
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 2 

för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

Rapport nr:2015vt01614 

 

Alanen Mäkinen Sofie, Lindvall Wenke 

 

Uppfostran, socialisation eller fostran? 
Vilket begrepp använder du? 

 
- En historisk policyanalys av begreppet fostran från Lgr62 till Lgr11 

 

Handledare: Henrik Román 

Examinator: Martin Karlberg 



Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka termen fostran i läroplaner samt i SOU-betänkande och se 

hur termen har förändrats över tid från 1960-talet och fram till idag. Därför har följande 

frågeställningar ställts för att kunna besvara studiens syfte: Hur behandlas termen fostran i ett urval 

SOU som föregår de tre läroplanerna? Hur framträder termen fostran i Lgr 62 och Lpo94/Lgr11? Samt 

hur uttrycks och förändras fostransbegreppet, över tid inom den skolpolitiska hanteringen i 

läroplanerna samt i olika SOU-betänkanden? Denna undrar har uppkommit genom den diskussion 

som pågått och pågår kring ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg i grundskolan. Metoden 

som har använts för denna studie är textanalys, vilken har utgått från läroplanerna Lgr62, Lpo94, 

Lgr11 samt de statliga offentliga utredningarna SOU 1961:30 samt SOU 2007:28. Analysen har 

genomförts genom analysverktygen diakron analys vilken innebär att uppgiften blir att kartlägga 

termens historiska utveckling, den semasiologiska synvinkeln, alltså att undersöka termens betydelse 

för att avslutningsvis analyseras genom den avsändarorienterade tolkningsstrategin vilken innebär 

att texten skapar mening genom att undersöka delar av den samt texten i helhet. Genom analysen 

har vi funnit att fostran har förändrats över tid genom att termen förekommer olika mycket under 

1960- talet och idag samt att fostran idag uttrycks genom arbetet med värdegrundsfrågor. Vidare har 

vi även kunnat se att fostransuppdraget mer eller mindre har legat och ligger i skolans händer men 

där ett samarbete mellan hem och skola är av stor vikt för den enskilde individens utveckling till att 

bli en demokratisk medborgare. Denna studie har utmanat oss och bidragit till att vi har värderat och 

omvärderat våra tankar kring debatten om ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg. 

 

Nyckelord: Fostran, läroplaner, SOU-betänkanden, grundskolan, textanalys 
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1. Inledning 
Uppkomsten till idén av denna studie har fötts ur det ständiga talet om ett återinförande av 

ordningsbetyg i skolan. Vi som skriver denna studie är lärarstudenter vid Uppsala universitet och är 

inriktade mot att undervisa elever från förskoleklass till årskurs tre. Genom de sammanlagt 30 

högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning vi har haft under utbildningens gång har vi fått följa 

elever från åldrarna sex till nio år. En första tanke hos oss båda har varit att det rent ut sagt skulle 

känns väldigt konstigt och lite upprörande om eleverna på lågstadiet skulle bedömas för hur de är 

som personer och hur de beter sig. Detta har varit det sådda fröet som fått oss att välja att 

genomföra denna studie inom fostran och dess utveckling från 1960-talet och fram till idag. Vi är 

glada över att ha valt detta forskningsområde, allra främst nu när vi ska ut i arbetslivet och möta våra 

elever och bidra till deras fostran. Fostran idag, kan för många, inte främst bland en del av våra 

studiekamrater ses som ett väldigt negativt laddat ord, liksom det var för oss en gång. Fostran som 

term har blivit mer sparsmakat/sällsynt men därmed blir frågan om fostran verkligen har spelat ut sin 

roll? Kan vi komma förbi att fostra? Genom denna studie har vi delvis omvärderat våra tankar och 

åsikter kring ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg. Idag skulle vi faktiskt våga påstå att ett 

ordningsbetyg eller omdöme skulle kunna vara behövligt i skolan för att synliggöra fostran och dess 

ansvar inom skolan. Med dessa nya kunskaper, vilka vi har fått genom denna studie har vi fått insikt i 

hur fostran har utvecklats och kommit till uttryck i skolan.  Denna studie kan även bistå andra 

pedagoger eller lärarstuderande att värdera och eventuellt omvärdera sina åsikter kring ett 

eventuellt återinförande av ordningsbetyg utifrån studiens resultatredovisning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Den omdebatterade debatten 

Inom såväl skolans värld som inom politiken har man under årtionden och århundranden diskuterat 

vem som har det huvudsakliga ansvaret för individens fostran, är det hemmets- och/eller skolans 

ansvar? Detta är således en fråga som ständigt är aktuell och omdebatterad inom såväl skolan som i 

skolpolititiken. Fostran eller som det tidigare benämndes, uppfostran är begrepp som har funnits 

långt tillbaka i historien och något som är starkt förknippat med de samhälle som existerar, det vill 

säga att individer är rustade med sådant som samhället eftertraktar (Larsson, 2010:10). Fostran och 

dess uppdrag är något som ständigt debatteras i dagens samhälle, såväl inom skolan som inom 

skolpolitiken. I dagens skoldebatt kring fostran går det att dra paralleller till debatten om ett 

eventuellt återinförande av ordningsbetyg. Folkpartiet har genom sitt förslag om att återinföra 

ordningsbetyg eller ordningsomdöme mött mycket kritik. Folkpartiet syn på ett eventuellt 

återinförande av ordningsbetyg/omdömen motiveras på följande sätt i rapporten Tryggare klassrum 

(2006-08-19) från partiet: 

Vi måste komma till rätta med stöket i skolan. Det är viktigt att poängtera att skolan har två 

uppdrag som är nära förbundna med varandra. Det ena är uppdraget att ge eleverna de 

kunskaper de har rätt till. Det andra är uppdraget att fostra eleverna till demokratiska 

samhällsmedlemmar. I läroplanen står att eleven ska fostras till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. Till de värden skolan ska förmedla till eleverna hör jämställdhet 

mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Läroplanens ord är svåra att 

sätta i samband med den verklighet som präglar många skolor, där flickor får hör kränkande 

tillmälen och elever som behöver lugn och ro för att lära sig störs av sina så kallade klasskamrater 

(Folkpartiet, 2006-08-19).  

 

Vidare uttrycker Folkpartiet detta i samma rapport: 
 

[…] Vi vill införa ett modernt ordningsbetyg, ett ordningsomdöme. Betyget eller omdömet ska 

dessutom innehålla uppgifter om olovlig frånvaro. […] I den svenska skoldebatten har folkpartiets 

förslag om ett ordningsomdöme, som det vanligtvis kallas i debatten, fått hård kritik. Det har kallats 

otidsenligt och en återgång till den gamla auktoritära skolan. Sanningen är dock att Sverige är ett av 

få länder i Europa som inte sätter betyg eller ger ett omdöme om elevernas uppförande. Så sker till 

exempel i våra grannländer Norge, Danmark och Island (Folkpartiet, 2006-08-19). 

 

Likt partiet själv uttrycker i denna rapport har den skolpolitiska debatten kring ordningsbetyg mötts 

med hård kritik från såväl lärare som övriga partier, främst ifrån det rödgröna blocket. Frågan är om 

ett införande av ordningsbetyg kommer påverka stöket i skolan om det som Karin Abrahamsson 

skriver i sin artikel, inte ens kommer att finnas med i elevernas slutbetyg i slutändan (Aftonbladet, 

2006-01-26).  
 

2.2 Hemmet och skolan 

I den senaste utkomna läroplanen, Lgr11 framgår det att skolan och hemmet aktivt och tillsammans 

ska arbeta för den enskilde individens utveckling (Skolverket, 2011:9; Skola och samhälle, webbsida). 

Detta gäller således för kunskapsutvecklingen som för fostrandet. I ett debattinlägg i Sydsvenskan 

har en lärare uttryckt sin åsikt gällande fostransuppdraget i skolan på följande vis: ”[…] Om jag ska 

behöva uppfostra ditt barn så hinner jag inte planera eller utvärdera. Hur genomtänkta blir mina 

lektioner då? […]” (Sydsvenskan, 2014 -11-04). 
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Detta är en av många kritiska röster mot att skolan ska ansvara för fostrandet av eleverna i den 

bemärkelsen att lärarens uppdrag förutom undervisningen ska handla om att fostra den enskilde 

individen och utifrån det betygsätta hens uppförande och beteende. Vidare fortsätter samma lärare i 

debattinlägget på följande sätt: ”Låt mig få sköta mitt jobb. Låt mig få sköta betygssättningen ifred. 

Låt mig utbilda ditt barn i skolan så kan du fokusera på att uppfostra barnet hemma!” (Sydsvenskan, 

2014-11-04). Den betygsättning som läraren i citatet ovan beskriver handlar om betygsättningen i de 

befintliga skolämnena idag och kritiken av fostran i detta citat vänder sig till hemmet. Det råder trots 

skolans uppdrag vilka återges i skolans styrdokument delade meningar om vem som bär det yttersta 

ansvaret för fostran. Detta debattinlägg har blivit mycket uppmärksammat i den rådande debatten. 

Lärarens inlägg har väckt stor diskussion kring ämnet och har bidragit till att debatten återigen har 

fått ett uppsving inom skolväsendet. Detta debattinlägg har således blivit en grund för många andra 

artiklar, debatter samt radioprogram som hänvisar att de utgått ifrån lärarens inlägg i Sydsvenskan 

(2014-11-04). En fråga som kan ställas kring den uppmärksammade debatten är om 

ordningsbetyg/omdöme av fostran innebär ytterligare mer administrativt arbete för skolan och den 

enskilde läraren? 

2.3 Fostran och värdegrund 
I dagens skola har begreppet fostran kopplats samman med värdegrundsarbetet genom 

värdegrundsfrågor. Skolan har i sitt uppdrag att fostra individerna till demokratiska 

samhällsmedborgare och all undervisning ska vila på demokratiska grunder likt nedanstående citat 

uttrycker (Skolverket, 2011:9):  

Skolans ansvar för social fostran har snarast ökat och dess betydelse för integration och 

sammanhållning i ett mer differentierat och fragmenterat samhälle framhålls allt mer. Vi ser också 

hur begreppet ”värden” har fått en mer framhävd position i olika styrdokument, både nationellt och 

i internationella överenskommelser. Demokratiska, gemensamma och sammanhållande normer och 

värden ska utvecklas och förankras genom skolans innehåll och arbetssätt 

(http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-

forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/). 

Skolan, främst läraren har ett stort ansvar som vilar på hens axlar. Genom sin undervisning och den 

sociala fostran av individerna ska läraren förmedla och de normer och värden som det förändrade 

samhället innehar. Nästkommande citat beskriver hur denna fostran kommer till stånd:  

[…] skolämnet livskunskap och social kompetens, klassråd, kamratmedling, föreningsidrott i skolan, 

individuella utvecklingsplaner och föräldrasamarbete […]. De berör, på olika sätt värden och 

sammanhållning och syftar till att fostra, forma och normera i en omvärld av ökad variation och 

mångfald (http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-

och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/). 

Citatet ovan menar att skolan ska fostra individerna till demokratiska medlemmar genom olika 

sociala gemenskaper där undervisningen ska förmedla dessa värden som samhället har.  Genom 

undervisningen ska individerna fostras och formas efter det föränderliga samhälle som råder.  

Avsikten med denna studie är att undersöka hur begreppet och termen fostran har förändrats från 

1960-talet och fram till idag genom att analysera läroplaner och tillhörande SOU- betänkande från 

dessa årtionden. Alltså att se hur begreppet fostran har uttryckts och använts under 50 år, men med 

särskilt fokus på termen fostran i sig.  

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/
http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/
http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/
http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning  

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning inom det valda studieområdet fostran. Denna 

litteraturgenomgång består av teman samt underteman vilka alla är kopplade till studiens empiri och 

forskningsfrågor. 

3.1.1 Fostransbegreppets utveckling 

”[…] process genom vilken en människa, oftast en uppväxande, formas av den omgivande kulturen 

och dess olika institutioner, t.ex. familj, skola och arbetsplats; med en sociologisk term ofta kallad 

socialisation […]”. Citatet återfinns som en förklaring av termen fostran i Anna Larssons (2010:15–16) 

antologi om Fostran i skola och utbildning. Larsson (2010:15–16) beskriver begreppet fostran och 

socialisation som två begrepp likvärdiga varandra. Ytterligare en term kopplat samman till fostran är 

uppfostran vilken i uppslagsverk beskriv som något som överförs mellan generationer (Larsson, 

2010:15–16). Samtliga tre begrepp, fostran, uppfostran samt socialisation har därmed liknande 

betydelser. I Larssons (2010:14- 15) beskrivning av dessa begrepp framgår att begreppen har 

framhävts olika mycket under olika årtionden under 1900- talet ibland annat Pedagogisk-psykologisk 

uppslagsbok och i Termer i pedagogik och psykologi. 

Temat uppfostran beskrevs under 1940-talet främst som något som samhället ansåg sig behöva, det 

vill säga att uppfostran skulle bidra med de individer som samhället behövde, detta var i alla fall det 

samhället strävade efter. Uppfostran som begrepp ses som det första förekommande begreppet 

inom denna disciplin (Larsson, 2010:10). Ungefär tio år senare, under 1950-talet hade detta begrepp, 

uppfostran redan fått en ny innebörd, nu stod uppfostran istället för det tidigare skapandet av 

individer för ett samhälle, var det nu, under 1950-talet individerna som skulle anpassas för det 

samhälle som individen levde i. Under nästa årtionde, 1960-talet framhävs däremot socialisation som 

uppslagsord, därmed försvinner det tidigare begreppet uppfostran som nu har fått en mer negativ 

klang efter andra världskriget (Larsson, 2010:18; Granath, 2008:12). Pedersen (2004:50) redovisar i 

sin licentiatavhandling, likt ovanstående, att begreppet fostran (Pedersen använder sig av begreppet 

fostran synonymt med uppfostran) har påverkats negativt och att det under 1969 ansågs som en 

term vilket inrymde påtvingad påverkan. Denna negativa klang av fostran kom under 1969 därför att 

uttryckas som utveckling (Pedersen, 2004:30). Socialisation står för, likt namnet lyder för något som 

sker i det sociala med andra, där en slags överföring av normer och värderingar växlas mellan 

människor. Socialisation och uppfostran har starka band sinsemellan och påminner om varandra, 

men socialisationen understryker starkare vikten av överföringen av sådana egenskaper och 

värderingar som är till fördel för samhället (Larsson, 2010:14–15). Likt Larsson (2010:15) 

sammanfattar i sin antologi innebär socialisation således att barnet fostras samt formas genom de 

värderingar och normer denne möter under sin uppväxt. Fostran är något som bland annat sker inom 

skolan och således innebär att individen formas utifrån den miljö hen lever i (Larsson, 2010:17.). 

Gunilla Granath (2008:11) menar genom sin nutida beskrivning att begreppet disciplin är likställt med 

fostransbegreppet och att fostran är den mer vardagliga varianten av disciplin. Begreppet fostran kan 

i sin tur delas in i två underkategorier vilka svarar för olika ansvarsområden av fostran (Landahl, 

2006:8). Den första kategorin av fostran behandlar det, liksom återgivits ovan, det vill säga att forma 

individen så att hen passar in i samhället denne lever i. Den andra kategorin av fostran är vad Landahl 

(2006:8) uttrycker det, det som sker i nuet. Inom skolans värld betyder detta att den enskilde 

individens uppförande samt engagemang värderas av läraren. Det kan bland annat handla om 
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individens beteende i klassrummet, exempelvis om denne kommer sent eller på annat sätt stör den 

så kallade arbetsron (Landahl, 2006:8). 

Både uppfostran och fostran har en stark koppling till socialisation. Dessa tre termer, vilka har 

presenterats ovan kan ges snarlika förklaringar men de går att särskilja från varandra gällande dess 

syften. Fostran och socialisation kan till skillnad från uppfostran ses som processer, uppfostran 

däremot är en aktivitet. Socialisationsagenter, det vill säga familj och andra i en nära relation samt 

institutioner som skolan, bidrar, i en socialkontext till individens anpassning av den miljö hen lever i. 

Det vill säga denna fostran bidrar till att individen slussas in i samhället med dess värderingar och 

normer (Leffler & Mahieu, 2010:181; Pedersen, 2004:52). Något gemensamt de tre begreppen 

emellan är dess betoningar på överförandet av normer, det vill säga att individen ”vaggas in” i de 

normer som är aktuella i det samhälle hen befinner sig i (Larsson, 2010:16).  

3.1.2 Skolans uppfostran 

I Larssons antologi Fostran i skola och utbildning (2010:16–17) lyfts det fram att det görs en 

distinktion mellan uppfostran i skolan och uppfostran i hemmet. Den förstnämnda, uppfostran i 

skolan utmärker sig på så vis att denna är av en mer kontrollerad form där skoluppfostran syftar till 

att individerna ska uppnå mål eller liknande kriterier vilka bland annat finns angivna i de 

styrdokument vilka skolorna följer. Detta är motsatsen till den uppfostran som förknippas med den i 

hemmet där denna anses vara av mer instinktiv karaktär. Den så kallade uppfostran inom skolan har 

även den utvecklats, där den i ett tidigt skede har haft syfte att fostra intellektet hos individerna. 

Vidare beskriver Larsson (2010:17) att barnuppfostran har gått från att ha varit en 

familjeangelägenhet till att vara en viktig del av samhället där såväl skolan som hemmet arbetar för 

fostran av barnet. Detta i sin tur har bidragit till att skolans roll inom fostran har blivit allt starkare 

och där skolan även har ett moraliskt fostransansvar (Landahl, 2006:5). Den stärkta rollen för skolan 

har bland annat medfört att skolan idag bär ett större ansvar för individens fostran. Detta ansvar som 

skolan bär idag har tidigare ansetts som hemmets ansvar, det har med andra ord skett en 

ansvarsförskjutning från den så kallade primära socialisationen, hemmet till den sekundära 

socialisationen, skolan (Båtshake, 2006:77). Emellertid menar Qvarsebo (2006:118) att denna 

övergång av fostran inte helt har samspelat med vårdnadshavarnas uppfattningar, det vill säga 

skolans fostran var av den mer kontrollerande karaktären vilket många vårdnadshavare inte förstod 

till en början. 

Temat primär socialisation syftar likt det ovan nämnda till de inom den närmaste relationen, oftast 

familjen. Dessa har en påverkande relation till individen genom dess fostran (Båtshake, 2006:76–77; 

Larsson, 2010:17).  Den sekundära socialisationen är det andra temat, denna står för institutioner 

såsom skolan där individen fostras genom samhällets normer och värderingar (Båtshake, 2006:12; 

Larsson, 2010:17).   

