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Bakgrund
Under mina fyra år som student på lärarprogrammet har jag kommit i kontakt med många
olika lärare och elever i skolan. Skillnaderna mellan olika lärare har bestått av olika filosofier
vad gäller undervisning, elevers förutsättningar och skolans organisation. Lärares olika
filosofier kan exempelvis röra sig om en elevorienterad respektive lärarorienterad
undervisning, egna erfarenheter och tankar kring hur man som lärare ska undervisa, lärares
olika sociala bakgrund och olika personligheter.

Den senaste läroplanen Lpo 94 betonar värdegrunden lika starkt som kunskapsmålen. Fostran,
som kan ses som en praktisk konkretisering av värdegrunden har blivit en viktig del av
skolan.

Avgränsning
Fostran är ett aktuellt ämne i dagens debatt ofta uppmärksammat genom händelser av otrevlig
karaktär som mord, ungdomars brist på visad hänsyn till varandra och problem med
ungdomar som inte tar sitt ansvar. I Lärarfackens tidningar, på DN:s ledarsida och på olika
TV program har man under den senaste tiden debatterat om skolans och samhällets
värdegrund. Frågorna som kan ställas i samband med dessa debatter är många. Vilken roll har
skolan? Vad kan skolan göra? Vad görs i skolorna? Den sista frågan föreföll vara en bra
utgångspunkt; att ha verkligheten som en grund innan diverse förändringar diskuteras. Jag
gjorde sökningar på biblioteket för att få svar på hur läraren fostrar i svenska klassrum. Efter
en tids letande konstaterade jag att det fanns få tidigare empiriska studier gjorda inom ämnet.
Jag beslutade mig för att göra en empirisk studie där syftet var att belysa lärares sätt att fostra
i klassrummet. Jag ville ta reda på hur lärare går tillväga för att fylla det fostrande uppdraget.

Disposition
En tidigare mindre fenomenografisk studie ligger till grund för mitt intresse vad gäller lärares
fostran. Då definitioner av fostran skiljer sig åt i den refererade litteraturen och även i den
fenomenografiska studien följer en begreppsutredning där aktuella begrepp för studien
definieras. Syftet och frågeställningen klargörs och för att nå svaret på dessa frågor följer en
litteraturgenomgång om hur lärare fostrar/borde fostra och vad fostran syftar till/borde syfta
till. Lpo 94 är lärarnas styrdokument och den granskas med värdegrunden som
huvudattraktion. Den empiriska studie som uppsatsen innefattar genomförs med utvalda
metoder vilka beskrivs i metoddelen, fakta varvas med egna upplevelser och resonemang
kring för och nackdelar gällande metodvalet. Resultatet från den empiriska studien redovisas i
resultatdelen. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studiens resultat för att till sist övergå
till förslag om intressanta forskningsområden.

En tidigare fenomenografisk studie
Under en tidigare kurs i forskningsmetodik fick jag möjlighet att genomföra en mindre
fenomenografisk studie om lärares uppfattningar kring fostran. Studien omfattade åtta
intervjuer som gav underlag för en analys av uppfattningar om fostran. Urvalet gjordes efter
kön, befattning och ålder för att maximera variationen. Jag intervjuade dessa lärare och
analyserade deras utsagor genom att söka efter likheter och skillnader. Jag fann tre kategorier
av uppfattningar om fostran. Fostran som livsförberedelse, fostran som svar på barns behov i
nuet och fostran genom att vara en förebild. De två sista kategorierna är inriktade på
interaktionen mellan individen och den närliggande miljön medan den första kategorien har
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fokus på att individen ska passa in i samhället. Skillnaderna i de olika uppfattningarna ligger i
de olika mål som lärarna anger för fostran. Den sista kategorien har målet att fostran ska leda
till att individen ska bli som fostraren. Den andra kategorins mål är att individen ska utvecklas
utifrån sina behov och den första kategorien har som mål att individen ska passa in i
samhället.

Begreppsutredning
Begreppen som används i denna studie har många innebörder beroende på kontext. I följande
avsnitt går jag igenom några definitioner och preciserar begreppens betydelse i denna studie.

Fostran, socialisation och uppfostran
I Pedagogisk uppslagsbok (1996) finns följande definition på fostran; ”Fostran, då människan
formas av sin omgivning t.ex. familj och skola. Fostran har tidigare ägt rum främst i familjen,
men i det moderna samhället har bl.a. förskolan, skolan, folkrörelserna och
frivilligorganisationerna fått ett allt större ansvar. I läroplanen betonas förutom
kunskapsförmedling skolans betydelse för fostran. Enligt skollagen skall utbildningen främja
elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Därvid är samarbete mellan hem och skola viktigt” (s 177).

Många av studiens refererade författare sätter likhetstecken mellan fostran och socialisation
men i de olika uppslagsverken skiljer sig dessa begrepp åt. I Pedagogisk uppslagsbok (1996)
definieras socialisation på följande sätt; ”Socialisation, en process under uppväxten då
individen skapar sin jaguppfattning genom att lära in och assimilera samhällets normer och
värderingar” (s 574).

Uppfostran är ett annat begrepp som används i dessa sammanhang och i uppslagsverken
skiljer man fostran från uppfostran. Innebörden i begreppet uppfostran är relativt lika i de
olika böckerna men förklaringarna är mer eller mindre utförliga. I Pedagogisk uppslagsbok
(1996) skriver man; ”Uppfostran, att ge stöd och hjälp åt en uppväxande individ genom att
inlemma honom eller henne i de normer, tankar och värderingar som gäller i en grupp eller ett
samhälle. Ordet används ibland synonymt med fostran men betecknar oftast en mer avsiktlig
och styrande påverkan” (s 656). Nationalencyklopedin (2001) ger en utförligare definition på
fostran där uppfostran och fostran har samma innebörd. ”Uppfostran, överföring av normer
och värderingar från en generation till nästa. Direkt ansvariga för uppfostran är i regel
föräldrar och lärare. I skolan är uppfostran ofta systematisk och inriktad på att man skall
uppnå klart uttalade mål, vanligen formulerade i läroplaner. I hemmet rör det sig däremot om
en mer outtalad påverkan där föräldrarna inte alltid har medvetna handlingsplaner. Olika
uppfostringsmönster förekommer i olika kulturer och samhällsklasser samt under olika
historiska tider beroende på hur man ser på barns utveckling och beroende på vilka
grundläggande värderingar som dominerar. En betoning av den enskilda individens
självständighet, ansvar, personliga utveckling och självförverkligande kan leda till ett visst
uppfostringssätt, medan en betoning av individens värde för samhället eller gruppen leder till
andra uppfostringsmönster. Uppfostran kan bygga på sanktioner, aggression och hot vid
överträdelser av normer. Andra uppfostringsstilar kan bygga mer på att den vuxne fungerar
som förebild, någon att efterlikna och identifiera sig med, samtidigt som yttre tryck minimeras
för att inte hämma barnets självständiga utveckling.” Dale (1981) menar att uppfostran är en
social process mellan generationer och att det handlar om en gemensam kommunikation. Han
skriver att det finns en vilja att föra vidare färdigheter, insikter, känslor, mål och övertygelser
och att det är i denna process som man uppfostrar. ”Historiskt sett har rådande regler och
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värderingar överförts och integrerats på personlig väg. Uppfostran har varit en process mellan
generationer, mellan barn/ungdomar och vuxna, mellan de ovetande och dem som visste”
(s 52).

Dales (1981) syn på uppfostran som en överföring av regler och normer visar sig likna den
definition på fostran som finns i Lpo 94. Även om man i Lpo 94 hittar en vidare tolkning av
begreppet. Där står; ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett
kulturarv – värden, traditioner, språk och kunskaper – från en generation till nästa” (s 7).

Det är vaga skillnader mellan definitionerna på fostran, socialisation och uppfostran. Lpo 94
har en definition som är mycket bred vilket ger ett stort utrymme för lärarens egna tolkningar.

Med dessa utgångspunkter definieras fostran i denna studie som en process då individen
bygger upp sin identitet vilken har sin grund i samhällets normer och värderingar. Familj och
skola har ansvaret för att individen utvecklas till en harmonisk och ansvarskännande
samhällsmedlem och de ska överföra de normer och värderingar som finns i samhället.

Normer, värderingar och regler
När fostran beskrivs används bl.a. begreppen normer, värderingar och regler.
Nationalencyklopedin (2001) skriver följande definition på norm; ”Det normala eller
godtagna beteende i t.ex. en social grupp. Ett normsystem anger det normala mönster som
individers handlingar bör överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska,
moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och
de utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som
bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns
nedlagda i traditioner, seder och bruk.” Normer är de rättesnören som finns i vårt sociala
samhälle och de avgör vad som är ett accepterat beteende. Det finns olika definitioner av
normer och Nilsson (1997) skriver att normer kan vara av både individuell karaktär och av
gemensam karaktär. Lindén (1979) menar att normer är detsamma som de etiska principer
som finns i en grupp. Colnerud (1995) skriver att normer ligger relativt nära handlingarna.
Vidare beskriver hon att normer kan delas in i olika kategorier där några är relevanta för
denna studie. De etiska normerna handlar om hur man ska agera mot varandra. Yrkesetiska
normer innefattar pedagogiska principer och fostransprinciper medan systemnormerna är de
normer som har skapats för att systemet, i det här fallet skolan skall fungera.

Nilsson (1997) skriver att regler har tydliga rätt och fel vilket leder till att om man inte följer
dessa utsätts man för ett straff och om de följs kan man få en belöning. Belöningar och
bestraffningar leder till att reglerna internaliseras av gruppen vilket gör reglerna till normer.

Lindén (1979) menar att värderingar växer fram ur attityder och att de handlar om vad man
som individ känner, anser och tycker. Vissa värderingar antas vara gemensamma i vårt
samhälle och det är de som avses i skolans värdegrund.

Med dessa utgångspunkter definierar jag regler som bestämmelser där det finns tydliga rätt
och fel. Om dessa bryts utsätts man för korrigeringar och straff medan man kan få beröm och
belöningar om dessa följs. Normer är mindre medvetna än regler och de kan vara outtalade
och ha en allmän karaktär. Normer upprätthålls av en grupp men det kan krävas påminnelser
från medlemmarna. Värderingar är av en mer principiell natur och ligger längre från
handlingsnivån. Figuren visar på att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan värderingar,
normer och regler. Värderingarna är längst från handlingsnivån och reglerna närmast.
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Värderingarna påverkar de normer som skapas och finns, vilka i sin tur leder till att man
formulerar regler. De dubbelsidiga pilarna symboliserar att även en motsatt rörelse kan gälla,
då regler skapar normer och normer påverkar våra värderingar.

Värderingar

Normer

Regler

Figur 1.  Det hierarkiska förhållandet mellan regler, normer och värderingar

Både lärare och elever bär således på såväl värderingar som normer och regler när de kommer
till skolan, dessa utvecklas sedan vidare i skolan då eleverna fostras av skolmiljön men även i
hemmiljön. I klassrummet bildas en ny grupp där det växer fram gemensamma regler och
normer för hur man ska fungera.
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Syfte och frågeställning
Med beskriven bakgrund formuleras syftet med studien. Syftet är att belysa ett antal lärares
vägar till elevers fostran och därmed få en inblick i hur lärare konkretiserar det fostrande
uppdraget i klassrummet.

Frågeställningen är således:
Hur går lärare tillväga när de fostrar elever i klassrummet?
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Fostran i pedagogisk och filosofisk litteratur
Den litteratur som presenteras är av varierande karaktär då en del av litteraturen är gammal
medan några verk är skrivna under de tio senaste åren. Syftet med den äldre litteraturen har
varit att studera lärares fostransvägar i olika epoker samt att få inblick i vad som i de äldre
verken har en hög relevans respektive ett förgånget synsätt när det gäller dagens fostran av
elever i klassrummen.

Författarna skiljer sig i sin profession då några är filosofer och andra är pedagoger. Detta
innebär att den refererade litteraturen tillhör både normativ och deskriptiv karaktär.

Vem är fostrare?
Alla individer är unika och den israeliske religionsfilosofen Buber (1953) menar att fostraren
har ett stort ansvar vad gäller barnets socialisation, att få en plats i samhället. Bubers uttalande
kan tolkas som att det ställs krav på fostraren. Att fostra är en speciell uppgift och man kan
fråga sig vilka som egentligen fostrar våra barn. ”Fostrare är den person som har en avsikt
med sitt deltagande ur en strömmande avsiktslös alluppfostran från olika element såsom
naturen och samhället” (s 33). Buber menar vidare att det behövs en organiserad fostran med
äkta handlingar som har ett budskap. Det ställs krav på fostraren och det viktigaste är att
han/hon är med i form av hela sin person, därmed måste fostraren finnas nära den som ska
fostras. För att fostran ska lyckas måste fostraren ha en betydande roll för individen, det måste
finnas ett behov hos individen som fostraren kan svara upp på. Det krävs en ömsesidig
relation för att fostran ska lyckas, den som inte eftersträvar denna ömsesidighet är ingen
fostrare (ibid).

