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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vad läroplanen säger om fostran och sedan jämföra 

detta med hur lärare uppfattar sina roller i klassrummet vid fostransuppdraget av eleverna i 

praktiken. Forskningsfrågorna som resultatet i studien utgår från är: Vad är lärarens ansvar 

enligt läroplanen vid fostran av eleverna? Hur uppfattar läraren sin roll vad fostran av eleverna? 

Hur benämns fostran i läroplanen jämfört med det empiriska maerialet? 

Genom intervjuer med fyra lärare som arbetar i låg- och mellanstadiet och en fördjupad blick i 

2011 års läroplan ger denna studie möjligheter att analysera teoretiska och praktiska krav på 

fostran. Jag har valt att specificera studien och fördjupa mig läroplanen och reflektera kring 

lärarnas uppfattningar om fostran utifrån Fjellströms teoretiska ram. Fjellströms teoretiska ram 

innehåller tre stycken delmål med skolans fostran: individualisering, idealbildande fostran och 

socialisering. Individualisering innebär att skolan ska hjälpa eleven hitta sin unika egenart, 

idealbildande fostran innebär att läraren lär eleverna värden och normer genom att vara en 

förebild och socialisering innebär att eleverna ska utvecklas till goda samhällsmedborgare som 

är socialt kompetenta. Resultatet visar att socialisering förekommer i större utsträckning både 

i läroplanen och i det empiriska materialet, medan idealbildande fostran och individualisering 

tar mindre plats. Fostran beskrivs på två helt skilda sätt i läroplanen och i det empiriska 

materialet, då läroplanen berättar vad skolans ansvar är medan lärarna beskriver det praktiska 

fostransarbetet. Det blev därför svårt att genomföra en tydlig jämförelse, då mycket av det som 

står i läroplanen är begrepp som är öppet för tolkning. De gemensamma man kan hitta hos dessa 

är däremot att både betonar vikten av att eleverna ska finna sin unika egenart och en god 

klassrumsmiljö. 

 

Nyckelord: Pedagogik, Individualisering, Idealbildande fostran, Socialisering, Intervju, Fostran 
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Bakgrund  

Trots att fostran oftast diskuteras i relationer mellan barn och föräldrar, så har debatten om 

fostran i skolan, mellan lärare och elev, pågått under flera decennier. Det finns många uttalade 

och outtalade konflikter mellan föräldrar och lärare om vart fostransansvaret hos läraren 

begränsas. Utifrån ett föräldraperspektiv finns föräldrar som menar att läraren och skolan bör 

ta större ansvar för barnens fostran, medan från ett skolperspektiv menar ett stort antal lärare 

och pedagoger att föräldrarna lämnar över barnets fostran helt på verksamheten. Gränserna för 

ansvarsområdena mellan hemmet, skolan och socialtjänsten är något som Dahlkwist kallar för 

gråzon (Dahlkwist, 2011, s.7). 

I denna studie valde jag att fördjupa mig i denna gråzon om fostran genom att jämföra 

läroplanen med några utvalda lärares uppfattningar. Jag har gjort detta inte bara för att det var 

relevant för mig, utan främst för att det är ett ämne som varit relevant och debattaktuellt i flera 

decennier tillbaka. Inom läraryrket på låg och mellanstadiet är det knappast en fråga om 

lärarna behöver fostra eleverna, utan snarare hur. Det är därför mycket relevant att presentera 

en fördjupning om fostran i den aktuella läroplanen och jämföra detta med lärares praktiska 

yrkeserfarenheter. För att ge en grundläggande och fördjupande förklaring av fostran har jag 

valt att presentera fostran som begrepp och ge ett historiskt perspektiv på fostran från 

läroplanerna i denna bakgrund. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan den senaste läroplanens 

fostranbegrepp med de intervjuade lärarnas fostransbegrepp, och på så sätt få både en 

teoretisk och praktisk presentation av fostran i skolan.  

Forskningsfrågor 

Vad är lärarens ansvar enligt läroplanen vid fostran av eleverna? 

Hur uppfattar läraren sin roll vid fostran av eleverna? 

Hur benämns fostran i läroplanen jämfört med det empiriska materialet? 

Fostran som begrepp 

Vid sökning av ordet fostran i Svenska Akademiens Ordbok framställs begreppets innebörd 

som utveckling av tanke, känsla och vilja. Begreppet har tidigare inneburit avla, föda eller 

amma.(SAOB)  

Begreppet fostran är det enda begrepp som används både i lag och läroplan och enligt dessa 
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styrdokument har både skola och föräldrar ett fostransuppdrag. I föräldrabalken står det: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.” (Regeringskansliets 

rättsdatabaser, föräldrabalk 1949:381). Innebörden av ”en god fostran” definieras inte i lagen 

men omtalas dock på likartade sätt på andra ställen så som på BRIS hemsida: 

”God vård och fostran innebär att barnet får känna att det behövs och att det får pröva 

sin förmåga och utveckla sina egna inneboende resurser för att efter hand frigöra sig 

från sitt beroende av föräldrarna. I en god fostran ligger också att barnet får lära sig att 

sätta gränser för sitt handlande och ta ansvar”. (BRIS, 

https://www.bris.se/?pageID=584) 

Enligt skollagen (2010:800) syftar skolans uppdrag till: 

”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare.”  (§4) 

I läroplanen står det:  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”. (Skolverket, 2011, 

s.7) 

”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och 

fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.”(Skolverket, 2011, s.7). 

Fostransbegreppet är ett begrepp som ges olika tyngd i olika texter och kan ses både som mål 

och medel i praktiken (Pedersen, 2004, s.23). I Lgr 11 finns innebörden av fostran med fast i 

ersättande begrepp som socialisering eller värdegrundsarbete (Dahlkwist, 2011,s. 144). 

Fostran var förr ett begrepp som hade stark sammankoppling med disciplin, vilket både kan 

vara ett positivt och negativt laddat ord. I positiv mening innebär disciplin ordning och gott 

uppförande, medan i negativ mening innebär begreppet maktutövning och underkastelse. 

Enligt Stensmo används begreppet fostran för att beteckna den aktiva, medvetna påverkan 

som förekommer mellan två generationer: från föräldrar/vuxna/lärare till 

barn/ungdomar/elever. Begreppet innefattar både värderingar och normer, där värderingar 

handlar om uppfattningar om vad man bör föredra framför något annat, vad som är rätt eller 

https://www.bris.se/?pageID=584
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fel, bra eller dåligt i olika sammanhang. Medan normer är regler för hur man bör handla för 

att tillmötesgå eller upprätthålla värderingar (Stensmo, 2008, s.71 & 74) 

Fostran i skolan genom tiderna 

Under de senaste 200 åren har lärarens roll i fostransuppdraget utvecklats och förändrats 

enormt. Fram till år 1958 var det lagligt att aga eleverna i den svenska skolan och år 1962 

avskaffades betyg i uppförande och ordning (Fjellström, 2001, s.17-24).  

Skolans läroplaner är exempel på vad som kallas styrdokument för skolan. Läroplanen 

beskriver statens skolintentioner och är viktig att följa så att alla Sveriges elever får likvärdiga 

kunskaper och en jämställd utbildning (Stensmo, 2008, s.75) Det betyder dock inte att de på 

något enkelt och rätlinjigt sätt styr skolan. Pedersen har gjort en avhandling och forskat om 

hur tidigare läroplaner beskriver skolans fostransuppdrag, och de största påverkande 

faktorerna för förändringar i styrdokumenten är samhällsförändringar, så som politik, 

forskning, invandring och sociala rörelser (Pedersen, 2004, s.15).  

1962 gjordes och publicerades den första läroplanen i Sverige, innan dess fanns endast 

undervisningsplaner. I 1940 års skolutrednings första betänkande beskrivs skolans 

fostransmål som att ”utveckla beredskapsdygder”. Eleverna skulle fostras: 

”till sanningskärlek och självständighet 

till fasthet i karaktären 

till självdisciplin och offervillig samhällsanda 

till trohet mot vårt lands traditioner och andliga arv” (citerat i Pedersen, 2004, s.24) 

År 1962 när den första läroplanen utgavs var ett av skolans övergripande mål 

personlighetsfostran eller social fostran: 

”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 

människor. Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste 

vara grundvalen för samarbete och samverkan. Skolans sociala fostran skall därför 

grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos elevdemokratins principer om 

tolerans, samverkan och likabehandlande mellan kön, nationer och folkgrupper. Att 

väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets 

okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift också för 

den sociala fostran, som skolans verksamhet ska omfatta.” (Skolöverstyrelsen, 1962, 

s.18)  

Från detta utdrag är det tydligt att läroplanstexten lyfter att skolan ska påverka och forma 

elevernas personligheter. Begreppet fostran är ett nyckelbegrepp i Lgr 69 som förekommer 29 
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gånger under Mål och riktlinjer. Nyckelbegreppet används i former av social fostran, 

personlighetsfostran, individuell fostran, etisk fostran, estetisk fostran, fysisk fostran, 

ekonomisk fostran, fostran för arbete och fostran för fritiden (Pedersen, 2004, s.26) 

7 år senare publiceras en ny läroplan: Lgr 69. Fostran som tidigare har varit ett 

oproblematiskt begrepp blir ersatt av utveckling, och skolans personlighetsfostrande roll 

ersätts med skolans personlighetsutvecklande roll (Skolöverstyrelsen, 1969, s.12). Idén om att 

hemmet fostrar barnen och skolan främjar elevernas utveckling blir nu en central ståndpunkt 

(Pedersen, 2004, s.29-32) Eleverna skulle utvecklas som individer genom egen kraft och 

lärarens uppgift var att stimulera och undanröja uppstående hinder för eleverna (Fjellström, 

2001, s.17-24) 

I slutet av 70-talet kom en ny pendelrörelse, och värderingsförändringar sker i samhället. Det 

blir nu större intresse för demokrati, samarbete, social- och känslomässig utveckling och 

individualisering (Pedersen, 2004, s.32-37). Ett resultat av detta blev att begreppet fostran 

återinfördes i den nya läroplanen Lgr 80: 

”Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och 

stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande 

värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Skolan 

skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 

människorna. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en 

huvuduppgift för skolan.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.16-17)  

Vidare står det att skolan ska komplettera hemmets påverkan och fostran, vilket betyder att 

hemmet har i första hand ansvaret för fostran och skolan har detta ansvar i andra hand. 

