydliga, när det gäller hur de skall tillämpas i praktiken. Samtidigt torde sådana allmänna 
skrivningar vara oundvikliga i detta sammanhang. Däremot skulle en större tydlighet even-
tuellt kunna åstadkommas, om man skilde på olika uppdrag och på de yrkesetiska principer 
som följer av vart och ett av dem. Sexton skolforskare ger kommentarer till denna yrkesetik i 
en antologi (Nordenfalk 2004). Många av dem fokuserar ”det professionella projektet att 
åstadkomma lärande hos eleverna” (Westlund 2004:67), men det komplexa i lärares uppdrag 
tas också fram. Således menar en av författarna att ”pressens på skolans lärare ökat drama-
tiskt”, i och med att ”skolans ansvars- och verksamhetsområden kontinuerligt” har utvidgats, 
samtidigt som andra samhällsinstitutioner har dragit sig tillbaka (Bergem 2004:140). I dessa 
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kommentarer särskiljs däremot inte för vilka etiska principer som mer skulle kunna hänföras 
till just lärande, i relation till de principer som mer handlar om omsorg. Enligt Runesson 
(2004:86) kan det hon kallar för ”elevvårdsfrågor” ha ”fått en sådan framskjuten plats (…) att 
frågor om vad eleverna skall lära sig kommit i skymundan”. Samtidigt ifrågasätter hon om 
”den sociala biten” kan ställas mot den ”lärande biten” och särskiljer därmed inte för vilka 
etiska principer som kan gälla för den ena och för andra.   
 
Det går att läsa in en viktig insikt i dessa skrivningar, nämligen med avseende på att man vid 
ett tillfälle talar om ”varje elev” och vid ett annat om ”varje individ”, i stället för att använda 
det allmänna uttrycket ”eleverna”. Den insikten kan vara att lärare liksom andra professionella 
i förvaltningar, där de har att lösa svåra problem med begränsade resurser, kan komma att 
favorisera vissa av sina ’klienter’. När uppgiften att lyckas med alla blir omöjlig att lösa, kan 
man söka bekräftelse för sin professionella kompetens genom att satsa särskilt på några få 
(Municio 1987:19). Här ger dessa yrkesetiska principer, medvetet eller omedvetet, en viktig 
fingervisning. Lärares åtagande gäller varje elev, varje individ. Som vi har sett har detta också 
tagits upp i intervjuerna, t.ex. när man talar om risken att exkludera elever som upplevs som 
besvärliga. 
 
Yrkesetisk kod för skolledare är ännu mer allmänt hållen. De allmänna riktlinjer för en skolle-
dares yrkesutövande som ges är att den skall ”respektera alla människors lika värde”, ”accep-
tera de nationella utbildningsmålen” och ”verka för att elevens bästa beaktas av alla”. Vidare 
skall skolledaren verka för att beslut ”fattas efter saklig beredning”, verka för en ”öppen och 
tillåtande kommunikation” och för ”en god arbetsmiljö”. En direkt hänvisning till det etiska 
ges i en avslutande punkt, nämligen att skolledaren skall ”verka för att medarbetare iakttar ett 
etiskt övervägt handlande”. Intressant är att man nämner skolledarens ansvar för att i ”yrke-
sutövningen” uppträda så ”att det väcker respekt för såväl den egna personen som 
yrkeskåren”. I en kommentar till denna riktlinje påtalas att detta också gäller skolledaren 
”som privatperson”. Det är vanligt i litteratur om skolan att påtala de vuxnas ansvar för att 
vara föredömen för eleverna, något som ibland får omfatta också privatlivet (t.ex. Gren 
2001:179). Här är det skolledarens privatliv som förutsätts kunna ”utsättas för offentlig 
granskning”.  
 
Denna yrkesetiska kod är svår att invända emot därför att de riktlinjer som ges är så allmänt 
hållna. Å andra sidan torde de vara svåra att använda i den praktiska verksamheten. Så t.ex. 
skulle de inte ge vägledning för att lösa sådana etiska dilemman som har nämnts i in-
tervjuerna. I stället kan vi se både denna kod och de riktlinjer som ges i Lärares yrkesetik som 
allmänna beskrivningar av skolans uppdrag och verksamhet, dvs. som försök att formulera en 
sakområdesetik. Hur denna etik kan konkretiseras i verksamheten blir då en uppgift att lösa 
lokalt.  
 
