Sommaren 2018
Tack för detta läsår och välkommen tillbaka till
hösten!
Detta är det åttonde VFU-nytt sedan starten ht 16. Varje läsår innebär
fyra VFU-nytt, precis som antalet årstider. Innehållet riktar sig i första
hand till dig som är lokal lärarutbildare, LLU, och förhoppningen är att
texterna ska vara relevanta och meningsfulla. Detta VFU-nytt har fokus
på yrkesetik.
Läraryrket innebär många etiska ställningstaganden. Vad menas då med etiska
ställningstaganden? Vad är skillnaden mellan etik och moral? Vi tar hjälp av NE,
Nationalencyklopedin. ”Moral och etik används ofta med samma betydelse. Men ibland
gör man skillnad på begreppen. Då brukar man mena att moral är det som människor
faktiskt gör. Det handlar om hur vi beter oss. Att hjälpa en människa som har det svårt
kan räknas som god moral. Andra saker anses omoraliska. Det är till exempel
omoraliskt att lura någon på pengar. Det anses nog av de flesta också omoraliskt att
fuska på prov. Men vi människor kan ha olika moral. Vi är inte alltid överens om vad
som är det bästa att göra. Alla är inte heller överens om att moralen enbart ska gälla
människor. Även djur ska behandlas på ett bra sätt. När man funderar över skillnader i
vad som anses vara rätt och fel sysslar man med etik. Etiken handlar med andra ord
om hur vi tänker och resonerar kring moral. Det finns flera olika teorier om vad som
ska räknas för att en handling ska betraktas som god eller dålig.”
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Yrkesetiskt perspektiv
I juni 2001 antog de två lärarförbunden Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet
lärares yrkesetiska principer som delas in i fyra så kallade block:

Eleven alltid i centrum

Läraryrket och den professionella yrkesutövningen

Att upprätthålla lärares yrkesetik

Lärares samhällsuppdrag
Utifrån dessa principer kan lärare pröva sitt ansvar och uppdrag genom kritisk och
ständigt pågående självreflektion, att enskilt och tillsammans med andra pröva sig
själv, sina motiv och sina egna handlingar. Läraryrket innebär komplexitet med
dilemmasituationer och återkommande situationer där samma eller liknande etiska
värden står mot varandra. Det finns olika sätt att närma sig denna komplexitet, som att
alltid följa de principer eller regler man gemensamt kommit fram till eller att det inte i
förväg går att avgöra vad som är rätt eller fel då det är det unika i situationen som
avgör. I samband med VFU finns möjlighet att tillsammans reflektera och samtala för
att hitta handlingsstrategier ur ett yrkesetiskt perspektiv.
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