Inför Lpo 94 sker många sociala förändringar i samhället som påverkade läroplanen. Det 

uppstod en rädsla för vad det mångkulturella samhället skulle medföra, både socialt och 

kulturellt. Kristdemokraternas samlingsparti fick även möjlighet att påverka den nya 

läroplanen och skolans värdegrund låg i fokus (Pedersen, 2004, s.45-48): 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män sam 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I 

överrensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
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humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.” (Skolverket, 1994, s7) 

I Lpo 94 betonas fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.  

1998 gjordes en ändring av Lpo 94 där “Normer och värden” kommer före avsnittet 

“Kunskaper” och skolministern Ingegärd Wänersson lanserar ett projekt med syftet att få 

värdegrundsfrågorna att genomsyra skolans verksamhet och arbete 

(Fjellström, 2004, S.19) 

 

 

 

Tidigare forskning 

 

På 1940-talet genomfördes en undersökning om disciplin av elever i svenska skolan. 

Undersökningen gick ut på att eleverna fick svara på frågan ”Varför lyder du din lärare?”. 

Elevernas svar skiljdes åt mellan tre alternativ: de lyder läraren för att inte bli agade, de lyder 

läraren eftersom de känner tillgivenhet mot läraren eller de lyder sin lärare på grund av 

respekt för lärarens ämneskunskaper. I och med samhällsförändringar och en utvecklad och 

fördjupad syn på hierarkin av lärare och elev skulle samma undersökning säkerligen ge andra 

svar om den genomfördes idag (Dahlgren, 1946, s.59 & Kimber, 2005, s.10).  

Mötet och relationen mellan lärare och elev är en grundsten i forskningen om fostran i skolan. 

Enligt äldre forskning har läraren större möjlighet till att utföra fostran om läraren har en mer 

objektiv och mindre fäst känslorelation med eleven. Detta gör det även lättare för läraren att 

se elevernas sociala och kunskapliga brister (Dahlgren, (1946), s.31).  

Nyare forskning pekar dock på att läraren bör ha en personlig relation med eleverna för att 

skapa en bra klassrumsmiljö. Klassrumsmiljön inkluderar både klassrummets fysiska och 

sociala miljö. Stensmo benämner detta som skolans fysiska och sociala rum. Skolans fysiska 

rum innefattar skolgården, skolbyggnaden, klassrummet med mera, och bestäms av 

teknologiska, juridiska, politiska, ekonomiska och ekologiska förhållanden. Skolans sociala 

rum innefattar möten mellan människor och bestäms utefter skolans kultur och normer 

(Stensmo, 2008, s.21) 

En bra social klassrumsmiljö är enligt Kimber en miljö där eleverna känner trygghet, visar 

respekt för varandra, accepterar varandras behov och är socialt kompetenta (Kimber, 2004, 
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s.20). För att detta ska kunna förverkligas behövs ett gott ledarskap hos läraren där hen, 

genom att bjuda på sig själv och dela med sig av sina misstag, strävar efter att skapa goda 

samhällsmedborgare. Kimber menar att om detta sker, både framför arbetskollegor och elever, 

avdramatiseras situationer som kan framkalla ångest och ger en arbetsmiljö med högt i tak. 

Kimber betonar även den sociala inlärningsteorin. Inlärningsteorin innefattar att människor lär 

sig av varandra genom observation, imitation och modellinlärning, och det är viktigt att 

läraren är medveten om detta eftersom det betyder att många elever kommer ta efter lärarens 

beteende (ibid. S.44). 

Enligt Stensmo är en bra social klassrumsmiljö en miljö där goda moraler upprätthålls av 

positiva attityder. Stensmo menar att positivitet och entusiasm hos läraren smittar av sig på 

eleverna och att eleverna med positiva attityder lättare kan ta till sig av konstruktiv kritik 

(Stensmo, 2008, s.127).  

Men trots en bra klassrumsmiljö kan det hända att eleverna inte gör som de blir tillsagda. 

Karlberg beskriver en självbestämmandeteori som innebär individens behov av att känna 

kontroll över sitt egna liv, kompetens till interaktion och en samhörighet med andra 

människor (Karlberg, 2015, s.9). Detta kan kopplas samman med Stensmos mål för social 

fostran. Stensmo menar att målen är att eleven har självkontroll, social kompetens och goda 

relationer till andra (Stensmo, 2008, s.72). Enligt Karlberg kan individen bli utåtagerande och 

trotsa personen som kontrollerar, exempelvis föräldern eller läraren, om individens egna 

behov av kontroll inte uppfylls (Karlberg, 2015, s.9).  

När det kommer till situationer med fostran av elever går Kimber in mer på detalj och 

beskriver specifika metoder som ska få elever att lyda. Kimber menar att läraren aldrig bör 

använda frågor vid tillsägelse, eftersom detta ger eleven valmöjlighet och utrymme till att ge 

fel svar. Istället ska läraren uttrycka tydligt vad hen vill att eleven ska göra och visa detta 

konkret genom att göra samma sak. Att visa uppmuntran och berömma eleverna som gör vad 

de blir tillsagda menar även Kimber är en bra metod då den skapar positiva förväntningar som 

eleverna vill leva upp till (Kimber, 2004, s.30-31 & 47).  

Grunden för respekt för andra människor och en god social klassrumsmiljö består enligt Clark 

av artighet. I sin bok The Essential 55 beskriver Clark 55 artighetsregler som elever bör följa i 

skolan och dessa innebär exempelvis: att håll upp dörren åt andra, säga ursäkta, säga tack och 

uppmuntra sina kamrater. Den bredaste och mest innehållsrika regeln Clark tar upp är regeln 

om ett bra bordsskick och nämner saker som att inte prata med mat i munnen och ha 
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armbågarna på bordet (Clark, 2004). Även Steinberg betonar artighetsregler och menar att 

läraren måste följa dessa om hen förväntar sig att eleverna ska göra det (Steinberg, 2004, s.60) 

Birnik betonar att lärarens ansvar för elevens intresse är stort och att det är viktigt att läraren 

visar en personlig sida av sig själv, och inte bara sin yrkesprofessionella sida, för att nå fram 

och få bra relationer med eleverna (Birnik, 1998, s.27). Även Steinberg betonar vikten av 

lärarens relationsarbete. Steinberg menar att det krävs en bra balans mellan kärlek och 

struktur för att eleverna ska få motivation till skolarbete och följa gemensamma regler och 

normer. Detta kan liknas med föräldrarollen där Steinberg menar att inget barn kan få för 

mycket kärlek, men att det samtidigt krävs en tydlig struktur för att barnet ska känna trygghet 

och harmoni (Steinberg, 2004, s.24). Pantley skriver att barnuppfostran handlar om att hjälpa 

barnen att bygga en grund som består av hållbara värderingar, god moral och riktlinjer som de 

kan använda under ett helt liv. För att bygga en sådan grund krävs att föräldrar, lärare och 

andra vuxna förser barnen med vägledning och rätt verktyg (Pantley, 2007, s.11). Enligt 

Zackari & Modigh är det vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnens fostran, medan 

skolan ska ha en kompletterande roll och fungera som stöd för att ge barnen medborglig 

kompetens (Zackari & Modigh, 2000, s.14) 

Enligt Kimber är föräldrarna lärarens viktigaste samarbetspartner och allt arbete underlättar 

för läraren om hen har föräldrarnas stöttning i arbetet (Kimber, 2005, s.100). I bristande 

samarbete mellan lärare och föräldrar uppstår svårigheter i och med konfliktlösningar och 

mobbning. En stor del av mobbning och kränkningar idag sker via internet eller sociala 

medier. Enligt år 2016 Friends-rapport har 27% av de som blivit mobbade eller kränkta blivit 

utsatta via sociala medier, och det ökar ju äldre eleverna blir (Friendsrapporten, 2016, s.12). 

Friends skriver även på sin hemsida om vikten av att vara medveten om internet och sociala 

medier som förälder, eftersom man på så sätt kan informera sitt barn om riskerna och gå 

igenom regler för vad som är accepterat att skriva på internet (Friends.se). Brun påpekar att 

det som står klart från studier över negativa konsekvenser av datoranvändning och främst 

användning av dataspel är att eleven får en försämrad social förmåga och kompetens (Brun, 

2005, s.147-148). Enligt Fjellström är social kompetens viktig eftersom det minskar risken för 

mobbning och utanförskap (Fjellström, 2004, s.250-269). Sociala beteendebrister är något 

som Stensmo lyfter. Beteendebrister hör ihop med social kompetens och innefattar att en 

individ har problem med omdöme, empati, relationer, situationer och låg självkänsla 

(Stensmo, 2008, s.222-223). 