Lundquist särskiljer tre, möjligen fyra, etiska system som han menar är ”mer eller mindre 
överlappande” (1991:36, jfr. 1998:93f.). Dessa är egenetik, professionsetik och förvalt-
ningsetik. Som vi redan sett är sakområdesetiken en del av förvaltningsetiken. Den etik som 
jag har beskrivit i denna rapport befinner sig i stället i skärningspunkten mellan egenetik och 
professionsetik. Den kan därmed användas som en nödvändig precisering av sakområde-
setiken. De etiska resonemang som redovisas här är inriktade mot personliga ställningstagan-
den som görs på grundval av den professionella kunskap och de erfarenheter som man har av 
skolans verksamhet. Det handlar således om konkreta normer för hur rektorer och lärare som 
yrkesutövare bör handla mot varandra och mot elever. Men som också framgått formuleras 
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ofta sådana etiska ställningstaganden i relation till områdesetik, om vi med detta menar ”en 
medvetenhet om målen för yrket” (Colnerud 1995:15). När man söker konkreta svar på 
sådana etiska dilemman som uppstår i skolans värld, ger man svaret en bestämd riktning ge-
nom att ställa det i relation till frågor som: Vad är vi här för?, Vem är vi till för?, Vems intres-
sen har vi att försvara?  

Omsorgsetik 
 
När vi talar om omsorgsetik måste vi särskilja de olika sammanhang där detta begrepp an-
vänds och där det får olika betydelser. I dess mest övergripande betydelse används ”ethics of 
care” för att förespråka en samhällsordning, där omsorg är ett lika viktigt värde som rättvisa, 
och där ett samhälles institutioner omformas för att tillgodose detta värde (Tronto 1993). Ett 
sådant samhällsideal beskrivs ofta med utgångspunkt i feministisk politisk teori (Sevenhuijsen 
1998) och med en kvinnovänlig välfärdsstat som mål, en stat där både kvinnor och män deltar 
på jämlika villkor (Lister 1997).  
 
Utifrån denna mest övergripande betydelse kan vi gå vidare till den distinktion som Davis 
(1996:28) gör mellan ”bry sig om” och ”sörja för”, en distinktion som hon bygger på Trontos 
indelning av omsorgsprocessen i fyra stadier, från ett allmänt erkännande om att omsorg be-
hövs till själva mottagandet av omsorg (1993:105f). I det här sammanhanget är bry sig om ”ett 
mer generellt och abstrakt förhållande” och ”innebär att lägga större vikt vid vissa frågor” 
och investera ”energi, tankar och engagemang”. Det kan både handlar om stora samhällsfrå-
gor och frågor som har att göra med ens personliga livssituation. Att sörja för ”är däremot det 
faktiska arbete som utförs av omsorgsgivaren (Davis 1996:28f, kursiveringar i orginalet). Det-
ta arbete handlar om att tillfredsställa behov hos den som tar emot omsorg, behov som kan 
vara fysiska, psykologiska eller sociala. Det handlar om att på ”en mycket konkret nivå” (Da-
vis 1996:29 kursiveringar i orginalet) utföra fysiskt och emotionellt arbete i direkt kontakt 
med mottagaren av omsorg (Tronto 1993:107).   
 
Dessa distinktioner hjälper oss att förstå omsorgsetik i dess olika sammanhang och olika be-
tydelser. Vi kan särskilja en i huvudsak politisk betydelse som handlar om att skapa ett sam-
hälle där vård och omsorg ges lika värde som andra aktiviteter. Hos Tronto (1993) formuleras 
den i termer av politisk teori, hos Noddings (1984) i termer av filosofi och med nära relationer 
som exempel. Omsorgsetik inom olika sakområden och med inriktning på olika professioners 
specifika uppgifter finner vi i termer av läkaretik, och etik inom andra omsorgsyrken som 
handlar om ”att vårda liv” (Borgenhammar 1993). Utifrån dessa distinktioner kan vi gå vidare 
till att fråga oss vilka etiska principer som är specifika för läraryrket. För att finna sådana 
principer måste vi fråga oss vilken är läraryrkets specifika uppgift, den som skiljer detta yrke 
från andra yrken, där man har med människor i olika åldrar att göra. I den här rapporten har 
min utgångspunkt varit att denna specifika uppgift, den som motiverar att skolan finns, och 
den som lärare har en specifik utbildning för, är lärandet. Utifrån en sådan utgångspunkt är 
det motiverat att särskilja etik i lärandet från etik i omsorgen. 
 