Dewey ([1916]1999) skriver att ”all den fostran och bildning man får i en grupp tenderar att
socialisera dess medlemmar, men socialisationens kvalitet och värde beror på gruppens vanor
och mål” (s 122). Detta betyder att alla i en individs omgivning fostrar medvetet eller
omedvetet men med olika kvalitet beroende på hur fostraren är som individ. Dewey menar
vidare att det krävs en medveten ansträngning från de vuxna om fostran ska lyckas och barnet
ska kunna anta gruppens normer och därmed uppnå social kontinuitet. För att det ska lyckas
måste barnet få intresse för de mål och vanor som finns i en grupp. Det räcker inte med
kännedom om gruppens mål för att ett barn ska anta dessa, utan det krävs intresse (ibid).

För att kunna fostra måste man enligt Buber (1953) komma åt alla karaktärer av individer och
skapa en ömsesidig relation. Buber skriver vidare att detta skapar vissa komplikationer vad
gäller skolans fostrarroll då läraren inte har en given plats hos eleven eftersom att läraren inte
har följt barnet under hela dess uppväxt. Föräldrarna har den största delen i fostrarrollen vilket
även Dewey ([1916]1999) betonar. Skolans fostran är viktig men av relativt liten karaktär.
Dewey menar att det är föräldrarna som har det stora ansvaret för att barnet ska växa in i en
demokratiskt anda. Skolan kan göra sitt bästa för att ”forma elevernas attityder” och nyckeln
till den framgången är att ta tillvara på elevernas intressen och aktiviteter, vilket krävs av en
medveten fostrare.

Sammanfattningsvis kan sägas ovan refererade författare menar att lärarens roll som fostrare
inte ska överskattas men inte heller förringas. Det är viktigt att läraren tar sin fostrarroll på
allvar och låter eleverna skapa intresse för sin egen utveckling samtidigt som läraren
organiserat socialiserar eleverna i en medveten process. Dewey ([1916]1999) och Buber
(1953) har olika syn på vem som är fostrare. Dewey ([1916]1999) menar att alla i den sociala
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miljön fostrar men med olika kvalitet medan Buber (1953) har en teori som säger att man inte
är fostrare om det inte finns en medvetenhet och en önskan om en ömsesidig relation.

Lpo 94 om fostran
Skolans roll i Sverige har förändrats genom tiderna och Hartman (1995) skriver att det dröjde
ända till 1946 då skolan skriftligen antog uppgiften att fostra i en demokratisk anda. Då hade
skolan influerats av demokratiska budskap ända sedan slutet på 1800 talet utan att ha betonat
dessa i skolans styrdokument.

Idag är skolans roll vad gäller fostran tydligt angiven i den senaste läroplanen, Lpo 94.
Styrdokumentet gäller för alla skolor i Sverige och i dokumentet är både uppnåendemål och
strävansmål angivna. I föreliggande avsnitt har jag studerat läroplanen för att söka de grunder
som finns bakom fostransmålen. Eftersom dessa mål avses styra lärarnas undervisning är det
relevant att klargöra dessa begrepp innan jag belyser övriga syften med fostran och de vägar
som finns för att gå mot målen.

En målformulerad läroplan
Dewey ([1916]1999) betonar vikten av de demokratiska värdena vilket även dagens
värdegrundsdebatt gör. Dewey skriver vidare att det gemensamma är viktigt för att kunna
bilda ett demokratiskt och värdigt samhälle. Det är väsentligt att arbeta för att tydliggöra och
upprätthålla det gemensamma och det handlar om att ha gemensamma mål, föreställningar
och kunskaper.

Lpo 94 är det styrdokument som innehåller de mål som skolan ska uppnå med undervisning i
skolan. Det handlar om både kunskaper och fostran där båda har en betydande roll i skolan.
Läroplanen anger i allmänna drag de kunskaper som eleverna ska få möjlighet att erövra.
Samtidigt visar läroplanen den gemensamma värdegrund som skolan ska vila på. Skolverket
(1999a) utvecklar tankarna om värdegrunden som är de värden som skolan har som
värderingsmål. Dessa värden sägs vara oföränderliga, ständiga och samtidiga. Denna grund
har sin förankring i det samhälle som vi lever i. Hedin och Lahdenperä (2000) skriver att
läroplanen och dess värdegrund är mycket påverkbar av den tidsanda som för tillfället råder i
samhället.

Om vi jämför med tidigare läroplaner som har funnits i Sverige så är detta den första som är
målformulerad. En målformulerad läroplan har som syfte att de professionella inom skolan
ska formulera vilka vägar de ska ta för att nå uppsatta mål. Idén med målstyrning istället för
regelstyrning är att de professionella ska få mer handlingsutrymme och att lärare och rektorer
får en möjlighet att handla efter egna idéer och tankar med syfte att förverkliga värdegrunden
står. I Lpo 94 går att läsa att skolan ska gestalta och förmedla värdegrundens innehåll vilket
innebär att alla handlingar i skolan ska överensstämma med den. Läroplanens mål och
riktlinjer har i sin tur en förankring i skollagen som är det dokument som juridiskt styr skolans
verksamhet i Sverige. Skolverket (1999b) påpekar att skollagen i sin tur vilar på
internationella överenskommelser som beslutats i FN:s utbildningsorganisation UNESCO.

Sammanfattningsvis är det den demokratiska andan som genomsyrar den målformulerade
läroplanen som har som uppgift att fungera som ett styrdokument med utrymme för de
professionellas tankar och idéer.
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Internationella överenskommelser
Skolverket (1999b) skriver att de internationella deklarationerna som svensk skollag vilar på, i
sin tur vilar på FN:s konvention, de mänskliga rättigheterna. 1959 antog FN även en speciell
konvention för barn. Det ansågs viktigt att skydda barnen som ofta hamnade i utsatta
situationer och grundtanken var att barnens bästa alltid skulle komma i främsta rummet. Efter
ytterligare hårt arbete beslutades att det behövdes rekommendationer för utbildning.
Rekommendationerna gäller utbildning för barn och vuxna. UNESCO tog beslut om
rekommendationer på en konferens 1974.

Riktlinjerna för rekommendationerna var enligt Skolverket (1999b) att ”Undervisningen skall
syfta till att utveckla personligheten helt och till att stärka respekten för människans
grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och
vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta
Nationernas verksamhet för fredens bevarande” (UNESCO stadga artikel 26 §2) (s 93). Det
handlar om att kunna visa respekt för alla oberoende av deras kultur, värderingar och
levnadssätt. Enligt Skolverket (1999b) önskar UNESCO en medvetenhet om det globala
beroendet mellan folk och därmed en förmåga att kunna kommunicera med varandra. Det
gäller att vi alla har en förmåga att kunna se våra rättigheter men också att ta tillvara på våra
skyldigheter både som individer och samhällsmedborgare. Deklarationerna visar också på att
samarbetet mellan elever och lärare är viktiga och att lärarens ansvar är stort.
”Medlemsstaterna bör uppmana lärare att i samarbete med elever, föräldrar, berörda
organisationer och samhället använda metoder som tilltalar barns och ungdomars skapande
fantasi och deras samhällsaktiviteter och därigenom göra dem redo att utöva sina fri och
rättigheter, samtidigt som de erkänner och respekterar andras rättigheter, och att fullgöra sina
samhällsplikter” (s 95).

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska skollagen överensstämmer med FN:s
deklarationer, där barnkonventionen enligt Skolverket (1999b) ska ha inverkan på de mål som
finns i Lpo 94.

Byggstenar till skolans värdegrund
Skolans värdegrund är som redan nämns de värden som ska utgöra en grund för skolans
arbete. I skollagen kan man läsa om de värden som skolan skall arbeta för och i dessa värden
ingår att alla ska ha lika tillgång till utbildning oberoende av deras kön, rastillhörighet och
sociala och ekonomiska förhållanden. De mål man har för den svenska skolan förtydligas och
beskrivs av Skolverket (1999a). Tanken enligt Lpo 94 är att utbildningen ska vara likvärdig
var man än studerar inom de svenska gränserna.

De demokratiska värdena ska genomsyra hela skolans verksamhet skriver Skolverket (1999a).
Värdegrunden ska ligga till grund för all undervisning i de svenska klassrummen. Att hänvisa
till denna demokratiska grund var av läroplanskommittén tänkt som en brygga mellan skollag
och läroplan, det skulle förtydligas för lärare hur skollagen såg på värdegrunden. De
gemensamma värden som ska genomsyra skolans aktivitet är inga uppnåendemål utan något
som ständigt ska påverka handlandet. Skolan kan inte vara värdeneutral utan det är viktigt att
skolan följer de demokratiska värderingarna som finns i vårt samhälle.

Lundgren (1989) introducerade begreppet läroplanskod. Lundgrens definition på läroplanskod
är att ”begreppet läroplanskod avser de samlade principer efter vilka urvalet av innehållet i en
läroplan görs, hur detta innehåll motiveras och realiseras och hur förmedlingen av innehållet
sker" (s 10). I Lpo 94 är det en moralisk läroplanskod grundad i bestämda värden som är den
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samlande principen. Skolverket (1999a) skriver att det innehållsmässigt inte finns några nya
värden  i Lpo 94 om man jämför med tidigare läroplaner utan skillnaden är att man skiljer på
värden och mål. Vid sidan av fostransuppgiften finns kunskapsuppdraget. Förhållandet mellan
dessa förklaras i SOU 1992:94 på följande sätt: ”Kunskap och fostran är två väsentliga
begrepp i varje läroplan. Kunskap kan sägas vara att organisera omvärlden i meningsfulla
strukturer, fostran att överföra grundläggande värden, regler och handlingskompetens. En
läroplan anger vilka kunskaper och vilken fostran utbildningen skall ge och utveckla” (s 33).

Skolverket (1999a) skriver att värdefrågorna inte alltid är givna utan behöver framhållas som
en gemensam grund i form av värdegrunden. I SOU 1992:94 ges följande motivering; ”De
måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet skall bygga
på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens frihet, livets
okränkbarhet, omsorgen som de som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup
förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa rötter i vår
historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. Skolan
har i sin kunskapsförmedlande uppgift en viktig roll i att hävda dessa värden och ge en
förståelse för hur de har vuxit fram och fått en förankring i vårt land. Skolan skall ge
möjligheter att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem och till den grund de vilar på
och att ge kunskaper för att medvetet kunna ta ställning i olika frågor” (s 111).

Sammanfattningsvis är läroplanen skriven med en moralisk läroplanskod med Lundgrens
(1989) läroplanskod som utgångspunkt. Skillnaderna mellan Lpo 94 och tidigare läroplaner är
den målstyrning som finns i dagens undervisning. Målet är den gemensamma värdegrunden
som ska genomsyra hela skolans verksamhet vilket innebär att lärare ska arbeta för de
demokratiska värdefrågorna, inte vara värdeneutrala.

Fostransuppdraget
Läroplanen börjar med att formulera skolans värdegrund som ska genomsyra allt arbete på
skolan och därmed formuleras även skolans uppgifter vad gäller fostran. Skolan skall
förmedla de gemensamma värden som vårt samhälle vilar på och läroplanen poängterar att
alla har lika värde oavsett förutsättningar i form av kön och social tillhörighet. Lpo 94 visar
också på hur man allmänt ska nå dessa mål genom att arbeta med individen: ”I
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk
humansim sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande” (s 5).

I dagens mångkulturella samhälle finns det många motsättningar mellan individer och grupper
redan i skolan. Detta har lett till att läroplanen särskilt anger att skolan ska bekämpa alla
former av trakasserier vare sig det gäller mobbning eller främlingsfientlighet. Skolan ska
bemöta dessa frågor med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det är viktigt att alla
individer får möjlighet till en trygg identitet som grundar sig i en medvetenhet om den egna
kulturen men även med respekt för andras värderingar och känslor.

I läroplanen definieras skolans huvuduppgifter som måste ske i samarbete med hemmen.
Skolan ska vara ett stöd för hemmen och huvuduppgiften är att ”förmedla kunskaper och i
samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar. I Lpo 94 kan också läsas att meningen med skolan är att den ska
förbereda eleverna på att leva och verka i vårt samhälle. De ska vara kritiska och förstå
innebörden av olika alternativ. Undervisningen ska innehålla vissa övergripande perspektiv
och det ska utveckla deras tänkande ur ett samhällsperspektiv. Dessutom ska skolan grunda
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för elevernas självinsikt i form av att kunna se sig själv i ett större sammanhang. Vidare skall
skolan ta upp etiska perspektiv på vardagen då eleverna ska få öva sig på att ta egna
ställningstaganden. Den aktiva diskussionen är ett viktigt inslag och det är värdefullt för
individen att få respekt för sin egen person men även för sitt arbete. Varje elev har rätt att
utvecklas och få känna glädje över sina framsteg vilket leder till en personlig trygghet och en
självkänsla (ibid).

Eftersom att värdegrunden genomsyrar hela skolans verksamhet har man som tidigare nämnts
valt att skriva om detta först utan en tydligt avgränsad målformulering. Eftersom
värdegrunden förverkligas genom fostran integrerat med kunskapsmålen har man förtydligat
detta sammanhang genom att påvisa mål vad gäller fostran. Läroplanen är formulerad med två
olika sorters mål, mål som man ska sträva mot och mål som ska uppnås. Mål som ska uppnås
gäller alla elever medan mål att sträva mot är ett uttryck för skolans inriktning.