Enligt Dahlkwist hör fostranarbetet ihop med värdegrundsarbetet. Dahlkwist menar att 
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värdegrundsarbetet handlar om relationer med människor, gränssättning och hänsynstagande 

och detta arbete ska genomsyra hela skolans verksamhet (Dahlkwist, 2011, s.19-20) 
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Teori & metod 

Fjellströms teoretiska ram 

För att förstå analysen och diskussionen i studien bör en fördjupad beskrivning av Fjellströms 

teoretiska ram presenteras. Denna ram är utgångspunkten i studien och har valts eftersom den 

täcker innehållet i all insamlad data och kategoriserar innehållet på ett relevant sätt där 

fostransbegreppen i läroplanen och intervjuerna delas in under individualisering, 

idealbildande fostran och socialisering. Anledningen till att jag inte valt ett läroplansteoretiskt 

perspektiv är på grund av att perspektivet fokuserar på utbildningspolitik och 

undervisningsformer, vilket inte är relevant för denna studie, då den snarare täcker områdena 

pedagogik och ledarskap. 

Roger Fjellström urskiljer i sin bok Skolområdets etik- en studie i skolans fostran tre stycken 

olika delmål då det gäller skolans fostran idag: individualisering, idealbildande fostran och 

socialisering. Fjellström gjorde en undersökning om moral och etik med syfte att utreda hur 

fostransuppdraget är speciellt för skolan, vad fostran betyder och skolans fostransmål. Detta 

för att försöka få en bild av hur undervisningen i skolan påverkas av fostran och hur fostran 

påverkas av skolans utbildning. Fjellström försöker med sin forskning få fram vad som 

behöver förbättras i skolan när det gäller fostransuppdraget eftersom utsträckningen av denna 

typ av forskning i Sverige är begränsad. Det Fjellström kommer fram till i sin undersökning är 

bland annat fostransmålen som skolan har: individualisering, idealbildande fostran och 

socialisering.  

Det första delmålet som Fjellström presenterar är Individualisering. Individualisering innebär 

att läraren strävar efter att eleverna ska utvecklas till unika individer och hitta sin egenart. 

Denna princip grundas i alla människors strävan efter en egen personlighet eftersom detta ger 

människor större värde, respekt och anses attraktivt hos andra människor. Enligt Fjellström 

kan detta uttryckas genom exempelvis kläder eller beteenden. Det är dock viktigt att läraren 

samtidigt ser till så att gränser inte överskrids och individens beteende eller utseende blir 

destruktivt för andra individer och samhället. För att förtydliga detta kan man förklara det som 

att det är skolans roll att stödja eleverna i att utveckla egenart utan att rättssystemet behöver 

mobiliseras.  

Det andra delmålet som Fjellström presenterar är Idealbildande fostran. Idealbildande fostran 

innebär att läraren är en förebild som föregår med moraliskt goda exempel och på så sätt 

förmedlar värden och normer som formar önskvärda karaktärsdrag hos eleverna. 

Likaväl som människor vill vara unika och egenartade, vill de känna samhörighet, vilket leder 
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oss till Fjellströms tredje och sista delmål: Socialisering. Socialisering innebär att läraren 

förbereder eleverna för att leva och verka i det nutida samhället genom att fostra eleverna till 

gemenskap och social likhet. För individen är mobbning, utstötning och ensamhet de största 

sociala hoten i skolan och därför är socialiseringen viktig. I debatten om skola och fostran är 

social kompetens ett mer använt uttryck än socialisering. Eleverna ska bemötas så deras 

självkänsla och trygghet stärks. I alla samhällen finns en uppsättning spel vars regler är givna. 

Social kompetens innebär att man som individ förstår, förmår och vill korrekt följa de 

samhälleliga spelreglerna för att passa in i samhället och bli en del av gemenskapen. När det 

gäller socialisering finns en given inriktning på de normer som ska följas. För små barn 

handlar det om att inpränta och förstärka goda vanor, från bordsskick till att passa tider och 

tala sanning. För större barn behöver normerna kunna motiveras och kritiskt prövas, och de 

värden som utgör deras bakgrund måste lyftas fram (Fjellström, 2004, s.250-269). 

Metodvalens praktiska och teoretiska sida  

För att ta reda på hur fostran konkretiseras i ett klassrum har kvalitativa intervjuer gjorts. Med 

kvalitativa intervjuer menas att personen som intervjuar ställer enkla och raka frågor som ger 

komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010, s.25). Denna insamlingsmetod valdes därför för 

att få en bred och fördjupad bild av lärarnas uppfattningar. Intervjufrågorna som presenteras i 

Bilaga 1 har formulerats på så sätt att de första frågorna ger en inblick i lärarnas 

yrkesbakgrund, medan resterande frågor främst fokuserar på hur fostran utspelar sig praktiskt 

i skolans värld. Den första frågan om fostran är främst till för att ta reda på ur lärarna 

definierar fostran i deras yrke, så att resterande intervjusvar hamnar inom ramen för studien 

syftes relevans. De efterkommande frågorna går in mer specifikt hur läraren uppfattar sin 

yrkesroll, vad arbetet innebär och vad läraren själv inte anser vara hens ansvar vid fostran av 

eleverna. 

Utifrån de forskningsetiska principerna har insamlingsmetoden inletts med en utskickad 

förfrågan via mejl. I detta utskick beskrevs kort studiens innehåll och syfte, och deltagarna 

blev tillfrågade om de kände sig bekväma med inspelning under intervjun. Mejlet informerade 

även de intervjuade om att det insamlade materialet kommer vara konfidentiellt, det vill säga 

att endast jag och deltagaren själv vet att hen deltagit i studien. Det framkom även att 

deltagaren har rätt att avbryta sitt medverkande när som helst innan publicering av uppsatsen. 

Studien utgår från fyra stycken kvalitativa halvstrukturerade intervjuer på cirka 10-20 minuter 

med fyra klasslärare i låg- och mellanstadiet. Med halvstrukturerade intervjuer menas att 

intervjuaren utgår från en intervjumall med frågor, men kan lägga till fler frågor utöver dessa 
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för att få ett bredare svar. Vid urval av deltagande lärare beslutades att begränsa studien till 

lärare som arbetat i låg- och mellanstadiet, eftersom dessa åldrar kräver mest fostran. Två utav 

de fyra intervjuerna kommer att ske på lärarens arbetsplats, medan de andra två sker i mitt 

hem. Alla intervjuer har blivit inspelade via mobiltelefon för att sedan transkriberas. Eftersom 

intervjuerna är konfidentiella har de deltagande lärarna blivit markerade som Lärare 1, Lärare 

2, Lärare 3 och Lärare 4.  

Intervjuerna har transkriberats av forskaren som även intervjuade deltagarna. 

Studien erbjuder en inblick i de fyra intervjuade lärarnas syn på hur de uppfattar sitt 

fostransuppdrag av eleverna. Denna studie ger ingen generell överblick över hur fostran yttrar 

sig i klassrummen, utan visar endast yttrandet av fostran i dessa fyra lärares yrken. Detta blir 

istället en jämförelse mellan lärarnas uppfattningar om fostran och hur dessa förhåller sig till 

läroplanen. Efter avslutad analys finns det även skäl till att anse att vid framtida studier berika 

och bredda studien genom att exempelvis intervjua fler lärare, lärare i högstadiet eller 

gymnasiet, eller välja att intervjua fritidspedagoger och föräldrar. 

Lärare 1: Har varit yrkesverksam lärare sedan år 1999. Hen har mest arbetat i mellanstadiet, 

men har även erfarenhet av en klass hen följde sedan lågstadiet. 

Lärare 2: Har varit yrkesverksam lärare sedan år 1998. Hen har arbetat endast i lågstadiet. 

Lärare 3: Har varit yrkesverksam lärare sedan år 1998. Hen har arbetat både i låg- och 

mellanstadiet. 

Lärare 4: Har varit yrkesverksam lärare sedan år 1995. Hen har arbetat både i låg- och 

mellanstadiet. 

Det har även genomförts en textanalys av den senast publicerade läroplanen: Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Textanalysen har genomförts då 

författaren läst läroplanen och plockat ut och presenterat de delar som enligt författaren är 

relevanta för begreppet fostran. Delarna har sedan analyserats och jämförts med resultaten 

från intervjuernas empiriska material. 

Metod för bearbetning och analys 

Det insamlade data (intervjuerna) registreras genom inspelning och bevaras i dokument efter 

transkribering. Efter transkribering sker kategorisering av intervjusvaren som där efter 

analyseras och kopplas till tidigare forskning och läroplanen.  

Materialet från läroplanen tas fram genom författarens uppfattning om relevans för studien 

och begreppet fostran. Texterna från läroplanen kommer sedan analyseras och kopplas till 

tidigare forskning och det empiriska materialet från intervjuerna. 
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Valet att genomföra studien genom endast ett läroplansperspektiv och lärarperspektiv är gjord 

för att begränsa omfattningen av det insamlade materialet. Fostran förekommer även i andra 

former och inom andra relationer. 

Validitet & Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga delar att ta hänsyn till i en genomförd studie. Validitet 

innebär att forskaren som genomför studien, utifrån de ställda frågorna, menar att undersöka 

det hon faktiskt utger sig för att undersöka. Forskaren har intervjuat lärarna och då utgått från 

en intervjumall med 9 frågor, vilket stärker studiens validitet. Det har även framkommit 

improviserade frågor för att få utveckling och förtydligande av lärarnas svar. Reliabilitet 

innebär att studien ska kunna genomföras vid olika tillfällen och få samma resultat. I 

kvalitativa intervjuer är det just föränderligheten som är det som undersöks och då är det den 

processen som är av intresse. Det är det som sker i denna studie, då det är lärarnas berättelser 

om sin undervisning som är av intresse (Trost, 2010, s.131-135). 

