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 Välkomna till kursen Yrkesetiska dilemman och 
 professionella samtal, hösterminen 2012 

Här kommer ett välkomstbrev till er som nya i Valpro och läser Yrkesetiska dilemman och 
professionella samtal som er första kurs. Yrkesetiska dilemman och professionella samtal 
sträcker sig mellan den 3 september och 9 november. Kursen är upplagd på distans på 
halvfart. Vi har sammanlagt två campusförlagda träffar under hösten.  

Kursen startar måndagen den 3 sept med inläsning av litteratur och uppgifter att arbeta med 
tills vi har den första Campusträffen (som ligger i slutet av v.38). Ni har alltså tre veckor på er 
att förbereda inläsningen av litteratur och att lösa några uppgifter. Om någon vill ägna sin 
sommarledighet till att börja läsa litteraturen kan ni börja med Etik i professionellt lärarskap 
av Irisdotter, Paulin och Grönlien Zetterqvist och Respekt för läraryrket. Om lärares 
yrkesspråk och yrkesetik av Colnerud & Granström. När ni läser dessa två böcker kan ni 
fundera på hur författarna definierar vad ett etiskt dilemma är och hur man kan förstå dessa 
med olika moralfilosofiska inriktningar (exempelvis utifrån dygdetik, kommunikationsetik 
etc). Av den obligatoriska litteraturen kan ni avvakta lite med Reflexiva intervjuer av Helene 
Thompson. Vi kommer inte under kursen att arbeta aktivt med intervjuer. Däremot 
rekommenderar vi denna bok varmt om ni under era VAL-studier ska skriva ett 
examensarbete och i detta arbete utföra intervjuer. Då kan ni redan nu, om ni vill, välja den 
som en del av den valbara litteraturen i denna kurs. Till campusträff II (som ligger i slutet av 
v. 41 eller 42), kommer vi att arbeta med professionella samtal, och till dess ska ni ha läst 
Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria Professionell vägledning – med samtal som redskap. 

Eftersom ni inte får ytterligare ett välkomstbrev vill jag redan nu informera om hur viktigt det 
är att ni så fort som möjligt, efter ni har haft introduktionen i augusti till hela Valprogrammet 
med Maria Netje och Mymsan Gallen, ser till att snabbt ordna ert användar-id så att ni får   
”access” till Mondosajten för kursen Yrkesetiska dilemman och professionella samtal, och det 
är viktigt att ni går in på kurssajten redan då för att börja läsa in er på litteraturen och 
lösa uppgifterna tills vi ses lite senare i september. Det är en förutsättning för att 
seminarierna ska bli så givande och värdefulla som möjligt. Ni kommer att finna uppgifter 
på Mondo som ska lösas individuellt och vid något tillfälle i era basgrupper om cirka fem 
personer. Basgrupperna kommer att utgå ifrån vilka åldrar ni undervisar. Kursen avslutas med 
en skriftlig examination. På Mondo i Filsamlingen ligger de dokument som ni behöver för 
kursen (såsom schema, kursplan, litteraturlista, examinationsuppgift, betygskriterier etc). Ni 
kommer att få betyg enligt den sjugradiga betygsskalan. I Mondo finner ni schema och 
uppgifter vecka för vecka.  
 
Maria Netje och Mymsan Gallen återkommer med information till er i augusti om vilken 
grupp ni tillhör, och vilken kurslärare ni kommer att ha. Då är det också klart exakt vilka 
dagar som vi har campusträffar. Under terminerna brukar det ges tre föreläsningar, Etik i 
professionella samtal av Sara Irisdotter Aldenmyr, Yrkesetiska dilemman. En introduktion  av 
Lars Nohagen och Professionsetik i kulturella värdekonflikter av Kirsten Grönlien Zetterqvist. 
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Föreläsningarna är icke obligatoriska, men om ni har möjlighet att delta är ni välkomna. 
Samtliga föreläsningar har varit uppskattade av de studenter som går de olika 
lärarprogrammen hos oss. Tiderna för föreläsningarna är ännu inte fastlagda, men de kommer 
att finnas i schemat på Mondo i augusti. I Filsamlingen på Mondo ligger några artiklar som 
man kan använda sig av som valbar litteratur. Där finns också Ppt-bilder till föreläsningarna. 
Ni kan ta hjälp av Ppt-bilderna för att läsa litteraturen om ni så vill. 
 

Jag ser fram emot ett givande samarbete, men först vill jag önska er alla en riktigt skön 
sommar! Kristina Lanå ☺, kurslärare för Yrkesetiska dilemman och professionella samtal, 
kristina.lana@cehum.su.se

 

 

 

 

 