Därmed inte sagt att etiska principer på en allmänsklig nivå, dvs. omsorgsetik i denna bety-
delse, inte skulle gälla lärare liksom oss alla andra som deltar i sociala sammanhang. I denna 
betydelse av omsorgsetik har vi alla ansvar för varandra, både på ett samhälleligt plan, i olika 
institutionella sammanhang, och i privata relationer. Enligt omsorgsetikens principer bör vi 
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bry oss om varandra, träna oss i att se andras behov, känna empati, och ge omsorg i de sam-
manhang där vi ingår. 
 
Så t.ex. menar Noddings (1984:172) omsorg i denna allmänmänskliga betydelse, när hon 
skriver: 
 

The primary aim of every educational institution and every educational effort must be the main-
tenance and enhancement of caring. Parents, police, social workers, teachers, preachers, 
neighbors, coaches, older siblings must all embrace this primary aim. 

 
Skolans huvuduppgift är att träna omsorgsetiken, menar hon, sedan kommer tränandet av in-
tellektet. Hon är visserligen skeptisk till att institutioner överhuvudtaget skulle kunna vara 
etiska, men menar att skolan t.ex. kan organiseras så att den medger omsorgsrelationer 
(1984:103 och 1993:50f). Det är också etiska principer i denna allmänmänskliga betydelse 
som Colnerud (2001) diskuterar i relation till IT-användning i skolan.  
 
Vilken som är skolans huvuduppgift kan man ha olika åsikter om. Det finns en lång tradition i 
svensk skola av att ge lärarrollen en vidare definition än den pedagogiska, dvs. den som för-
knippas med undervisning och lärande. Som jag tidigare kommenterat, omfattar den också 
sociala och emotionella uppgifter. Till lärares förpliktelser hör därmed också att ge omsorg. 
Som jag tidigare antytt kan det t.o.m. vara så att omsorg får en så central ställning i skolans 
undervisning, att den överskuggar frågor om kognitiv inlärning och meningsfull undervisning. 
Denna dubbelhet i lärarrollen kan bidra till att läraryrket blir diffust avgränsat och till att osä-
kerheten blir stor kring vad som utgör lärarprofessionens kärna. Hargreaves (1998:158) be-
skriver en sådan konsekvens av en alltför stor betoning på omsorg: 

när undervisningen betraktas som en förlängning av de omsorgs- och uppfostringsrelationer som 
är typiska för föräldrasituationen, leder det till att läraren inte värdesätter sin pedagogiska ut-
bildning och professionalitet lika högt. 

 
I den studie som jag redovisar här har en utgångspunkt varit att det kan vara svårt för lärare att 
hitta en balans mellan omsorgsuppdraget och kunskapsuppdraget. I de intervjuer som jag re-
dovisar uttrycks också en oro över att omsorgen ibland får dominera över andra uppgifter. 
Likaså visar intervjuerna att etik i första hand definieras som omsorgsetik, medan etiska frå-
gor i undervisning, kunskapsförmedling och inlärning endast indirekt formuleras inom en 
etisk diskurs. Det är utifrån de intervjuades talande om lärandet som etiska förhållningssätt 
kan tas fram. Att särskilja omsorgsetik i den allmänmänskliga betydelse som jag tidigare skis-
serat från professionell etik i betydelsen etik i lärandet kan vara ett steg i att avgränsa lärar-
professionens kärna.  
 
En ensidighet i etikfrågor framgår också i litteraturen om etik i skolan. När man skriver om 
etik, relaterar man vanligen etiska förhållningssätt till dilemman som gäller omsorg om med-
människor i olika relationer. Vanligen handlar det om lärare gentemot elev, men det kan ock-
så handla om elever i relation till andra elever, eller lärare i relation till kollegor. Bergem 
(1998) betonar lärares möte med elever och makt över dem. De grundläggande värden för 
lärares professionalitet som han anger är ”omsorg, rättvisa och sanning” (s. 108). Vidare skil-
jer han yrkesetisk kompetens från pedagogisk kompetens och ämneskompetens, vilka alla tre 
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är nödvändiga för en god lärargärning. Denna åtskillnad gör dock att de etiska frågor som han 
diskuterar framför allt har att göra med omsorg, inte med lärande.  
 
Senare litteratur om etik i skolan har kommit att diskuteras i termer av värdegrund. Detta 
gäller t.ex. ett studiematerial som har utvecklats av Lärarförbundet, Värden att grunna på. 
Olika övningar ägnas t.ex. allas vårt behov av uppmärksamhet, innebörden av emotionell in-
telligens, etiska dilemman i samband med kravet att tala sanning och i konfliktlösningar. Ock-
så Gren (2001) och Orlenius (2001) utgår från läroplanernas formuleringar av värdegrund. I 
de möten mellan lärare och elever som de beskriver blir både demokratifrågor och omsorgs-
frågor relevanta i förhållande till etik, liksom övergripande värden som människosyn. Däre-
mot saknas etiska förhållningssätt i relation till lärandet.  
 