Reflektioner över metoden 

Insamlingen av materialet har enligt mig blivit lyckad. Genom att använda mig av intervjuer 

fick jag detaljerade och breda svar som en exempelvis enkätundersökning inte skulle 

resulterat i. Svaren blev varierade men följde ändå en ram, vilket gjorde det enklare att koppla 

samman och jämföra lärarnas uppfattningar.  

Etiska hänsynstaganden 

Inför intervjuerna har forskaren följt de forskningsetiska principerna som innefattar: 

-Informationskravet: syftar till att forskaren ska informera deltagaren i intervjun om dess 

rättigheter, samt villkor i medverkandet. Forskaren skall även informera om intervjuns och 

uppsatsens syfte. 

-Samtyckeskravet: syftar till att forskaren skall inhämta deltagarens samtycke och deltagaren 

själv skall få bestämma villkoren för medverkandet, vilket exempelvis innefattar att 

deltagaren när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. 

-Konfidentialitetskravet: syftar till att forskaren har tystnadsplikt och att all information och 

uppgifter om deltagaren ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem.   

-Nyttjandekravet: syftar till att informationen och uppgifterna som blivit samlade under 

intervjun endast får användas för forskningsändamål (Codex, 2004). 
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Analys 

Analysen består utav tre delar: analys av läroplanen utifrån den teoretiska utgångspunkten, 

analys av det empiriska materialet utifrån den teoretiska utgångspunkten och jämförelse 

mellan läroplanen och det empiriska materialet utifrån den teoretiska utgångspunkten. Dessa 

tre analysdelar är uppdelade efter forskningsfrågorna då den första delen kommer presentera 

skolans fostransuppdrag enligt läroplanen, medan den andra delen svarar på frågan hur 

lärarens fostransuppdrag ser ut i praktiken. Den tredje delen lyfter och förtydligar likheter och 

skillnader mellan läroplanen och det empiriska materialet. 

I hänvisning till den teoretiska utgångspunkten i teori-& metodavsnittet handlar alla tre 

delmålen om att forma goda samhällsmedborgare. Vid fördjupning av den teoretiska 

utgångspunkten kom jag till insikt med att individualisering och idealbildande fostran var 

svåra att särskilja i det insamlade materialet och på grund av en minoritetsandel insamlad data 

som är relevant för dessa delar har jag därför valt att slå ihop individualisering och 

idealbildande fostran i analysen, medan socialisering står för sig. I slutet av varje del finns en 

sammanfattning som kortfattat beskriver avsnittet. Denna analys är endast kopplad till den 

teoretiska utgångspunkten, då annan forskning presenteras i den avslutande diskussionen. 

Analys av läroplanen utifrån den teoretiska utgångspunkten 

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av behöriga 

verksamheter. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag, samt mål 

och riktlinjer för arbetet i skolan. I denna analys har jag fördjupat mig i läroplanen från 2011 

och vad den säger om fostran och gör detta utifrån Fjellströms teoretiska ram. 

Individualisering och idealbildande fostran 

I avsnittet ”Grundläggande värden” i läroplanen står det: 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s.7) 

Detta citat går att direkt sammankoppla till individualisering då den beskriver att varje enskild 

individ ska finna sin egenart och det är även tydligt att individualiseringen ska begränsas 

inom samhällets ramar. I läroplanen står det även att skolan ska vara positiv och uppmuntra 

skilda uppfattningar och individuellt tänkande och ställningstagande: 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” 

(Skolverket, 2011, s.8). 
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Det står inte direkt någonstans i läroplanen att läraren ska agera som en förebild för eleverna. 

Men för att eleverna ska kunna få möjligheter till att uttrycka sina egna åsikter och skilda 

uppfattningar krävs det av läraren att hen prioriterar att skapa en sådan klassrumsmiljö. Man 

kan alltså säga att det direkt står om individualisering och indirekt om idealbildande fostran i 

läroplanen. 

Socialisering 

I läroplanen under ”Grundläggande värden” står det: 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.”(Skolverket, 2011, s.7) 

Enligt läroplanen ska fostran för att uppnå verksamhetens grundläggande värden innefatta att 

eleverna mer konkret förklarat ska veta skillnaden på rätt och fel, dela med sig och hjälpa 

andra, acceptera och tolerera varandra och regler, och lära sig ta ansvar. 

Med socialisering menas att eleverna bland annat ska vara socialt kompetenta och därmed 

acceptera andra människors olikheter. Detta är något som läroplanen styrker: 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.” (Skolverket, 2011, s.7) 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet.” (Skolverket, 2011, s.8) 

Förutom att acceptera varandras olikheter är det tydligt i överstående citat att eleverna ska 

anpassas till normalitet och att matcha breda samhälleliga behov på olika sätt. På samma sätt 

som det är viktigt att förstå avvikande beteenden är det även viktigt att förstå att samhället har 

normer och ramar som alla människor förväntas handla och leva inom. Om dessa ramar inte 

hade funnits hade social kompetens inte varit ett meningsfullt uttryck eftersom det inte finns 
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någon mall för vad som är bra och dåligt beteende.  

Läroplanen tar även upp vikten av samarbete med hemmet. Under ”Skolans uppdrag” står det: 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 

2011, s.9) 

”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.” (Skolverket, 2011, s.9) 

Skolan ska alltså i samarbete med hemmet se till att underlätta elevens personliga utveckling 

och vara en kompletterande del i fostransuppdraget. Att skolan ska vara ett stöd i 

fostransuppdraget står tydligt, men hur stort stöd framkommer inte.  

Under ”God miljö för utveckling och lärande” i läroplanen står det: 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan 

ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Skolverket, 2011, 

s.10) 

I läroplanen står det mer tydligt på vissa ställen än på andra vad som innefattar skolans ansvar 

inom socialisering. Läroplanen definierar till vis del fostran och hur den ska skapa 

demokratiska medborgare och beskriver att samarbete med hemmet bör ske. Den beskriver att 

hemmet bör bidra så att eleven känner en personlig trygghet och självkänsla, och att skolans 

fostransuppdrag snarare är fokuserad på uppmuntran och kunskapliga prestationer. Men det 

står även exempelvis att skolan ska bidra med fostran inom rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande, vilket är öppet för tolkning vad detta i praktiken innefattar. 

Analys av det empiriska materialet utifrån den teoretiska utgångspunkten 

På samma sätt som i Analys av läroplanen utifrån den teoretiska utgångspunkten har jag valt 

att kategorisera utefter delmålen i den teoretiska utgångspunkten och sammanställa resultat 

inom individualisering och idealbildande fostran, medan socialisering står för sig. 
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Individualisering & Idealbildande fostran 

Fjellström beskriver individualisering och idealbildande fostran som delmål för att som lärare 

fostra elever. Under dessa delmål ingår lärarens uppmuntran till att få eleverna att våga vara 

sig själva, samtidigt som inlärning av värden och normer lärs in med hjälp av läraren som 

förebild (Fjellström, 2004, s.250-269). Dessa två delmål är något som Lärare 1 eftersträvar: 

”Alltså jag har ju en ganska personlig kontakt med mina elever. Jag bjuder 

mycket på mig själv som person. Jag håller inte på och tänker på att jag ska vara 

på ett speciellt sätt, utan jag känner att om jag bara är genuin och jag är den jag 

är och gärna... att jag får fram min personlighet och att dom också ska våga få 

fram sin personlighet och jag tycker det är jättejätteviktigt att ha högt i tak, att 

dom ska våga säga saker, ingenting är pinsamt…” (Lärare 1) 

Lärare 1 lyfter att hen prioriterar en personlig och öppen kontakt med sina elever och menar 

att eleverna på så sätt också får utrymme till att våga vara sig själva. Genom att ge eleverna 

detta utrymme skapas en social klassrumsmiljö där eleverna vågar tala fritt och göra misstag 

utan att känna skam. Lärare 1 talar även om att vara en bra förebild, något som främst går 

under idealbildande fostran:  

”…det viktigaste för mig är att jag själv är en så bra förebild jag bara kan. Som 

ska vara rättvis och schysst och lagom sträng och så se till så det blir lugnt och 

trevligt att komma till skolan och att dom ska känna sig trygga.” (Lärare 1) 

Genom att vara en bra förebild anser Lärare 1 sig skapa goda relationer med eleverna och 

även bygga upp tillit och trygghet. Lärare 3 beskriver vad som händer i bristande relationer 

med elever: 

”…det krävs väldigt hård tillsägelse för att det ska bita. Att säga till så här att 

“plocka upp den där” ehm.. då var det så snällt sagt så det räknas inte, eller så 

måste man säga det sju gånger för att “jaha” mena det. Eller så får man säga till 

det väldigt hårt för att… “Nu plockar du upp den!”..ehm sådär. Men jag är inte 

van riktigt vid det. Och det förändras och då, då märker jag att barn har… van 

vid annan slags uppfostran…” (Lärare 3) 

Lärare 3 nämner både att hen själv inte är van vid kravet av en sådan hård tillsägelse och 

menar även att eleverna som inte lyssnar på tillsägelser är vana vid en annan slags fostran, 

vilket troligtvis kan tolkas som föräldrarnas fostran. Lärare 3 beskriver även att eleverna har 

blivit mer individ-orienterade: 
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”… barn blir mer och mer “jag-barn”. Och …inte så grupptänkande utan mer 

och mer individualister tror jag. Och då blir det mycket mer sånt jobb i det…Nej 

men om man startar en uppgift “nej det tänker inte jag”, sådär… och “nej jag 

tänker inte göra det där” och “jag vill inte” (Lärare 3) 

Lärare 3 bedömning av elevernas beteende tyder på att eleverna har blivit mer koncentrerade 

på sina egna behov och har starka egna viljor. Mellan raderna kan man tolka när Lärare 3 

säger ”…Och då blir det mycket mer jobb i det…” som att elevernas egna viljor skapar 

problem och går emot den klassrumsmiljön och relation läraren vill ha.  