3.1.3 Skolan från 1990-talet 

Under 1990-talet har eleven satts alltmer i fokus, under denna era fick även läroplanerna ett nytt 

fokus i och med de värdegrundsfrågor som skolorna ställdes inför (Larsson, 2010: 48-49; Pedersen, 

2004:15). Detta har således bidragit med att dagens läroplan behandlar ett enskilt kapitel kring 

moraliska frågor och värderingar, det vill säga värdegrundsfrågor. I och med att detta blev en del av 

läroplanen etablerades skolans fostransansvar ytterligare och intresset för fostran, uppfostran samt 

socialisation har därigenom fått ett nytt uppsving (Larsson, 2010:18). Arbetet med värdegrunden i 
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skolan är vad Pedersen (2004:48–49, 53) uttrycker ett arbete med de grundläggande värdena i vårt 

svenska samhälle men även ett arbete med individen och dess personliga ansvar där skolans uppdrag 

är att undervisa och fostra individer(Jfr Wester, 2008:59). Pedersen benämner dessa som 

nyckelbegrepp och menar att skolan påverkar värdegrundsarbetet genom att bland annat förmedla 

samt överföra värden och normer till individerna i skolan (Pedersen, 2004:48–49, 53).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Foucault - introduktion i korthet  

Denna studie har influerats av den franske filosofen Michel Foucaults teori om makt, men tilläggas 

bör att vi enbart har utgått ifrån sekundärlitteratur kring Foucault och har således utgått ifrån dessa 

gällande användandet av teorin. Maktteorin inrymmer ett antal begrepp såsom fostran, disciplin och 

makt vilka tillsammans med diskursanalys är starkt förknippade med Foucault (Båtshake, 2006:12, 

21). Foucaults teori om makt har tolkats av många forskare, och denna teori kan ses som mycket 

abstrakt och svårtolkad vilken kräver en noggrann genomläsning för att förstå teorin. Då maktteorin 

är så pass komplex i sin helhet har enbart ett fåtal teoretiska perspektiv för denna studie valts. Trots 

att huvudfrågeställningen till denna studie kretsar kring termen fostran är det till maktteorin detta 

sammankopplas då fostran och makt ses som viktiga inom Foucaults diskursanalys (Båtshake, 

2006:12). Nedan följer således en genomgång av de teoretiska perspektiv vilka studien kommer att 

ha sin utgångspunkt i. 

3.2.2 Innebörden av makt 

En missvisande bild av makt är att denne ägs eller innehas av någon, enligt Foucault däremot sägs 

makt vara något som individer och grupper tillhör. Själva utövandet av makt sker med andra, det vill 

säga någon är överordnad och den andra parten är underordnad. Vad som påverkar att makt uppstår 

beror helt på i vilken situation eller sammanhang individerna och-eller grupperna befinner sig inom 

(Granath, 2008:5). När någon eller några bryter mot de normer och värden som finns i ett samhälle 

kan maktrelationer uppstå (Qvarsebo, 2006:38; Wester, 2008:42–43). Lundahl (2006:172) beskriver 

Foucaults maktbegrepp som ett vetande om den andre personen. Med detta menas att ett visst 

vetande, alltså information om den andre blir stommen för den fortsatta relationen dessa emellan. 

Informationen om den andre värderas gentemot de rådande normer och liknande värden i 

samhället, utifrån denna värdering kan en maktutövning uppstå. Makten finns hos den som besitter 

mer kunskaper eller andra värderande meriter vilka värdesätts i samhället (Granath, 2008:30,61; 

Lundahl, 2006:172). På samma sätt uttrycker Maria Wester (2008:42) att detta vetande om den 

andre ger upplopp för makt, alltså att vara medveten om vad som anses vara normerande och 

önskvärt i en viss kultur eller samhälle och veta hur du använder dig av dessa värdesatta 

”egenskaper” bäst anses ge individen makt. Makt kan på så vis anses vara taktisk men behöver inte 

innebära att den är avsiktlig (Wester, 2008:42). 

3.2.3 Maktrelationer 

Foucault ser inte makt som något med en negativ klang, tvärtom menar han att maktutövande är en 

nödvändighet i samhället och att maktutövandet sker genom en viss typ av kontroll av andra likt 

lärarens styrande av dennes elever. Kontrollen som utövas är något som Foucault själv benämner 

som strategier och där alla individer ingår i ett så kallat strategispel. Foucault menar att 

maktrelationer är något som sker mellan alla individer oavsett utbildningsnivå eller erfarenheter 

(Granath, 2008:30, 61).  
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3.2.4 Disciplinär makt 

Makt kan i många fall förknippas med något som syns, men talar man däremot om den disciplinära 

makten benämns denna enligt Landahl (2006:42) som den osynliga makten. Den disciplinära makten 

kallas även för den moderna makten och menas med att synliggöra individen (Landahl, 2006:42). 

Detta synliggörande sker på bekostnad av att makten osynliggörs. Genom den disciplinära makten 

blir den eller de som utsätts för makten istället blir mer synliga (Landahl, 2006:42).  Vidare i Foucaults 

maktteori framhävs motmakt eller även så kallat motstånd. Med detta menar Foucault att makt i sin 

tur ger upphov till ett visst motstånd som påverkar makten. Foucault menar vidare att där det finns 

motstånd finns det makt och att motstånd alltid är närvarande där makten finns (Larsson, 2013:39; 

Lundahl, 2006: 323-324).  Den disciplinära makten samt motståndet kan mycket enkelt förklaras som 

en relation mellan en elev och dess lärare. Låt säga att läraren fördömer eleven vid ett misslyckat 

provresultat, läraren symboliserar då makten och eleven den moderna makten, det vill säga den som 

blir synliggjord. Motståndet kan genom samma förklaring med eleven och läraren förstås som att 

eleven ger läraren ”svar på tal” då hen känt sig förnedrad eller orättvist behandlad av lärarens 

beteende. På så vis möter läraren ett motstånd vilken i sin tur påverkar makten hos läraren.   

Ytterligare ett centralt begrepp inom den Foucauldianska teorin är självbehärskning vilken Granath 

(2008:156) beskriver som att härska över det egna jaget, alltså en maktutövning av och över sig själv. 

Självbehärskning kan även ses som självdisciplinering där individen själv har makten över sitt 

handlande och sin disciplin (Granath, 2008:32). Det har tidigare nämnts att denna studie har 

influerats av Foucaults maktteori. Inom denna studie innebär detta således att centrala begrepp vilka 

har redogjorts för ovan kommer att användas av, i analysarbetet samt i diskussionsavsnittet av denna 

studie. Dessa centrala begrepp är makt, motstånd, motmakt, självdisciplin, självbehärskning, 

maktrelationer, disciplinär makt samt över- och underordnad. 

4. Syfte och forskningsfrågor 
Den undran som ligger till grund för detta självständiga arbete är hur termen fostran har förändrats 

över tid, sett utifrån läroplaner och utredningar från staten, SOU-betänkanden som behandlat 

skolfostran i samband med skolreformer. Syftet är således att undersöka hur begreppet fostran, med 

särskilt fokus på termen fostran, har förändrats över tid genom en historisk tillbakablick i 

läroplanerna från 1960-talet och fram till idag. Detta för att se om, och hur termen har använts samt 

hur vi ser på fostran idag. För att besvara arbetets syfte har tre frågeställningar ställts: 

1. Hur framträder termen fostran i ett urval SOU som läggs fram i samband med de tre 

läroplanerna?  

 

2. Hur framträder termen fostran i Lgr 62 och Lpo94/Lgr11? 

3. Hur uttrycks och förändras fostransbegreppet, över tid inom den skolpolitiska 

hanteringen i läroplanerna samt i olika SOU-betänkanden? 

5. Metod  
Denna undersökning är en kvalitativ historisk policyanalys, det vill säga en analys som bidrar till att 

öka förståelsen kring historiska skeenden inom skolväsendet. Denna analys lämpar sig väl för det 

valda undersökningsområdet då empirin består av såväl läroplaner som statliga utredningar.  För att 
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på bästa sätt, inom denna studie nå fram till svaren av de forskningsfrågor, vilka presenterades ovan 

har metoden för detta arbete valts med stor omsorg. Metoden som valts ger rättvisa åt det 

undersökta och bidrar således till att forskningsfrågorna samt metodvalet utmynnar i det studien 

ämnar undersöka, det vill säga se hur fostransbegreppet har förändrats över tid. Valet av metod är 

således föranlett av forskningsfrågorna och undersökningsämnet. Vad gäller användandet av fostran 

kommer vi i studien att skilja mellan begreppet fostran som syftar på de företeelser som kan 

definieras som fostran och termen fostran som syftar de på olika ordformerna som innehåller 

fostran. Studien undersöker med andra ord främst begreppet fostran och hur det kommer i uttryck i 

termen fostran, det vill säga undersöker de skrivningar där termen fostran uttryckligen förekommer, 

men där vi också försöker också uppmärksamma skrivningar som med andra termer än fostran kan 

kopplas till begreppet fostran. Vi spårar således främst begreppet fostran där det kommer i uttryck i 

termen. 

5.1 Metod för datainsamling 
Utifrån de forskningsfrågor vilka har ställts inför detta självständiga arbete föll det sig väl att välja 

metoden textanalys. Den förgrening av textanalys som bäst lämpar sig för de givna 

forskningsfrågorna är en så kallade begreppshistorisk textanalys. I kapitlet databearbetning och 

analysmetod ges en mer ingående förklaring om den valda metoden, nedan ges en kort definition av 

innebörden av en begreppshistorisk analys. Som namnet på denna analysmetod antyder syftar den 

till att följa olika begrepp inom ett ämne som, historiskt sett har haft olika betydelser genom åren, 

det vill säga genom en begreppshistorisk analys jämföra begreppens varierande innebörd. Den term 

som har legat till grund för denna datainsamling är fostran. Under kapitlet databearbetning och 

analysmetod återges metoden mer ingående. 

5.2 Urval 

Urvalet för denna studie grundar sig i ett antal parametrar vilka delvis påverkas av den begränsade 

tiden för studien. De avgränsningar som har tagits i beaktande är av varierad karaktär. Den viktigaste 

urvalsaspekten var att använda sig av redan befintligt material för att på så vis i ett tidigt skede 

kunna påbörja analysarbetet med materialet, därav har lättillgängligheten av materialet haft en 

avgörande roll för urvalet av data. Delar av de data som har använts har kunnat återfinnas i digitala 

arkiv vilket har medfört att läsningen av dessa har gjorts möjlig oberoende plats men även genom 

lättillgängliga styrdokument.  

Ytterligare en urvalsaspekt är att insamlade data har fallit inom ramen av modern tid, det vill säga 

från industrialismens slut och fram till idag (Stockholms läns museums). Inom denna studie har vi valt 

att göra nedslag i historien från 1960-talet och fram till idag och utgår från statens offentliga 

utredningar, SOU 1961:30 Grundskolan samt SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan samt läroplaner från 1962, Lpo94 och Lgr11. Dessa representerar således två 

tidsperioder, 1960-tal och idag. Då fostran har yttrat sig olika genom historien, så även inom skolan 

där också aga har varit tillåtet, allra främst tidigare i historien har detta varit en intressant aspekt för 

vår undersökning. Däremot påverkas omfånget av detta självständiga arbete av den tid som finns till 

förfogande vilket har medfört att urvalet har fått begränsas till modern tid samt i huvudsak termen 

fostran, medan aga-aspekten har fallit bort i detta urval. Studien har även avgränsats genom att 

undersöka begreppet fostran och hur det kommer i uttryck i termen fostran. Det vill säga att 

definitionen av fostran har undersökts genom hur det benämns i läroplanerna samt SOU-

betänkandena. Valet av SOU-betänkanden motiveras genom att de antingen är en förlaga till 
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läroplanen eller att utredningarna har valts i läroplanens anda, det vill säga inte en förlaga men en 

utredning vars innebörd kan förenas med läroplanen. Att avgränsningen sker vid 1960-talet kan 

motiveras med att den första läroplanen inom svenska skolan trädde i kraft 1962 vilket vi ser som en 

intressant aspekt av den kommande studien. På så vis finns likartade dokument, styrdokument att 

studera inom skolan från såväl 1960-talet och fram till dagens läroplan. Urvalsaspekten likheten av 

kapitel i Lgr62, Lpo94 samt Lgr11 varit avgörande för avgränsningen. Med detta menas att kapitel 

från respektive läroplaner vilka behandlar likvärdiga områden har valts till analysen. Detta för att på 

ett så likartat sätt kunna jämföra de olika läroplanernas innehåll. Från Lgr62 har läroplanens första 

två kapitel, mål och riktlinjer samt allmänna anvisningar för skolans verksamhet, med dess specifika 

inriktning på underkapitlet hem-skola-samhälle samt skolans inre arbete valts. Lpo94 samt Lgr11 

bidrar med följande två kapitel till analysen; Skolans värdegrund och uppdrag och Mål och riktlinjer 

från Lpo94 samt Lgr11:s Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer. Vidare 

har urvalsaspekten grundskolan valts för denna studie, det vill säga årskurs ett till nio. 

5.3 Genomförande 

Datainsamlingen för denna undersökning har skett genom olika tillvägagångssätt bland annat genom 

Blåsenhus bibliotek, arkiv, såväl digitala som icke digitala arkiv, det digitala vetenskapliga arkivet 

(DIVA) samt i samråd med handledaren, för detta självständiga arbete.  

På Blåsenhus biblioteket påbörjades datainsamlingen genom att i ett tidigt skede kontakta dess 

personal för ett möte kring det självständiga arbetets inriktning. Utifrån mötet kunde den första 

litteraturen i samråd med biblioteket inhämtas. Under mötet gavs även behjälpliga tips om hur olika 

databaser samt arkiv av olika slag kunde användas för att söka såväl avhandlingar, tidigare forskning 

samt litteratur kring ämnet. Likt nämnt gav mötet på biblioteket en anvisning om huruvida den 

fortsatta sökningen i de olika arkiven kunde fortskrida vilket även handledaren, menade på var 

gynnsamma för arbetets empiri. Utöver datainsamlingen av forskning, avhandlingar samt litteratur 

kring ämnet har även litteratur kring metodval återfunnits vilket har bidragit till en ökad förståelse 

om det fortsatta arbetet. I kapitlet databearbetning och analysmetod ges en förklaring om hur 

tillvägagångssättet av analysen av de insamlade data har bearbetats. 

5.4 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen för denna studie är fördelad såväl till enskilt- samt gemensamt arbete för att, 

inom tidsramen för denna studie ha möjlighet att nå djupare inom det valda undersökningsområdet. 

Utifrån de forskningsfrågor som ställts till studien, har arbetsfördelningen utgått från 

forskningsfrågornas utformning. Fördelningen består av enskilda- samt gemensamma textanalyser. 

De två första forskningsfrågorna har bearbetats samt skrivits fram enskilt men en aktiv och tydlig 

dialog har förts mellan oss som forskare. Denna dialog har skett dagligen och vid flera tillfällen under 

skrivprocessen för att på så vis stämma av, reflektera gemensamt samt påminna oss om att hålla oss 

mot samma riktning genom skrivandets gång. Den tredje forskningsfrågan däremot har besvarats 

gemensamt då denna ämnar sig till att jämföra de första två forskningsfrågorna. Detta har gjorts för 

att på ett, för oss, enklare sätt se och jämföra den förändring som har skett över tid. Då vi i de första 

två forskningsfrågorna har fått agera lite av expert inom respektive område känns det naturligt för 

oss att redovisa, jämföra samt förklara vad de enskilda studierna har kommit fram till. På så vis kan 

det enkelt uttryckas som att denna studie består av två delstudier samt en gemensam jämförande 

studie av dessa två. 



15 
  

För att på ett tydligt sätt göra en koppling mellan de läroplaner samt SOU-betänkanden som studien 

ämnar undersöka om termen fostran har arbetsfördelningen delats upp på så vis att Sofie Alanen 

Mäkinen ansvarar för den första delstudiens utförande, det vill säga analyserar samt redovisar 

studiens resultat av Lgr 62 samt SOU-betänkandet 1961:30. Wenke Lindvall däremot ansvarar för att 

analysera samt redovisa den andra delstudien vilken innefattar dagens läroplan. Den andra 

delstudien innehåller såväl Lpo 94 och Lgr11 samt SOU-betänkandet 2007:28. Anledningen till att 

Wenke Lindvall analyserar två läroplaner är att läroplansdelen i Lpo 94 samt Lgr 11 består av samma 

material. Det är enbart kursplanerna som har ändrats från 1994 till 2011. Det är med andra ord 

samma text i två olika läroplaner som analyseras. 

Vidare har arbetsfördelningen för denna studie fallit sig väl samt naturligt för oss som forskare. Det 

kan finnas flera svar på frågan om varför samarbetet har gått så pass bra som det har gjort. Vi känner 

varandra väl som skribenter och vet hur den andre tänker och agerar i ett gemensamt arbete. Vidare 

har vi tillsammans tidigare skrivit ett självständigt arbete och är därför medvetna om våra roller inom 

arbetet och hur vi kan göra för att hjälpa varandra när problem kring studierna uppstår. Vi har varit 

mycket noggranna med att fördela arbetet någorlunda lika mellan oss men har även sett till att turas 

om att skriva de gemensamma delarna. Dagligen har vi, innan arbetets början lagt upp en arbetsplan 

om vad som ska genomföras och har därefter försökt att hålla oss till denna planering varje dag. 

Detta har medfört att båda har varit väl införstådda i vad som ska genomföras under dagen, det vill 

säga var fokus ska ligga på under den aktuella dagen. Vi har även sett till att läsa upp våra enskilt 

skrivna delar för varandra vid ett flertal tillfällen för att på så vis integrera den andre i såväl sin egna 

som den andres delstudie men även i syfte till att höra sin egen text och på så vis eventuellt upptäcka 

felaktigheter och dylikt. 

5.5 Material och kontexter 
Det insamlade materialet som används i denna undersökning är så kallade SOU-betänkanden, det vill 

säga offentliga utredningar vilka utförs av den svenska staten (Regeringen, 2015-04-12). När en 

utredning har genomförts sammanfattas denna sedermera i ett så kallat betänkande vilken 

sammanfattar utredningens utfall.  De SOU-betänkanden, SOU 1961:30 samt SOU 2007:28 vilka 

används i denna undersökning varierar i såväl längd som innehåll där olika mycket information ges 

om den valda termen. Valet av dessa SOU-betänkanden motiveras genom att de antingen är en 

förlaga till läroplanen eller att utredningen har valts i läroplanens anda, det vill säga inte en förlaga 

men en utredning vars innebörd kan förenas med läroplanen. SOU 1961:30 är en förlaga till Lgr62 

medan SOU 2007:28 har valts till Lpo94 samt Lgr11 enligt ovanstående motivering. Utöver dessa 

SOU-betänkanden har liksom nämnts även läroplaner varit en del av det material som har 

analyserats. De analyserade läroplanerna är Lgr62, Lpo94 samt Lgr11, där Lgr62 representerar den 

äldre skolan samt Lpo94 och Lgr11 som representerar dagens skola. Anledningen till att både Lpo94 

och Lgr11 analyseras i denna studie är att de består av samma material förutom kursplanerna vilka är 

de som har ändrats mellan läroplanerna. Dessa källtexter, SOU-betänkandena samt läroplanerna är 

de som utgör själva empirin för denna studie. 

5.6 Databearbetning och analysmetod 

Valet av metod för denna studies analys av statens offentliga utredningar samt läroplaner är en 

begreppshistorisk textanalys. Begreppshistori syftar till att undersöka språket, det vill säga hur 

begrepp har förändrats över tid (Kurunmäki, 2012:177). Begrepp är således kärnan i den 

begreppshistoriska analysen, dessa ska ses som ord med många olika förklaringar som kan hänvisas 
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till och användas i olika historiska sammanhang (Kurunmäki, 2012:178). Vad gäller användandet av 

fostran kommer detta, i denna studie benämns genom termen fostran eller enbart fostran. Detta gör 

vi då analyserna av denna studie är begreppshistoriskt inspirerad där vi följer begreppet fostran, vi 

spårar således främst begreppet där det kommer i uttryck i den termen. Detta har valts att göra som 

ett led i den tidsbegränsning som denna studie har att tillgå då tiden inte räcker till för att genomföra 

en rejäl begreppshistorisk textanalys. 