Sammanfattningsvis kan sägas att Lpo 94 har många mål för fostransuppdraget. Dessa är av
varierande karaktär där både normer och värden och elevernas ansvar och inflytande är mål
för fostran inom skolan. Även under kunskapsmålen finns det mål som kan tolkas som
fostransmål. Exempelvis ska eleven ha utvecklat en förståelse för andra kulturer, kunna
använda sig av källkritik och ha kunskap om alla länders beroendeställning till varandra. Som
en bas för all undervisning är värdegrunden angiven allra först.

Vad fostran syftar till
De refererade källorna är i detta och nästa kapitel strukturerade med få undantag i nutida och
äldre refererade källor, vilket inte är utskrivet men som går att följa i texten för att få en
förståelse för eventuella skillnader i de olika epokernas syn på vad fostran syftar till och vilka
vägar som lärare tar eller rekommenderas att ta i sin fostran av elever. De nutida verken är
skrivna av författare som är verksamma idag medan de äldre verken är skrivna av pedagoger
och filosofer som var verksamma från ca. 40e Kr till 1950 talet.

Lpo 94 har som tidigare nämnts målet att eleverna ska bli demokratiska och ansvarsfulla.
Eleverna ska bl.a. kunna göra medvetna etiska ställningstaganden, respektera varandra, känna
empati och ta avstånd från allt som har med förtryck att göra. Dale (1981) skriver att fostran
är en medveten och målinriktad process där fostraren måste vara medveten om vad fostran
skall leda till. ”För att barnen ska föras in i ett aktivt deltagande i samhällets liv fordras att
barnen gör uppfostrans medvetna mål till sina egna medvetna mål. Till fostran hör därför att
de vuxna klargör betydelsen för samhället av de verksamheter som ingår i fostran” (s 144).
Dale menar vidare att målet handlar om att varje elev ska fostras till att kunna ta tillvara på sin
egen förmåga och kapacitet och använda sig av den på bästa sätt.

Joseph och Efron (1993) fann i sin empiriska studie att lärare har många gemensamma syften
med sin fostran av elever. De mål som lärare nämnde var relativt specificerade och det
långsiktiga målet var att kunna fungera i ett samhälle av det slag som finns idag. De
specificerade målen innefattade att respektera andra, vara snälla och toleranta, vara ärlig mot
andra och sig själv, respektera sig själv, känna ett självförtroende, vara duktig i skolan, kunna
ta eget ansvar för sina studier, vara socialt utvecklad, kunna umgås i grupp, känna respekt för
livet, kunna känna empati, ha ett gott uppträdande, vara lojala och vara envisa.

Dewey ([1916]1999) menar att fostran i klassrummet har som syfte att de unga ska kunna
verka och leva i ett demokratiskt samhälle. Plutarchos (1925) var en grekisk filosof som var
verksam 40 e Kr. Han har skrivit om fostran och trots verkets ålder är hans tankar inte helt
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inaktuella. Han menar att syftet med fostran är att eleverna ska bli artiga, vänliga, eftergivna,
ödmjuka, tystlåtna, behärskade och sanningsenliga. Engelske filosofen Locke (1862) skriver
att målet är att eleverna ska lära sig hur människan fungerar. Han skriver vidare att fostran
handlar om att kunna lära sina elever att få kännedom om olika människor och inte ha för stor
misstänksamhet eller för stort förtroende för dessa. Dessutom ska fostraren låta eleven bilda
sig ett sant omdöme vad gäller människor och inte tro att vissa är bättre och mer visa än
andra. ”Den stora uppgiften för en fostrare är att bibringa lärjungen höviskt uppträdande och
att utbilda hans själ, att hos honom stadga goda vanor samt dygdens och vishetens
grundsatser, att småningom giva honom blick för människorna och hos honom arbeta fram
kärlek och lust att efterbilda det, som är utmärkt berömvärt, samt slutligen att vid fullgörandet
av detta mål bibringa honom kraft, verksamhetslust och flit” (s 111).

Sammanfattningsvis är de syften med fostran som Lpo 94 nämner väl överensstämmande med
Deweys ([1916/1999]) syften. Dessa syften är av en mer allmän karaktär med betoning på
demokratiska värden. De syften som lärare i Joseph och Efrons (1993) studie anger är av ett
mer specificerat slag och dessa stämmer delvis överens med specificerade syften som de äldre
källorna nämner som viktiga. De beskrivs i termer av egenskaper som eleverna bör utveckla.

Lärares vägar till fostran av elever
Det finns olika vägar att gå för att uppnå de uppsatta målen, det som fostran syftar till. Valen
av dessa vägar är som tidigare nämnt överlämnade till de professionella inom skolan. Då
antalet vetenskapligt utförda empiriska studier på dessa lärares vägar är få, redovisar jag i
huvudsak teoretiska studier, främst filosofiska teorier om hur lärare borde gå tillväga.

Som förebild
Att läraren utgör en förebild är oundvikligt och i Lpo-94 kan vi läsa; ”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 skall gestalta
och förmedla” (s 5). Att skolan skall gestalta dessa värden kan tolkas som att läraren ska leva
upp till den värdegrund vi har och föregå med ett gott exempel.

Joseph och Efron (1993) har gjort en studie där lärare har intervjuats om hur de bl.a. ser på sin
roll som fostrare. De skriver att lärare känner starka påtryckningar om att de måste visa en
hög moralisk standard gentemot samhället både i sitt yrkesliv och i sitt privatliv. Däremot går
lärares uppfattningar skilda vägar när det gäller om läraren måste vara mer moralisk än andra
vuxna. Några av lärarna anser att läraren alltid måste uppträda exemplariskt medan andra
menar att man som lärare bara är människa vilket innebär att man inte alltid handlar moraliskt
rätt.

Buber (1953) skriver; ”Pedagogen behöver inte vara något moraliskt geni för att fostra
karaktärer men han måste vara en hel, levande människa som meddelar sig med sina
medmänniskor på ett omedelbart sätt: hans livfullhet strålar ut mot dem och påverkar dem på
det starkaste och renaste sättet just när han inte tänker på att vilja påverka dem” (s 108). Att
vara en fostrare i skolan behöver inte betyda att man ska leva upp till alla moraliska ”lagar”
men det är viktigt att man som lärare är en trygg och hel människa som utstrålar värme och
harmoni. Dewey ([1916]1999) menar att barn har en god förmåga att imitera. De unga
anpassar sig ofta till de mönster som förväntas vilket Dewey anser vara en återvändsgränd då
de inte alltid vet varför de agerar på ett speciellt sätt. Men om eleverna vet varför de ska
imitera de vuxna kan det ses som en vinst. Det finns alltså en fara med lärares implicita
påverkan på eleverna när det gäller fostran. Dewey menar att lärarna alltid ska motivera och
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förklara sitt agerande. Läraren bör alltså föregå med gott exempel men med förklaringar till
alla beteenden som har med fostran att göra. Locke (1852) skriver att det är mycket viktigt
med en väluppfostrad lärare och det är av stor vikt att läraren föregår med ett gott exempel.
”För att ha rätt att utbilda en ung herreman är det lämpligt, att hans lärare själv är
väluppfostrad, förstår sig på olika sorters uppträdande och hövlighetens former allt efter olika
personer, tider och platser samt ständigt håller sin lärjunge, så mycket dennes ålder det kräver,
till att iakttaga dem” (s 102). Locke uppehåller sig som framgår vid sociala konventioners
överförande. Brittiske filosofen Russell (1933) menar att vuxnas beteende visar barn hur de
ska agera. Han skriver  att det är viktigt att vuxna agerar som förebilder. ”Jag tror, att
resonliga föräldrar skapa resonliga barn” (s 117). Plutarchos (1925) är av samma uppfattning
och han menar att det är viktigt att fostraren är en god man med goda seder.

Sammanfattningsvis är det gemensamma för dessa källor av olika ålder att alla anser att man
som lärare ska vara en god förebild. Det finns dock skillnader mellan källornas syn på vad det
innebär att vara en förebild och på vilket sätt det är viktigt att agera moraliskt.

Regler, bestraffningar och belöningar
Dale (1981) formulerar en teori om vad fostran handlar om och den består av tre olika steg
som ofta sammanfaller i ett regel-straff-belöningssystem. Det första steget är vägledande, det
andra bedömer och det tredje förmedlar sanktioner. Vid vägledningen förmedlas regler och
normer som ska följas, genom att dessa följs skapas ett normsystem. Fostraren bedömer elever
efter deras handlingar med normsystemet som måttstock. Läraren bedömer med beröm eller
korrigeringar vilket sedan leder till sanktioner. Sanktionerna är en viktig del i
fostransprocessen och Dale menar att det ska finnas en vilja att belöna och straffa för att
lyckas som fostrare.

I de amerikanska skolorna är det enligt Jackson, Boostrom och Hansens (1993) empiriska
studie vanligt att lärare ger elever beröm och gärna inför hela klassen; ”Class, can I have your
attention for a minute? Has everyone noticed how carefully Marsha and Sarah are preparing
the exhibit for tonights visitors? Good work, girls”(p 10). Ofta berömmer lärarna sina elever
under lektionens gång. Exempelvis får en elev beröm när hon ställt en väl motiverad fråga;
”Good question, Samantah!” (p 11). Jackson, Boostrom och Hansen menar vidare att det är av
stor betydelse att berömma eleverna vilket stärker individen. Dessutom gör ett beröm att
eleverna vågar ta för sig mer och de blir mer benägna att fråga läraren om saker som de vill
veta. Jackson, Boostrom och Hansen skriver vidare att det i alla klassrum finns ett system av
regler och normer som gäller. Regelsystemen skiljer sig från klassrum till klassrum men man
kan också se likheter. Vissa regler finns i allas klassrum oberoende av vilken lärare som har
klassen men många gånger så gäller reglerna på olika sätt, det finns ingen regel som har
samma betydelse hos alla lärare utan det varierar från klassrum till klassrum hur man
definierar de olika reglerna. I de lägre årskurserna klargörs regler och normer när eleverna
börjar terminen och sedan sätts en affisch upp i klassrummet där alla elever kan se vilka regler
och normer som gäller. Detta system har som funktion att vara en slags lagar inom
klassrummets väggar och de består av saker som man får göra respektive inte får göra,
exempelvis ”Be kind to another, No talking” (p 12). Reglerna uppkommer på varierande sätt, i
vissa fall är de skapade av läraren själv och fungerar som en slags inventarie i klassrummet,
samma regler gäller från år till år. I andra fall förändras reglerna med eleverna och de skapas
gemensamt av lärare och elever. Ofta formas ett regelsystem i början av terminen där lärare
och elever diskuterar fram de regler som alla sedan ska följa.
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Att skapa regler i klassrummet har som syfte att få en viss ordning i miljön, eller god disciplin
som Dale (1981) uttrycker. Det behövs disciplin i form av gränser som sätts av vuxna
eftersom att man strävar efter en överensstämmelse mellan behov och tillfredsställelse.
Disciplin ökar vår förmåga att orientera oss och handla i den värld som vi växer upp i och det
behöver inte vara något negativt bara det har som mål att bygga upp människors förnuft och
känsla.

Locke (1862) skriver att syftet med regler är att få eleverna dit man som lärare vill. Locke
förespråkar dock ett annat system än regler för att uppnå syftet och det är en slags uttråkning
där eleverna får göra det som de önskar tills de tröttnar. Locke menar vidare att denna metod
är att föredra då förbud endast stärker begäret. Det är bara de olydiga som ska behandlas med
befallande ton eller hård behandling. Det ska inte finnas för mycket givna regler utan vishet
ska komma av övning med goda regler och mönster. Locke skriver; ”Jag vet, att det är
uppfostrarens vanliga metod att genom tillrättavisningar och tuktomedel sträva efter att vinna
elevers uppmärksamhet och få deras tankar att hålla fast vid den föreliggande arbetsuppgiften,
om de finna dem aldrig så litet förströdda. Men en sådan behandling framkallar säkert alldeles
motsatt verkan” (s 212).

Dewey ([1916]1999) menar att regler ska finnas för att få individen att förstå hur han/hon ska
handla och agera för att passa in i det demokratiska samhället. Exempel är mer verkningsfulla
än regler vad det gäller elevernas uppförande vilket betyder att regler för uppförande ska
finnas men förklaras med exempel så att eleverna vet hur de ska bete sig nästa gång.
Uppförande vilar på moraliska principer och kan uppnås genom en medveten instruktion. Ett
gott uppförande kommer från en god uppfostran och detta nås genom ett vanemässigt
handlande som svar på vanliga stimuli. Att korrigera och leda är vanligt men det är andan och
klimatet runt omkring som har den avgörande betydelsen för individers uppförande. Ett envist
arbete från de vuxnas sida gör att det går att framkalla vissa handlingar som sedan formas till
vanor som i framtiden fungerar med samma likformighet och stimuli. Detta är det yttre
agerandet och det är viktigt att hitta en balans mellan dessa och individens känslor. Att
undervisa i varför man bör göra på ett speciellt sätt kan överbrygga det yttre och det inre. Att
förknippa den unges känslor med smärta och njutning gör att ”den unge dresseras som ett djur
i stället för att undervisas som en människa” (s 48). Dewey betonar således att fostran till
demokrati måste skilja sig från dressyr av djur och inte vila på maktmedel.