Lärare 1 och Lärare 3 är de två intervjuade som nämner saker inom ramen för 

individualisering och idealbildande fostran. Lärare 1 talar om sin yrkesroll där hen ser sig 

själv som en förebild och där yrkesrollen innefattar mycket av hens privata liv. Lärare 1 

framställer sig som äkta och att hen kanske inte går in i en yrkesroll, utan snarare bara är sig 

själv, men nämner även saker som hen försöker eftersträva. Medan Lärare 1 tar upp hur 

positiva relationer med elever resulteras så betonar Lärare 3 vad som sker i mindre bra 

relationer med eleverna. Lärare 3 nämner en bristande respekt hos eleverna där det krävs 

hårda tillsägelser och ett arbete för att ta bort egoistiskt tänkande. Lärare 3 nämner att det 

verkar ha skett en förändring i något som kan tolkas som föräldrarnas fostran, där barnen blir 

vana vid att ta mer plats och få bestämma. Detta tycks enligt Lärare 3 skapa mycket konflikter 

och ta energi för hen i sitt yrke.  

Socialisering 

Socialisering är det bredaste och största delmålet i denna analys utifrån insamlad data. Med 

hänvisning till den teoretiska utgångspunkten i teori- & metodavsnittet innebär socialisering 

att läraren förbereder eleverna för att leva och verka i samhället. Läraren ska hjälpa eleverna 

utveckla social kompetens och, även här, få eleverna att förstå normer och värden (s.250-269). 

Vid intervjuerna tillfrågas lärarna hur de definierar fostran av elever och Lärare 4 och Lärare 

1 lyfter vikten av en god social klassrumsmiljö: 

”...nej men fostran i klassrum är väl liksom hur förväntat…hur vilket klimat man 

ska ha i klassrummet, både socialt mot varandra. Vad som accepteras och inte 

accepteras, hur man är med varandra på att säga, men det är också hur, hur de 

ska inhämta kunskap på bästa sätt blir ju också saker kring. Som dom ska 

rättas… eller rättas sig… som vi måste arbeta ihop liksom... för att få ett 
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fungerande klimat. Både socialt och kunskapsmässigt.” (Lärare 4) 

   

”…och sen så klart respekten för varandra är supersuperviktig och det pratar vi 

så gott som dagligen om. Hur man tilltalar varandra, och att man är en god 

människa. Så känner jag. I dagens samhälle behöver vi mycket goda krafter….” 

(Lärare 1) 

” …och så se till så det blir lugnt och trevligt att komma till skolan och att dom 

ska känna sig trygga. Ehm och sedan just det här väldigt, väldigt viktiga att man 

möter varandra, att man tittar på varandra, att man hejar och att man är en 

schysst person.” (Lärare 1) 

Lärare 4 och Lärare 1 beskriver goda klassrumsmiljöer som innefattar socialt beteende, regler 

och arbetsro. Lärare 4 talat nämner specifikt att det är viktigt med en god klassrumsmiljö inte 

bara för trivsamheten utan även för inlärningen. Lärare 1 understryker även betydelsen att 

visa sig mänsklig och att man gör misstag: 

”Och så försöker jag att inte bara spinna loss och bli sådär upprörd och så för 

jag, jag försöker prata lite lugnt och sådär, men ibland så brister man ju! Och att 

man faktiskt kan be om ursäkt och säga “Nu blev jag lite för upprörd där, det 

kände jag” så där. För om jag kan visa att jag gör fel och att jag ber om ursäkt, 

då tror jag också att det speglar av sig, att eleverna kan känna det. Att man kan 

göra fel, men man kan alltid be om ursäkt.” (Lärare 1) 

Lärare 1 betonar här att hen vill visa eleverna att det är accepterande att ha känslor och visa 

dem och att det även är förståeligt att man ibland säger saker som man inte menar, men lägger 

även en stor vikt på förmågan att be om förlåtelse. Lärare 1 talar mycket om det som går inom 

socialisering och social kompetens, men nämner även problematiken med att många utav 

eleverna spenderar största delen av sin fritid framför datorer, och menar att det kanske är 

grunden till bristande social kompetens: 

”…eller också är det det att vi möts lite för lite idag. Att vi sitter där på våra 

egna rum och har svårt med den här dagliga kontakten, att titta varandra i 

ögonen. Jag vet inte, det är svårt det där. Sen märker jag att det är många pojkar 

här som fastnar framför sina datorer hemma och bara nu längtar iväg och ska 

jaga pokémon, dom ska spela sina spel. Det tycker jag är problematiskt.” (Lärare 

1) 
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Att många elever spenderar all sin fritid efter skolan åt att spela datorspel är något som Lärare 

1 anses problematiskt eftersom tid som egentligen kanske bör spenderas med andra människor 

försvinner och ersätts av en ensam sysselsättning. 

 

När jag frågade lärarna om det fanns någon en del av fostran som de var tvungna att ta ansvar 

för, som de egentligen inte kände var deras ansvar, svarade två utav lärarna att konflikter och 

mobbning på elevernas fritid och genom sociala medier ingick.  

”Det är ju egentligen när dom håller på på nätet så mycket, tycker jag. Nu på 

sista tiden så har det varit mycket saker som händer när dom facetimar eller när 

dom sitter och chattar och dom utesluter varandra och sådär. Och då får jag sitta 

här och ta mycket av det… Men just det här mobilandet och sen rätt så mycket 

det som händer efter skolan när dom går hem till varandra, dom är sårade, någon 

sover över hos någon och då blir någon ledsen. Mycket sådana där saker som jag 

får reda upp.” (Lärare 1) 

Lärare 1 talar här både om konsekvenserna vid användning av sociala medier och även 

allmänna konflikter som uppstår som blir lärarens ansvar att reda ut. Lärare 4 nämnde också 

sociala medier som ett problem: 

”Ehm...men jag tycker nog att mellanstadiet, för mig iallafall, har jag känt att det 

händer mycket i kulisserna. Som dom inte visar i klassrummet. Utan att man får 

reda i, för att det händer grejer både på sociala medier och så, och där kan man 

verkligen säga är ett exempel tycker jag, där jag inte som lärare, jag skulle önska 

att det inte var så, att man skulle behöva lägga SÅ mycket tid som det faktiskt är 

på mellanstadiet i sociala medier. Ehm..och det är ganska mycket som påverkar 

hur man kommer till skolan...vad som har hänt på eftermiddagen…Så som jag 

har förstått och läst är det vår skyldighet att följa upp sådana saker när det 

drabbar skolan liksom. Trots att det sker på fritiden. Och där kan man verkligen 

säga att det har ökat. Men det är sånt som man på lågstadiet inte märker lika 

mycket av! Men på mellan absolut.” (Lärare 4) 

Lärare 4 lägger stort fokus på skillnaden i mellan- och lågstadiet. Hen förklarar också att det 

finns en förståelse att läraren blir inblandad när dramatiken utanför skolan drabbar elevens 

koncentration och prestation i skolan.  

Lärare 1 betonar vikten av en bra föräldrakontakt i dessa situationer: 
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”Nä men jag känner alltså jag har en väldigt bra kontakt med föräldrar också och 

DET är någonting som är SÅ viktigt i lärargärningen. Att släppa in föräldrar, att 

ta med dom, och har man allvarliga samtal, att man kontaktar dom och sådär. 

Och sen brukar jag försöka få dom att ta kontakt med varandra, att dom utanför 

skolan ska.. ehm, ja samtala med varandra” (Lärare 1) 

Både att läraren har god kontakt med föräldrarna och att föräldrarna har god kontakt med 

varandra är något som Lärare 1 betonar. Lärare 1 talar om goda och mindre goda vanor hos 

eleverna: 

”Dels om man tar med sig någonting, man bjuder dom på det. Det har blivit så 

här tydligt tycker jag. Det var inte så precis när jag började, men det är inte 

självklart att man tackar. Det är absolut inte självklart, utan mer det här när man 

bjuder fram nått fat: “Hur många får man ta?”. Kan dom säga… En del säger ju 

tack och så och då säger jag “varsågod, trevligt att du tackar” eller sådär. Men 

sen kan jag ta det en helt annan dag eller så. Det finns några små ord som är så 

viktiga och det är just det här “tack”, “hej”, “förlåt” och “kan jag hjälpa till” och 

lite sådana där saker pratar jag väldigt ofta om.” (Lärare 1) 

Lärare 1 understryker vikten av artighetsfraser. Detta är även något som Lärare 2 tycker ska 

finnas där innan eleverna börjar skolan:  

”Jag har ju en tanke att jag menar på att barnen ska vara grunduppfostrade när 

de kommer till förskolan/skolan. Ja. Så att vi bara på nått vis kan ta vid och 

fortsätta den här fostran till att läras, det är klart när man är 6-7år så vet man ju 

inte rätt och fel, men att man ändå har en grund att man säger “tack”, man håller 

upp dörren, man hänger...ja men du vet det här...”(Lärare 2) 

 

”Jag har under många år varit frustrerad..”men va fan asså” just “jag måste 

fostra” många elever. Men då har man ju insett att..många elever får ju inte den 

fostran hemma. Och då har jag insett att ja, okej när jag på nått vis har förstått 

att “okej va inte förbannad, du kan tycka att han ska hålla upp dörren och säga 

tack”, men den här eleven har faktiskt aldrig lärt sig det. Så känner att ja med 

vissa måste jag även göra grundfostran. Jag kan tycka att det är okej nu, men jag 

tyckte inte att det var okej för några år sedan, då kunde jag bli irriterad.” (Lärare 

2) 
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”… men jag tror att många av oss, även mig själv, har varit frustrerad i onödan 

tills vi har insett “men hallå, vi ställer för stora krav, det är ju vi som ska fostra 

dem till goda samhällsmedborgare och visa på goda exempel, så jag, ja jag har 

varit förbannad, irriterad, men jag känner bara “nej ja jag får nog fostra en del 

mer...än andra”.(Lärare 2) 

Lärare 2 beskriver här en frustration som har lagt sig när hen insett att alla barn inte kommer 

från hem med vårdnadshavare som har tid, lust eller förmånerna som krävs för att fostra.  