Också när man som i Bratt (1991:13 och 1992:14) explicit använder orden pedagogisk etik 
skriver man om något annat än etiska förhållningssätt i lärandet. Hos Bratt handlar det dels 
om elevers rätt till ett språk och till att tala, dels om elevers rätt till utveckling som hel män-
niska. Inte heller Fjällström (2006) särskiljer för etik i lärandet, utan talar i stället om etik 
utifrån en mer övergripande filosofisk referensram. Utgångspunkten är en mycket vid defini-
tion av skolans verksamhet till att omfatta omsorg och fostran. Där ingår ”färdigheter och 
kunskaper av olika slag” som en av flera komponenter av det som man ”syftar till att möjlig-
göra, främja eller direkt frambringa” i fostran (s. 46). Därmed får de etiska frågor som handlar 
om just denna del en mer undanskymd plats.  
 
Den litteratur som jag hittills nämnt under denna rubrik diskuterar etik på ett teoretiskt plan. 
Men också när studiet av etik i grundskolan bygger på en omfattande empiri, framstår om-
sorgsrelationer som de viktiga för att formulera etiska dilemman och ställningstaganden. Col-
nerud (1995) studerar yrkesetiska konflikter och yrkesetiska normer i grundskolan. Hon låter 
grundskollärare själva formulera etiska konflikter i relationer mellan lärare och elever. Hon 
visar att de flesta associerar etik med fostran av eleverna, ”att lära sig omfatta vissa moraliska 
normer såsom att inte slåss, svära, retas, etc.” (s. 87). Däremot saknas i hennes empiri exem-
pel på konflikter som är hämtade ur själva undervisningen och elevernas inlärning, något som 
hon ser som ”ett intressant icke-resultat” (s. 115, kursivering i originalet). Samtidigt kan hon 
visa att omsorgsetiken kan sättas ur spel för andra hänsyn. Därför menar hon bör också ”om-
sorgsetiken preciseras för att ha giltighet om och när så är berättigat” (s. 167). Enligt Colnerud 
& Granström (2002:187) kan ofullständiga analyser av omsorgsbehovet leda till känslor av 
”skuld och otillräcklighet”. En sådan precisering av omsorgsetiken skulle också kunna av-
gränsa etik i omsorgen från etik i lärandet och ge anledning till att också precisera denna se-
nare etik. En möjlighet i en sådan avgränsning och precisering skulle kunna vara att ge om-
sorgsetiken den allmänmänskliga betydelse som jag skisserat tidigare, dvs. att bry sig om var-
andra och vara beredd att bidra till att tillgodose andras behov. 

Lärandets etik 
 
I de skrifter som handlar om etik i skolan och som jag tagit del av finns både mer allmänna 
hänvisningar till etik i lärandet och mer genomarbetade beskrivningar.  Så t.ex. görs en sådan 
mer allmän hänvisning till etik i Nilsson (2000). Hon säger sig vilja relatera barnens etiska 
fostran till en konstruktivistisk och dialogisk kunskapssyn. Utifrån en sådan kunskapssyn ser 
hon elevens egenreflektion som ett sätt att utveckla ny kunskap och en etisk medvetenhet 
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(s.164). Dock utvecklar hon inte närmare vilka de etiska principerna skulle vara i en sådan 
kunskapssyn, utan övergår till att beskriva religionsämnets roll i skolans uppgift att ”förmed-
la, gestalta och förankra värden” (s. 170).  
 
Också Orlenius (2001) talar om lärandet i förhållande till lärares kunskapssyn. Enligt honom 
är lärares yrkesetik ”knuten till frågan om lärandets hur och vad” (s. 131). Han nämner att 
lärare bör välja arbetsformer utifrån ett yrkesetiskt perspektiv, men utvecklar inte detta per-
spektiv närmare. I stället diskuterar han det han ser som en annan yrkesetisk fråga, nämligen 
valet av innehåll i undervisningen. Däremot saknas här en diskussion om etiska förhållnings-
sätt i lärandet.  
 