Likt Kurunmäki (2012:210–211,215) menar, måste den begreppshistoriska analysen påbörjas i 

omvänd ordning på det sätt som bearbetningsfasen för denna studie har gjorts. Med detta menas 

således att de eller dem begrepp vilka ska undersökas måste utgå från en grunddefinition innan 

själva studien kan ta vid. Definitionen utgår i denna studie från fostran vilken har en så kallad 

nutidsdefinition som ringar in vad det valda begreppet innebär. Begreppets nutida definition har 

fastställt genom lexikon samt encyklopedier. Den definitionen för fostran, vilken den fortsatta 

studien har utgått ifrån presenterades redan i litteraturöversikten. Denna nutida definition har i sin 

tur blivit grunden och förförståelsen för den fortsatta studiens undersökning av tidigare definitioner 

av termen genom historien (Kurunmäki, 2012:210–211).  Denna förförståelse har alltså bidragit till 

att det har varit, om sådana har förekommit möjligt att identifiera andra ord kopplade till termen 

fostran. För att på enklast möjliga sätt finna fostran i den empiri vilken studien baseras på har den 

avancerade sökfunktionen i Adobe Reader använts. Detta har möjliggjort den korta söktiden för 

termen då dessa har listats upp med en notering om antalet träffar samt i vilket sammanhang 

termen förekommit i. Då allt material förutom Lgr62 har varit digitaliserade har själva sökprocessen 

gått fort samt resulterat i ett väldigt precist återfinnande av termen. För att undvika eventuella 

missar av termen fostran vid en manuell sökning av Lgr62 använde vi oss av datorprogrammet ABBYY 

FineReader 12. Detta program har möjliggjort att genom en relativt avancerad skanningsteknik 

digitalisera den äldre läroplanen så att denne även gick att använda med den avancerade 

sökfunktionen i Adobe Reader.  

Vidare och med hjälp av den avancerade sökfunktionen har antalet träffar av termen fostran 

dokumenterats i form av tabeller, en tabell för vardera dokument som undersökts. I tabellerna har 

sedan de olika träffarna av termen kategoriserats utefter de träffar vilken sökningarna har givit. Intill 

respektive kategori har utdrag ur de undersökta dokumenten infogats och termen har markerats för 

att på ett enkelt sätt se i vilket sammanhang de olika aspekterna uttrycks. I figur 1. nedan följer ett 

exempel på hur en del av denna tabell ser ut. 

Fostran ______________ s. 13-14 _____________ 

”Det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas 

utveckling och fostran bör förena hem, skola och samhälle i ett 

fruktbärande samarbete. 

Skolan kan självfallet inte ensam leda barnets utveckling. Även 

under barnets år i skolan har hemmet det primära och 

huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård. Av största 

betydelse är då att söka överbrygga de olikheter i upp- 

fostringsnormer, som kan finnas mellan hem och skola” 

(Skolöverstyrelsen, 1964:13–14). 

 

Smakfostran ___________ s. 15-17 ___________ 

”Särskilt viktigt är att elevernas sinne för de estetiska värdena 

uppodlas både genom deras egen skapande verksamhet och 

genom smakfostran. Att väcka de ungas intresse inför de stora 
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och gemensamma grundfrågor, som gäller livsåskådning och 

samhällsuppfattning, faller också på skolans lott” 

(Skolöverstyrelsen, 1964:15–17). 

 

 

Denna kategorisering av träffarna har gjorts för att underlätta det fortsatta arbetet med de belägg 

vilka har funnits i sökningen. Kategoriseringen har även bidragit till att diskussionen kring träffarna 

har underlättats då det på ett enkelt sätt har klargjorts vilka träffar termen har gett samt i vilket 

sammanhang det uttryckts i. Vid analysen av dessa träffar inom respektive delstudie kopplas teorin 

återkommande till analysen för att belysa hur denna har framkommit i analysen, genom beläggen. 

Vid valet av utdrag/citat vilka ska vara beläggen i analysen har denna tabell (figur 1.) varit till stor 

fördel och hjälp för oss att kunna diskutera kring respektive träff/förekomst. Då den andra parten av 

oss i princip har varit helt utesluten av den andres analysarbete har denna tabell varit till mycket stor 

hjälp vid diskussionen om termens innebörd etcetera. Med andra ord har bearbetningen av de 

aktuella analyserna underlättats tack vare kategoriseringen av träffarna vid sökningen av termen 

fostran. Analysfasen har därefter fortsatt inom den avsändarorienterade tolkningsstrategin, vilken 

har skett fortlöpande genom hela analysprocessen. Inom denna analysprocess tolkas delarna, det vill 

säga beläggen utifrån helheten, texten och tvärtom (Bergström & Boréus, 2012:31; Kurunmäki, 

2012:215). Liksom den avsändarorienterade tolkningsstrategin vilken sker fortlöpande genom 

analysen antas även den semasiologiska synvinkeln fortlöpande. Med andra ord, de träffar vilka 

fostran ger undersöks inom respektive aspekt för att på så vis få en djupare förståelse om termen 

fostrans innebörd (Kurunmäki, 2012:183, 189-190). Genom att utföra samt genomföra 

databearbetningen och analysen enligt ovan har det valda begreppet kartlagts diakront, det vill säga 

syftet med att undersöka fostran har varit att se hur termen har förändrats under 50 år (Kurunmäki, 

2012:183, 189-190).  

Nedan följer en redogörelse över begreppshistoria som analysmetod begreppetföljt av en 

redogörelse av begreppshistorias utveckling vilken senare avslutas med en sammanfattning av den 

valda analysens steg och inriktningar samt en reflektion över metoden och vilka etiska riktlinjer 

studien följer. 

5.6.1 Begreppshistoria som textanalys 

Likt namnet på den valda textanalysen lyder, kan det förstås att analysen rör begrepp samt historiska 

skeenden. En begreppshistorisk analys är främst användbar vid längre studier kring begreppets 

historiska utveckling och visar de politiska stridernas resultat kring eller av en process (Kurunmäki, 

2012:215). För att kunna genomföra en begreppshistorisk analys krävs antingen mycket väl uttryckta 

frågeställningar för att precisera det som ska undersökas eller ett stort utbud av empiri, det vill säga 

många olika källor (Kurunmäki, 2012:214). Om en studie bland annat ämnar undersöka vad politiska 

och andra samhälleliga teorier har medfört för samhället, skolan och andra inrättningar bör studien 

genomföras genom en begreppshistorisk analys då denna strukturerar historien (Kurunmäki, 

2012:215). Den begreppshistoriska textanalysen har sin mittpunkt i de mänskliga aktörerna 

(Kurunmäki, 2012:213). Begrepp utgörs av språket, det vill säga ord. Orden är således den största 

utgångspunkten för denna studie, det vill säga hur språket ses som en historisk händelse (Kurunmäki, 

2012:177). Med detta menas att språket ändras över tid och på så vis även uttrycks olika genom 

Figur 1. Tabellen visar en del av tabell vid kategorisering av träffar av termen fostran 
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historien. Grundtanken med att arbeta med begreppshistorisk textanalys är att öppna upp för nya 

perspektiv på både sociala och politiska företeelser som bland annat kan ses som konsekvenser av 

politiska skeenden (Kurunmäki, 2012:178). 

5.6.2 Begreppshistorias utveckling 

Begreppshistori kom till under 1960-talet som en motkritik till social- och idéhistoria. 

Begreppshistoria som analysverktyg är influerat av perspektivismen vilken i sin tur handlar om vilken 

synvinkel skeenden väljs att ses ur. Perspektivet, synvinkeln är bunden till bland annat den miljö som 

vi omges av (Kurunmäki, 2012:179). Vidare har begreppshistoria utvecklats till två riktningar vilka är 

historieprofessorn Reinhart Kosellecks Begriffsgeschichte och professor Quentin Skinners lingvistisk-

kontextualistiska historievetenskap, den så kallade Cambridgeskolan (Kurunmäki, 2012:180). 

Cambridgeskolan är inriktad mot språkliga och retoriska infallsvinklar och har bidragit till förståelsen 

av hur begrepp används i retoriska sammanhang (Kurunmäki, 2012:184). Inom denna 

huvudinriktning är forskarens uppgift bland annat att på egen hand konstruera sammanhangen i 

studien då historien inte bidrar med detta. För att detta ska vara möjligt bör forskaren i sin analys 

även skapa sig en uppfattning om det som undersöks i ett historiskt sammanhang, först därefter är 

det möjligt att skapa dessa kontexter (Kurunmäki, 2012:185). Den andra av inriktningarna är den 

tyska, Begriffsgeschichte vilken också är den inriktning som vår analys utgår från. Begriffsgeschichte 

bygger på två analytiska procedurer, dessa operationer är den synkrona- och den diakrona analysen. 

Synkron analys innebär att begrepp som är aktiva samtidigt analyseras gentemot varandra till skillnad 

från den diakrona analysen vilken, under olika historiska tidpunkter jämför ett begrepps betydelse 

(Kurunmäki, 2012:183). Forskarens uppgift vid arbete med den synkrona analysen blir således att 

skapa sig en överblick över vilka begrepp som hänger samman och vilka som inte gör det. Vid arbete 

med den diakrona analysen blir forskarens uppgift istället att undersöka hur begreppen har 

förändrats genom historien (Kurunmäki, 2012:183). Analysen i vår studie bygger på den diakrona 

proceduren. Vidare kan den diakrona analysen undersökas genom antingen en semasiologisk 

synvinkel, det vill säga att det valda begreppets betydelse undersöks eller genom en onomasiologisk 

synvinkel där begreppets synonymer granskas (Kurunmäki, 2012:183, 189-190). För denna 

begreppshistoriska analys antas den semasiologiska synvinkeln på de träffar vilken empirin resulterar 

i.  

5.6.3 Forskarens förförståelse 

Kurunmäki (2012:215) ger en tydlig överblick av vad som krävs vid tillvägagångsättet för denna 

analys. Förutom användandet av ordböcker eller andra uppslagsverk som utgångspunkt vid 

begreppshistorisk analys bör forskarna även ha en förförståelse för de historiska händelserna av 

begreppet eller begreppen. Genom att arbeta parallellt med ordböcker och dylikt kan denna 

förförståelse skapas kring begrepp då vokabulären vidgas (Kurunmäki, 2012:216). Ett stort ansvar 

ligger hos forskaren, som själv är den som måste skapa sammanhang mellan begrepp och historia. Till 

sin hjälp kan forskning kring det valda området underlätta skapandet av dessa sammanhang 

(Kurunmäki, 2012:215).  

5.6.4 Hermeneutik, läran om läsning och tolkning 

Bearbetningen av materialet inför den kommande analysen har skett fortlöpande med läsningen av 

de insamlade data. Analysen grundar sig i en av hermeneutikens fyra tolkningsstrategier. Begreppet 

hermeneutik betyder läran om läsning och tolkning (Bergström & Boréus, 2012:31). De fyra 
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strategierna används delvis för att utröna vad som ska tolkas i det insamlade data men även för att 

reflektera över vilka tolkningssvårigheter som kan uppstå i det undersökta materialet, texten. 

Ytterligare en aspekt att ha i beaktandet kring arbete med de fyra tolkningsstrategierna är syftet med 

den begreppshistoriska analysen, det vill säga att lära sig mer om de aktörer som texten berör, 

studieobjekten (Bergström & Boréus, 2012:39.). Hermeneutikens fyra tolkningsstrategier är, den 

uttolkade tolkningsstrategin, den avsändarorienterade tolkningsstrategin, den mottagarorienterade 

tolkningsstrategin samt den omgivande diskursen. 

Dessa tolkningsstrategier kan användas för att bearbeta texten eller ses som nycklar till förståelse för 

att tillvinna sig betydelse av den undersökta texten (Bergström & Boréus, 2012:31.). Strategi ett, den 

uttolkande tolkningsstrategin är av extra stor vikt om, de texter som bearbetningen innefattar är 

hämtad från ett annat samhälle eller en annan tid än den som undersökaren själv lever i (Bergström 

& Boréus, 2012:40.). Inom denna strategi lyfts förförståelsens betydelse. Textens betydelse blir den 

som tolkaren, det vill säga läsaren ser att den betyder. Mötet med en text oavsett dess genre sker 

alltid med en viss förförståelse. Har vi inte denna förförståelse möts texten med den egnes fördomar. 

Hans-Georg Gadamer, hermeneutiker och filosof menar således att tolkningen av en text inte är 

möjlig att göra om förförståelse saknas (Bergström & Boréus, 2012:31.). 

Den förståelse som varje individ har påverkas bland annat av det samhälle vi lever i, vilka 

erfarenheter eller uppfattningar vi har eller också i vilka olika miljöer och sammanhang vi rör oss i. 

Detta bidrar således till att tolkningsprocessen ständigt blir närvarande för individen. Eftersom 

begrepp förändras över tid blir även texten föränderlig, det vill säga att texten kommer att tolkas 

olika beroende på i vilken situation den läses i. Det är därför viktigt att som tolkare och läsare av text 

använda sig av de kunskaper samt erfarenheter som denne besitter för att kunna tolka en 

ursprungstext då det inte är möjligt att återskapa vad författaren en gång har menat med texten 

(Bergström & Boréus, 2012:31–32).  

Den avsändarorienterade tolkningsstrategin är den andra strategin och bygger på Hans-Georg 

Gadamers hermeneutiska cirkel (Bergström & Boréus, 2012:31). Denna cirkel kan enkelt förklaras 

genom att en text består av delar och av helheten, delar av texten tolkas således från dess helhet och 

helheten tolkas i sin tur av textens olika delar. På så vis kan detta bidra till att texten kan ses ur ett 

annat perspektiv (Bergström & Boréus, 2012:32). Texten får betydelse beroende på vad avsändaren, 

det vill säga författaren avser med texten vid dess skrivande, på så vis blir produktionen av texten av 

betydelse för denna tolkningsstrategi (Bergström & Boréus, 2012:32). Den tredje tolkningsstrategin, 

den mottagarorienterade tolkningsstrategin syftar till att förstå andras förförståelse oavsett 

kunskapsnivå, kön eller värderingar. Strategin används mer frekvent inom studier i massmedia och 

därför ges ingen djupare förklaring av denna strategi (Bergström & Boréus, 2012:34). 

Avslutningsvis är den omgivande diskursen den fjärde och sista tolkningsstrategin. Denna strategi är 

mer vanlig inom diskursanalyser och liknar tolkningsstrategi två, den avsändarorienterade 

tolkningsstrategin. Med detta menas att de båda tolkningsstrategierna utgår från Hans-Georg 

Gadamers hermeneutiska cirkel men att den fjärde tolkningsstrategin är mer utvidgad, denna 

utvidgning utgörs av diskursen som helhet (Bergström & Boréus, 2012:34–35). Även denna 

tolkningsstrategi ges i form av en kortare förklaring som följd av dess användningsområde 

(Bergström & Boréus, 2012:34–35).  Vår analys tillämpar den avsändarorienterade tolkningsstrategin 

för att förstå såväl texten utifrån dess delar (belägg) samt helheten av texten. 
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5.6.5 Sammanfattning av valet av databearbetning och analysmetod 

Detta delkapitel inom metoden ämnar sammanfatta de analytiska stegen samt inriktningarna vilken 

denna studie genomförs i. Denna begreppshistoriska textanalys strävar efter att följa den tyska 

huvudinriktningen av Begriffsgeschichte och analyseras genom den diakrona analysen, det vill säga 

att den uppgift vilken forskarna står inför är att undersöka hur begreppet har förändrats över tid. 

Den diakrona analysen genomförs i analys och resultatkapitlets tredje forskningsfråga vilken ämnar 

jämföra delstudie ett och två. Vidare antar analysen den semasiologiska synvinkeln, det vill säga att 

termens betydelse undersöks. Tolkningen av fostran inom denna analys sker genom den andra 

tolkningsstrategin, den avsändarorienterade strategin vilken ser till delarna och helheten och skapar 

en förståelse. 

5.7 Reflektioner över metoden 

Såväl insamlingen som de data vilken analysen utgår ifrån har fallit sig mycket väl inom denna studie. 

Med detta menar vi att vi varken har behövt byta strategi eller har stött på inslag vilka har påverkat 

studien i en negativ riktning. Innan datainsamlingen och analysens början var vi redan då väl 

förtrogna med den valda metodens tillvägagångssätt tack vare den djupa inläsningen av metodens 

syfte, utförande samt analys. Utöver detta upplevde vi båda att tidigare uppsatsskrivande har gett 

oss goda kunskaper i vikten av en rejäl genomläsning av vad den valda metoden kan ha för betydelse. 

Trots att vi sedan tidigare har varit obekanta med denna studies valda analysmetod upplever vi dock 

än att vi har fått goda kunskaper inom analysens användande för att nå fram till ett resultat.  

Tiden till förfogande för denna studie har medfört att den begreppshistoriska textanalysen har fått 

genomföras i mindre skala än vad den är tänkt att genomföras i. Detta har i sin tur medfört att 

studien istället för att undersöka hela begreppet har undersökt begreppet fostran och hur det 

kommer till uttryck i termen fostran. Det har medfört att det stundvis har varit svårt att skilja mellan 

termen och begreppet fostran.  

En annan svårighet vid analysarbetet har varit att veta var begränsningen för en vidare fördjupning 

inom den begreppshistoriska analysmetoden ska gå. Denna analysmetod kan upplevas som relativt 

komplex då flera professorer har gjort sina egna tolkningar och inriktningar av metoden vilka i sin tur 

även består av underkategorier. Detta påverkade inläsningen av analysmetoden på så vis att en 

frustration och ångerfullhet över valet av analysmetod har infunnit sig. Dessa känslor har däremot, 

efter flertalet genomläsningar samt rådfrågande av handledaren uppdagats i en allt klarare bild av 

metodens uppbyggnad. För att få denna tydliga, visuella bild över dess uppbyggnad gjordes så 

kallade tankekartor kring den begreppshistoriska analysmetoden och dess historiska utveckling. 

Detta har således medfört att förståelsen för den valda analysmetoden har ökat. 

Något som däremot påverkade, främst analysarbetet i delstudie ett var att den valda metoden 

resulterade i en ofantligt stor mängd träffar. Detta beror givetvis inte enbart på valet av metod utan 

även studiens huvudområde/problemformulering, den valda empirins omfång samt hur träffarna har 

valts att tolkas. Kontentan av detta blir således att analysprocessen för delstudie ett har tagit längre 

tid än för delstudie två, däremot har analysen resulterat i ett rikt utbud av belägg vilket har varit 

användbart vid sammanställningen av resultatet. De belägg vilken analyserna bygger på tolkas utifrån 

den avsändarorienterade strategin, delarna och helheten samt helheten genom delarna. Det vill 

säga, beläggen som analysen bygger på är de delar som analyserats i förhållande till helheten, texten. 

Helhetsuppfattning har framkommit som följd av kategoriseringen av de aspekter av fostran som 

sökningarna har resulterat i (Bergström & Boréus, 2012:31). Vid analysen av studien har en 
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semasiologisk synvinkel antagits, detta innebär således att termen fostran har undersökts. Detta har 

gjorts genom kategoriseringen av de aspekter av fostran vilka sökningen har resulterat i. På så vis har 

fostran getts en vidare mening då den har kunnat tolkas ur de olika aspekterna. Detta har således 

bidragit till en djupare förståelse av den undersökta termen. De belägg vilka redovisas i denna studie 

utgör således delarna av helheten, det vill säga utdragen ur läroplanerna Lgr62, Lpo94, Lgr11 samt 

SOU 1961:30 och SOU 2007:28 är de delar vilka i sin helhet skapar en förståelse av begreppet. 