Även lärare 4 nämner en önskad ”grunduppfostran”: 

”… man får ju gå in och ta mycket som man kan känna att man hoppades på att 

elever har i grund. Så ibland kan man ju känna att man, att man tyvärr tvingas in 

i sådant som man känner att egentligen är en föräldrafostran som borde vara... 

Det är ju allting från vad man säger till varandra, vad är okej och vad är inte 

okej. Vad använder man för, för språk och...hur tar man hand om saker, är det 

okej att sitta och riva i saker eller…mm ja, allt från sådana saker.” (Lärare 4) 

Som exempel på grunduppfostran nämner Lärare 4 elevernas beteende mot andra, språkbruk 

och respekten för föremåls värden.  

Bordsskicket som Fjellström anser ingå i socialiseringen och även detta tas upp av flera lärare. 

Lärare 1, som har mest erfarenhet av att arbeta med elever i mellanstadiet, nämner att 

bordsskicket var någon hen förvånades över när hen hade en klass hon följde från lågstadiet. 

”… och sen äta med kniv och gaffel, sådana där saker tyckte jag inte att som var 

så bra på...det kommer jag ihåg att jag reagerade på. Men tittar man nu på 

årskurs 6. Jag tror inte att dom heller äter så, jag har faktiskt inte, ja vissa har jag 

tänkt på, vissa kan äta, men det är många som bara slevar *skrattar*. Sådana där 

saker som var viktiga förr”. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 uttrycker att bordsskicket är något som var viktigare förr än idag, men att det ändå är 

bristande i både låg- och mellanstadiet.  

Lärare 2 har svårt för att acceptera att bordsskicket är en del av hens fostransuppdrag och 

menar på att det är föräldrarnas fostransansvar: 

”Alltså det är ju jättesvårt, det är ju helt beroende på ålder. Jag kan ju inte kräva 

att en som går i ettan (årskurs) ska skala sin potatis eller knyta skorna. Ehm..och 

där kan jag väl känna, nej men ja det här vill jag nog inte, men jag måste. 
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Och..men jag är ganska att då försöker jag visa dom så kan jag prata med 

föräldrarna “det är jättebra om ni kan lära ert barn att skala potatis eller knyta 

skorna eller på med vantar och mössa och sådär, för där kan jag väl känna att.. 

“mmm” kan jag tycka det bör ..dom träna på hemma mer än vad dom gör. Det 

finns nästan inte ett barn idag som kan skala potatis, därför dom har aldrig lärt 

sig det.”(Lärare 2) 

Lärare 3 håller med om att fostran av bordsskick inte är hens ansvar: 

”Egentligen kan jag ju tycka matsituation. Ehm sådär.. och att det nog inte är 

mitt ansvar tycker jag. Ehm… men jag kan vara lite känslig mot och det här med 

att kasta för mycket mat och att barn bara tar och sen går man och kastar och tar 

något annat, att det är lite buffé-uppfostran...sådär det kan jag tycka..ehm 

personligen att jag tycker det är jobbigt men ehm det är inte mitt jobb att.. ehm 

jag borde stänga av. Så där borde jag väl tänka bort, men annars är det ju 

oftast… Men samtidigt min skola just nu har haft ett års-tema “Vett och etikett”, 

att vi jobbar faktiskt med sakerna och det kan jag uppskatta att man pratar. Och 

senast nu fick vi ju order från elevrådet att alla elever ska tänka på sitt 

bordsskick, och det uppskattar jag, att man ska äta med kniv och gaffel och att.. 

Så det är inte så att det bara är jag *skrattar*. Men.. men det är väl den biten 

som jag tror borde ligga lite på föräldrarna, men jag tror inte föräldrarna lägger 

så stor vikt vid det idag… helt enkelt. Eller samhället kanske inte gör det.” 

(Lärare 3) 

Precis som Lärare 3 uttrycker att samhället eller föräldrarna inte lägger så stor fokus på 

trevligt bordsskick, håller Lärare 4 helt med och anser att bordsskicket generellt har blivit 

sämre bland barn de senaste åren: 

” …men just med maten tycker jag det har blivit sämre runt rakt igenom. Just 

hur man äter, hur man använder kniv och gaffel och så *skrattar* och sånt kan 

man ju liksom ifrågasätta . Det kan jag känna ibland att det lägger inte jag så 

mycket kraft på, men jag uppmuntrar så klart till att “så här gör man” eller “man 

äter upp den maten man tar” eller “man försöker smaka” eller så där. Men det 

kan jag annars tycka att det är klart att vi har en roll att uppmuntra, men jag 

skulle nog inte slå huvudet i väggen för mycket om det är så att det inte funkar, 

utan då tycker jag att det får man informera föräldrar om så får dom ta det 

hemma om det är ett problem.” (Lärare 4) 
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Inom socialisering ingår många delar, och många utav de delarna nämner lärarna. Lärarna 

beskriver mycket av deras yrkesroll och vad deras yrke socialt och i fostrans-väg innefattar. 

Lärare 1 beskriver och framställer sig som väldigt säker i både den verkliga och visionära 

yrkesrollen hen har. Vikten av en bra klassrumsmiljö nämns av flera utav lärarna och vikten 

av att vara en förebild nämns både direkt och indirekt i intervjuerna. Hur eleverna påverkas 

socialt av sociala medier och datorspel är även något som lärarna lyfter, och som egentligen 

bara är något som föräldrarna kan påverka. Det talas även om goda föräldrakontakter och 

lärarna beskriver en grunduppfostran som blir ett nyckelbegrepp i analysen. En del som alla 

lärare tar upp är vikten av bordsskick och beskriver detta som något som har försämrats och 

lärarna har även lite olika uppfattningar om vad som är deras ansvar i denna fostranskategori. 

Jämförelse av läroplanen och det empiriska materialet utifrån den 

teoretiska utgångspunkten 

I jämförelse mellan läroplanen och det empiriska materialet är individualisering och 

idealbildande fostran delarna i den teoretiska ramen som tar minst plats. Idealbildande fostran 

handlar främst om att läraren lär eleverna normer och värderingar genom att vara en god 

förebild. Detta är något som en utav lärarna nämner men som inte nämns alls i läroplanen. 

Individualisering är dock något som både står tydligt i läroplanen och är något som lärarna 

nämner. Läroplanen säger att skolan ska hjälpa eleverna finna sin unika egenart och Lärare 1 

talar om vikten av att visa sin personlighet för att ge detta utrymme även till eleverna.  

Socialisering är den bredare delen av analysen och inom läroplanen står det mycket som kan 

tolkas nom ramen för socialisering. På vissa ställen i läroplanen står det mer tydligt än andra 

vad skolans och lärarens ansvar är. Exempelvis sker en jämförelse med föräldrarnas 

fostransuppdrag som ger en bild av att skolans fostransuppdrag är mer fokuserad på 

uppmuntran och kunskapliga prestationer. Detta är dock inget vi kan se i det empiriska 

materialet där lärarnas praktiska fostran handlar om sociala beteenden och exempelvis 

artighetsfraser. Läroplanen nämner även teoretiskt vad som innefattar en bra klassrumsmiljö, 

medan lärarna beskriver mer praktiskt hur detta ser ut.  
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Avslutande diskussion 

I denna diskussion diskuteras resultatet av det empiriska materialet och läroplanen utifrån 

delmålen i den teoretiska utgångspunkten och kopplas till tidigare forskning. Diskussionen 

består av två delar: diskussion utifrån individualisering & idealbildande fostran, och 

diskussion utifrån socialisering. I dessa delar kommer både det empiriska materialet och 

läroplanen att inkluderas, och därför krävs ingen tredje del av jämförelse mellan dessa 

eftersom det sker direkt i ovanstående delar.  

Som även förklarat i analysen, med hänvisning till den teoretiska utgångspunkten i teori- och 

metodavsnittet, beror valet av uppdelningen av delmålen på svårigheten att särskilja 

individualisering och idealbildande fostran och på grund av en mindre mängd insamlad data. 

Jag har därför valt att slå ihop dessa delar både i analysen och diskussionen, medan 

socialisering tar upp en större del och står för sig själv. 