Russell (1933) uttalar sig om bestraffning och han menar att om man mot förmodan måste
använda sig av straff när eleverna inte har betett sig som förväntat ska förbudet förklaras noga
och sanningsenligt. Det är viktigt att barnen förstår varför de straffas, det underlättar
förståelsen hos eleverna när ett förbud eller straff är berättigat. Russell menar att det bara är
de som är ouppfostrade som gör sig skyldiga till något som förtjänar bestraffning. När ett
straff utdelas ska det vara ett straff som verkligen känns som ett straff, syftet är att den elev
som har fått ett straff ska ha lärt sig hur han/hon ska bete sig för att sedan kunna undvika ett
obehagligt straff. Om en elev stör för att han/hon inte vill delta i undervisningen ska eleven
inte behöva fortsätta att vara i klassrummet utan de får slippa ”men det gäller att se till att de
tycka sig ha tråkigt, om de äro borta från lektionerna” (s 120). När eleven sedan får veta hur
roligt de andra haft i klassrummet kommer de snart att be att få vara med och ”läraren
framstår som en välgörare” (s 120). Russell skiljer sig här från Dewey ([1916]1999) i sin
oblyga rekommendation om att använda maktmedel.

Sammanfattningsvis finns det olika syn på regler, belöningar och bestraffningar hos källorna. I
både dagens klassrum och i klassrum långt tillbaks i tiden ser man dock att det är viktigt med
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regler. De gamla traditionerna om regelsystem kontra bestraffnings- och belöningssystem
finns kvar i några av nutidens källor. I jämförelse med de andra källorna skiljer sig Dewey
något åt då han är mer för ett exemplifierande regelsystem.

Att hantera makt
Som tidigare nämnts anser Dewey ([1916]1999) att makt inte är något bra medel att som
lärare använda sig av i sin fostran av unga. Han menar att så länge som vi människor utnyttjar
varandra för att uppnå ett bra resultat är det svårt att bilda en trivsam grupp med gemensamma
mål och riktlinjer. Denna fysiska överlägsenhet som människor antar är ett hinder i vägen för
att bilda en social grupp. Denna hierarki förekommer både i hem och skola. Dewey skriver
vidare att lärare utnyttjar sin position gentemot elever likaväl som det förekommer att
föräldrar utnyttjar sin position mot sina barn. Det är viktigt att man som lärare kommunicerar
med eleverna för att överbrygga den maktposition som man som lärare ändå har. Att som
lärare ta del av det som eleverna tänker och känner och att lära eleverna att känna empati är
viktigt i en social process då målet är att få ett fungerande samhälle. Att leva tillsammans är
utvecklande och det berikar fantasin och leder till ansvarskännande.

Locke (1862) menar att det viktigaste är att man som fostrare kan ha kontroll över eleverna
och förutsättningarna för att det ska lyckas är att man som fostrare inger respekt hos eleverna.
Sedan ska denna respekt inte användas fel genom att eleverna att blir rädda för en som individ
utan det är viktigt att hålla eleverna lugna om de ska bli fostrade till bra individer. ”Den stora
förmågan hos en undervisare består i att vinna och hålla fast sin elevs uppmärksamhet”
(s 213). För att nå detta måste läraren få eleven att förstå nyttan av det som läraren har att
förmedla.

Sammanfattningsvis uttalar sig inga av de nutida källorna om lärarens maktposition gentemot
eleverna vad gäller fostran. Dewey ([1916]1999) och Locke (1862) är av olika åsikter vad
gäller lärarens befogenheter att utnyttja sin maktposition som fostrare. Skillnaden ligger i
sättet de föreslår att läraren ska använda sig av för att överbrygga maktsituationen,
kommunikation respektive kontroll.

Miljö
Både den sociala och materiella miljön påverkar fostransprocessen och ingen av dessa delar
ska underskattas. De refererade källorna påvisar dess dignitet för elevernas fostran.

Den sociala miljön
Dale (1981) skriver att den sociala miljön har en stor betydelse vad gäller fostran. Som barn
uppfostras man att tillhöra den sociala verkligheten och att kunna ingå i dessa sociala
sammanhang bygger på solidaritet. Det är viktigt att relationen är ömsesidig och att det råder
en gemensamhetskänsla. Man ställer upp och bryr sig om varandra.

Klassrummet är en del av en elevs sociala miljö och Jackson, Boostrom och Hansen (1993)
skriver att det råder olika slags klimat i olika klassrum och lärare har olika stil och sänder
därmed ut olika signaler under sin undervisning. Klimatet i de olika klassrummen är av större
betydelse än vad man kan tro men det är svårt att veta vad skillnaden beror på; ”It is not easy
to put our finger on the source of such differences” (p 39). Att jämföra klassrummens
möblemang är enkelt då dessa skiljer sig åt i form av skillnader i möblemang etc.
Klimatskillnaderna är däremot svåra att förklara. Det man kan säga är att klimatet skiljer sig
från klassrum till klassrum och det beror till viss del på läraren. Jackson, Boostrom och
Hansen (1993) är försiktiga med sina uttalanden vad gäller lärares olika ”aura” men beskriver
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hur lärares sätt att vara kan påverka klimatet i klassrummet. Kroppsspråket är en del av
lärarens redskap i sin fostran och Jackson, Boostrom och Hansen (1993) förklarar vilken
betydelse ett leende eller en rynkad panna kan ha för klassrumsklimatet. Vidare skriver de att
lärare är tydliga i sitt kroppsspråk då det gäller att visa vad de tycker och vad de som lärare
vill att eleverna ska göra. Eleverna lär sig att läsa lärarens vilja och sedan prestera det som de
tror att läraren uppskattar. Lärares kroppsspråk och minspel är användbart i klassrummet och
ofta räcker det med dessa attribut för att få eleverna att förstå vad som ska göras eller
förändras.

Buber (1953) skriver att läraren i en fostrande roll använder sig mycket av kroppsspråk, en
fingerrörelse eller en frågande blick och detta kallar han för den andra halvans pedagogik.
Buber menar att det måste finnas en balans mellan den första och andra halvans pedagogik;
”Den moderna pedagogik som helt präglas av frihetstanken, underskattar i sin teori den andra
halvans pedagogik som bör ske under fostran och inlärning, precis som den gamle
auktoritetsskolan underskattade betydelsen av den första halvan.” (s 32). Buber menar att den
första halvans pedagogik innefattar den verbala fostran som lärare använder sig av medan den
andra halvans pedagogik betonar kroppsspråket. Lärare har olika utstrålning och kroppsspråk
vilket ger skillnader i det moraliska klimatet i klassrummet. Dewey ([1916]1999) menar att
det moraliska klimatet har en avgörande betydelse; ”Det är när allt kommer omkring ändå den
omgivande atmosfären och andan som huvudsakligen danar uppförandet” (s 53).

Ett barn föds in i ett samhälle med normer och värderingar utan att själv kunna påverka sin
omgivning. Buber (1953) menar att individen är något unikt och mycket starkt som vill fostras
till en god och lycklig människa. Som individ vill man passa in i samhället för att känna
tillhörighet ”Här har vi tiotusen själar som ännu inte tagit form men som är beredda att göra
det – en skapelse, om något, en nyelse som plötsligt visat sig, en potential av urkraft” (s 14).
Mead ([1976]1995) skriver att det är i mötet med andra som vi finner oss själva. Miljön spelar
stor roll för vår utveckling och Dewey ([1916]1999) skriver att allt agerande speglas i
omgivningen. Allt som görs beror på omgivningens förväntningar, krav, samtycke och
avståndstagande. Den sociala miljön fostrar då den formar handlingsmönstren. Omgivningen
framkallar responser hos de unga och det är den speciella miljö som omger individen som
påverkar eleven till att få en speciell känsla. ”Miljön får individen att planera på ett visst sätt
så att han kan fungera framgångsrikt tillsammans med andra och som ett villkor att vinna de
andras sympati förstärker den vissa uppfattningar och försvagar andra” (s 46). Dewey
definierar miljö som helheten som omger en individ. Han skriver om den sociala miljön; ”Den
betecknar omgivningens specifika sammanhang med hans egna strävan” (s 46). ”Miljön
består av de villkor som gynnar eller hindrar, stimulerar eller hämmar en levande varelses
karaktäristiska verksamheter” (s 46). För att uppnå lycka och klara sig från smärta i form av
misslyckanden agerar individen i överensstämmelse med andra. Dewey skriver att alla vill
agera så att man får en bra ställning med uppmuntran och beröm från miljön runt omkring.
Individen handlar som han/hon tror blir bäst och detta grundas på bl.a. förväntningar från
omgivningen.

Dewey (1980) menar vidare att individen måste vara aktiv i omvärlden för att lyckas bli en
fostrad demokratisk medborgare. Han skriver att barnet själv ska få undersöka och upptäcka
för att dess intresse ska bli så stort som möjligt. När ett intresse väcks hos barnet kan han/hon
ta till sig gruppens mål och tankar vilket gör att barnet känner sig delaktig i gruppen.
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Sammanfattningsvis menar både de nutida och de äldre källorna att elever fostras av den
sociala miljö som de omges av. I klassrummet påverkar lärarens utstrålning och kroppsspråk
den fostran som sker vilket inte ska underskattas.

Den materiella miljön
Jackson, Boostrom och Hansen (1993) diskuterar om man kan dra slutsatserna att ett kalt
klassrum tyder på en likasinnad lärare men menar att dessa paralleller inte kan dras mellan
lärare och materiell miljö. Däremot påverkas både lärare och elever av den miljö som de
omger sig av. Som liknelse talar de om att vissa vardagsrum är mer inbjudande än andra och
det ofta är svårt att säga vad som gör det ena bättre än det andra. Klassrummet har en slags
stämning precis som ett vardagsrum har. I sina studier har de lagt märke till att det i USA är
vanligt att smycka ut klassrum och skolor med moraliska budskap, ”In each and every
classroom and on the walls of every school we saw signs, pictures, and posters of all kinds”
(p 8). Ofta handlar dessa affischer om moraliska ämnen som att man inte ska använda droger,
ha oskyddat sex etc. Budskap som når eleverna via väggarna skapar en slags materiell miljö
där eleverna ständigt påminns om de normer som finns i samhället.

Dewey ([1916]1999) menar att den goda smaken och det estetiska omdömet är av
väsentlighet i en fostransprocess. ”Om ögat alltid möter harmoniska föremål, eleganta till färg
och form, uppstår helt naturligt en norm för god smak” (s 53). Torftiga och karga miljöer är
inte gynnsamma för utvecklingen och med sådana odds kan ingen kreativitet förekomma
vilket gör att det endast går att syssla med andrahandsinformation på sådana platser, det blir
inte en spontan personlig stämning vilket krävs i en fostransprocess. Detsamma gäller för
pråliga, oordnade och som Dewey uttrycker det, ”överlastade” miljöer, vilka inte heller
gynnar utvecklingen.

Sammanfattningsvis har den materiella miljön betydelse för individerna som befinner sig i
rummet, både nutida och äldre källor menar på att den materiella miljön påverkar
fostransprocessen.

Lärarens värderingar
Lärares värderingar är intressant ur två aspekter där den ena handlar om lärares professionella
yrkesidentitet i förhållande till dess personliga värderingar och identitet. Den andra aspekten
innefattar diskussionen om och i så fall på vilket sätt lärare ska uttala sina egna värderingar
till eleverna.

Lärares professionella yrkesidentitet
Jackson, Boostrom och Hansen (1993) skriver som tidigare nämnts att det finns många
gemensamma regler och normer i de klasser som de har besökt men i många fall skiljer sig
dessa markant beroende på vilket klassrum man besöker. Detta tyder på att lärare använder sin
egen person när en viss ordning skapas i klassrummet. Lärares personliga identitet ligger nära
deras undervisning av eleverna.

Granström (1998) skriver att lärares professionalitet enligt lärare själva är en högst personlig
kompetens, där bl.a. de personliga värderingarna ligger till grund för den undervisning som
bedrivs. Egenskaper som, enligt lärarna krävs av en bra lärare är flexibilitet och omtanke där
läraren ska vara lyhörd och kreativ. Det tyder på att lärare ser sitt arbete som ett personligt
projekt då personliga egenskaper avgör en lärares kompetens. Elevers negativa respons på
läraren tas som personliga nederlag då läraren känner sig personligt utsatt när elever skriker
och är olydiga. När lärarna kopplar sin identitet och personlighet så nära lärarrollen uppstår
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det problem då läraren känner sig personligt angripen. Detta leder ofta till att läraren ignorerar
eleven eller kränker denne som svar på den kränkning som läraren själv upplever. Granström
(1998) skriver vidare att detta problem kan lösas genom att lärare utvecklas professionellt i en
kollektiv process genom samtal och diskussioner. Dale (1981) skriver att det är viktigt att
lärare har en egen identitet utanför skolan så att man som lärare inte är beroende av att få en
personlig feedback på att eleverna tycker att man är bra. Om man känner på detta sättet menar
Dale (1981) att risken är stor för att man som lärare undviker konflikter och den fostran som
krävs uteblir. Att undvika konflikterna beror på rädsla för att få negativ respons från eleverna.
Om man som lärare ser på läraryrket som ett personligt uppdrag är risken att man inte kan
hjälpa de elever som behöver hjälp och fungera som en stabil professionell fostrare.