Nedslagen, det vill säga beläggen kan bidra till att se helheten av begreppets innebörd inom dessa 

dokument.  

5.8 Etiska överväganden 

Då detta självständiga arbete har utgått från offentligt material som är lättåtkomligt via digitala arkiv 

vilka enbart har berört utredningar av skolan samt läroplaner har etiska överväganden inte varit 

aktuellt i den mån såsom om undersökningen hade berört enskilda individer. Då inga enskilda 

individer har deltagit i detta självständiga arbete har behovet av att avidentifiera objekt eller 

personer inte varit av relevans för denna studie. Således har det heller inte behövt informeras om de 

fyra huvudkraven, det vill säga informations- och samtyckeskrav eller konfidentialitets- och 

nyttjandekravet vilka alla berör den enskilde individen vid till exempel intervjustudier och ämnar 

skydda denne vid forskningsstudier 

(http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etiskariktlinje

r.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html). 

6. Analys och redovisning av empiri 
De forskningsfrågor vilka har ställts till denna studie besvaras genom två delstudier, delstudie ett 

samt delstudie två och avslutas därefter med en gemensam studie, delstudie tre. Delstudie ett, den 

äldre skolan (1960-talet) genomförs av Sofie Alanen Mäkinen medan delstudie två, dagens skola 

(1994 och 2011) genomförs av Wenke Lindvall.  De båda delstudierna besvarar forskningsfrågorna ett 

och två utifrån respektive tidsperiod och avslutas med en sammanfattning efter vardera analysen 

och resultatredovisning samt en gemensam sammanfattning av respektive delstudie. I delstudie tre, 

vilken vi genomför gemensamt jämför vi den äldre och dagens skolas analysresultat och hur termen 

förändrats mellan dessa år samt hur den uttrycks. Inom respektive delstudie kopplas analysen 

återkommande till teorin för att belysa hur denna har framkommit i analysen. Delstudierna ett och 

två redovisar forskningsfråga ett först, det vill säga analyserna kring SOU-betänkandena. Anledningen 

till att dessa redovisas innan analyserna av läroplanerna (forskningsfråga två) är av den anledningen 

att ett SOU-betänkande ligger till grund för läroplanen. Detta gäller däremot inte SOU 2007:28 vilken 

analyseras i delstudie två, denna har valts på andra premisser men går i Lpo94:s anda.  

6.1 Delstudie 1 

Analysen i delstudie ett utgår ifrån den statliga offentliga utredningen SOU 1961:30 Grundskolan 

(Betänkande angivet av 1957 års skolberedning- Stockholm 1961) vilken sammanfaller med 

läroplanen från 1962. Denna utredning består av 889 sidor med 225 träffar på termen fostran. Då en 

del av dessa träffar ingår i såväl innehållsförteckningen som i sammanfattningen av de tidigare 

statliga offentliga utredningarna faller dessa träffar bort inom denna analys. Några av dem träffar 

vilka gavs vid sökningen redovisas under delkapitlet Hur framträder termen fostran i SOU-

betänkandet, dessa belägg redovisas i form av utdrag från den aktuella utredningen. I andra delen av 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etiskariktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/etiskariktlinjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html
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delstudie ett redovisas den analys som gjorts av läroplanen från 1962 vid namn Läroplan för 

grundskolan, Lgr62. Denna läroplan är till skillnad från dagens läroplan utgiven av Skolöverstyrelsen 

och ingår i kungliga skolöverstyrelsens skriftserie 60. Det sammanlagda omfånget av Lgr62 är 476 

sidor fördelade på sex kapitel inklusive sakregister med såväl mål och riktlinjer samt kursplaner med 

anvisningar och kommentarer som kapitelrubriker. Denna analys utgår från läroplanens första två 

kapitel, mål och riktlinjer samt allmänna anvisningar för skolans verksamhet, med dess specifika 

inriktning på underkapitlet hem-skola-samhälle samt skolans inre arbete. Det är de kapitel i Lgr62 

som bäst överensstämmer med Lpo94 och Lgr11s kapitel skolans värdegrund och uppdrag samt mål 

och riktlinjer/övergripande mål och riktlinjer. 

6.1.1 Hur framträder termen fostran i SOU-betänkandet? 

I denna del av delstudie ett analyseras samt redovisas de resultat vilka har framträtt vid 

genomsökningen av termen fostran i SOU 1961:30. Utvalda belägg från träffarna redovisas genom 

citat vilka i sin tur analyseras. Men först följer en kort redogörelse av hur sökningen av termen 

fostran föll sig inom denna utredning. 

Fostran förekom vid sammanlagt 225 träffar i SOU 1961:30. Då träffar av termen förkom i såväl 

utredningens innehållsförteckning samt den sammanfattande inledningen av tidigare utgivna statliga 

offentliga utredningar faller dessa träffar bort vid sammanställningen av beläggen.  Efter bortfallet av 

antalet träffar kvarstod 166 unika träffar av termen fostran. Dessa har sedermera kategoriserats och 

redovisas nedan i ett diagram (figur 2.), därefter följer en analys av de valda beläggen. Diagrammet 

(figur 2.) visar den omfattning på de träffar vilka fostran gav vid den avancerade sökfunktionen i 

Adobe Reader. Då träffarna av fostran är många till antalet har de inför analysens utförande 

kategoriserats efter sammanhang de används inom eller benämns som i SOU 1961:30. Det 

sammanlagda aspekterna är arton till antalet, det vill säga 166 unika träffar fördelade i arton 

aspekter av fostran. Eftersom de unika träffarna resulterade i 166 stycken belägg har analysarbetet 

för denna delstudie krävt ett hårt arbete vid såväl kategoriseringen av träffarna samt den kommande 

analysen av de valda beläggen. Nedan följer ett antal delkapitel avseende de träffar vilka genom 

sökningen har gett sju träffar eller fler. De aspekter av termen fostran med enbart en till sex träffar 

har valts att inte redovisas nedan då antalet träffar av dessa är så få till antalet. Aspekten fostrande 

vilken hade åtta träffar vid sökningen har trots detta valts att inte redovisas då många av beläggen är 

snarlika kategorin fostran och dess resultat. Nedan följer således en analys av aspekterna fostran, 

social fostran, personlighetsfostran, individuell fostran, arbetsfostran samt estetisk fostran. Valet av 

belägg samt dess ordningsföljd i analysen motiveras genom att, beläggen med flest antal träffar med 

undantag för fostrande samt i vilken form de framställs i följer en hierarkisk rangordning. Denna 

rangordning utgår från den renaste formen av termen fostran, det vill säga, den mest generella 

formen (fostran) redovisas först följt av de andra formerna av termen. Respektive form av fostran 

redovisar olika många belägg i fallande ordning, där flest belägg återges inom den största och första 

formen av fostran, det vill säga fostran och minst antal belägg redovisas i individuell fostran samt 

arbetsfostran. Anledningen till att analysresultaten har valts att redovisas enligt detta är för att skapa 

en tydlighet i vilken form som fostran förekommer mest inom.  
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6.1.2 Fostran 

Detta delkapitel behandlar termen fostran samt hur det har uppträtt i empirin. Fostran är såväl den 

exakta termen vilken studien ämnar undersöka samt den form som gav flest träffar, med sina 64 

unika träffar. ”Humanitetens och demokratiens ideal är de värderingar på vilka skolans fostran skall 

bygga” (SOU 1961:30:178). Detta utdrag från SOU 1961:30 har valts då den mer eller mindre 

sammanfattar vad termen fostran verkar ha inneburit under 1960-talet. I korta drag kan detta 

sammanfattas med att skolan är en del av samhället och därför har i uppdrag att förmedla såväl de 

värden och normer som är de rådande i det aktuella samhället. Skolans uppgift är med andra ord att 

genom olika former av fostran bistå den enskilde individen med normer och värden vilka anses vara 

de rätta och vilar på demokratiska värderingar. Oavsett vilket belägg, av de träffar som givits kan ett 

antal kännetecken eller utgångspunkter återfinnas i samtliga citat. Dessa utgångspunkter handlar 

mer eller mindre om att ingå i ett socialt sammanhang, att passa in i normen, förberedas för familje- 

och vuxenlivet samt föra vidare kunskaper och arv till nästa generation.  

Tillsammans med hemmet har skolans uppgift varit att ansvara för fostran av den enskilde individen. 

I de kommande två citaten ges en tydlig syn av hur fostransansvaret ansågs vara fördelat under 1960-

talet: 
[…] skolan inte ensam kan leda barnets utveckling. Hemmet har även under barnets år i skolan det 

primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård, och skolans roll i dessa sammanhang är 

av hjälpande och stödjande natur. En förtroendefull samverkan mellan skola och hem under hela 

skoltiden är därför en förutsättning för de ungas fostran. […] Hem och skola måste verka i samma 

riktning (SOU 1961:30:146).  

 

Vidare kan nästa citat bidra med en mycket snarlik beskrivning av relationen mellan hem och skola 

och innebörden av en stark koppling samt samsyn på fostran: 

 

Kontakt mellan målsmän, skolans befattningshavare och skolstyrelsen främjas genom åhörardagar 

och genom sammankomster, anordnade av skolstyrelsen. Den kan utbyggas och samverkan kan ske 

Figur 2. Diagram över antalet träffar av fostran i SOU-betänkandet 1961:30 
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inom ramen för föräldramöten. […] Betydelsefulla uppgifter för samverkan mellan hem och skola är 

att samråda om gemensamma riktlinjer för elevernas fostran, om åtgärder för deras 

fritidssysselsättningar och hemarbete etc (SOU 1961:30:781). 

 

Dessa två citat beskriver en relativt lugn och harmonisk relation mellan hem och skola där båda ses 

sträva mot samma fostransmål och ansvar. Detta är en väldigt vanlig bild vilken har presenterats i 

såväl Lgr62 som i SOU 1961:30, det vill säga ett delat ansvar av fostran men där skolan i viss 

bemärkelse har ett något större ansvar vad gäller förmedlandet av såväl kunskaper som normer och 

värden. Med andra ord besitter skolan och läraren makt då de kunskaper, värderingar och normer 

vilket samhället strävar efter förmedlas via skolan till den enskilde eleven (Granath, 2008:30, 61; 

Lundahl, 2006:172). Om skolans och lärarens syn på fostran inte överensstämmer med hemmets 

fostranssyn skulle en tolkning av detta vara att en konflikt eller ett missnöje ifrån hemmets sida 

skulle uppdagas. Likt nedanstående citat är det därför av mycket stor vikt att en god dialog samt 

kontakt mellan såväl elev, hemmet och skolan är av intresse för samtliga parter: ”Men även barnets 

intresse av en lämplig undervisning och fostran i skolan måste beaktas. Detta kan komma i strid mot 

föräldrarnas rätt att själva få sörja för omvårdnad, uppfostran och undervisning av sina barn” (SOU 

1961:30:555). Om en sådan strid likt citatet uttrycker uppstår då hemmet upplever en viss 

maktrelation de och skolan emellan, där skolan innehar makten kan ett visst motstånd mot skolan 

uppstå. Detta menar Foucault är en naturlig del av makt och menas med att makt föder motstånd 

(Larsson, 2013:39; Lundahl, 2006:323–324; Qvarsebo, 2006:38).  

6.1.3 Social fostran 

Den sociala fostran vilken uttrycks i SOU 1961:30 behandlar områden om att den enskilde individen 

ska ingå i ett socialt sammanhang. Den sociala fostran skapas genom den miljö individen befinner sig 

inom där lärdomar från omgivningen blir riktlinjer för den sociala fostran vilka kan komma till gagn 

för den enskilde individen i bland annat det kommande arbetslivet och som den demokratiska 

medborgaren. Formen social fostran gav vid sökningen 35 unika träffar vilka har sammanställts och 

där följande tre citat har fått sammanfatta denna aspekts innebörd.  

De första av citaten för social fostran sammanfattar i princip skolans ansvarsområden kring den 

sociala fostrans utveckling. Förutsättningen för den sociala fostrans utveckling bygger således på ett 

demokratiskt samhälle, gemenskap, samarbete samt självdisciplin. På följande sätt lyder denna 

definition av skolans uppdrag om den sociala fostrans utveckling, ”I en demokratisk skola måste 

gemenskapskänsla samarbete och självdisciplin vara riktmärken för elevernas sociala fostran” (SOU 

1961:30:221). Tolkningsvis kan detta förstås som att skolan vilken ingår i ett demokratiskt samhälle 

är den institutionen vilken den enskilde individen, vid ett tidigt skede i livet möter gemenskap och 

sammanhållning där samarbetet övas samt påverkar individens fortsatta utveckling inom den sociala 

fostran. Förutom att skolan som institution ska samverka för en gemenskapskänsla och samarbete 

behöver den enskilde individen även inneha självdisciplin för att den fortsatta sociala fostrans 

utveckling. Självdisciplinen, likt Foucault menar, handlar om att ha makt över det egna jaget, det vill 

säga att kunna styra över sig själv vilket skolan måste bistå med kunskaper om hur detta hanteras 

(Granath, 2008:32, 156). Skolan måste således bidra med att individen i fråga utsätts för sådana 

miljöer samt situationer där hen får lära sig att såväl hantera som härska över sig själv och dess 

värderingar och normer (Granath, 2008:32, 156). Först då har individen i fråga, genom denna 

maktutövning skapat självdisciplin och den sociala fostran kan således utvecklas. Detta styrks också 
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genom följande citat, där gemenskap, samarbete samt självdisciplin ska ses som en naturlig del av 

skolans dagliga arbete där individen ska övas inom dessa: 

Eftersom skolsamhället kan betraktas som en övningsplats för social fostran, bör den dagliga 

samvaron i klass och skola sålunda vara inriktad på att befästa goda normer för samlevnad, fostra till 

samarbete, hänsyn och respekt för överenskommelser (SOU 1961:30:178–179). 

 

Den sociala fostran följer således de aktuella normer samt värderingar vilka samhället vilar 

på. Det moderna samhället påverkas av mångt och mycket och de aktuella normerna och 

värderingarna kan ändra skepnad. Detta påverkar således även den sociala fostran inom 

skolan vilken förmedlas, det gäller alltså att följa med i de förändraringar som sker samt 

vilken riktning samhället tar. Följs inte samhällets normer och värden kan ett så kallat 

normbrytande beteende leda till att maktrelationer uppstår (Qvarsebo, 2006:38; Wester, 

2008:42–43): 
 

Det är slutligen angeläget framhålla, att skolans sociala fostran sker med inriktning på att 

förhållandena i vårt moderna samhälle karakteriseras av snabb föränderlighet. Den måste därför 

också bibringa eleverna kunskaper och färdigheter på andra områden som erfordras för att de väl 

skall fylla sina uppgifter som medlemmar i detta samhälle (SOU 1961:30:180). 

 

Det vill säga ett normbrytande beteende strider således mot det rådande samhällets normer och 

värderingar (Qvarsebo, 2006:38; Wester, 2008:42–43). Då skapas makt och där makt uppstår finns 

också motmakt som följd, alltså något som går emot normerna, det vill säga ett normbrytande 

beteende (Larsson, 2013:39; Lundahl, 2006:323–324).  

6.1.4 Personlighetsfostran 

Personlighetsfostran och den ovannämnda sociala fostran är snarlika varandra till dess innebörd. De 

båda aspekterna handlar således om att fostra individen självständigt, gemensamt och till 

samhällsmedborgare. Aspekten personlighetsfostran gav vid sökningen elva unika träffar, nedan 

följer utdrag från två av dessa belysande citat: 

[…] personlighetsfostran: den skall medverka till att eleverna utvecklas till fria och livsanpassade 

personligheter. [...] Mer än tidigare understryker man numera vikten av att skolan fostrar till 

självständighet och till gemenskap. Mer än tidigare betonar man, att skolans främsta instrument för 

personlighetsfostran är själva skolarbetet. Huvuduppgiften för den inre skolreformen måste därför i 

dagens läge bli att utveckla arbetssättet i skolan så att det verkligen blir personlighetsfostrande (SOU 

1961:30:765). 

 

Likt ovanstående utdrag uttrycker, ska skolan fostra den enskilde individen till både självständiga 

medborgare och till sociala gemenskaper såsom att ingå i olika fritidsverksamheter som andra sociala 

sammanhang. Skolan och läraren ska på så vis genom undervisning förmedla de kunskaper och 

värderande meriter vilket det rådande samhället eftersträvar att medborgaren ska inneha. Skolans 

som institution och läraren måste således ge grundläggande kunskaper i sin undervisning för att den 

enskilde individen ska fostras till denne självständiga medborgaren som kan ingå i flera olika sociala 

kontexter. För att denna undervisning, förmedlande av de grundläggande kunskaper individen 

behöver måste läraren anpassa undervisningen efter varje enskild elev så att denne kan härska över 

det egna jaget (Granath, 2008: 32, 156). Individen kan således få makt över sitt eget handlande och 

disciplinera sig, vilket följande utdrag visar:  
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Om skolan alltifrån början förstår att låta eleven övervinna svårigheter, som är avpassade efter hans 

ålder och personliga förutsättningar, har den därigenom givit ett viktigt bidrag till hans 

personlighetsfostran (SOU 1961:30:155). 

Således måste undervisningen behandla grundläggande kunskaper om hur den kommande 

samhällsmedborgaren ska vara, det vill säga skolan måste ge de grundläggande kunskaperna och 

individualisera undervisningen för den enskilde elevens personlighetsutveckling.  

6.1.5 Estetisk fostran 

Avslutningsvis redovisas inom detta delkapitel den sista av de valda fostransaspekterna, estetisk 

fostran. Denna aspekt har delvis valts att redovisas då den hör till de aspekterna vilka givit fler än fyra 

träffar vid sökningen men även för att synliggöra de kanske något ovanliga aspekten av fostran och 

skolans arbete kring den. Den estetiska fostran handlar om att skapa en aktiv kulturmiljö och göra 

livet meningsfullt för människan. Meningsfullheten består av att aktivt vara en del av en 

fritidsverksamhet där individen får utlopp för att hitta samt använda sig av nya uttrycksformer. 

Denna form av fostran har varit svår att koppla till den valda teorin, maktteorin då den estetiska 

fostran ämnar fokusera på det mer själsliga hos individen. Däremot, likt de tidigare presenterade 

aspekterna är skolan den vilken är bärande av makten och således påverkar individen om rätta 

tankar kring såväl livsåskådning som tycke för konst (Granath, 2008:30, 61; Lundahl, 2006:172). 

Nedan följer två beskrivande citat, hämtade från den estetiska fostransaspekten vilka uttrycker den 

estetiska aspektens ansvarsområde, ”En av skolans viktiga uppgifter är estetisk fostran. Den har med 

intellektets skolning att göra men också och väl i än högre grad med känslolivets utveckling” (SOU 

1961:30:153). 

 

Vidare uttrycks detta kring den estetiska fostrans ansvarsområde: 

 
Den estetiska fostran bör söka bidra till att frigöra alla positiva personliga uttrycksmöjligheter. 

Friheten utesluter emellertid inte en inriktning på omsorgsfullt arbete, vilket är av betydelse, 

eftersom skolan samtidigt också har att fostra till ett rationellt och funktionsdugligt skapande (SOU 

1961:30:160). 