I den pedagogiska litteraturen finns också mer precisa beskrivningar av vad som är själva kär-
nan i lärares professionalitet, när det gäller undervisningen. Här kan vi finna paralleller till det 
som jag tidigare, under rubriken Etiken i lärandet, har pekat på utifrån det sätt som rektorsut-
bildare talar om lärandet. Där särskilde jag fyra delar. Den första handlade om lyssnandet i det 
lärande mötet och den andra om inkluderingen av alla i kunskapandet. Den tredje var respek-
ten för eleven i mötet, och slutligen den fjärde den utmaning som lärare riktar mot elever och 
som bygger på en tro på att alla kan lära.  
 
Också när Buzzelli & Johnston (2000:120) talar om de moraliska dimensionerna i undervis-
ning, beskriver de ett lärande möte i klassrummet, ett möte där läraren utmanar eleverna ”at 
the edges of their knowledge and understandings” (s. 123). Genom att inkludera alla och ta 
vars och ens bidrag i anspråk i en ömsesidig dialog kan eleverna stimuleras till att bli ”active 
learners” (s. 73 och 142). Däremot talar man inte om omsorgsetik i det här sammanhanget.  
 
Vi kan jämföra detta med Sockett (1993, kapitel 4) som särskiljer fem värden i undervisning-
ens praktik, de värden som enligt honom gör denna praktik moraliskt högtstående. Dessa 
värden är ”honesty, courage, care, fairness, and practical wisdom” (s. 62). De fyra första av 
dessa värden kan vi känna igen som övergripande etiska principer, medan det femte värdet, 
practical wisdom, får en snävare innebörd. Det värdet handlar dels om skicklighet i att använ-
da pedagogiska metoder, dels kunskap inom varje ämnesområde. 
 
Det första värdet, hederlighet, beskriver Sockett som en inställning till kunskap som gör det 
möjligt för läraren att hjälpa eleverna att söka sanning. Detta första värde är nära samman-
bundet med det andra värdet, mod, här definierat som mod att uppmuntra och utmana elever-
na för att de ska utvecklas i sitt kunskapssökande. I dessa två värden kan vi läsa in det förhåll-
ningssätt i lärandet som också de principer som jag tagit fram uttrycker. Det handlar om att 
inte tveka inför att utmana andra i den lärande situationen, liksom en tilltro till att alla kan lära 
och alla har något att bidra med.  
 
Det tredje värdet som vi kan översätta till omsorg handlar här inte om den sakområdesetik i 
omsorgsarbete som jag tidigare diskuterat. I stället handlar det om att ”bry sig om”. Således, 
när Sockett talar om ”caring relationships important for excellence in teaching” (1993:79), 
menar han framför allt en dialog i lärandet, något som också rektorsutbildarna betonar. Han 
visar med ett konkret exempel hur en lärare bryr sig om sina elevers synpunkter i dialogen, 
”she cared for him by taking what he said seriously” (s. 80), och hur hon anstränger sig för att 
ge bra svar. Det fjärde värdet som är rättvisa visar läraren genom att fördela sin tid och upp-
märksamhet, liksom tillrättavisanden och bestraffningar, lika för alla. Också här handlar det 
om att bry sig om, och bry sig lika mycket om varje elev. Detta kan utvidgas till att omfatta en 
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hel skolas klimat eller miljö, där man bryr sig om varandra i en mer allmän betydelse och där 
lärare försöker ta hänsyn till elevernas bakgrund och hemförhållanden.  
 
I pedagogisk litteratur kan vi således finna paralleller till den diskurs om lärandet som rek-
torsutbildare uttrycker, en diskurs som i stor utsträckning är gemensam för dem som är verk-
samma i vår skola idag. Samtidigt har jag också visat på en brist på explicita formuleringar 
om etiska förhållningssätt i den lärande situationen. Det kan vara en antydan om att en etisk 
diskurs i förhållande till kunskapsuppdraget i huvudsak är latent i skolan, dvs. den är ofta inte 
formulerad i etiska termer. Det stora intresset för lärandet inbjuder till att en sådan etik fak-
tiskt formuleras. Här finns troligen mycket att hämta i en mer omfattande studie av den peda-
gogiska litteraturen om etik.   
 
I intervjuerna är etik i skolan i stället formulerad i relation till skolans omsorgsuppdrag. Här 
utgör de samhällssektorer som har omsorg till uppdrag källor att hämta inspiration från. Sam-
tidigt är lärarprofessionen inte i huvudsak inriktad på omsorg, något som kan göra det svårt 
för lärare som kollektiv att utforma en egen omsorgsetik. Därmed torde också formuleringen 
av etik i skolans omsorg bli skarpare, om de som är verksamma där tog sig an att formulera en 
etik i lärandet. I det sammanhanget vill jag se denna rapport som ett första steg i den riktning-
en. 
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