Sammanfattningsvis kan sägas att lärares yrkesidentitet riskerar att ligga alltför nära den
personliga identiteten då lärares värderingar och personlighet är högst närvarande i
klassrummet.

Ska lärare uttrycka sina egna värderingar?
Förutom att värdegrunden ska förmedlas och gestaltas så ska den också enligt Lpo 94
förankras vilket här tolkas som att läraren skall visa vad som är rätt respektive fel i vårt
samhälle. Hedin (2000) skriver att värde i ordet värdegrund visar på att värderingar ska
spridas öppet inom skolan med angivna mål som riktlinjer. Under tidigare läroplaner för
grundskolan var det inte accepterat att man som lärare skulle uttala och påverka eleverna med
egna värderingar även att de var av en ”allmän” form; värdeneutralitet förordades.

Resonemang om och på vilket sätt läraren ska uttala sina egna värderingar ligger till grund när
Steinberg (1980) skriver att det ”idag finns en enorm rädsla hos de flesta lärare för att verka
alltför auktoritära. Den ledarrollen som prisas är den vänliga, demokratiska typen som alltid
tar hänsyn till eleverna och är elevcentrerad i sin undervisning” (s 20). Steinberg (1980)
menar att det är mycket viktigt att läraren säger vad han/hon tycker men bara på ett villkor
och det är att det finns en motivering till tyckandet och att det diskuteras. På det sättet kan
lärare undvika att indoktrinera. Det är viktigt att läraren, genom att föra diskussioner om sitt
eget ställningstagande försöker att få eleverna att ta ställning. Att uttala sig i frågor men med
motiveringar och diskussioner där eleverna själva får ta ställning är en angelägen läraruppgift.
”Vi bör ta konsekvenserna av våra åsikter och idéer och testa dem i verkligheten” (s 25).
Steinberg menar vidare att det krävs att skolan har en verklighetsanknytning och att skolan är
en plats där åsikter och känslor kan diskuteras och föras fram. Det är viktigt att elever och
lärare får ta konsekvenserna av sina åsikter för att främja ansvarstagande. Genom att läraren
uttalar sin egen subjektivitet visar han/hon alla andra källors subjektivitet vilket kan främja
elevernas kritiska tänkande, lära eleverna att ta hänsyn till varandra och stimulera deras
förmåga att lösa olika situationer. Den efterföljande diskussionen är den viktigaste och det är
viktigt att vi i skolan diskuterar i värderingstermer för det är sådant som skapar en
demokratisk anda och som tränar barnen i att fundera på varför de tycker på ett visst sätt.
Steinberg (1980) tror att lärare är fega och inte vågar uttrycka sina egna ställningstaganden
och han menar att det är oerhört viktigt att lärare uttrycker sina egna värderingar och visar att
de kan ta ställning, det är läraren som är ledaren i klassrummet vilket ska visas: ”Viktigast är
att man engagerar barnen i problemlösning. Det gör man inte om en vuxen bestämmer allt
eller om man – som ofta sker idag – avstår från att säga sin mening i rädsla för att bli
betraktad som auktoritär”  (s 21).

Berg (1999) är av samma åsikt och hon skriver att det är viktigt att lärare framför sina
subjektiva värderingar i värdefrågor annars finns risken att eleverna inte får möjlighet att
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utveckla egna ståndpunkter i värdefrågor. Om läraren inte låter sina värderingar framträda
framstår allt som lika giltigt och blir därmed likgiltigt.

Joseph och Efron (1993) skriver att lärare känner en stor press på sig att inte uttrycka sina
egna normer och värderingar. Lärarna är noggranna med att endast lära ut de normer som de
tror att samhället har. Pressen och rädslan grundar sig i att lärarens position är utsatt där alla i
samhället kan studera henne/honom och kontrollera att hon/han uttalar sig på ett korrekt sätt.
Lärare känner sig osäkra och rädda för att uttala fel normer även om lärare sällan har normer
som avviker från det omgivande samhället. Rektorer uttalar sig i studien om att det är viktigt
att lärare är medvetna om sina egna normer och värderingar och om lärarna vet att han/hon
inte har de värderingar som anses rätt hos sina elever eller föräldrar måste försiktighet råda.
Det framkommer att lärare har olika uppfattning om hur man som lärare ska överföra normer i
klassrummet och på vilket sätt det i sådana fall ska göras. Det finns skillnader beroende på
lärares kön, år i yrket, typ av skola och miljö. Många lärare är osäkra på sina egna normer och
värderingar och hälften av de intervjuade lärarna känner att deras värderingar fortfarande är
under utveckling då de bara under sina lärarår har förändrat synen på flera vardagliga
fenomen, exempelvis har de blivit mer osjälviska, mer omhändertagande och mer förstående
för andra. Lärare tar enligt författarna sin uppgift som ett moraliskt ombud på stort allvar.
Eftersom de känner en viss osäkerhet vad gäller deras egna normer och värderingar arbetar de
helst med implicit påverkan då det gäller att föra över normer till eleverna.

Många barn sätter sig emot alla normer och regler som de möter och hälften av lärarna i
Joseph och Efrons (1993) studie anser att det är viktigt att läraren engagerar sig i att försöka
att ändra på elevernas vilja att utmana samhällets normer. Lärarna känner ett ansvar för att de
ska fostra eleverna till att acceptera samhället som det är. Eftersom läraren ofta har samma
normer och värderingar som de flesta elever och föräldrar anser lärarna att de har lättare att
göra uttalanden som grundar sig på egna värderingar. Några lärare anser att de har friheten att
uttrycka sina värderingar vilken de gärna tar tillvara, men åsikterna går isär och lärarna är inte
överens.

Nedan följer tre olika lärares resonemang kring lärares värderingar och deras överföring av
dessa på eleverna. Dessa resonemang visar skillnader i hur lärare tänker när de fostrar sina
elever. Under intervjuerna som redovisas i Joseph och Efrons (1993) studie är det en lärare
som pratar om i vilka sammanhang han lär ut normer; ”Well I suppose so, not that i teach
values. I mean when you teach addition there are no values that come up, but in social studies
maybe” (s 207). Läraren menar att han aldrig lär ut normer och värderingar under en
matematiklektion men under samhällskunskapen är det annorlunda. Denna lärare säger senare
under intervjun att han aldrig framför sina egna åsikter till eleverna, läraren anser sig vara
neutral. Joseph och Efron menar att hans värderingar lyser igenom men eftersom läraren är
omedveten blir det ren överföring till eleverna som inte får möjlighet att reflektera. En annan
lärare är föregåendes motsats, hon menar att det finns fostran i allt som görs. Däremot ska
man som lärare inte lära ut normer utan hon brukar framföra olika värderingar som står mot
varandra så att eleverna själva får fundera och diskutera, det är viktigt att läraren för fram
bägge sidor till eleverna. Detta för att hon anser att hon som lärare har så stor påverkan på
eleverna så att vad hon än säger så antar eleverna att det är det rätta. En annan lärare anser att
hennes värderingar är bättre än inga alls och hon framför alltid sina värderingar och tankar till
eleverna. Hon anser att arbetsordningen är det viktigaste och hon lär ut sina egna normer och
värderingar till eleverna med syfte att eleverna ska lyckas. Lärarinnan har hört från sina elever
att de tycker att hon predikar istället för att hon undervisar vilket hon kan hålla med om (ibid).
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Buber (1953) skriver att eftersom läraren precis som eleverna är en speciell individ med en
egen kreativ förmåga och en spontanitet måste varsamhet aktas vid kritik och handledning av
eleverna. Läraren ska vara medveten om att han/hon använder sig av en värdeskala som är
speciell för henne/honom. Att låta eleverna få skapa utifrån sina egna personligheter är viktigt
men det är lika viktigt med handledning och kritik som bör ha en hög toleransnivå. Det är
viktigt att värna om elevernas egna känslor och inte föra över budskap som innebär att det
bara finns ett rätt. ”I den gamla, normativa undervisningen fick den inledande deklarationen,
som gick ut på att tala om vad som var det enda rätta, barnen att bli resignerade eller rebeller”
(s 31). Vidare menar Buber (1953) att det är viktigt att vi inom skolan visar respekt för
individens egenart och ger utrymme för elevernas alla hjärtan, att få agera fritt till en början
för att sedan ledas till insikt. Att fostra medvetet och pådyvla åsikter är dömt att misslyckas.
Vid etisk undervisning stöter man som fostrare alltid på motstånd vilket kräver en öppen
karaktär med känsla för andras egenarter. Ibland hör man lärare som berättar att de smyger in
olika medvetna moraliska riktningar för att påverka eleverna till något bra men även detta sätt
är dömt att misslyckas i längden.

Dewey ([1916]1999) skriver att fostran handlar om att förmedla men inte genom direkt
överföring eller prägling. Föreställningar kan inte hamras in och attityderna kan inte klistras
fast, det handlar om en social process där elevens miljö spelar en stor roll.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att läraren tar ställning och framförallt låter
eleven öva på ställningstagande. Joseph och Efrons (1993) empiriska studie visar att det
varierar om huruvida lärare uttalar sina egna värderingar. Författarna av studien anser dock att
det är viktigt att läraren visar sina egna värderingar. Buber (1953) som är en del av de äldre
källorna menar att läraren ska vara försiktig med att uttrycka sina egna värderingar. Detta
resonemang går i linje med tidigare läroplaner där läraren ska ha varit värdeneutral. Deweys
([1916]1999) teori får sammanfatta alla källorna då han anser att läraren ska visa sina
värderingar men inte genom direkt överföring.

Eleven i fokus
I dagens skola är en individualiserad arbetsgång mycket vanlig och flera av författarna tycker
att det är viktigt att man tar tillvara på elevernas individuella förmåga. Dewey ([1916]1999)
skriver att det är viktigt att läraren ser till individen och sätter upp pedagogiska mål efter
elevens förmåga och kunnande. Det ska vara en stor räckvidd i en lärares målsättning då varje
elev ska känna sig delaktig och betydelsefull.

Buber (1953) riktar in sig på att man ska ta tillvara elevernas kreativa förmåga, fostraren ska
ta tillvara individens spontanitet, en slags frigörande krafter. Att själva få skapa och nyttja sin
spontanitet och kreativa förmåga ger personliga och unika resultat. En lärare som är en bra
fostrare accepterar alla i klassen för att de är unika. Vidare menar Buber (1953) att för att göra
det lättare att komma eleverna nära är det en viktig del att läraren skapar ett förtroende som är
ömsesidigt där eleverna accepterar läraren. Att känna och visa tilltro är en viktig del i fostran.
Förtroende vinner man som lärare på att agera på ett direkt och ärligt sätt vilket innebär att det
finns ett spontant engagemang i eleverna från lärarens sida. Just förtroendet är kärnan i
pedagogiken och det krävs en ömsesidig relation för att fostran ska lyckas. Det krävs en hel
del av ett engagemang från lärarens sida då det är viktigt att läraren utgår från elevens unika
egenart och inte från det som läraren tror att eleven behöver.

Att visa eleverna kärlek är nyckeln till en god fostran menar Russell (1933). Läraren ska vara
varm och känna ett ansvar och ett engagemang i sina elever, läraren ska intressera sig för



20

elevernas intressen och liv. Eftersom eleverna är olika individer gäller det att man som lärare
har en förmåga att se till varje individs bästa och känna kärlek till eleverna för de personer
som de är.

Sammanfattningsvis förespråkas individualiteten och det är viktigt att ta tillvara alla elevers
unika individualitet. Kärlek och ett ömsesidigt förtroende underlättar arbetet i klassrummet
och fostransprocessen blir enklare om lärare och elev kan lita på varandra samtidigt som
läraren ser till elevens individuella förutsättningar.

Arbetssätt
I en del av litteraturen som jag har läst har det framkommit att pedagogerna och filosoferna
har rekommenderat ett visst arbetssätt när det gäller att fostra elever i klassrummet. Jag har
valt att redovisa dessa tankar kring hur fostran kan tillämpas med ett visst arbetssätt. Min
avgränsning i arbetet har gjort att jag inte har sökt ytterligare intressant litteratur om de olika
arbetssättens effekter ur ett fostransperspektiv.

Undersökande arbetssätt
Deweys filosofi ([1916]1999) går ut på att barnet själv ska få undersöka och hitta sina rätt och
fel vilket leder till att när barnet kommer upp i skolåldern får skolan en viktig roll vad gäller
att låta eleverna aktivt pröva och experimentera. ”Learning by doing” är ett av Deweys mest
kända uttryck. Han menar, som tidigare nämnts, att man som individ agerar utifrån sin miljö
och för att kunna anta gruppens normer och värderingar måste man själva vara intresserad.
Detta intresse fås genom att undersöka med syfte att hitta de rätt och fel som finns.

Verklighetsanknytning
Dale (1981) argumenterar för en uppfostran som bygger på att eleverna får delta i aktiviteter
som är betydelsefulla och nödvändiga. För att detta ska kunna uppnås måste aktiviteterna
vara relaterade till verkligheten samtidigt som de ska vara knutna till gemenskap. Dale menar
vidare att det är viktigt att skolan står för ett verklighetstänkande där eleverna ser det verkliga
livet istället för en traditionell strikt skola.