 

Dessa två citat ger en relativt positiv bild av fostran, men en tolkning av det, liksom nämns, att den 

enskilde individens estetiska fostran påverkas av skolan och samhällets normativa bild och värden i 

större uträckning än vad skolan kanske har tänkt sig. Men denna påverkan, det vill säga makten 

vilken skolan besitter behöver inte ses som en negativ påverkande faktor. Likt Foucault själv menar 

ska makt ses som något positivt. Likt detta kan således skolan i den fostrande rollen ha en positiv 

klang där maktutövandet ses som en nödvändighet då de förmedlar kunskaper om såväl normer som 

värderingar vilka råder i samhället (Granath, 2008:30, 61). 

6.1.6 Individuell fostran  

Vid sökningen av termen fostran förekom individuell fostran vid sju unika träffar. Denna aspekt av 

fostran handlar om, likt titeln avslöjar om individen, det vill säga den enskilde individens fostran. 

Denna fostran strävar såväl mot att bli en god medborgare men framförallt mot att utveckla varje 

individs inneboende behov av att utvecklas inom de personliga planet. Denna utveckling ska genom 

rätt stöd och stöttning gynna den enskilde individens utveckling av den individuella fostran, 

skolgången samt hur kunskaperna inom dessa ska tillämpas för att utvecklas som individ.  
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[…] kontinuerliga rapporter till hemmet om elevens skolarbete och ämnesbetyg, som bygger på en 

allsidig bedömning av elevens arbetsresultat, kan utgöra betydelsefulla medel i skolans strävan att 

positivt påverka elevens utveckling. Om sålunda en god kännedom om elevens situation i dess 

helhet är av vikt som grund för en individualiserad fostran och undervisning av elever i allmänhet, så 

är den av särskilt stor betydelse när det gäller nybörjare, elever i pubertetsåren och elever med 

särskilda anpassningsbesvär (SOU 1961:30:145). 

 

Stödet och stöttningen kring den individuella fostran sker såväl i hemmet som i skolan och bygger på 

ett tätt samarbete dessa emellan. Stöttningen av individen kan tolkas, enbart bli gynnsam om 

samtliga parter har en gemensam samsyn kring fostrandets roll. Om det däremot uppstår oenigheter 

mellan skolan och hemmet kan detta leda till att maktrelationer mellan parterna uppstår. Utifrån det 

ovangivna citatet skulle man då kunna se skolan som den vilken innehar makten och därmed är den 

överordnade medan hemmet, tolkat som vårdnadshavarna av den berörda individen således blir de 

underordnade. Denna över- och underordnade fördelning baseras således på den eller de vilka 

besitter, eller anses besitta mer kunskaper vilket i detta fall troligen skulle falla på skolan (Granath, 

2008:30, 61; Lundahl, 2006:172). Maktsituationen skulle även kunna se ut på följande sätt där 

makten mellan parterna skulle vara fördelad på så sätt att innehavarna av makten således är de 

vuxna, alltså både skolan och vårdnadshavarna medan den underordnade då är den berörda eleven 

vars betyg rapporteras till vårdnadshavarna och denne mer eller mindre blir den tredje parten i 

samtalet. Sammanfattningsvis kan sägas att den individuella fostran gynnas om den enskilde 

individen ges stöttning från såväl hem och skola vid dess utveckling.    

6.1.7 Arbetsfostran 

Denna aspekt av fostran gav sju unika träffar vid sökningen av termen. Anledningen till att endast ett 

belägg redogörs i analysen är av den enkla anledningen att denna form av fostran valts att belysas i 

analysen för att påvisa en mindre vanliga aspekt av fostran. Arbetsfostran handlar om att förbereda 

individerna för de kommande yrkeslivet som väntar efter skolans slut. Denna förberedelse ligger på 

skolans ansvar och innebär att fostran förmedlas genom både praktisk som teoretiskt undervisning.   

En förlängd skolpliktstid kräver att skolan i alla dessa avseenden hos eleverna grundlägger en god 

beredskap för den verksamhet som tar vid efter skoltidens slut. Skolan skall genom arbete meddela 

fostran för arbete. Ett villkor för att denna fostran skall lyckas är att eleven från början kommer på 

god fot med sina arbetsuppgifter (SOU 1961:30:155). 

 

Skolan som ansvarar för undervisningen som ovan uttryckt, ska förbereda individerna inför det 

kommande yrkeslivet och har som ansvar att som demokratisk medborgare utbilda och förmedla de 

kunskaper som samhället kräver att alla demokratiska medborgare ska inneha. Utifrån citatet ovan 

kan tolkas att, den utbildning som den enskilde individen får inom skolan bygger upp färdigheter 

inom vilka arbetsuppgifter som krävs från det aktuella samhället som råder. De färdigheter och 

vetande av de kommande arbetsuppgifterna kan således få individen att känna en stark och positiv 

självkänsla kring just detta vetande och därmed kan hen på ett mer övertygande sätt styra över sitt 

eget handlande i sin kommande yrkesroll (Granath, 2008:32, 156).   

6.1.8 Sammanfattning av första frågan i relation till SOU 1961:30 

Den första forskningsfrågans analys och resultat sammanfattas i korthet under denna rubrik. Här 

sammanfattas även hur och om de olika formerna hänger samman och dess likheter sinsemellan. 

Sammanfattningsvis gällande vilka aspekter av fostran som förekommer i SOU- betänkandet 1961:30 

uttrycks termen fostran genom många olika aspekter av termen. Skolan har det övergripande 
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ansvaret för fostrandet av individerna vilket också har belysts i de olika aspekterna som redovisats. 

Termen fostran är den aspekt som hade flest träffar i sökningen av termen. I korthet kan 

fostransaspekten sammanfattas som att skolan och hemmet har ett delat ansvar av individens 

fostran, men att ett något större ansvar vilar på skolan. Skolan ska med andra ord förmedla 

kunskaper till den enskilda eleven som vilar på demokratiska grunder och värderingar. 

Den andra aspekten av fostran som presenterades ovan är den sociala fostran, vilken innebär att 

individen lär i sociala sammanhang, det vill säga att individen lär sig av den miljö hen befinner sig 

inom. Skolan har i uppdrag att fostra den enskilde individen in i sociala sammanhang, och detta 

förutsätter att den sociala utvecklingen bygger på ett demokratiskt samhälle, gemenskap, samarbete 

samt självdisciplin. Det vill säga att, läraren ska förmedla dessa kunskaper, normer och demokratiska 

värderingar vilka samhället vilar på samt skapa en gemenskapskänsla och samarbete för att 

individerna ska utvecklas socialt. Detta kräver även att den enskilde individen får kunskaper om att 

styra över sig själv, även kallat självdisciplin för att den fortsatta sociala fostrans utveckling ska 

fortlöpa. Personlighetsfostran vilken liknar den sociala fostrans innebörd beskriver att skolan bär 

huvudansvaret att fostra den enskilde individen till självständiga medborgare och till sociala 

gemenskaper såsom att ingå i en hobbyverksamhet. Läraren ska på så vis förmedla kunskaper och 

värderande meriter som samhället eftersträvar att den blivande medborgaren ska inneha. 

Den individuella fostran syftar till att fostra en god medborgare men framförallt att utveckla varje 

individ på det personliga planet.  För att denna utveckling ska kunna komma till stånd behöver 

individen stöd och stöttning i det individuella fostrandet.  Detta individuella stöd sker såväl i skolan 

som i hemmet och bygger på samarbete. Ytterligare en aspekt av fostran är den så kallade 

arbetsfostran som handlar om att förbereda den enskilda individen för det kommande yrkeslivet. 

Avslutningsvis behandlas den estetiska fostran i SOU 1961:30. Denna form av fostran handlar om att 

skapa en aktiv kulturmiljö samt att göra livet meningsfullt för individerna i samhället. Detta kan göras 

genom att bland annat ingå i hobbyverksamheter där den enskilda individen får utlopp för att hitta 

nya uttrycksformer. 

Alla dessa former av fostran förhåller sig mer eller mindre till varandra då den gemensamma 

nämnaren hos samtliga aspekter lyfter skolan som en central del av fostran. Med detta sagt kan 

frågas hur mycket av detta som framträds i läroplanen för samma era? För att undersöka sambandet 

mellan det analyserade SOU-betänkandet och den tillhörande läroplanen redovisas i nästföljande 

delkapitel hur termen fostran framträder i Lgr62 och avslutas därefter med en gemensam 

sammanfattning av 1960-talet. 

6.2 Hur framträder termen fostran i Lgr 62? 
Vid användandet av den avancerade sökfunktionen i Adobe Reader ger termen fostran 34 unika 

träffar. Förutom de exakta träffarna på fostran förekommer termen i många olika kombinationer vid 

den avancerade sökningen. De träffar vilka gavs vid sökandet var följande: fostran, fostrande, 

fostrargärning, fostra, personlighetsfostrande, estetisk fostran, arbetsfostran, smakfostran, 

hälsofostran samt etisk fostran. Nedan redovisas ett diagram (figur 3.) över antalet förekommande 

träffar av respektive form (tio aspekter) där sökordet således var fostran, därefter följer en 

analysredovisning av fostran, fostrande, fostra, fostrargärning samt smakfostran. De former av 

fostran som inte redovisas i analysen är etisk fostran, hälsofostran, arbetsfostran och estetisk fostran 

då de är få till antalet och heller inte har bidragit analysen något. Personlighetsfostran vilken hade tre 
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träffar vid sökningen har trots detta valts att inte redovisats då beläggen inte tillför analysen något, 

däremot har formen smakfostran valts att redovisas även om denna form bara gav en träff. Detta 

kan motiveras genom att vi vill visa inom vilka olika former termen förekommer. Belägget från 

smakfostran har dessutom berikat analysens resultat med andra värden av termen. Ordningen som 

följer av redovisningen av dessa termer ges i fallande ordning med den mest generella formen av 

fostran först följt av de andra termerna. Det vill säga med start i fostran då denna både hade flest 

antal träffar samt redovisar flest belägg, och avslutas i smakfostran vilken endast förekommer vid ett 

tillfälle och således består av ett belägg. Termerna fostrande och fostra vilka i stora drag redogör för 

liknande innehåll som fostran har redovisat ett respektive två belägg vartdera, därför har fler belägg 

ifrån termen fostran belysts i analysen.   

 

 

6.2.1 Fostran 

Av diagrammet (figur 3.) ovan framgår det att det exakta sökordet fostran är det som förekommer 

oftast i genomsökningen av de givna kapitlen. Med tanke på att termen fostran framträdde i så 

många olika former går det att tolka att termen och begreppet fostran hade en stark ställning i 1962 

års läroplan. Under läroplanens första kapitel mål och riktlinjer förkommer termen fostran nitton 

gånger på enbart nio sidor. Utifrån de många olika former i vilka termen förkommer kan vi ana att 

fostran under 1960-talet var en viktig del av undervisningen och att det därför fanns många olika 

typer av fostran. Utifrån de olika formerna av termen fostran går det även att utläsa dess olika 

betydelser, det vill säga att det undersöks ur en semasiologisk synvinkel. Nedan följer utdrag som 

visar hur några av de olika fostransformerna kommer till uttryck i Lgr62:s två första kapitel. I Lgr62 

uttrycks fostransbegreppet överlag som något mycket positivt samt ansvarfullt vilken såväl skolan 

som hemmet är delaktiga av. Fostransuppdraget åligger enligt Lgr 62 i första hand i hemmet men ett 

stort ansvar vilar även på skolan inte främst i formandet av den aktiva medborgaren. I citatet nedan 

uttrycks detta delade ansvar på fostran mellan hemmet och skolan på följande vis: 

För en individualiserad fostran behövs därtill god kännedom om elevens situation i dess helhet. 

Skolan bör hålla sig orienterad om elevens hemmiljö, och föräldrarna bör få tillfälle att ta del i 

skolans vardag och fest. Kontakten mellan skola och hem gynnas av att båda parter lär känna 
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Figur 3. Diagram över antalet förekommande träffar av respektive form vid sökning på ”fostran” i Lgr62 
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varandras verksamhetsområden. Även om det bör vara lika naturligt för hemmen att ta kontakt med 

skolan som för skolan att kontakta hemmen, måste dock ansvaret för att samverkan kommer till 

stånd i sista hand vila på skolan (Skolöverstyrelsen, 1964:14). 

 

Den fostran som nämns i citatet (individualiserad fostran) har tolkats som fostran. Detta citat 

uttrycker tydligt det starka samarbetet mellan hemmet och skolan, å andra sidan kan 

inferensläsningen, det vill säga det som utläses mellan raderna av nästa citat tolkas som att, trots 

hemmets, den primära socialisationens huvudansvar åligger skolan ett större fostransansvar än 

utskrivet. Skolan har därmed makt, det vill säga att institutionen skolan besitter mer erfarenheter 

och kunskaper än hemmet, på så vis att skolan har mer värderande meriter som samhället 

efterfrågar än vad hemmet har vid fostrandet av individen (Granath, 2008:30, 61; Lundahl, 

2006:172). Här uttrycks snarare att det är skolans ansvar att normalisera fostran och skapa en viss 

gemensam sådan: 
 

Det gemensamma ansvaret och intresset för de ungas utveckling och fostran bör förena hem, skola 

och samhälle i ett fruktbärande samarbete. Skolan kan självfallet inte ensam leda barnets utveckling. 

Även under barnets år i skolan har hemmet det primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran 

och vård. Av största betydelse är då att söka överbrygga de olikheter i uppfostringsnormer, som kan 

finnas mellan hem och skola (Skolöverstyrelsen, 1964:14). 

 

Det vill säga, skolan och hemmet måste samarbeta för den enskilde individens utveckling men 

framförallt för att skapa någon slags neutral eller normerande gemensam uppfostringssyn där 

skolans uppdrag mer liknar ett sätt att släta över eller fylla ut luckor i fostran där hemmet har brustit.  

Det skapas på så vis ett gemensamt ansvar av formandet av den enskilde individen. Skolan och 

läraren har på så vis en mycket viktig och avgörande roll i de ungas uppväxt. Läraren med sin 

auktoritet innehar makt, makt i form av kunskaper och vetande om vad som värdesätts i samhället. I 

sin auktoritära roll kan läraren använda sig av makt mot den enskilde individen i sin undervisning för 

att på så vis belysa om vad och vilka egenskaper samt insatser som värdesätts i samhället, och på så 

vis är läraren högst delaktig i formandet av samhällsmedborgaren (Granath, 2008:30,61; Lundahl, 

2006:172; Wester, 2008:42). Å andra sidan likt Foucault uttrycker maktrelationer mellan individer, 

innebär således inte att lärarens makt i form av kontroll av den enskilde individen bör betraktas som 

något negativt. Med detta menas att makten i detta fall är en nödvändighet i samhället enligt 

Foucault (Granath, 2008:30,61). Dessutom kan makten vara rent taktisk där läraren inom detta 

strategispel kan ses som en nödvändighet då denne förmedlar kunskaper och erfarenheter vidare till 

nästa generation. Sett ur den synvinkeln betraktas maktrelationerna som något som uppstår mellan 

individer oavsett tidigare erfarenheter eller utbildningsnivå (Granath, 2008:30,61; Wester, 2008:42).  

 

Lgr62 uttrycker i stor utsträckning att den fostran, som vi gemensamt är skapare av, ska ge den 

enskilde individen nycklar inför det kommande vuxna livet. Dessa nycklar är sådana som är av gagn 

för att vara fungerande inom samhället. I Lgr62 framhävs starkt att den enskilde individen ska 

fostras för att fungera i olika gemenskaper så som i fritidsaktiviteter och kamratkretsar. Skolan 

liksom hemmet ska bistå den enskilde individen med fostran in i de olika sociala sammanhangen.  

Något som Lgr62 lyfter mycket inom skolans fostransansvar är att fostra individen inför ett 

kommande familjeliv där denne i sin tur ska föra vidare normer och värderingar och ansvar för sitt 

medborgarskap: 
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Skolan skall ge individuell fostran. Den enskilda människan är i sin kontakt med omvärlden också 

medmänniska och medborgare. Hon är medlem av familj och kamratkrets, och hon är 

samhällsmedlem. För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under 

skoltiden få öva sig att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som 

framtida familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer än det 

nuvarande kommer att kräva samverkan mellan människor av olika läggning och begåvning. Skolan 

måste med andra ord också ge social fostran (Skolöverstyrelsen, 1964:13). 

 

Återigen uttrycks, men här mer explicit att skolan bär ett stort ansvar kring fostrandet av individerna. 

Den sociala fostran (har tolkats inom termen fostran) vilken skolan även ska ansvara för att 

vidareförmedla till de enskilda individerna innebär således att ett stort samhällsansvar, där såväl 

individerna ska rustas med kunskaper om samhällets funktioner, familjeliv och en förmåga att 

reflektera, anpassa sig samt acceptera olikheter inom samhället vilar på skolans axlar. Skolan bär 

således ett tungt ansvar inom fostranderollen i att fostra varje enskild individ till en del av det 

framtida samhället. Vidare i Lgr62 uttrycks att det åligger skolan att fostra en aktiv medborgare som 

vill arbeta och bidra med något till sitt samhälle: 

 
Skolan måste se till, att de unga inriktas och utrustas så, att de under den ökade fritiden både vill 

och kan göra aktiva insatser i samhällslivet samt även i övrigt ge fritiden ett utvecklande och 

värdefullt innehåll. En sådan fostran för fritiden inrymmer betydande möjligheter för skolan att 

genom sin verksamhet skapa en aktiv kulturmiljö i vårt land och göra tillvaron mera innehållsrik för 

människorna. Det räcker inte med att skolan genom sin undervisning väcker intresse för fortsatta 

bokliga studier (Skolöverstyrelsen, 1964:17). 

 

I citatet ovan uttrycks det mycket tydligt att skolans kanske viktigaste uppdrag är att fostra en 

demokratisk medborgare som inte avviker från normen eller andra uttryckta samhälleliga värden. 

Individerna ska vara aktiva i den benämningen att de självmant vill bidra med goda samhällsgärningar 

och liknande samt att detta mer eller mindre förutsätter att individen är lite av en initiativtagare och 

egentänkare. Genom att skolan lyckas skapa detta intresse hos den enskilde individen, det vill säga 

att denne självmant vill utföra aktiviteter samt insatser för samhället kan trots att det är skolan som i 

grund och botten initierar detta ”beteende” tolkas som att individen härskar över sig själv och sitt 

bestämmande. Individen har alltså makt över sig själv, så kallade självdisciplinering (Granath, 

2008:32, 156).  

6.2.2 Fostra 

Termen fostra hade två träffar vid sökningen av termen. Trots den demokratiska fostran inom skolan 

förekommer även en viss typ av maktutövande där eleverna blir underordnade läraren, likt följande 

citat uttrycker, ”Läraren har i själva skolarbetet sitt mest effektiva medel att motverka störande och 

upplösande tendenser och att fostra eleverna till ansvar och goda vanor” (Skolöverstyrelsen, 

1964:33). Detta kan dock motiveras med att skolan, bestående av utbildad personal som därmed 

troligtvis har en högre kunskapsnivå än eleverna kan använda sig av maktutövandet, genom ett 

under- och överordnande gentemot eleverna för att påvisa för eleverna hur de bör agera (Granath, 

2008:5). Eleven lär sig på så vis av den äldre, mer kunniga personen hur hen bör agera i det 

demokratiska samhället där på förhand givna normer och värden är ”de rätta”: ”I en demokratisk 

skola måste, gemenskapskänsla, samarbete och självdisciplin vara riktpunkter för elevernas sociala 

fostran” (Skolöverstyrelsen, 1964:20). Denna sociala fostran har tolkats som fostra. Å andra sidan kan 

tänkas att om skolans uppdrag är att fostra demokratiska medborgare vilka följer på förhand givna 

normer samt värderar utefter vad det rådande samhället anser vara ”rätt” är det bra att skolans 
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riktpunkter utgår från att skapa en gemenskap, ett samarbete samt självdisciplinerade individer för 

att på så vis eliminera sådant som kan vara till skada för samhället, det vill säga normbrytande 

beteende samt sådana värderingar vilka inte anses som acceptabla.  