Diskussion utifrån individualisering & idealbildande fostran 

Läraren som förebild 

Enligt Stensmo är målet för social fostran att eleverna har självkontroll, social kompetens och 

goda relationer till andra (Stensmo, 2008, s.72). Enligt Steinberg är en bra pedagog en 

pedagog som har ett genomtänkt förhållningssätt till att skapa och behålla goda relationer med 

sina elever (Steinberg, 2004, s. 24). Birniks betonar vikten av att läraren ser eleven som en 

egen individ och bör själv visa sig som individ och en personlig sida för eleverna för att på så 

sätt skapa tillit (Birniks, 1998, s.27).  Detta är någon som Lärare 1 tydligt eftersträvar och hen 

lyfter prioriteringen av en personlig och öppen kontakt med sina elever. Att bjuda på sig själv, 

menar Lärare 1, bidrar till att eleverna känner en frihet och också får utrymme till att våga 

vara sig själva. Enligt läroplanen är det skolans uppgift att låta eleverna finna sina unika 

egenarter och även se till så att skilda uppfattningar och personliga ställningstaganden är 

accepterade i alla rum på skolan (Skolverket, 2011, s.7-8). Enligt Kimber lär sig människor av 

varandra genom observation, imitation och modellinlärning. Modellinlärningen innebär att 

eleverna lär sig efter förebildens beteende och det är därför viktigt att läraren är medveten om 

detta (Kimber, 2005, s.20). Även Stensmo menar att en positiv attityd och entusiasm hos 

läraren smittar av sig på eleverna och gör det lättare för eleverna att ta till sig av konstruktiv 

kritik (Stensmo, 2008, s.127) Lärare 1 är den enda av de intervjuade lärarna som direkt talar 

om att vara en bra förebild och hen menar att det som krävs för att vara en bra förebild är se 

till så att rättvisa, struktur och trygghet upplevs.  
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Den auktoritära läraren 

Utifrån ett historiskt perspektiv har lärarens och elevens relation utvecklats enormt de senaste 

decennierna och gått från att vara väldigt auktoritär till mer frihetlig. På 1940-talet gjordes en 

undersökning om disciplin där eleverna fick svara på frågan om varför de lyder sin lärare. 

Elevernas svar var att de lyder läraren för att slippa bli agade, att eleverna känner tillgivenhet 

mot sin lärare eller att eleverna har respekt för sin lärare på grund av lärarens 

ämneskunskaper. Enligt Dahlgren skapade lärarens objektiva relation med eleven en större 

möjlighet till att se brister, både i kunskaper och sociala sammanhang, och skapade därmed en 

obehindrad potential till fostran (Dahlgren, 1946, s.31 & 59). Sedan 1940-talet har många 

förändringar i relationen mellan elever och läraren skett och bilden av fostran har förändrats. 

Lärare 3 antyder att det idag krävs mycket av läraren för att få eleverna till att lyda. Antingen 

att läraren får säga till eleverna fler gånger eller att det krävs för läraren att bli arg. Kanske 

vore det intressant att fördjupa sig i, mer precist, vilka förändringar sedan 1940-talet som fått 

eleverna att gå från att se upp till läraren till att se ner på hen. 

Kimber nämner tre specifika metoder för att få eleverna att göra som de blir tillsagda. Dessa 

innebär: att aldrig använda frågor vid tillsägelser, eftersom det ger elever en valmöjlighet och 

utrymmer till att ge fel svar. Att istället för att skälla på de som gör fel uppmuntra de som gör 

rätt, eftersom det skapar positiva förväntningar som eleverna vill leva upp till. Och att läraren 

uttrycker tydligt vad hen vill att eleverna ska göra genom att visa detta konkret genom att göra 

samma sak (Kimber, 2005, s. 30-31 & 47).  

Goda relationer 

Steinberg understryker vikten av lärarens relationsarbete och menar att det krävs mer än 

auktoritet för att läraren ska få respekt av eleverna. Det handlar idag om att som lärare ha 

goda relationer till sina elever och Steinberg menar att detta uppnås genom en god balans 

mellan kärlek och struktur, något som Lärare 1 tidigare nämnde. Enligt Steinberg behöver 

eleverna dessa två komponenter för att känna en trygghet och harmoni och därmed ställa upp 

på gemensamma regler och normer (Steinberg, 2004, s.24-25).  

Karlberg beskriver en självbestämmandeteori som innebär individens behov av att känna 

kontroll över sitt egna liv, kompetens till interaktion med andra och en samhörighet med 

andra människor. Om behovet av kontroll inte uppfylls kan individen bli utåtagerande och 

trotsa personen som kontrollerar, exempelvis läraren eller vårdnadshavare (Karlberg, 2015, 

s.9). Lärare 3 beskriver att eleverna gått från att vara grupptänkande till individualister. Hen 

beskriver eleverna som ”jag-barn” som endast fokuserar på sin egna vilja. Fjellström styrker 
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att även fast individualisering innebär att eleven ska våga vara sig själv är det även viktigt att 

det fria utrymmet har en gräns så eleven inte utvecklar en egenart som är destruktiv för andra 

individer och samhället. Fjellström menar att individualisering inte har någon 

sammankoppling med egoism eller självupptagenhet, utan eleven måste ha respekt och 

förståelse för andra (Fjellström, 2004, s.251).  

 

Diskussion utifrån socialisering 

En god social klassrumsmiljö 

Vid intervjuerna tillfrågas lärarna hur de definierar fostran av elever och både Lärare 4 och 

Lärare 1 lyfter vikten av en god social klassrumsmiljö. Stensmo delar in klassrumsmiljön 

under två kategorier: skolans fysiska rum och skolans sociala rum, och menar att båda dessa 

har en stor betydelse för elevernas inlärning. Med skolans fysiska rum menas exempelvis 

klassrumets inredning, medan skolans sociala rum innefattar normer, relationer och 

beteendemönster (Stensmo, 2008 s.21). Lärare 4 betonar den sociala klassrumsmiljön och 

menar att denna innefattar regler, beteenden och samarbete för att skapa en god arbetsmiljö 

och social miljö för eleverna. Lärare 1 lyfter vikten av en trygg klassrumsmiljö där det är 

viktigt att eleverna visar att de ser varandra och har mycket respekt för varandra. 

Kimber styrker detta och menar att en bra klassrumsmiljö är en miljö där eleverna känner 

trygghet och accepterar varandras behov. Det är även viktigt att läraren delar med sig och 

pratar öppet om sina misstag för att på så sätt avdramatisera ångestframkallande situationer 

och få en klassrumsmiljö med högt i tak (Kimber, 2005, s.10 &44). Lärare 1 lyfter specifikt 

detta och menar på att de är viktigt att visa när man gör fel och be om ursäkt, för att beteendet 

speglas av på eleverna. Även läroplanen styrker en god social klassrumsmiljö där eleverna ska 

få använda demokratiska arbetsformer för att förberedas för samhällslivet (Skolverket, 2011, 

s.8).  

Att skapa goda samhällsmedborgare 

Ett utav målen man strävar efter med en bra klassrumsmiljö är att som lärare skapa goda 

samhällsmedborgare. Att skapa goda samhällsmedborgare innebär bland annat att eleverna 

blir socialt kompetenta och visar respekt för varandra (Kimber, 2005, s.20). Lärare 1 lyfter 

fram användandet av datorer som en fritidsaktivitet hos vissa elever som gör det svårare för 

läraren att uppfylla detta mål. Lärare 1 menar att datoranvändningen bidrar med en brist av 

den dagliga sociala kontakten med andra människor och att detta i sin tur leder till svårigheter 

i sociala interagerande. Stensmo lyfter sociala beteendebrister vilket innebär att eleven har 
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problem med att avläsa och förstå olika situationer och är okänslig för andra människors 

känslor och behov. Förutom omdömesbrister och empatibrister menar Stensmo att bristande 

social kompetens kan innebära problem med kamratrelationer, familjerelationer, 

klassrumssituationer och låg självkänsla (Stensmo, 2008, s.222-223) 

Biverkningar av användandet av sociala medier 

Enligt Fjellström är social kompetens viktig eftersom det minskar risken för mobbning och 

utanförskap (Fjellström, 2004, s.250-269). Vid tillfrågande av lärarna om det fanns någon del 

av fostran som de var tvungna att ta ansvar för, som de inte kände var deras ansvar, svarade 

två utav lärarna att konflikter och mobbning på elevernas fritid och genom sociala medier 

ingick. Lärare 1 menar att kommunikation via mobiler eller nät ofta leder till missförstånd, 

uteslutande och andra konflikter som i sin tur påverkar elevernas skol-tid. Lärare 4 lägger 

stort fokus på skillnaderna i låg- och mellanstadiet och menar att det främst är eleverna i 

mellanstadiet som använder sociala medier där konflikter uppstår. Lärare 4 nämner även att 

en stor del av hens arbetstid går åt till att lösa dessa konflikter och att det blir hens ansvar 

eftersom det påverkar elevernas skick i skolan. Enligt läroplanen under ”God miljö för 

utveckling och lärande” ska skolan sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet, vilja och lust att lära (Skolverket, 2011, s.10). Det står även att skolan ska främja 

förståelse för andra människor och se till så att fientlighet och intolerans möts med kunskap, 

öppna diskussioner och aktiva insatser (ibid. s.7). Enligt år 2016 Friends-rapport blev 27% av 

de som blivit mobbade eller kränkta blivit utsatta via sociala medier (Friends-rapport, 2016, 

s.12) 

En god föräldrakontakt 

Friends skriver även på deras hemsida att bästa sättet att förhindra mobbning via nätet är att 

både lärare och föräldrar gör sig medvetna om vilka olika sociala medier som används och 

skapar en medvetenhet hos eleverna om hur lätt det kan ske kränkningar gnom nätet 

(Friends.se). Även Lärare 1 betonar vikten av en bra föräldrakontakt och menar att 

kommunikation mellan lärare och föräldrar, och mellan föräldrar och föräldrar är nyckeln till 

att underlätta läraren arbetstid. I läroplanen under ”Skolans uppdrag” står det att skolan ska i 

samarbete med hemmet främja elevens personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer. Läroplanen betonar även att skolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens fostran och skolans arbete måste därför ske i samarbete 

med hemmet (Skolverket, 2011, s.9). Kimber lyfter föräldrarna och menar att de är lärarens 
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viktigaste samarbetspartners och att lärarens arbete underlättar om läraren har föräldrarna med 

sig i det hen gör (Kimber, 2005, s.100). 