Dewey ([1916]1999) skriver att det är viktigt att den formella undervisningen i skolan har en
verklighetsförankring där eleverna får ta del av det som verkligen pågår utanför skolan.
Skolan ska inte vara något avskiljt från verkligheten. ”Ett pedagogiskt mål måste grundas på
verkliga aktiviteter och behov hos den individ som skall undervisas” (s 149). Förr var det
lättare då barnen lärde sig av sina föräldrar och andra vuxna. Det fanns inga institutioner som
kallades för skola och föräldrarna litade fullt ut på att barnen lärde sig av deras sätt att agera.
Barn upprepar föräldrars sätt att vara, vilket idag är en underskattad metod. Naturfolken lever
fortfarande på så sätt att barnen är med föräldrarna i deras aktiviteter och därmed lär sig
barnen hur de ska agera i gruppen. I vårt samhälle är det ett stort gap mellan vuxna och barn
vilket ska överbryggas genom skolan. Skolan ska lära individerna hur de ska agera ute i
samhället vilket innebär att denna uppgift helt lämnas åt ett bestämt antal individer; lärarna.

Dewey ([1916]1999) skriver att: ”Det finns en ständig risk för att den formella
undervisningens material reduceras till att endast bli ett lärostoff i skolan, helt skilt från den
levande erfarenhetens stoff” (s 43). Det finns en risk med skolans kunskapsinriktade profil
och det är att livserfarenheten inte får spela den roll som den borde, att skolan bara skapar
”egoistiska plugghästar” som Dewey uttrycker det.
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Locke (1862) menar även han att verklighetsanknytningen är viktig för eleverna då skolan ska
förbereda eleverna på hur det är att leva i ett samhälle. Om inte skolan visar hur verkligheten
ser ut kan det gå illa för eleverna när de sedan ska ut och erövra världen. Det är viktigt att
förebygga att elever inte hamnar i dåligt sällskap och det bästa sättet är att visa hur
verkligheten ser ut från början

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att skolan agerar utifrån ett verklighetsperspektiv,
skolan och klassrummet ska förbereda för livet utanför dess väggar.

Diskussion/Kommunikation
Steinberg (1980) menar att om skolan ska kunna utveckla självständiga harmoniska elever
måste vi börja diskutera känslor i skolan, det är viktigt att sätta känslor på all kunskap för att
det ska angå eleverna på ett berörande sätt.

Jackson, Boostrom och Hansen (1993) finner i sin studie att läraren använder sig av
diskussioner som redskap när det gäller moraliska ämnen. De beskriver att elever ofta får ett
uppdrag att sätta sig in i en känd individs roll där de får diskutera utifrån vad de skulle ha
gjort i dessa individers ställen. Eleverna får möjlighet att säga sina åsikter och värdera dessa
mot varandra när de i en öppen diskussion resonerar kring dessa kända individer. Eleverna får
argumentera för sina åsikter och det brukar bli heta debatter och diskussioner i klassrummen.
Diskussion används också när elever är inblandade i händelser som strider mot normerna.
Diskussionerna brukar vara öppna där eleverna gemensamt med lärare diskuterar vad som var
fel, hur man skulle gjort istället och vad klassen kan göra för att det inte ska hända igen.
Dessa diskussioner om rätt/fel beteende tas enbart när det har hänt något, som respons på ett
negativt beteende.

Dewey ([1916]1999) skriver att för att kunna uppnå våra mål är kommunikation vårt
viktigaste redskap. Om det inte finns en kommunikation mellan medlemmarna är det svårt att
arbeta vidare, det gemensamma uteblir. Att kommunicera handlar inte om att lämna över
saker utan det krävs mycket mer, ett engagemang och ett intresse kombinerat med vilja.
Kommunikationen är nyckeln i det överförande som krävs mellan fostrare och barn för att få
en gemensam grund att vila sig mot.

Dewey ([1916]1999) skriver vidare att kommunikationen med omgivningen innebär att elever
får en utvidgad och förändrad erfarenhet och får ta del av andras känslor och tankar. Att
individen ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande är deskriptiva
mål som läraren ska hjälpa eleverna att uppnå. Detta måste göras genom kommunikation
parterna emellan.

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga refererade författare anser att diskussionerna är
mycket viktiga för elevernas fostran och utveckling. Kommunikationen mellan lärare och elev
och mellan elev och elev är det viktigaste redskap som finns att tillgå vad gäller fostran.

Sammanfattning
Avsikten har varit att ge en rik och nyanserad bild av hur olika forskare i olika tidsepoker
delvis betonar samma aspekter på fenomenet fostran. Vägarna till fostran stämmer relativt väl
överens i en jämförelse mellan de äldre och de nutida källorna. De vägar till fostran som
källorna betonar skiljer sig i vissa fall åt, då beroende på pedagogers och filosofers olika
teorier och synsätt på fostran.
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Att börja litteraturstudien med lärarens roll som fostrare var en bra utgångspunkt. Lärarens
roll är betydande men inte avgörande vilket Dewey ([1916]1999) förklarar med att familjen är
elevens största källa till fostran. Det viktiga för läraren i rollen som fostrare är att vara
medveten om sin fostrarroll och ta den på största allvar. Det är viktigt att läraren låter eleven
skapa intresse för sin egen utveckling. Lpo 94 är det styrdokument som dagens skola och
lärare grundar sin verksamhet på. Den läroplanskod som enligt Lundgren (1989) styr dagens
skola är den moraliska vilket förklarar varför fostran och värdegrund anges före
kunskapsmålen i Lpo 94. De mål som ska uppnås och strävas mot är tydligt angivna och
lärarens uppdrag är att skapa de bästa vägarna till målen. Läroplanen grundas enligt
Skolverket (1999b) på FN:s bestämmelser och då med förankring i barnkonventionen.

Lärare i Joseph och Efrons (1993) empiriska studie anger olika egenskaper som eleven ska
tillägna sig. Plutarchos (1929) som var verksam 80 e Kr hade liknande specificerade syften
som lärarna i ovan nämnd studie. Dewey ([1916]1999) och Lpo 94 anger syftet med fostran
på ett mer allmänt sätt då de anger att syftet med fostran är att eleverna ska anta de
demokratiska värdena.

Det finns olika vägar att gå för lärare när de ska uppnå de syften som finns angivna för
fostran. Att läraren fostrar genom att vara en förebild är både de nutida och de äldre källorna
överens om. De skillnader som finns i källornas tankar och upptäckter grundar sig på olika
uppfattningar om vad som menas med att vara en god förebild. Jackson, Boostrom och
Hansen (1993) har gjort en empirisk studie vad gäller lärares vägar till fostran av elever och
de har funnit att det i varje klassrum finns ett varierat uppslag av regler, bestraffningar och
belöningar där regler betonas särskilt.

Dale (1981) menar att fostran enbart handlar om ett regel-straff-belöningsystem. Dewey
([1916]1999) menar att exempel har större effekt än vad regler har när det gäller fostran av
unga. I lärares fostran av elever finns en hierarki som innebär att läraren har makt gentemot
eleverna. Dewey (1997) menar att det är viktigt att läraren inte missköter makten genom
kränkande handlingar medan Locke (1862) skriver att makten kan vara ett instrument då det
är viktigt att man som fostrare har kontroll över eleverna.

Miljön påverkar lärares fostran av elever, Mead (1995) skriver att det är i mötet med andra
som vi hittar oss själva och Dewey ([1916]1999) är av samma mening. Den sociala miljön har
stor påverkan på eleverna. Jackson, Boostrom och Hansen (1993) har gjort upptäckter som
stärker de ovan beskrivna teorierna då lärares utstrålning och personlighet har en avgörande
betydelse vad gäller klassrumsklimatet. Även den materiella miljön har betydelse i
fostransprocessen skriver både Jackson, Boostrom och Hansen (1993) och Dewey
([1916]1999).

Lärare fostrar genom sina egna värderingar och det finns två olika aspekter vad gäller lärares
värderingar. Den ena handlar om lärares professionella yrkesidentitet i förhållande till deras
personliga värderingar och den andra aspekten handlar om huruvida lärare ska uttala sina
värderingar till eleverna. Granström (1998) och Dale (1981) skriver båda två att lärares
yrkeskompetens ligger ohälsosamt nära den egna identiteten vilket kan skapa problem i
relationen med eleverna. När det gäller den andra aspekten är källorna med ett undantag
överens om att läraren ska uttala sina egna värderingar för eleverna. Buber (1953) anser att
läraren ska vara försiktig i sitt uttalande då han/hon besitter en position med stor påverkan.
Dewey ([1916]1999) menar att lärare ska visa sin ståndpunkt men med motiveringar och inte
som direkt överföring.
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Att sätta eleven i fokus är ett annat sätt att fostra vilket innebär att man tar tillvara på
individernas unika, kreativa och spontana förmåga samtidigt som man som lärare visar ett
spontant engagemang så att ett ömsesidigt förhållande mellan lärare och elev kan skapas.
Arbetssättet har en fostrande effekt då arbetssätten gynnar olika beteenden. Ett undersökande
arbetssätt rekommenderas av Dewey ([1916]1999) samtidigt som han menar att diskussioner
och verklighetsanknytning gynnar individens strävan att bli en god demokratisk medborgare.
Verklighetsanknytningen nämner flera källor som väsentlig i fostransprocessen då det är
viktigt att eleven får förståelse för det verkliga livet utanför skolan.
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Metod
Kvalitativ metod
Kullberg (1996) skriver att en forskare har två vägar att gå, den ena är upptäcktens väg och
den andra är bevisets väg. Upptäcktens väg är den kvalitativa metoden där det handlar om att
skapa teorier eller teoretiska utkast. Att upptäcka något är synonymt med att finna något vilket
innebär att forskaren ska hitta något som tidigare inte har setts. Alvesson och Sköldberg
(1994) skriver att alla kan skapa teori bara man som forskare utgår från verkligheten, det ska
inte bara handla om att bekräfta ”stora mäns teorier”. Enligt Kullberg (1996) har forskningen
en bred syn på ordet upptäckt och man kan se det som att skapa, lokalisera, identifiera och
blottlägga. Det handlar om att förstå fenomen i omvärlden och se på människan som en unik
varelse. Ett behov av att möta den situation man undersöker med en viss närhet är
kännetecken för den kvalitativa metoden skriver Holme och Solvang (1991). Att studera ett
fenomen inifrån med syfte att få en djupare och mer fullständig uppfattning om den företeelse
man studerar är grunden i den kvalitativa metoden.

Det var relevant att välja en kvalitativ metod då mitt valda forskningsområde krävde ett möte
med lärare i deras praktik och jag var angelägen om att både iaktta och höra om lärares vägar
till fostran av eleverna.

Etnografisk datainsamlingsmetod
För att få ett stort och innehållsrikt material i min empiriska studie valde jag att göra både
observationer och intervjuer. Kullberg (1996) skriver att styrkan och kännetecknet för en
etnografisk datainsamlingsmetod är metodtrianguleringen som innebär att forskaren har flera
olika typer av datainsamlingar. ”En etnografisk studie består av direkt observation, formella
intervjuer och informella intervjuer samt insamling av artefakter” (s 17). Insamlingen av
artefakter är sällsynt i den pedagogiska forskningen och min studie är inget undantag. Jag har
valt att göra observationer, informella intervjuer och formella intervjuer. Då jag inte har
befunnit mig på forskningsfältet under en längre tid kan sägas att jag har använt mig av en
ansats till en etnografisk datainsamlingsmetod.

Det som stärkte mitt val av den etnografiska datainsamlingsmetoden var min önskan om
mångfald i insamlingen av material. Starrin och Larsson (1991) skriver att mångfald är att
föredra när man arbetar med teorigenererande metod. Man kan och bör kombinera olika
datainsamlingsmetoder. Intervjuer och observationer kan vara en bra kombination (s 34).

Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att det kan vara idé att samla empiriskt material och
sammanställa dessa innan man läser tidigare forskning inom ämnet då det annars är lätt att
anamma tidigare forskningsresultat. Inom mitt forskningsområde finns det begränsat med
tidigare empirisk forskning vilket bidrog till att jag under mina observationer och intervjuer
var relativt opåverkad. Observationerna var viktiga eftersom dessa skulle visa verkligheten.
Patel och Davidsson (1994) skriver att observationer är en bra metod när man som forskare är
ute efter att studera beteenden i naturliga situationer som fysiska handlingar, verbala
yttranden, relationer och känslouttryck.

Under observationerna skulle jag kunna se lärares påverkan gällande fostran, både den
medvetna och den omedvetna. Det föll sig sedan naturligt att göra en intervju för att få en
bredd och ett djup på materialet. Starrin och Larsson (1991) skriver att ”det som inte har
fångats in med en metod kanske fångas in med en annan” (s 34).
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Avsikten med intervjuerna var att fråga hur de själva upplevde sina vägar till fostran av elever
i klassrummet. Materialen skulle komplettera varandra och jag skulle kunna få svar på mina
frågeställningar. Dessa utgångspunkter gjorde att jag anammade den etnografiska
insamlingsmetoden som stämde överens med mitt syfte.