6.2.3 Fostrande 

Termen fostrande förkom tre gånger vid sökningen av termen. Likt nedanstående citat uttrycker är 

denna färdighets- och kunskapsförmedling en stor del av skolans fostransuppdrag, ”Det bör 

observeras, att skolan just när den meddelar kunskaper och färdigheter fullgör en stor del av sin 

fostrande uppgift” (Skolöverstyrelsen, 1964:15). Skolan är med andra ord alltid en aktiv del i 

fostrandet av den enskilde individen men även av samhället. Skolan bör därför genom sin 

undervisning vara väl förtrogen med vad undervisningen ämnar förmedla. Läraren bär således ett 

stort ansvar för den enskilde individens fostran. 

6.2.4 Fostrargärning 

Fostrargärning hade två träffar vid sökningen av termen fostran. I nästkommande citat skrivs skolan 

fram som länken mellan hemmet och det övriga samhället där dess viktigaste uppdrag är att 

förbereda och forma individer för det föränderliga samhället: 

 
Även samhället befinner sig i ständig utveckling. Dess omdaning sker snabbt. När skolan utför sin 

fostrargärning, måste den därför se till, att arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes utan 

också till samhällets utveckling. Det måste ha en inriktning mot framtiden och ge eleverna god 

beredskap att kunna möta också ändrade förutsättningar och nya krav (Skolöverstyrelsen, 1964:13). 

Som ovan nämnt bär skolan ett tungt ansvar för fostrandet av individen, skolan måste ta hänsyn till 

många parametrar, såsom förändringar som sker i samhället som till individens utveckling. Därmed 

måste skolan ständigt vara uppdaterad på samhällsförändringar för att kunna förmedla dessa 

kunskaper, värderingar samt förändrade villkor och krav till de blivande samhällsmedborgarna.  

6.2.5 Smakfostran 

Termen smakfostran förekom en gång vid sökningen av termen fostran. Något som Lgr62 uttrycker 

är att eleverna ska vara aktiva medborgare i samhället och det är skolans ansvar att bidra till att 

individerna blir aktiva medborgare. Det vill säga att väcka ett intresse hos individen där hen ska 

kunna bestämma över sitt eget handlande utifrån sin aktiva roll i samhället. Med andra ord att kunna 

disciplinera sig själv. Detta blir däremot något motsägelsefullt genom skrivningen kring den så kallade 

smakfostran:  
 

Särskilt viktigt är att elevernas sinne för de estetiska värdena uppodlas både genom deras egen 

skapande verksamhet och genom smakfostran. Att väcka de ungas intresse inför de stora och 

gemensamma grundfrågor, som gäller livsåskådning och samhällsuppfattning, faller också på skolans 

lott (Skolöverstyrelsen, 1964:17). 

Visserligen uttrycker citatet att det ska väckas ett intresse hos individen men återigen när det faller 

inom skolans väggar där skolans uppdrag är att bistå med normerande samt värderande åsikter, 

tankar samt agerande blir det svårt för den enskilde individen att bryta mot normen och tänka fritt 

utan att bli utdömd av samhället och skolan. Skolan kan ses som en tillrättavisande pekpinne vilken 

ska rikta eleverna mot ”de rätta värderingarna”. Individen kanske inte blir den initiativtagande och 

självständigt tänkande individen om hennes smak och livsåskådning normeras efter vissa bestämda 

värden. 
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6.2.1 Sammanfattning av andra frågan: Fostran i Lgr62 

Den andra forskningsfrågans analys och resultat sammanfattas i korthet under denna rubrik. 

Sammanfattningsvis gällande över hur fostran uttrycks i Lgr62, uttrycks många olika former inom 

termen fostran vilket tyder på att fostran och dess innebörd var mycket central under detta årtionde. 

Fostran uttrycks vara en mycket central roll av skolans undervisning där läraren har en viss inverkan 

på den enskilda individen.  Det vill säga att det är läraren som ska förmedla kunskaper, normer samt 

värderingar som samhället efterfrågar. Det kanske största ansvaret som skolan och läraren har, är att 

fostra den enskilde individen till demokratiska samhällsmedborgare vilka inte bryter mot de värden 

och normer som samhället vilar på. Skolan har även ett stort uppdrag att fostra individerna till 

initiativtagare vilka självmant vill bidra samhället med kunskaper eller andra värderande meriter.  

Inom 1962 års läroplan är samarbetet mellan hemmet och skolan något som särskilt uttrycks, det ska 

vara ett delat fostrandeskap, men där skolan har ett något starkare ansvar över fostrandet av 

individen. Skolan och hemmet har en betydande roll vid fostrandet i sociala kontexter, den enskilde 

individen ska fostras för att fungera i olika sociala konstellationer såsom i fritidsaktiviteter som i 

familjeliv.  

6.2.2 Sammanfattning av 1960-talets fostran 

Utifrån delstudie 1, analyser samt sammanfattningar av SOU 1961:30 och Lgr62 redogörs här en 

sammanfattning av 1960-talets fostran. Av analyserna att döma går det att avläsa att det mest 

centrala med fostran under 1960-talet.  Analyserna redovisar att, skolan var den institutionen som 

skulle ansvara för fostran trots att hemmet också var delaktiga i individens fostrande. Skolan, läraren 

hade en mycket central roll i fostrandet genom undervisningen, genom att förmedla kunskaper om 

det föränderliga samhället. Ytterligare något som 1960-talets fostran lyfte var att fostra individen till 

en demokratisk medborgare. Undervisningen skulle vila på de demokratiska värderingar och normer 

som samhället innehade för att den enskilde individen inte skulle bryta mot dessa. Skolan skulle även 

fostra individerna socialt genom att få individerna i olika gemenskaper.  Avslutningsvis kan sägas att 

under 1960-talet fanns det många former av termen fostran. Att termen fostran har förekommit i så 

pass många olika former som analyserna redovisar tyder på att fostran var mycket centralt under 

1960-talet inom skolan. Denna sammanfattning lyfter sådant som karaktäriserar 1960-talets fostran. 

Dessa två analyser i delstudie ett utgör delar som tillsammans bildar en helhet av 1960-talets fostran.  

6.3 Delstudie 2  

Analysen i delstudie 2 utgår från SOU- betänkandet SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan- Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem – Stockholm 2007. Denna utredning består 

av sammanlagt 514 sidor och har utrett, likt titeln avslöjar mål- och kunskapskraven i grundskolan. 

Detta betänkande kan hänvisas till läroplanen Lpo94, trots att detta inte är förlagan till läroplanen. 

SOU-betänkanden kopplade till den senaste läroplanen, Lgr11 vilken behandlar studiens 

forskningsområde har inte funnits. Då läroplanen fortfarande är så pass ny har det ännu inte hunnit 

utföras så många utredningar kopplade till denna läroplan. Andra delen av denna delstudie utgår 

ifrån läroplanerna från 1994 och 2011. Dessa går under namnen Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 samt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.  Som tidigare nämnts består de två läroplanerna av i 

huvudsak samma material, det är framför allt kursplanerna som har förändrats från 1994 till 2011. 

Det sammanlagda omfånget på Lpo94 är 18 sidor (4315 ord) fördelade på två kapitel; Skolans 

värdegrund och uppdrag och Mål och riktlinjer samt 19 sidor i Lgr11 (4262 ord) även det de på två 
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kapitel med i princip samma kapitelrubriker; Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål 

och riktlinjer vilken denna analys utgår från. 

6.3.1 Hur framträder termen fostran i SOU-betänkandet? 

Detta delkapitel ämnar analysera samt redovisa de resultat vilka har framträtt vid genomsökningen 

av termen fostran. Den statliga offentliga utredningen för denna delstudie är SOU 2007:28. Denna 

redovisning samt analys kommer att genomföras genom att redovisa belägg genom citat vilka i sin 

tur analyseras. Innan detta följer en kort redogörelse av hur sökningen av termen fostran föll sig 

inom denna utredning. 

Termen fostran förekommer vid nitton träffar i sökningen av termen i SOU 2007:28. Av dessa nitton 

kan elva unika träffar hänvisas till Lpo94 och resterande träffar faller således bort. Nedan följer ett 

antal delkapitel kring de träffar vilka sökningen har gett. Denna delstudie redogör för fem aspekter av 

fostran vilka sammanlagt har gett elva unika träffar vid sökningen av termen. De aspekter vilka inte 

redovisas belägg ifrån är uppfostransmål vilken har valts bort då denna inte har bidragit med något 

till analysen. Aspekten fostrande har gett snarliknande belägg som fostran därför har denna valts 

bort. Nedan följer ett diagram (figur 4.) av samtliga träffar vid sökningen av fostran, därefter följer en 

analys av aspekterna fostran, fostransuppdraget samt forstransperspektivet. Ordningsföljden av den 

kommande analysen kan motiveras genom termernas antal träffar samt antal valda belägg. Termen 

med flest träffar redovisar först, därefter följer analysen av termerna fostransuppdraget och 

fostransperspektivet vilka redovisas under samma rubrik.  Denna ordning utgår från den renaste 

formen av termen, det vill säga fostran i detta fall. Anledningen till att analysresultaten har valts att 

redovisas efter denna ordning är för att skapa en tydlighet i vilken form som fostran förekommer 

mest inom.  

 

6.3.2 Fostran 

Fostran, vilket är det exakta sökordet för studien förekommer flest antal gånger vid sökandet av 

aspekter av termen fostran. Förekomsten av fostran är fyra träffar, denna aspekt är i likhet med 
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Fostransuppdraget

Uppfostransmål

Fostransperspektivet

Fostran
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Träffar på fostran

Träffar på fostran

Figur 4. Diagram över antalet träffar av fostran i de statliga offentliga utredningarna 1995:109 och 2007:28 
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fostrande angelägen om att forma den demokratiska medborgaren efter det rådande samhällets 

normer och värden. Detta uttrycks tydligt i följande två citat:  

 
I avsnittet Skolans uppdrag anges uppdraget att främja ett lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper: Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv- värden, traditioner, språk och kunskaper- från en generation till nästa (SOU 

2007:28:70).  

 

Skolan har i sitt uppdrag att fostra den enskilde individen utifrån de kunskaper som samhället 

värdesätter samt efterfrågar. Genom undervisningen ska individerna få lärdomar om såväl 

traditioner som den egna kulturen för att kunna vara en aktiv medlem i samhället: ”Skolan skall 

enligt skollagen ge elever kunskaper och färdigheter samt främja deras utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, d.v.s. ge såväl utbildning som fostran” (SOU 

2007:28:123). Fostran i den bemärkelsen som ovanstående två citat uttrycker är att den enskilde 

individen ska få de kunskaper och färdigheter som samhället efterfrågar. Individen ska på så vis bli 

förtrogen med de värderingar och normer som råder i samhället för att kunna bli den aktive 

medlemmen. Genom att individerna blir förtrogna med de kunskaper som samhället värdesätter kan 

således denne använda sig av självbehärskning. Det vill säga att kunna styra över sitt eget handlande. 

Den enskilde individen får genom sin utbildning i skolan kunskaper av mångt och mycket som den 

blivande medborgaren bör inneha. Hen fostras således att utöva makt över sig själv, det vill säga att 

bli förtrogen med de normer och värderingar som samhället vilar på, kan individen disciplinera och 

härska över det egna jaget (Granath, 2008:32,156).   

Alltså, makt kan ses som något skolan innehar, det vill säga, att skolan och läraren är de som besitter 

mer kunskaper och värderande meriter vilka värdesätts i samhället och som förs vidare genom 

skolans fostran (Granath, 2008:30, 61; Lundahl, 2006:172).  

6.3.3 Fostransuppdraget och fostransperspektivet 

Dessa två former av fostran, fostransuppdraget samt fostransperspektivet gav i sökningen tre 

respektive en unik träff. Allt skolan förmedlar handlar mer eller mindre om att förmedla kunskaper 

vilket benämns som skolans fostransuppdrag. I kapitlet mål i läroplanen i SOU 2007:28 framkommer 

att fostransuppdraget är en stor och viktig del av skolans arbete inte enbart för att, likt andra 

aspekter av fostran framhäver att det åligger skolans ansvar att tillämpa såväl demokratiska som 

jämställda ståndpunkter. Fostransperspektivet är således ett perspektiv vilken undervisningen ska 

anta för att den ska nå sitt mål om att fostra den enskilde individen till en demokratisk medborgare. 

När Lpo94 följdes upp med nya kursplaner 1994 presenterades åter de olika samhällsorienterade 

ämnena med egna separata ämneskursplaner. Det demokratiska fostransuppdraget återkom där till 

exempel demokratisk kompetens utgjorde ett viktigt begrepp.  Med detta avses medborgares 

(elevens) kunskap om demokrati och samhälle, deras värderingar och attityder samt deras 

engagemang i samhällsfrågor (SOU 2007:28:468). 

 

Vidare fortsätter citatet på följande vis: 
 

Samhällskunskapens mål att sträva mot syftade till att åstadkomma den ideale demokratiske 

medborgaren. Kursplanen föreskrev att ämnet skulle studeras utifrån tre angivna perspektiv: det 

historiska, det pluralistiska samt det demokratiska fostransperspektivet. Kursplanerna 1994 och 

2000 ställer således krav på vilka perspektiv som skall anläggas på det valda stoffet för att 

åstadkomma en önskvärd demokratisk kompetens (SOU 2007:28:468). 
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Alltså, skolans uppdrag handlar återigen om att fostra den enskilde individen till den demokratiska 

medborgaren. Skolan innehar makt, det vill säga, skolan är en institution vilken förmedlar och för 

vidare samhälleliga värderingar från en generation till nästa. Skolan måste således ständigt vara 

uppdaterad för de förändringar som sker i samhället, det vill säga att uppmärksamma de förändrade 

normer och värden som samhället innehar och förmedla detta till den enskilde individen (Wester, 

2008:42).   
 

6.3.4 Sammanfattning av första frågan i relation till SOU 2007:28 

Sammanfattningsvis gällande vilka aspekter av fostran som förekommer i SOU- betänkandet SOU 

2007:28 uttrycks fostran i stora drag som att, fostra individen till en god demokratisk medborgare. 

De olika aspekterna av fostran kommer här att sammanfattas i korthet.  Fostrans-aspekten handlar 

om att forma den demokratiske medborgaren efter de rådande normer och värden som samhället 

innehar. Skolan har i uppdrag att forma och fostra individen och ge lärdomar om såväl traditioner 

som den egna kulturen för att individen ska kunna vara en aktiv medborgare.  Allt skolan gör bygger 

på att förmedla kunskaper vilket med ett annat ord benämns som skolans fostransuppdrag. Inom 

fostransuppdraget ligger inte enbart skolans arbete utan även andra aspekter såsom att verka för 

jämställdhet och demokrati. Ytterligare en aspekt av fostran, är fostransperspektivet, vilket är ett 

perspektiv som undervisningen ska anta för att nå sitt mål med att fostra den enskilde individen till 

den demokratiska samhällsmedborgaren som samhället önskar.  

Sammanfattningsvis kan sägas att skolans uppdrag handlar om att fostra och forma individen till den 

demokratiska medborgaren. Med andra ord måste skolan vara uppdaterad över de förändringar som 

sker i samhället, vilka normer och värden som förändras över tid och vidareförmedla dessa till den 

enskilda individen för att denne ska utvecklas till en aktiv och demokratisk medlem av samhället. 

I nästa delkapitel redovisas analysen av hur termen fostran framträder i Lpo94 samt i Lgr11. Genom 

denna analys samt den vilken redovisats ovan inom denna delstudie, kan vi se hur mycket termen 

fostran framträds utifrån det som analysen SOU-betänkandet 2007:28 belyst. 

6.4 Hur framträder termen fostran i Lpo94 samt Lgr11? 

Till skillnad från delstudie ett, vilken redovisade ett större diagram över antalet träffar av termen 

fostran, redovisar denna delstudie enbart ett mindre diagram av samma sökning men för 

läroplanerna Lpo94 och Lgr11. Likt delstudie ett har det gjorts en sökning av termen fostran via den 

avancerade sökfunktionen i Adobe Reader. Utfallet redovisas i diagrammet nedan (figur 5.). Då de 

sammanlagda träffarna av fostran gav fyra unika träffar vilka alla representerar samma aspekt 

redovisas samtliga belägg i den kommande analysen. Då det endast förekommer en form av fostran 

görs ingen skillnad hieratiskt sätt av dessa belägg. 

6 .4.1 Fostran 

Då termen fostran enbart uppträder vid fyra tillfällen vid sökningen av fostran har samtliga träffar 

valts att redovisas.  Citaten är hämtade ur Lpo94 men uttrycks på samma sätt i Lgr11 med undantag 

för att något konjunktionsord är utbytt. Fostran uttrycks i dagens läroplaner som något skolan ska 

utföra, det är med andra ord, i dagens läroplaner ett obligatorium att läraren ska fostra individen. 

Eftersom skolan, lärare är ålagda att fostra individen, kan tolkas att skolan har makt. Det vill säga att 

läraren är den som innehar mer kunskaper och erfarenheter och att denne även har ett vetande om 

individerna, det kan med andra ord uttryckas att det uppstår en maktrelation de emellan. På så vis 
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blir läraren överordnad och individerna underordnade (Granath, 2008:5; Lundahl, 2006:172). I 

följande citat uttrycks även att skolan och hemmet ska samarbeta för den fortsatta utvecklingen hos 

den enskilde individen. Vidare menas även att fostran och utbildning har ett tätt samarbete i 

uppdraget att vidareförmedla kunskaper från en generation till en annan: 

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. Skolan skall därvid vara ett stöd 

för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Skolverket, 1998:5).  

Fostrandet av den enskilde individen ska både hemmet och skolan ansvara över, men utifrån 

ovanstående citat kan tolkas att skolan har något starkare inflytande över fostran men såväl även 

över förmedlandet av kunskaper. Då skolan både ska agera stöd för såväl familj som för den enskilde 

individens utveckling blir således skolans ansvarsområde större.  Vidare i Lpo94/Lgr11 framgår att 

detta samarbete mellan läraren och hemmet är till gagn för den enskilde individen vid arbete med 

normer inom skolan. Skolan ska fungera som ett stöd för familjerna och där läraren även aktivt ska 

samarbeta med hemmet för att förmedla såväl skolan som samhällets normer och regler.  Ett av 

skolans uppdrag blir således att såväl förmedla, klargöra som att undervisa i och om demokratiska 

värderingar.  

Läraren skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete (Skolverket, 1998:9). 