Grunduppfostran 

Enligt läroplanen och tidigare forskning har föräldrarna huvudansvaret för barnets fostran, 

medan skolan endast ska ha en kompletterande roll och vara ett stöd för att ge eleven 

medborgerlig kompetens (Skolverket, 2011, s.9. Zackari & Modigh, 2000, s.14) 

Inom socialisering ingår även goda vanor, vilket har ett speciellt fokus i de yngre åldrarna, 

och innebär exempelvis artighetsfraser (Fjellström, 2004, s.250-269). Lärare 1 beskriver en 

situation då hen bjuder eleverna på något gott, som ett exempel, och menar att många elever 

inte säger ”tack” utan istället ifrågasätter hur mycket hen får ta. Lärare 1 understryker också 

hur viktigt det är att eleverna förbrukar orden ”hej”, ”förlåt” och ”kan jag hjälpa till” för att 

visa medmänsklighet och att eleven kan sätta en annan person framför sig själv. Lärare 2 

nämner en grunduppfostran som hen menar att alla elever bör ha med sig när de börjar skolan. 

Denna grunduppfostran bör enligt Lärare 2 innefatta att elever förstår skillnaden mellan rätt 

och fel och använder ”tack” bland annat. Lärare 2 beskriver dock även att istället för att bli 

frustrerad har hen accepterat att alla elever inte får denna grunduppfostran hemifrån och att 

det då istället ligger större ansvar hon läraren. Även Lärare 4 beskriver en grunduppfostran 

som bör finnas där när eleverna börjar skolan. Hen beskriver denna fostran som att eleverna 

främst ska veta skillnaden på rätt och fel och använda ett acceptabelt språk. Lärare 4 uttrycker 

även att hen som lärare tvingas ibland in i föräldrafostran för att eleven saknar vissa delar som 

bör ingå i grunduppfostran. Pantley skriver att barnuppfostran handlar om att hjälpa barnen att 

bygga en grund som består av hållbara värderingar, god moral och riktlinjer som de kan 

använda under ett helt liv. För att bygga en sådan grund krävs att föräldrar, lärare och andra 

vuxna förser barnen med rätt verktyg och vägledning (Pantley, 2007, s.11). Steinberg 

understryker att det är lärarens uppdrag att leda och menar att om läraren förväntar sig att 

eleverna ska följa artighetsregler, så har eleverna rätt att förvänta sig artighetsregler från 

läraren (Steinberg, 2004, s.60) 

Artighetsregler är något som Clarks presenterar i sin bok The Essentil 55. Boken innehåller 55 

artighetsprinciper och Clark menar att artighet är viktigt eftersom den är grunden till respekt 

för andra människor och skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö. Bland Clarks 55 

artighetspriciper presenteras många delar som även lärarna tar upp i intervjuerna, bland annat 

att hålla upp dörren åt andra, säga ursäkta, tack och uppmuntra sina kamrater (Clark, 2004) 
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Bordsskick 

Inom socialisering nämner även Fjellström specifikt bordsskick (Fjellström, 2004, s.250-269). 

Under intervjuerna är bordsskicket hos eleverna något som tas upp av alla lärarna och 

beskrivs som en del av deras vardagliga fostransarbete. Lärare 1 som främst är van vid att 

arbeta med mellanstadiet utmärker bordsskicket som en specifik sak hen reagerade på när hen 

gick ner och följde en klass från årskurs 1. Lärare 1 beskriver att hen anser eleverna i de lägre 

årskurserna saknade en stor del av bordsskicket och menar på att bordsskicket generellt var 

viktigare förr i tiden. Lärare 2 förklarar att hen brukar säga till föräldrarna om eleverna inte 

har fint bordsskick eller kan knyta skorna och understryker tydlig att detta egentligen bör vara 

föräldrarnas ansvar. Även Lärare 3 nämner bordsskicket som något som bör vara föräldrarnas 

ansvar men menar även att hen har problem med att inte tillrättavisa eleverna om detta 

eftersom hen personligen tycker det är frustrerande. Lärare 3 beskriver även att skolans ”Vett 

och etikett-tema” under året var uppskattat, speciellt eftersom hen menar att det inter verkar 

som att föräldrarna eller samhället lägger så stor vikt vid bordsskicket längre. Lärare 4 

beskriver att bordsskicket har blivit sämre hos alla elever, men betonar även att hen väljer att 

inte lägga så mycket energi på tillsägelser utan istället uppmuntrar eleverna till att våga 

smaka, ta lagom stora portioner och bordsskicket i allmänt. 

Bland Clarks 55 artighetspricier finns även bordsskick med som regel nummer 29. Clark 

menar att ett gott bordsskick innebär att eleven ska lägga servetten i knät innan måltiden, 

aldrig ha armbågarna på bordet, att inte smacka, tugga med öppen mun, prata med mat i 

munnen, leka med maten, och att man plockar undan efter sig och rengör sin plats (Clark, 

2004) 

Sammanfattning av avslutande diskussion 
Individualisering betonas av lärarna och vikten av detta stödjs både i tidigare forskning och 

läroplanen. Idealbildande fostran är dock något som lärarna nämner direkt och som endast 

stödjs och faktiskt har en övervägande del i tidigare forskning. Läroplanen säger ingenting om 

läraren betydelse för att vara en god förebild. Individualisering och idealbildande fostran är 

den mindre delen av analysen, då socialisering täcker fler områden inom fostran. Den goda 

sociala klassrumsmiljön är en stor del som två utav lärarna nämner och som det finns mycket 

forskning inom. Biverkningar av användandet av sociala medier, artighetsfraser och 

bordsskick tar även dom upp en stor del av diskussionen då flera av lärarna betonar detta. 

Eftersom dessa områden förändras i och med samhällsförändringar så finns det en ganska 

liten del ny forskning inom dessa områden. Exempelvis så har användandet av sociala medier 
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och datorspel sjunkit i åldrarna på grund av ny teknik och nya spel, vilket gör att vi här och nu 

forskar om hur detta påverkar barnens sociala kompetens. Användandet av artighetsfraser och 

ett gott bordsskick är även det nått som förändras i och med fostransfokus och fostranstrender 

hos föräldrarna. Dessa områden är inte heller något som läroplanen tar upp.  

En av sakerna som läroplanen fokuserar på är skapandet av demokratiska medborgare, och 

detta är något som lärarna inte direkt uttalar sig om. Man kan säga att lärarna talar om detta 

indirekt, genom andra saker, medan socialisering tar större plats.  
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Avslutning 

I denna studie har jag kommit fram till att fostransuppdraget för läraren i skolan ser väldigt 

annorlunda ut i praktiken i jämförelse med läroplanen. Studien gör det tydligt för att 

läroplanens fostransdelar inte alls är en skildring av lärarnas verklighet. Läroplanen berättar 

VAD skolans ansvar inom fostran är, medan lärarna beskriver HUR ansvaret ser ut i 

praktiken. Läroplanen ger oss dock inga tydliga direktiv om hur skolans fostransuppdrag ser 

ut, utan många begrepp lämnar utrymme för tolkning. Man kan säga att medan läroplanen 

berättar att skolan ska skapa demokratiska medborgare, beskriver läraren hur hen gör för att 

skapa dessa. Att jämföra styrdokumentet med verkligheten blir i detta fall svårt, då innehållet 

av läroplanen är teoretiskt medan lärarnas svar innehåller praktiska exempel. Vad man dock 

kan se är att lärarna spenderar stor del av sin tid åt at fostra eleverna med artighetsfraser, 

bordsskick, konflikter som sker på fritid och försöker skapa goda klassrumsmiljöer. Det 

läroplanen lägger stor fokus vid är att skolan ska skapa demokratiska medborgare, något som 

lärarna mer indirekt talar om. På något sätt framkommer det att lärarna spenderar tid till 

fostran som de enligt läroplanen bör spendera åt att utveckla elevernas kunskaper och 

demokratiska egenskaper.  

Slutsatsen av denna studie är att det inte finns något facit i läroplanen om exakt vad som är 

och inte är lärarens fostransansvar, utan ”gråzonen”, som funnits där så länge, finns kvar. Det 

denna studie främst bidrar och resulterar i är en presentation av hur lärares fostransuppdrag 

kan se ut i praktiken idag, och vad skillnader mellan detta och vad läroplanen säger är till 

största del öppet för tolkning.  
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

1. När och var gick du din utbildning? 

2. Vad har du för behörighet på din legitimation? 

3. Hur länge har du varit yrkesverksam lärare? 

4. Har du någon annan utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet? Eller lagt till saker via 

exempel fortbildningar? 

5. Vad innebär fostran av elever för dig? 

6. Hur uppfattar du din roll som lärare i fostransuppdraget av eleverna? 

7. Vilka fostransdelar upp lever du dig ha fått ta ansvar för under dina år som lärare? 

8. När uppfattar du att du gör något i fostransväg som inte är ditt ansvar? 

9. Övrigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