Kullberg (1996) skriver att det är viktigt att stärka tillförlitligheten i sin studie och det kan
göras genom att informanterna, i mitt fall lärarna tar del av mina tolkningar. Detta försökte jag
att genomföra i så stor utsträckning som möjligt då jag efter observationerna, i de informella
intervjuerna bad lärarna att kommentera det jag hade fångat under observationerna. Under de
formella intervjuerna upprepade jag det som läraren sagt för att se om jag uppfattat det som
läraren sagt på avsett sätt.

Fördelarna med den etnografiska datainsamlingsmetoden är att den är bred och varierad vilket
leder till att forskaren får möjlighet att se verkligheten på olika sätt. Andra fördelar med
metoden är dess frihet och obundenhet. Forskaren kan handla utifrån egna känslor och det
mod som infinner sig under dagen, vilket sällan leder till obehagliga situationer där forskaren
inte hanterar situationen. Att dessutom få ta tillvara den kreativa förmågan som man som
forskare förhoppningsvis har är en stor fördel då detta kan viktiga pusselbitar för studiens
framtid.

Nackdelarna med metoden är att det kan vara svårt att begränsa sig i sin insamling av data då
det finns en uppsjö av olika tillvägagångssätt och möjligheter.

Urval
Mitt syfte var att studera lärares olika sätt att påverka eleverna vad gäller fostran i en vid
bemärkelse vilket innebar att mitt urval av lärare som observerades skulle representera så
många skilda miljöer som möjligt. Jag hoppades på så vis få största möjliga variation.

Bell (2000) skriver att det är viktigt att observera i en okänd miljö för att få bästa resultat med
tanke på att det är viktigt att inte färgas av subjektiva uppfattningar. Jag observerade lärare
som jag inte kände.

Bland mina valda lärare arbetar tre stycken på skolor som ligger i olika hyreshusområden med
relativt hög arbetslöshet och med diverse sociala problem. En lärare arbetar på en skola som
ligger utanför staden och eleverna kommer från varierade sociala förhållanden. Två av lärarna
arbetar på skolor som ligger i blandområden inom stadens kärna där alla socialgrupper finns
representerade. Två lärare arbetar på skolor som ligger i områden med en högre social status
där eleverna kommer från familjer boende i villor. Andra kriterier som jag tog hänsyn till i
mitt urval var elevernas olika åldrar. Jag ville ha hela grundskolan representerad vilket gjorde
att jag tog kontakt med två lågstadielärare, tre mellanstadielärare och tre högstadielärare. Jag
har också försökt att få en acceptabel balans i urvalet vad gäller kön. Tre manliga och fem
kvinnliga lärare deltar i studien. Det skulle ha varit fyra män och fyra kvinnor men en manlig
lärare blev sjuk och den lärare som jag istället fick kontakt med var kvinna. Det
överensstämmer med den vanligaste fördelningen av personalens kön i skolmiljön då det finns
flest kvinnor inom lärarkåren. Lärarna har olika stor erfarenhet av läraryrket. Deras erfarenhet
av yrket varierar mellan två och 40 år.
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Tabell 1. De kvinnliga informanternas bakgrund och skoltyp

  Informant      A   B C                D                E

År i yrket 15 38 30 10 15
Stadium Hög Mellan Mellan Låg Låg

Be-
byggelse

Lägenhet Villa Lägenhet Villa Varierad

Social
status

Låg Hög Låg Hög Varierad

Miljö Ytter-
område

Ytter-
område

Ytter-
område

Ytter-
område

Lands-
bygd

Tabell 2. De manliga informanternas bakgrund och skoltyp

Informant      F                G               H

År i yrket 6 1 35
Stadium Mellan Hög Hög

Be-
byggelse

Lägenhet Varierad Varierad

Social
status

Låg Varierad Varierad

Miljö Ytter-
område

Ytter-
område

Ytter-
område

Observationer
Kullberg (1996) skriver att observationer kan utföras på flera olika sätt med en etnografisk
metod. Som observatör kan man anta olika roller och jag använde mig av metoden som
Kullberg kallar för observatör-som-deltagare-rollen. Det innebar att jag som observatör
presenterade mig för gruppen och talade om vad jag gjorde där, däremot deltog jag inte i
någon verksamhet. Jag valde denna metod då det inte fanns möjlighet med tanke på
tidsåtgången att vara en rent deltagande observatör, vilken har rollen att delta i all verksamhet
i klassrummet. Motsatsen till denna deltagande observatör är rollen som den totala
observatören. Denna roll innebär att det inte förekommer någon presentation och förklaring
till vad man som forskare gör i klassrummet. Ur forskningsetisk synvinkel var det viktigt att
tala om för eleverna vem jag var och varför jag befann mig i deras klassrum. Jag frågade
också om någon elev tyckte att det kändes obehagligt när jag skulle observera. Vid ett tillfälle
fanns det en elev som uttryckte sitt ogillande och vi kom då överens om att jag inte skulle ta
hänsyn till hans kontakt med läraren i klassrummet. Han valde helt enkelt att avstå från sitt
deltagande i min studie. Det har troligen inte påverkat resultatet då det var läraren som var
huvudsakligt objekt för observationerna.

Eleverna fick också möjlighet att ställa frågor om min studie vilket ofta uppskattades av både
mig, lärare och elever. När jag väl intog min roll som observatör fick jag därmed i lugn och ro
sitta längst ner i klassrummet och anteckna utan att få frågor och bli störd under
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observationens gång. När det fanns möjlighet valde jag att sitta längst bak i klassrummet då
jag var mest osynlig där. Att som observatör sitta ”osynligt” är en fördel skriver Bell (2000).

Eftersom att jag skulle studera lärares påverkan vad gäller fostran vilket inte är ett beteende
som kan ses ”direkt” så valde jag att göra en öppen observation eller som Patel och Davidsson
(1994) skriver en ostrukurerad/osystematisk observation där jag under så lång tid som möjligt
antecknade allt som hände i klassrummet. Tidsperioderna varierade beroende på min
koncentrationsförmåga och hur mycket som hände i klassrummet. Den etnografiska metoden
är en metod som kräver nyfikenhet och snabbhet vilket stämmer väl överens med mig som
person. Dessutom har jag en väl fungerande stenografi vilket gjorde att jag hann med att
anteckna det mesta som var av intresse. Det handlar om att lägga bort sina värderingar och
sina egna tankar och bara anteckna det man hör och ser. Kullberg (1996) skriver att det
viktigaste sättet att samla material är att se och lyssna. Men för att upptäcka något nytt måste
forskaren se och lyssna på ett nytt sätt, vilket innebär just att försöka att bortse från sina
förutfattade meningar (s 67).

Oftast krävs det träning för att bli en bra observatör (Kullberg, 1996; Patel och Davidsson,
1994; Bell, 2000). Kullberg (1996) skriver att man som forskare behöver träna sig på att
kunna fokusera på rätt saker och det kräver engagemang, aktivt lyssnande, intensiv
observation och ett ständigt analyserande.

Jag har observerat aktivt under 13 timmar och 42 minuter (822 minuter) i olika intervaller.
Utöver detta gjorde jag en provobservation vilket Bell (2000) rekommenderar för att inför de
riktiga observationerna öva upp förmågan att ta till mig all viktig information och att anteckna
på bästa sätt. Jag har besökt varje lärare och följt denne under en dag i lärarens egen klass. På
högstadiet följde jag läraren i olika klasser. Eftersom det är lärarens påverkan jag har studerat
har jag inte tagit någon hänsyn till att läraren under min observation har haft olika elever. Jag
har observerat aktivt och skrivit ner vad jag sett (kroppsspråk) och hört (tal) i mitt block för
att sedan när jag har kommit hem renskriva materialet. Renskrivningen har gjorts direkt
utifrån mina anteckningar och eftersom dessa har varit mycket utförliga har jag kunnat skriva
av dessa.

Det finns inte någon efterkonstruktion av insamlat material vilket stärker studiens
tillförlitlighet. Det finns dock ett undantag. Vid ett observationstillfälle hade jag inte
möjlighet att anteckna under lektionens gång eftersom eleverna endast var tre stycken och i ett
socialt utsatt läge. Eleverna gick ett specialutformat program på grund av sociala problem. Jag
gjorde en efterkonstruktion då läraren använde sig av för studien viktiga metoder i sin fostran
av dessa elever. Denna observation finns inte inräknat i ovan nämnda observationsminuter.

Fördelen med observationerna var att få tillfälle att se lärarna i sin rätta miljö och i sitt
naturliga agerande. Svagheten i mina observationer kan vara att jag endast observerade
lärarna under ett tillfälle. Detta tillfälle varierade mellan 66 minuter och 144 minuter effektiv
observation. Vid de informella intervjuerna fick lärarna tillfälle att kommentera sitt agerande
vilket vid några tillfällen ledde till att de ansåg att dagen inte hade varit som den brukade
beroende på lärarens ”form”. Det var framförallt det som fick mig att se det som en eventuell
svaghet att jag endast studerat lärarna vid ett tillfälle. En annan svaghet med observationer är
att jag som observatör var mer mottaglig för ett visst agerande och omedvetet sållade jag i allt
som hände. Detta försökte jag att motverka genom att skriva allt som hände och sedan ta paus
men självklart fanns det delar som gick mig obemärkt förbi.
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Informella intervjuer
Kullberg (1996) kallar de informella intervjuerna för samtal. Det är intervjuer som görs direkt
i samband med observationerna. Dessa är inte planerade utan växer fram under
observationens gång, frågorna formas av situationer och händelser som förekommer.

Kullberg (1996) skriver vidare att det är viktigt att ställa öppna frågor och inte vara för
personlig och nyfiken då det kan skada informantens förtroende för forskaren. Det finns
svårigheter med dessa samtal vilket jag erfarit under min datainsamling. Det är svårt att hinna
med i händelsernas utveckling och att vara där i rätt tidpunkt, vid rätt tillfälle, att ha de rätta
frågorna till hands och det rätta sättet att ställa dem på.

Det skulle visa sig vara en riktig konst att föra dessa samtal då det inte alltid föll sig naturligt
att fråga läraren i de direkta situationerna då läraren höll i klassrummets verksamhet. Jag
gjorde en notis i blocket som jag senare skulle återkomma till. Det systemet innehöll problem
då det inte alltid gavs tillfälle att återkomma till dessa situationer och ibland hade jag glömt
bort vad min fråga innebar. En annan svårighet med samtalen var att läraren inte var
tillräckligt insatt i min studie då jag bara hade bett att få följa läraren under en dag och
observera henne/honom med fokus på hennes/hans påverkan till att fostra eleverna. Dessutom
kunde jag uppleva att efter en dag av observationer var jag själv trött och det saknades energi
för att tänka på hur frågorna skulle ställas. Jag fick dock god användning av mina samtal som
skulle visa sig innehålla mer än vad jag hade tänkt mig och förutom deras funktion att stärka
tillförlitligheten användes de som grund till de intervjufrågor som jag ställde vid ett senare
tillfälle.

Samtal av denna karaktär skulle lämpa sig mycket bra vid en studie som sträcker sig över en
längre tid då det finns mer tid för reflektioner både för forskare och informant.

Formella intervjuer
Som Kullberg (1996) skriver planerades inte mina intervjuer förrän behovet uppstod. Det var
först efter observationerna och de informella intervjuerna som min intervjuguide
formulerades, se bilaga 1. Kullberg skriver vidare att djupintervjun kan vara en fortsättning på
ett samtal eller en uppföljning av en observation. I min studie är intervjun delvis en
uppföljning på de observationer som jag tidigare gjort men också en produkt av min analys
där det uppstod vissa frågor.

Trost (1993) använder inte ordet djupintervju utan kallar intervjuerna för kvalitativa intervjuer
vilket är relevant till mina intervjuer som inte är av karaktären djupa. Att göra intervjuer har
ett visst syfte och det är att förstå den intervjuades bevekelsegrundade känslor, sätt att tänka
och sätt att handla och bete sig. Eftersom informanten är utelämnad till mig och jag har som
syfte att få fram hur han/hon tänker och känner är det viktigt att uppgifterna behandlas
konfidentiellt. Att informanten kan lita på mig som forskare och han/hon kan känna sig
anonym. Jag valde att vid första kontakten säga till mina informanter att det enbart var jag
som skulle känna till vilka de var och att de inspelade intervjuerna förstördes efter
transkriberingen.

Trost (1993) skriver att det är viktigt att miljön för intervjun är bekant och ostörd för att få
bästa möjliga effekt. Jag intervjuade lärarna i deras skolmiljö där även observationerna hade
utförts för att de skulle känna skolans atmosfär under intervjun. Beroende på informantens
tillgång till ostörd lokal satt vi i olika utrymmen; tomma klassrum, grupprum, bibliotek,
personalrum och personalarbetsplatser var de miljöer som jag utförde mina intervjuer på. Vid
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två fall blev jag och min informant störda och det var när intervjun skedde i personalrummet
och i ett grupprum. Intervjun i personalrummet blev därför inte så lyckad men på grund av att
skolan var mycket trång och läraren inte alltför intresserad av att uppsöka en mer skyddad
plats så fick intervjun fortlöpa i denna störda miljö. I det andra fallet tog vi en paus för att
sedan återuppta intervjun, detta verkade inte störa informanten märkvärt. Hon sa till mig att
”som lärare är man så van att bli störd så tråden finns alltid i bakhuvudet”.