Ordet fostran benämns inte mer än vid fyra förekomster i Lpo94/Lgr11, men begreppet fostran 

präglar ändå läroplanen starkt, framför allt uttryckt som värdegrundsfrågor.  Värdegrundsfrågorna 

behandlar fostransbegreppet implicit genom att det uttrycks att skolan ska fostra individerna till 

demokratiska samhällsmedborgare, förmedla normer och värderingar vilka samhället vilar på samt 

förbereda individerna till det aktuella samhället som råder. I kapitlet Skolans värdegrund- 

Grundläggande värden/Skolans värdegrund och uppdrag- grundläggande värden i Lpo94 samt Lgr11 

uttrycks följande kring skolans uppdrag kring värdegrundsarbetet: 

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 överenstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och utveckling (Skolverket, 1998:3) 

Likt citatet ovan uttrycker ska skolan fostra den enskilda individen med utgångspunkt i de normer 

och värderingar som det svenska samhället vilar på, skolan ska med andra ord fostra den enskilde 

individen till demokratiska medborgare. Det kan tolkas att skolan innehar makt, det vill säga att 

denna institution har de kunskaper och värderande meriter som samhället vi lever i efterfrågar att de 

framtida medborgarna ska inneha (Granath, 2008:30, 61; Lundahl, 2006:172). Å andra sidan kan 

tänkas att hemmet har en betydelsefull roll för individens fostran och att samarbetet därmed, mellan 

hemmet och skolan måste vara av samma karaktär av normer och värderingar vilka förmedlas i 

skolan för att gynna individens utveckling. Det är därför av stor vikt att skolan faktiskt tar sitt ansvar i 

arbetet med värdegrundsfrågorna i undervisningen och belyser dem ur flera synvinklar. Skolan ska 

förmedla hur det rådande samhället ser ut och är konstruerat såsom jämställdhet, och på så vis vara 

ärliga, noggranna och precisa i sitt förmedlande av detta för att ge varje enskild individ en chans till 

att skapa sig sina egna värden och normer utifrån detta.  
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6.4.2 Sammanfattning av andra frågan: Fostran i Lpo94 samt Lgr11 

Den andra forskningsfrågans analys och resultat sammanfattas i korthet under denna rubrik. 

Sammanfattningsvis uttrycks termen fostran endast vid fyra träffar i Lpo94/Lgr11. I dessa läroplaner 

uttrycks fostran av den enskilde individen som något som skolan och hemmet har delat ansvar över, 

det vill säga att båda parter ska samarbeta för den enskilde individens kunskapsutveckling. Vidare 

kan uttryckas att skolan har ett större ansvar för fostran av den enskilde individen då skolan och 

läraren är förpliktigad att fostra individerna till demokratiska samhällsmedborgare. Läraren har i sitt 

fostransuppdrag skyldighet att förmedla de normer och värderingar vilka det svenska samhället vilar 

på och förbereda eleverna till det samhälle som råder. Implicit kan sägas att värdegrundsfrågorna 

behandlar fostran, på så vis har termen fostran utvecklats och fått en ny innebörd i form av frågor 

kring jämställdhet och andra värdegrundsfrågor.  

6.4.3 Sammanfattning av dagens fostran 

Utifrån delstudie 2 analyser samt sammanfattningar av SOU 2007:28, Lpo94 och Lgr11 redogörs här 

en sammanfattning av dagens fostran.  Av analyserna att döma går det att utläsa att det mest 

karaktäristiska med fostran under 1990- och 2000-talet. Skolan och hemmet ska ha delat ansvar för 

individens fostran, men att skolan ska fostra individen, det är således ett obligatorium. Ytterligare 

något som karaktäriserar dagens fostran är att fostra och forma individerna till demokratiska 

medborgare. Läraren har på så vis ett stort ansvar att förmedla de normer och värden som samhället 

har för att förbereda individen för sitt kommande vuxna liv. I dagens skola uttrycks fostran implicit 

genom värdegrundsfrågor. Alltså, termen fostran har försvunnit allt mer men begreppet fostran kan 

tänkas leva kvar och uttryckas genom värdegrundsarbetet. Denna sammanfattning lyfter sådant som 

karaktäriserar 1990- och 2000-talets fostran. Dessa två analyser i delstudie två utgör delar som 

tillsammans bildar en helhet av 1990- och 2000-talets fostran.  

6.5 Delstudie 3 – Hur uttrycks och förändras fostrans-begreppet, över tid? 

6.5.1 Jämförelse av delstudie 1 och 2 

Delstudie 3 ämnar besvara forskningsfråga tre och är en jämförande analys av delstudie 1 och 2. 

Forskningsfrågan besvaras genom att jämföra de båda delstudierna samt genom en illustration av 

förändringen (figur 5.) av termen fostran från 1960-talet och fram till idag. Såväl läroplanerna Lgr62, 

Lpo94 samt Lgr11 och SOU-betänkandena från den äldre skolan, SOU 1961:30 och dagens skola, SOU 

2007:28 har analyserats i de båda delstudierna. Illustrationen (figur 5.) belyser, förutom de berörda 

läroplanerna samt SOU-betänkandena även de mest karaktäristiska inom delstudierna vilka 

analyserna har nått fram till. Inom delstudie tre har delkapitlen valts att döpas efter 

forskningsfrågorna ett och två, för att på ett tydligt sätt sammanfatta de båda delstudiernas resultat 

kring respektive forskningsfråga. På så vis kan utvecklingen enkelt följas från 1962 till 2011.  
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6.5.2 Hur framträder termen fostran i ett urval SOU som läggs i samband med de tre läroplanerna? 

Denna jämförelse av den första forskningsfrågan utgår ifrån de båda SOU-betänkandenas resultat av 

analyserna och är således delar av respektive tidsperiod, och bildar tillsammans en helhet av hur 

fostran framträder i dessa SOU-betänkanden. Denna jämförelse lyfter såväl likheter som skillnader 

gällande hur termen fostran framträder i SOU 1961:30 och SOU 2007:28.  

De båda delstudiernas analyser har inom forskningsfråga ett kommit fram till mycket liknade resultat. 

De två SOU-betänkandena redovisar många aspekter av fostran. De två betänkandena uttrycker en 

gemensam bild av fostran, denna gemensamma bild innebär således att fostran ska mynna ut i 

demokratiska medborgare. Dessa SOU-betänkanden delar samma mening om att fostran handlar om 

att forma den enskilda individen till den demokratiska medborgaren.  

Som figuren (figur 5.) visar bär såväl skolan som hemmet ansvaret för fostran av den enskilde 

individen, detta är något de två utredningarna visar på. Ytterligare något utredningarna emellan är, 

att det uttrycks att skolan ska förmedla kunskaper och demokratiska värderingar vilka samhället vilar 

på. Det vill säga att läraren har ett stort ansvar att förmedla dessa normer och värderingar vilka 

samhället efterfrågar att medborgarna ska inneha. De båda SOU- betänkandena är således 

samstämmiga om att fostrandet av individen ska ske efter de normer och värden som de aktuella 

samhället innehar. Det kan ses som att samtliga betänkanden ser fostrandeuppdraget på liknande 

sätt. Däremot lyfter 1961:30 att skolan har det yttersta ansvaret för denna fostran, vilket inte SOU 

2007:28 gör. 

SOU 1961:30 betonar på att fostran handlar om att förbereda de unga inför det kommande vuxna 

livet. Denna utredning ger vid sökningen ett stort antal träffar av termen fostran. Dessa träffar 

redogör för olika aspekter av fostransuppdraget vilken åligger skolan att ansvara för. Då SOU-

betänkandet från 1960-talets sökning resulterade i arton aspekter av termen respektive fem aspekter 

1960-talet 

Fostran

• Demokratisk medborgare

• Hemmet och skolan

Idag (1994/2011) 

Värdegrund

• Demokratisk medborgare

• Skolan (hemmet)

Figur 5. Förändring av termen fostran och dess utveckling med tidstypiska nyckelord från 1960-talet och idag 
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av fostran i sökningen av SOU 2007:28 kan det förstås som att fostran under 1960-talet uttrycktes 

mer och hade en mer central roll inom skolan och individens fostrande. Vidare lyfter denna utredning 

från 1960-talet bland annat upp den sociala fostrans vikt. Vilken menar på att den enskilde individen 

bör ingå i ett socialt sammanhang av något slag då det är genom gemenskap och i möten med andra 

som den sociala fostran utvecklas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att fostrandet av individerna uttrycks på samma sätt i de båda SOU-

betänkandena, att skolan, läraren ska förmedla kunskaper och de normer och värderingar vilka 

samhället vilar. Skillnaden, är däremot, att det yttersta ansvaret av fostran ligger på skolan i SOU 

1961:30, vilket inte framkommer i SOU 2007:28.   

6.5.3 Hur uttrycks begreppet fostran i Lgr62 samt Lpo94/Lgr11? 

Denna jämförelse av den andra forskningsfrågan utgår ifrån de tre läroplanerna, Lgr62, Lpo94 samt 

Lgr11:s resultat av analyserna. Dessa utgör således delar av respektive tidsperiod, och bildar 

tillsammans en helhet av hur fostran framträder i dessa läroplaner över tid och lyfter såväl likheter 

som skillnader gällande hur termen fostran framträder i dessa läroplaner.  

De båda delstudiernas analyser har inom den andra forskningsfrågan kommit fram till liknande 

resultat. Resultaten avslöjar således att termen fostran i de samtliga tre läroplanerna handlar om att 

fostra den demokratiska medborgaren. Något som däremot skiljer läroplanerna och dess resultat åt 

är förekomsten av termen fostran, denna skiljer sig i stor bemärkelse läroplanerna emellan. I 1962-

års läroplan uttrycks fostran mycket frekvent där termen förekommer inom sammanlagt tio aspekter 

av termen. I Lpo94/Lgr11 däremot visade sig att sökningen av fostran resultera i en mycket liten 

utsträckning, gentemot Lgr62. Antalet träffar av fostran förekom vid endast fyra tillfällen och alla 

inom samma aspekt av fostran.   

Dagens läroplan uttrycker inte termen fostran i den utsträckningen som i Lgr62 gjorde. Däremot, 

talar den nya läroplanen om värdegrundsfrågor som en del av fostran och behandlar likt fostran, 

formandet av den demokratiska medborgaren. Med andra ord försvinner termen fostran i Lpo94 

men inte nödvändigtvis begreppet fostran, vilken implicit uttrycks genom värdegrundsfrågorna.  

Detta är således ytterligare något som skiljer de olika läroplanerna åt. Samtliga citat hämtade ur 

Lgr62 där fostran förekommer trycker mycket just på detta att forma och bygga upp den framtida 

medborgaren och att det genom fostran ska utrustas med normer, värden samt hur den förväntade 

medborgaren ska vara. Lpo94 och Lgr11 lyfter dessutom upp aspekterna av människors lika värde 

samt jämställdhet vilka således ingår i värdegrundsfrågornas fostrande roll, dessa termer 

framkommer däremot inte i Lgr62.  I Lgr62 uttrycks i stor utsträckning att fostran, vilken vi är 

gemensamma av i skapandet av den, ska ge den enskilde individen nycklar inför det kommande 

vuxna livet. Dessa nycklar är sådana som är av gagn för att fungera i samhället såsom att ingå i ett 

familjeliv där denne i sin tur ska föra vidare normer och värderingar och ansvar för sitt 

medborgarskap. Ytterligare något som framhävs i Lgr62 är den enskilde individens fostran in i olika 

gemenskaper så som i fritidsaktiviteter och kamratkretsar. Skolan liksom hemmet ska bistå den 

enskilde individen med fostran in i de olika sociala sammanhangen, vilket inte uttrycks i dagens 

läroplaner. 

Ett delat ansvar mellan hemmet och skolan är av betydelse för individens fostran och utveckling 

vilket samtliga läroplaner lyfter, vidare menar läroplanerna även att, det trots detta åligger skolan att 

svara för det yttersta ansvaret av individens fostran. I dagens läroplan står det utskrivet att skolan 
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ska fostra individen, det är således inte längre ett milt uttryck om att skolan ska utbilda och fostra 

eleven utan ett obligatorium. I Lgr62 uttrycks även detta i form av ska men inte i den benämningen 

som i dagen läroplaner.  Alltså, över tid tycks begreppet fostran ha bytt skepnad och uttrycks numera 

i form av värdegrundsfrågor. Aspekterna av fostran har således även de förändrats över tid och idag 

återfinns endast termen fostran i mycket liten utsträckning i dagens läroplan.   

6.5.4 Sammanfattning av vilka analysverktyg som använts i studien   

De analysverktyg som studien utgått ifrån i samtliga analyser är, den diakrona analysen, den 

avsändarorienterade tolkningsstrategin samt den semasiologiska synvinkeln. Genom användandet av 

dessa analysverktyg har förändringen, historiskt sett av fostran undersökts. Den diakrona 

analysprocessen har gjorts genom att visa på hur termen fostran har förändrats över tid, något som 

följande exemplifierar. Resultatet av analyserna har undersökt fostran och dess förändring genom 

historien vilket i denna studie gäller från 1960-talet och fram till idag (Kurunmäki, 2012:183). Den 

diakrona analysen har visat på de förändringar begreppet fostran speglat genom termen fostran i 

såväl läroplaner som statliga offentliga utredningar har gjorts under en 50- års period. Ett tydligt 

exempel på en förändring är att termen fostran har gått från att ha varit central under 1960-talet till 

att idag uttryckas mer implicit i värdegrundsfrågor. Den avsändarorienterade tolkningsstrategin 

vilken innebär att studiens resultat samt analys tolkas utifrån delar samt helheten, vilket gavs 

exempel på både i delstudiernas avslutande sammanfattning samt i ovanstående delkapitel. Den 

semasiologiska synvinkeln har bidragit till tolkningen samt förståelsen av analysens resultat genom 

att begreppet fostrans betydelse har undersökts. Detta har gjorts genom termen fostran och dess 

olika former vilka har framträtt vid analyserna.   

6.5.5  Sammanfattning av teorin som använt i studien 

Teorin till denna studie som influerats av maktteorin vilken har redovisats i tidigare delkapitel, har i 

så stor utsträckning som möjligt kopplats samman till de belägg som redovisats i de båda 

delstudiernas analyser. I delstudierna har följande maktteoretiska begrepp antagits: över- och 

underordnad, maktrelationer, motstånd samt självdisciplinering. Den disciplinär maktteoretiska 

aspekten har varit svår att identifiera och har heller inte kunnat sammankopplas till något i den 

analyserade empirin. Något som däremot tydligt har framträtt i de båda delstudierna är den över- 

och underordnade makten. Belägg från analyserna har antytt ett över- och underordnande mellan 

lärare och elev. Alltså, att läraren innehar en slags överordnad roll gentemot individen då hen har 

makt i form av kunskap och vetande som hen kan använda mot eller för individen. Denna makt som 

uppstår mellan läraren och eleven kan benämnas som en maktrelation dem emellan, vilket i 

analyserna genom beläggen har visats genom att det återigen är läraren som innehar makten och 

genom sitt fostransuppdrag kontrollerar eleven.  

Utifrån beläggen från analyserna har en tolkning gjorts att såväl skola som hemmet måste ha en 

gemensam samsyn kring fostrandet av individen, om denna samsyn inte finns, finns en risk att ett 

motstånd mellan parterna uppstår.  I analyserna kring belägg om att skolan ska fostra individen till 

den demokratiska medborgaren har självdisciplin kunnat kopplas. Genom att individen får kunskaper 

om de normer och värden som samhället har detta tolkats att individen kan utöva makt över sig själv 

och sitt eget handlande.  
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7. Diskussion 
Den undran som har legat till grund för denna studie har varit att söka reda på hur termen fostran 

har förändrats över tid inom skolväsendet. Syftet har således varit att skapa en förståelse av den 

förändring av termen fostran från 1960-talet och fram till idag och hur den förmedlas idag. Genom 

att ställa följande forskningsfrågor till studien önskar vi således skönja ett svar på vår undran: 

1. Hur framträder termen fostran i ett urval SOU som läggs i samband med de tre läroplanerna? 

2. Hur framträder termen fostran i Lgr62, Lpo94 och Lgr11? 

3. Hur uttrycks och förändras fostransbegreppet, över tid inom den skolpolitiska hanteringen i 

läroplanerna samt i olika SOU-betänkanden? 

7.1 Från fostran till värdegrund, vad blir härnäst? 

Termen fostran förekom vid fler träffar i den empiri, vilken kan kopplas till 1960-talet än i de 

dokument vilka behandlar dagens skola. En fråga som kan ställas till detta är varför 

termen fostran idag mer eller mindre helt har försvunnit från skolan? För att söka svar på den undran 

måste vi ta oss tillbaka i historien. Larsson (2010:10) menar på att termen fostran kan härledas till 

1940-talet då den uttrycktes som uppfostran och uppkom som ett behov av att frambringa de 

individer samhället behövde. Senare fick uppfostran under andra världskriget en negativ klang då 

denna förknippades med det rådande samhället (Granath, 2008:12; Larsson, 2010:18). Larsson 

(2010:18) uttrycker vidare att termen gick från en negativ innebörd till socialisation. Pedersen 

(2004:30) förklarar termen socialisation som utveckling. Från socialisation fortsätter termen att 

vandra vidare till 1900-talets slut där termen fostran uppkommer. Termerna 

uppfostran samt socialisation ska enligt Larsson (2010:15–16) ses som synonyma. En tolkning av 

denna utveckling av fostran kan vara att skolan som är en del av samhället följer ett slags mode eller 

trend när samhället utvecklas. Därmed förändras också de termer vilka skolan förhåller sig till. Det vill 

säga, skolan uttrycker sig i de benämningar vilka är aktuella för det rådande samhället eller tidseran. I 

takt med att samhället förändras väcks också ett behov att uttrycka sig i nya termer.  En tolkning av 

detta kan vara att skolan och samhället är i en ständig jakt av att ringa in de termer vilka 

sammanfattar samhällets förväntningar av medborgarna. I den tidigare forskningen redogjordes, 

förutom begreppet fostran även uppfostran samt socialisation. Fostran har genom denna studie 

framhävts hur den kommer till uttryck i historien inom skolan. Detta begrepp, liksom uppfostran är 

många bekanta med och har troligtvis på något sätt mött dessa begrepp under sin skolgång och 

uppväxt, däremot är det mer problematiskt med begreppet socialisation. Socialisation kan tänkas 

vara ett begrepp som många inte är bekanta trots att den har starka band med uppfostran (Larsson, 

2010:14–15). Detta kan dock ha sin naturliga förklaring i och med att begreppet aldrig riktigt tycks ha 

fått samma slagkraft som fostran och uppfostran (Pedersen, 2004:30).   

Likt nämnt, har begreppet fostran varit förknippat med andra världskriget och har därmed haft en 

negativ klang genom historien, en klang som kan tolkas ha påverkat begreppets innebörd än idag då 

det kan upplevas som påträngande och laddat att såväl tala om som att fostra någon (Granath, 

2008:12; Larsson, 2010:18). En tolkning är att det kan tänkas att fostran och uppfostran förknippas 

med något fult. Oavsett hur begreppet uppfattas eller inte är fostran ändå ett svårfångat begrepp, 

allra främst för att det är så pass laddat. Denna laddning av fostran gör sig extra tydlig i diskussionen 
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om ordningsbetyg då fostran blir något som ska värderas och bedömas utifrån den enskilde 

individen. Kanske är det just detta som påverkar den heta skoldebatten kring Folkpartiets förslag om 

ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg? Vilken presenterades i studiens bakgrundskapitel.  

Från att termen fostran har haft olika betydelser likt ovan nämnt genom historien, har termen 

slutligen kommit att ingå i de värdegrundsfrågor som behandlar andra aspekter vilka Lpo94 och Lgr11 

lyft fram. Dessa aspekter är bland annat människors lika värde och jämställdhet (Skolverket, 2011:9). 

En fråga som kan ställas är, hur kan denna term ha kommit att hamna inom värdegrundsfrågorna? 

Svaret på detta är inte helt givet, däremot likt nämnt kan samhällets utveckling ha en påverkande 

faktor. En tolkning av fostran-termens förändrade skepnad kan vara att samhället inte vill påminnas 

av de äldre synonymerna av denne och har därför av samhället och skolan valts att uttryckas genom 

något nytt, som genom värdegrundsarbetet. 

Vår tolkning av den rådande debatten samt utifrån denna studies resultat är att vi troligtvis aldrig 

kommer att komma ifrån fostran trots dess negativa klang som den har haft och som den delvis har 

än idag.  Fostran kommer alltid att vara närvarande men i form av nya skepnader, som idag, genom 

värdegrundsfrågor vilket betyder att termen fostran försvinner men inte begreppet fostran. 

Däremot, om begreppet fostran skulle försvinna tror vi att människan kommer att söka andra 

begrepp och termer att uttrycka detta i, till exempel såsom värdegrundsfrågorna framställs idag. En 

fråga att ställa då är hur denna utveckling av begreppet kommer att fortskrida och vad kommer 

fostran att innebära om ytterligare 50 år?  

7.2 Ansvarsfördelning 

Skolan och hemmet bär ett delat ansvar för individens fostran men där skolan har det yttersta 

ansvaret.  Detta uttrycks på olika sätt inom de tre läroplanerna och dess betänkanden. I dagens 

läroplan står det uttryckligen att skolan ska fostra den enskilde individen medan det i läroplanen från 

1962 och dess betänkande beskrivs som att skolan ansvarar för individens fostran och att 

förmedlandet av kunskaperna ska vila på samhällets normer och värden.    

Larsson (2010: 17) beskriver hur fostrans utveckling har förändrats, från familjens angelägenhet till 

att ha blivit en viktig del av samhället och på så vis har ett gemensamt fostransansvar initierats vilket 

ses som en naturlig del i samhället. Båtshake (2006:77) förklarar detta vidare, det har således skett 

en förskjutning av fostransansvaret av den enskilde individen.  Det har gått från att ha varit hemmet, 

den primära socialisationens ansvar till den sekundära socialisationen, skolans ansvar att fostra 

individerna till goda samhällsmedborgare.  Detta bygger således på att skolan och hemmet har en 

god relation med varandra för att kunna stödja den enskilde individen i sin utveckling. Om skolan och 

hemmet inte skulle samverka tillsammans för den enskilde individens utveckling kan det uppstå en 

viss makt emellan dem.  Det kan sägas att den som innehar fostransrollen besitter makten. Med 

andra ord, är det skolan, läraren som har mer kunskaper och erfarenheter än vad hemmet har och på 

så vis skapas en makt dem emellan (Granath, 2008:30,61; Lundahl, 2006:172).  Denna makt behöver 

inte uppstå mellan hemmet och skolan, utan kan likväl uppstå mellan läraren och eleven. Makten i 

detta fall skulle hamna på läraren då denne har ett visst vetande om individen, det vill säga om den 

andre, läraren har en högre kunskapsnivå och erfarenheter vilka samhället värderar och innehar då 

en makt (Granath, 2008:30, 61;Lundahl, 2006:172;Wester, 2008:42).  
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Ett gemensamt fostransansvar av den enskilde individen kan vara av positiv bemärkelse då det 

framhålls att hemmet och skolan är delaktiga i elevens utveckling. Det kan således tolkas att 

individen får stöd från båda parter och kan därför nå högre i sin egen utbildning, lärande och 

utveckling. Men å andra sidan kan det gemensamma ansvaret av samma mening vara i negativ ton, 

det vill säga att skolan och hemmet inte innehar samma värderingar eller normer, vilket gör att 

individen ”står utanför samhället” då hemmet inte följer samma normer och värden som skolan gör. 

Detta kan tolkas som att den enskilde individen har två skilda världar som hen lever inom. Ytterligare 

en tolkning kan vara att hemmet och skolan motverkar varandra, de vill säga att de inte ser till 

individens bästa utan att det uppstår makt mellan parterna (Larsson, 2013:39; Lundahl, 2006:323–

324). Den enskilde individen blir således lidande av både hemmet och skolans handlande.  

I ett av studiens bakgrundskapitel gavs en inblick om den heta debatten kring såväl återinförande av 

ordningsbetyg samt fostran i skolan och vem som bär ansvaret för den. I den sistnämnda vilken en 

lärare skrev ett debattinlägg i Sydsvenskan (2014-11-04)  ser vi som en högaktuell fråga i debatten i 

dagens skolväsende. Detta väcker frågor, vad handlar fostran om i dagens samhälle och skola? 

Handlar det om att ge individerna kunskaper eller handlar det om att de ska kunna bete sig i 

samhället? Vi, skolan, hemmet och samhället måste tillsammans verka och samarbeta för att den 

kommande generationen får de kunskaper och normer samt värderingar som det svenska samhället 

vilar på. Detta leder således till de värdegrundsarbete och värdegrundsfrågor som termen fostran i 

dagens samhälle ligger inom. Idag är det skolan som ska förmedla och arbeta kring dessa frågor och 

detta gör att skolan har ett stort ansvar vilandes på deras axlar (Pedersen 2004:48–49, 53; Wester, 

2008:59). Å andra sidan går det att känna sympati och förståelse för läraren i debattinlägget som 

uttrycker en längtan om att bara få ägna sig åt undervisning och inte åt fostran av eleverna. För att 

tona ner den hetlevrade debatten kring ansvarsfördelningen kan tänkas att skolväsendet, om 

fostransansvaret ska ligga på skolan, inför tydligare bestämmelser och regleringar kring vem som bär 

ansvar för elevens fostran samt hur denna fostran ska förmedlas.  

7.3 Den demokratiske medborgaren 
Samtliga läroplaner och SOU- betänkanden uttrycker att den enskilde individens fostran ska bygga på 

demokratiska grunder och värderingar som samhället vilar på. Betänkandet från 1960-talet lyfter 

även fram den sociala fostran som betydelsefull, att individen ska kunna ingå i sociala kontexter i 

form av gemenskaper för att utvecklas. 

Wester (2008:59) menar att skolans viktigaste uppdrag är just att undervisa och fostra individerna till 

demokratiska medborgare. För att individen ska fostras efter samhällets normer och värderingar 

måste individen ingå i sociala kontexter (Larsson, 2010:17).  Som resultatet av studien visar är det i 

enlighet med den tidigare forskningen att de unga ska fostras till demokratiska medborgare.  Det är 

skolan som ska fostra individerna till demokratiska medborgare så att dem blir är väl medvetna om 

de normer och värderingar som samhället kräver. För att individerna ska bli medvetna och aktiva 

medborgare i sitt vuxna liv behöver de få de kunskaper och normerande värderingar som samhället 

ställer på medborgarna. Det gör således att individerna även behöver fostras i sociala sammanhang, 

för att utvecklas som individer men även för det kommande vuxna livet som väntar efter skolans slut. 

Detta innebär att skolan måste besitta mycket kunskaper samt anpassa sig efter det ständiga 

föränderliga samhället, för att på så vis kunna förmedla ” de rätta” normerna och värderingarna.  
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7.4 Metod- och teoridiskussion 

Något som har varit en svårighet med den valda metoden i studien är att den är mycket omfattande 

och består av många förgreningar vilka är svåra att förstå trots inläsning av metoden i metodboken 

Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys (Bergström & 

Boréus, 2012).  

En svårighet inom studien har varit att använda sig av den teori som studien är influerad av, det vill 

säga maktteorin. Denna maktteori är i sin helhet relativt komplex och har således varit svår att förstå 

och koppla samman med beläggen i de båda delstudiernas analyser. Däremot har vi kunnat tolka 

beläggen och se att det finns en makt knutet till fostran, genom att skolan mer eller mindre har 

ansvaret att fostra individen har skolan en överordnad roll gentemot eleven och innehar därmed 

makt (Granath, 2008:5). Något som vi har uppmärksammat genom hela analysprocessen av såväl 

SOU-betänkandena som läroplanerna är hur makt framställs som något läraren innehar. Det vill säga, 

i princip i samtliga belägg framställs läraren och-eller skolan som den vilken innehar makt och på så 

sätt blir den överordnade. Makten kan uttryckas både i milt uttryck och som i lärarens auktoritära 

roll, det vill säga ett milt uttryck kan vara att läraren förmedlar kunskaper medan den ”hårdare” 

makten uttrycks i en mer negativ klang där läraren har en hårdare auktoritär roll. 

7.5 Forskningsfrågorna– teoretiska perspektiv 

Vid en diskussion av huruvida forskningsfrågorna förhåller sig till varandra kan vi, sett ur ett 

teoretiskt perspektiv på de ställda forskningsfrågorna till studien ses en viss likhet i de svar vilka 

analyserna resulterade i. Detta kan genom att studera frågeställningarnas utförande konstateras att 

forskningsfrågorna har likheter sinsemellan. Frågeställningarna är mer eller mindre liknande ställda 

till såväl analyserna av läroplanerna samt analyserna av de valda SOU-betänkandena. Att resultatet 

har fallit sig förhållandevis lika kan delvis bero på formuleringen av forskningsfrågorna men även det 

faktum att de SOU-betänkanden som analyserats följer de läroplaner vilka har ingått i studiens 

empiri. 

7.6 Svagheter med studien 

En svaghet med denna studie vilket har påverkat utförandet av analysarbetet av främst delstudie 2 är 

att det under studiens gång uppdagades att fel SOU-betänkande hade valts för Lpo94, det vill säga 

det betänkandet som analyserades, utöver SOU 2007:28 var ett SOU-betänkande från 1995 vilket 

medförde att den inte var en förlaga till Lpo94. Då detta uppdagades i ett mycket sent skede av 

studien och det inte längre var möjligt att påbörja en analys av det rätta SOU-betänkandet, SOU 

1992:94 Skola för bildning fick frågeställningarna således omformuleras för att passa studien utifrån 

den empiri som studien nu vilar på. Det vill säga, SOU 1995:109 ströks ur studien och därmed 

kvarstod enbart SOU 2007:28 för delstudie två. Trots detta missöde var det möjligt att fortsätta 

denna studies genomförande tack vare att delstudie 2 tidigare hade bestått av två SOU-betänkanden 

och det nu kvarstår en av dessa. Hade rätt SOU-betänkande valts ifrån början hade troligtvis termen 

fostran kunnat styrkas bättre till Lpo94 än nu genom SOU 2007:28. 
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8. Konklusion  
Denna studie har haft för avsikt att undersöka hur termen fostran har förändrats över tid från 1960-

talet och fram till idag. Genom att ha analyserat såväl läroplaner som SOU-betänkanden utifrån hur 

termen har yttrat sig, det vill säga vilka aspekter av fostran som har påvisats genom studien har ett 

resultat kunnat skönjas. Studien har visat att det både finns skillnader och likheter studierna emellan 

av hur termen fostran har framträtt och används. Vi har i vår studie sett att termen fostran förekom i 

större utsträckning under 1960-talet samt att termen förekom inom flera olika aspekter än idag. Idag 

uttrycks fostran mer i form av ett värdegrundsarbete vilken är en mer utvecklad form av fostran. 

Resultatet ifrån de båda delstudierna har även visat att det är skolan såväl hemmet som bär ansvar 

för individens fostrande men där tonvikten ligger på skolan.  

Uppkomsten till idén av denna studie har fötts ur det ständiga talet om ett återinförande av 

ordningsbetyg i skolan. Vi anser efter denna studies genomförande att om ett sådant återinförande 

av ordningsbetyg ska ske bör debatten kring detta få en ny riktning. Debatten borde istället för att 

fokusera på alla de negativa aspekterna med ordningsbetyg istället vidga vyerna och diskutera mer 

om varför ett sådant betyg eller omdöme borde finnas men vi vill framförallt lyfta att, om ett sådant 

beslut om återinförande av ordningsbetyg sker måste detta motiveras på ett meningsfullt och 

betydande sätt för eleverna. Om ordningsbetyget inte är en del av slutbetyget tänker vi oss att syftet 

med detta fallerar, vem motiveras att arbeta mot ett mål eller högt ”betyg” om det inte ger något i 

slutändan. Är det möjligt att fostran och värdegrundsarbetet får en större roll inom skolans väggar? 

Kan värdegrundsfrågor bli ett eget skolämne likt livskunskap där arbetet med normer, värden, 

livsåskådningar etcetera genom att ett praktiskt arbete blir verklighet. Vi ser att detta skulle kunna 

innebära en djupare förståelse för eleverna, inte främst för skolans yngre årskurser där ett mer 

teoretiskt arbete med värdegrundsfrågor kan bli mycket abstrakt för exempelvis en sjuåring. 

Resultatet av studien visade även på att ansvarsfördelningen mellan hem och skola idag i större 

utsträckning än på 1960-talet vilar på skolans axlar. Skolans uppdrag är bland annat att fostra den 

enskilde individen till den demokratiska medborgaren vilket även var en del av skolan uppgift under 

1960-talet. Skillnaden idag uttrycks mer som att skolan bär det stora ansvaret för fostran av den 

enskilde individen trots att hemmet är delaktig inom fostran. Vi ser dock att om värdegrundsarbetet, 

det vill säga fostran som den uttrycks idag måste ske genom en starkare koppling mellan skola och 

hem för att denna utveckling hos den enskilde individen ska vara så gynnsam som möjligt. Befinner 

du dig på en skola, låt säga i ett personalrum är det inte alltför sällan som diskussionen om huruvida 

skolan idag både får undervisa och uppfostra eleverna för att hemmet inte tar sitt ansvar för 

fostrandet av sitt eget barn. Vi ser därför vikten av att styrka samarbetet mellan hem och skola på så 

vis att det finns tydliga bestämmelser för vem som gör vad för att arbetet ska vara meningsfullt, för 

såväl för vårdnadshavare, skola och den enskilde individen.  

Genom att lyfta dessa synpunkter vilka vi har förmedlat har vi en önskan om att debatten kring detta 

omtalade och relativt känsliga ämne får ett nytt ljus över sig och att debatten i sin tur inte bör ha 

fokus på att betygsätta eller ge eleverna ett omdöme av deras uppförande och beteende utan att 

skolan istället blir en av de institutioner vilken förmedlar värdegrundsfrågor. Hur kan man föra 

samman den primära- och sekundära socialisationerna för att arbetet i skolan ska gynna den enskilde 

individen? Behöver detta debatteras om för att det ska ske en förändring? Det borde vara en 

självklarhet att det finns ett tydligt samarbete parterna emellan för det handlar ju trots allt om det 

viktigaste vi har, barnen, de framtida samhället.  
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I vidare arbete med denna studie vore det intressant att följa upp studiens resultat med en 

observationsstudie där vi utifrån våra nya kunskaper från denna studie skulle kunna undersöka 

huruvida aktiva lärare förhåller sig till fostran och idag värdegrundsarbetet. Det skulle även vara 

intressant i en sådan studie att studera olika lärare, det vill säga lärare som har utbildat sig under 

olika läroplaner för att se om eller hur en skillnad mellan lärare med ”den äldre” utbildningen än den 

nyexaminerade läraren framträder. Vidare kan en sådan observationsstudie kompletteras med 

uppföljande intervjuer av de lärare vilka observeras för att på ett djupare plan undersöka hur den 

enskilde läraren förhåller sig till värdegrundsarbetet i teorin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 
  

Referenslista 
Böcker: 

Bergström, G. & Boréus, K. (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. (3., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Båtshake, H. (2006). Lena lär lyda: fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956. Diss. Lund : 

Lunds universitet, 2006. Lund. 

 

Föreningen för svensk undervisningshistoria (2010). Fostran i skola och utbildning: historiska 

perspektiv. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria 
 

Granath, G. (2008). Milda makter!: utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker. 

Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008. Göteborg. 

 

Landahl, J. (2006). Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. 

Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006. Stockholm. 

 

Larsson, J. (2013). Disciplin och motstånd [Elektronisk resurs] : pedagogisk-filosofiska perspektiv på 

samtida svensk skoldisciplin. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2013. Karlstad. 

 

Lundahl, C. (2006). Viljan att veta vad andra vet: kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och 

senmodern skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006. Stockholm. 

 

Pedersen, J. (2004). Vägar till värderingar och värden: skolans sociala fostran i läroplanstexter och 

pedagogisk praktik. Linköping: Linköpings univ., Institutionen för beteendevetenskap. 

 

Qvarsebo, J. (2006). Skolbarnets fostran: enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962. 

Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006. Linköping. 

 

Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Sverige. Skolöverstyrelsen (1964). Läroplan för grundskolan. (2. uppl.) Stockholm: 

 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet: Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wester, M. (2008). "Hålla ordning, men inte överordning": köns- och maktperspektiv på 

uppförandenormer i svenska klassrumskulturer. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2008. Umeå. 

 

 



49 
  

Artiklar ur ordböcker, uppslagsverk, encyklopedier: 

REGERINGEN. (2015). I Vad betyder orden?. Hämtad 12 april, 2015, från 

http://www.regeringen.se/sb/d/2509 

 

Betänkanden/rapporter från statliga utredningar: 

Friskolekommittén (1995). Likvärdig utbildning på lika villkor: slutbetänkande. Stockholm: Fritze. 

 

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan (2007). Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan [Elektronisk resurs] : förslag till nytt mål- och uppföljningssystem : betänkande. 

Stockholm: Fritze. 

 

1957 års skolberedning (1961). 1957 års skolberedning. 6, Grundskolan : betänkande. Stockholm: 

 

Dagstidningsartikel: 

Abrahamsson, K. (2006-01-26). Folkpartiet vill införa betyg i uppförande: Betyget ska ge föräldrar 

bättre koll på sina barn. Aftonbladet. Hämtad från 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10750938.ab (2015-04-15) 

 

Bengtsson, J. (2014-11-04). Jag lovar att utbilda- om du uppfostrar!. Sydsvenskan. Hämtad från 

http://www.sydsvenskan.se/asikter/jag-lovar-att-utbilda--om-du-uppfostrar/ (2015-04-15) 

 

Kapitel i svensk bok med redaktör: 

Kurunmäki, J. (2012). Begreppshistoria. I G. Bergström & K. Boréus (Red.), Textens mening och makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (s. 177-218). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Leffler, E. & Mahieu, R. (2010). Entreprenörskap: ett nytt fostransprojekt i skolan. I A. Larsson (Red.), 

Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv (s. 177-196). Uppsala: Fören. för svensk 

undervisningshistoria. 

 

Rapport hämtad från nätet: 

Folkpartiet. (2006-08-19). Tryggare klassrum: 10 förslag för mer ordning och arbetsro i skolan 

(Serieuppgifter saknas). Förlagsort: Förlag saknas. Från 

http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3609/scope_0/ImageVaultHandler.aspx (2015-02-

24) 

 

Webbsida: 

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-

forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/) 

 

http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/lanets-historia/ 

 
 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/2509
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10750938.ab
http://www.sydsvenskan.se/asikter/jag-lovar-att-utbilda--om-du-uppfostrar/
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_3609/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/
http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingegerd-tallberg-broman-att-fostra-forma-och-forankra-skolan-i-mangfaldens-barndom-2/