Jag formulerade en frågeguide med i förväg formulerade frågeområden. Trost (1993) skriver
att listan med frågor bör vara kort och frågorna ska vara vida där mycket tas in i varje fråga.
Frågorna ska man ha lärt sig utantill för att intervjun ska flyta på så bra som möjligt. Frågorna
ska styras då risken finns att intervjuerna blir alldeles för stora vilket innebär ett digert arbete
vid bearbetningen av materialet.

Mina svårigheter med intervjun var att slita mig från planerade frågor för att ställa spontana
frågor på det som informanten sa. Detta berodde på att informanterna var vältaliga och ofta
hade de besvarat frågan väl vilket inte ledde till ytterligare frågor. Detta gjorde att jag gick
vidare till nästa fråga och intervjuerna fortsatte i en okomplicerad form. Jag ställde alltid de
frågor som jag hade planerat då jag kunde använda dessa till att stärka tillförlitligheten i de
fall där informanten redan hade svarat på frågan i ett annat sammanhang.

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av bandspelaren för att sedan kunna transskribera
materialet. Trost (1993) skriver att nackdelen med att spela in på band är att man som
intervjuare går miste om mimik och gester. Med stödanteckningar kunde jag på nytt känna
atmosfären och lärarens sinnelag vid transkriberingen.

Som en start på mina intervjuer gjorde jag en pilotintervju för att se om mina frågor var
lättförstådda och om frågorna gav mig den information som jag ville ha. Jag ville veta om jag
fick svar på mina frågor och om informanten tyckte att det flöt på bra med min ordning på
frågorna. Jag ville också prova om frågorna var av en sådan öppen karaktär att informanten
kunde svara utifrån sina egna tankar och känslor. Som intervjuare försökte jag att säga så lite
som möjligt och Trost (1993) skriver att fördelen med att spela in intervjuerna på band är att
man kan lära sig av misstagen i efterhand vid transkriberingen. Detta gjorde att mina ovanor
som t.ex. för mycket inlägg som styrde informanten inte kom till uttryck i de riktiga
intervjuerna.

Jag intervjuade sju lärare då en av mina åtta observerade lärare var sjuk. Tidspressen gjorde
då att min sista intervju avskrevs och ses som ett bortfall. De genomförda intervjuerna var av
olika tidsåtgång, det varierade mellan 15 och 30 minuter beroende på att lärare pratade olika
mycket och fort.

Grounded Theory som analysmetod
Analysen av mina data har skett med hjälp av procedurer som hämtats ur grounded
theoryansatsen. Det innebär att kodningen, dvs. nedbrytning och hopsättning av data har följt
grounded theorymetodens mönster. Det innebär emellertid inte att jag i denna begränsade
studie kommer så långt att man kan tala om teorigenerering. Kategorierna som studien
resulterar i är ett steg på vägen, men inte mera. Grounded theorymetoden presenteras ändå i
sin helhet.
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Allmänt om metoden
Starrin och Larsson (1991) kallar grounded theory metoden för teorigenerering på empirisk
grund. De skriver vidare att Glaser och Strauss utvecklade teorin och med åren har den
förfinats av de båda upphovsmännen. Poängen med metoden är att skapa ny teori om sociala
fenomen och processer. Datan som är en beskrivning av verkligheten växelverkar med teorin
och det är viktigt i en grounded theory analys, man vandrar fram och tillbaka mellan dessa
båda för att beskriva verkligheten. Ett av kraven är att den teori som skapas måste passa
datan, teorin ska byggas upp från data och inte tvärtom. Dessutom måste teorin ha en praktisk
relevans, fungera och kunna modifieras av nya data. Att skapa en teori innebär att man ska
upptäcka eller avtäcka sociala och strukturella processer vilket gör att man som forskare
måste beröra förhållanden som ligger utanför den observerade verkligheten. Samtidigt ligger
den utforskade verkligheten som grund till den skapade teorin. En analys av detta slag är en
pågående process även under datainsamlingen. Under tiden som man besöker verkligheten
och samlar data och analyserar dem, utvecklas de koder som senare ska generera teori.
Fördelarna med att analysera materialet successivt är att koderna kan vägleda den fortsatta
datainsamlingen. Analysen startar alltså redan efter första datainsamlingsdagen vilket är unikt
för denna analysmetod. Koder och begrepp genereras och kan användas till nästa dag genom
vägledning.

Starrin och Larsson (1991) skriver om analysarbetet där den begreppsmässiga koden
(kategorien) ska tas fram. Att koda ett material innebär att man bryter ned verkligheten, att
gruppera data i form av koder gör att skilda fenomen visar sig. Analysmetoden har en
bestämd väg och det börjar med en kodning som kallas för öppen kodning där man som
forskare koncentrerar sig på vad de data man har uttrycker.  Detta genererar sedan substantiva
koder som innebär att empirin begreppsliggörs och bildar olika kategorier. I denna process
hanteras materialet mening för mening och det är nyckelord för grundläggande sociala
processer som söks. Nästa steg är att söka likheter och skillnader i sina data och de
substantiva koderna utvecklas vilka sedan ligger till grund för kategorier och teoretiska
ledtrådar. Teoretiska koder begreppsliggör hur substantiva koder kan komma att relateras till
varandra som hypoteser för att sedan integreras i en teori. Utan de substantiva koderna är de
teoretiska koderna tunna abstraktioner. De substantiva koderna utgörs av begrepp vilka leder
till bildandet av kategorier och de teoretiska koderna utgörs av relationerna mellan dessa.
Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att det finns två olika typer av kategorier och det är de
som påträffas direkt i materialet (in vivo-kategorier) och de som forskaren själv konstruerar
med utgångspunkt i materialet (in vitro-kategorier). De beskriver vidare att analysarbetet
avslutas när det nått en teoretisk mättnad vilket inträffar när ytterligare analyser inte bidrar till
att upptäcka något nytt om varje kategori.

Starrin och Larsson (1991) och Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att det är viktigt att
hitta huvudkategorier i sitt material vilket utgör den selektiva kodningen där forskarens data
avgränsas till studiens problemformulering, för att nå målet lättare och kunna skapa en teori.
En teori grundar sig på en huvudkategori och den ska vara central, så kallad kärnkategori och
förekomma ofta i det data man har.

Analys
Under analysen har jag kodat och kategoriserat efter mina föreställningar om hur lärare
uttrycker sina känslor och tankar, mina kategorier har inte testats av någon, det har alltså inte
försiggått någon extern tillförlitlighetskontroll.
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Observationerna analyserades med Grounded Theorymetoden och jag följde de steg och
tankar som föreslås av Starrin och Larsson (1991) och Alvesson och Sköldberg (1994). Jag
läste observationerna ord för ord och jag kodade materialet för att så småningom få de olika
kategorierna att växa fram. Mitt material innehöll båda typer av kategorier som Alvesson och
Sköldberg (1994) nämner eftersom att vissa data från observationerna direkt visade lärares
påverkan på eleverna medan andra data fick tolkas. Det var just denna skillnad som gjorde att
mina huvudkategorier formades, den explicita påverkan och den implicita påverkan. Det fanns
mönster i lärares påverkan vad gällde den explicita påverkan, men även den implicita
påverkan innehöll mönster efter att jag hade tolkat de situationer som innehöll en mer osynlig
påverkan. De formella intervjuerna kompletterade mitt analysresultat och jag fyllde på mina
redan formulerade kategorier med det nya materialet. Lärare uttalade vissa sätt att påverka
sina elever under intervjuerna som jag inte hade lyckats fånga in i mitt observerade material
vilket gjorde att jag fick fler undergrupper i mitt resultat.

Generalisering
Ambitionen med min studie var att få insikt i lärares tankar och handlingar vad gällde vägar
till fostran i klassrummet, att hitta mönster och förstå lärarnas tankar och handlingar. Mina
ambitioner har inte varit att dra slutsatser som har en mening utanför min studie vilket enligt
Larsson (2001) är förutsättningarna för att kunna generalisera. Larsson (2001) diskuterar
kring generalisering då teorigenerering kan vara en väg till generalisering om det mesta av
händelser ryms i studien. Kullberg (1996) skriver att generalisera betyder ”omfattar alla i
släktet” vilket skulle innebära att ordet generalisera skulle som Larsson (2001) skriver ha
betydelsen att kunna gälla för individer som inte deltagit i en studie. Kännetecknen för en
kvalitativ studie är att den ofta omfattar ett fåtal personer om man jämför med den
kvantitativa forskningen som innehåller ett stort antal individer. Kullberg (1996) skriver att
den kvalitativa forskningen på sikt kan användas som ett generellt resultat då man kan
använda sina resultat för att testa dessa på nya personer och se om resultatet håller. Mindre
studier av god kvalitet kan också som Larsson (2001) skriver användas som en pusselbit i ett
större sammanhang. Den generalisering som en studie av mindre slag kan möjliggöra är att
studien kan användas som ett redskap då liknande fenomen uppstår. Poängen är att dessa
studier då kan bidra till en identifiering av mönster där läsaren avgör om de fenomen som
beskrivs är igenkännbara.
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Resultat, lärares vägar till fostran
Analysen av data har slutligen mynnat ut i två huvudkategorier av lärares vägar till fostran,
explicit och implicit påverkan. Studiens lärare finns representerade med olika tyngd, dvs.
bidrar med olika hög grad i de olika kategorierna. Underkategorierna som har byggt upp de
båda huvudkategorierna är presenterade i sin helhet med några karaktäristiska exempel på
varje fenomen. Av studien har jag kunnat utläsa att lärares vägar till fostran av eleverna är av
varierande slag. Vidare tyder analysen på att lärarna använder sig av både omedvetna och
medvetna vägar när de fostrar då vissa delar av det observerade materialet inte återfunnits i
intervjuerna.

Explicit påverkan
Analysen av studien visar att lärarna använder explicit påverkan när de fostrar elever vilket
innebär att de uttalar vilka värderingar, normer och regler som ska gälla i klassrummet. Den
explicita påverkan sker genom värderingsöverföring och positiv/negativ förstärkning. Den
explicita påverkan som studiens lärare använder sig av saknar uttalade motiveringar, läraren
uttalar sin uppfattning utan diskussion. Det har dock framkommit i intervjuerna att lärarna är
angelägna om att kommunicera med eleverna kring det som händer i klassrummet.

Värderingsöverföring
Värderingsöverföring sker i de fall då lärares personliga värderingar och syn på hur rätt och
fel ser ut uttrycks klart och tydligt till eleverna som det enda rätta. Det tycks ske med syfte att
vara goda ord inför elevernas framtid. Analysen visar att lärarna inte låter eleverna bilda egna
uppfattningar om de fenomen som kommer på tal vilket ger eleverna begränsade möjligheter
att grunda sina egna värderingar. Det tyder på att lärares värderingar, om de uppfattas av
eleverna kopieras och tas över och i vissa fall omvandlas till elevernas egna värderingar. Det
finns en uppfattning hos lärare att fostran handlar om en process där läraren vill forma och
påverka eleverna enligt sina egna värderingar och mål i livet, som en förebild. Eleven
kommer att få olika fostran beroende på vem som fostrar vilket en lärare påpekar;

Det är påfrestande att fostra i skolan eftersom att jag inte är ensam,
barnens föräldrar finns också med. När det gäller mina egna barn så är jag
mera ensam i den rollen och kan vara mycket starkare i min påverkan.
Föräldrarna vinner alltid så det är viktigt att vi har samma tankegångar
vilket vi inte alltid har (intervju 5)

Ett exempel på värderingsöverföring är när en lärare presenterar sina egna tankar kring kärlek
för eleverna utan att det ges möjlighet för eleverna att självständigt reflektera över vad kärlek
innebär, för att bilda sig en egen uppfattning om fenomenet.

Eleverna frågar vad kärlek är och läraren berättar att det inte är som de ser
på TV där alla i såpoperorna är kära på ett konstlat sätt utan kärlek är
något helt annat (observation 3).
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Det finns ytterligare ett exempel på värderingsöverföring som handlar om hur en lärare ser på
kärlek, vilket han direkt överför till eleven.

En elev fnittrar och läraren undrar vad det är frågan om. Flickans kamrat
berättar att hon är kär och läraren säger att då är det OK att vara lite
fnittrig. Men…..bara för en gång för kär blir man inte hit och dit
(observation 7).

I studien framkommer en annan variant av värderingsöverföring där läraren uttrycker att vi
ska bry oss om varandra och respektera varandra. Lärarens personliga värderingar
framkommer genom det speciella sammanhang de ingår i.

Läraren pratar om Jesus och berättar för eleverna om hur han lärde
lärjungarna att visa hänsyn, respekt och kärlek till varandra. Läraren säger
sedan att det är precis så som det fungerar mellan henne och eleverna, hon
är Jesus och eleverna är lärjungarna (observation 3).

Situationen då texten ovan är hämtad från tyder på att läraren tycks utgå från att alla elever är
troende. Det kan tolkas på så sätt då läraren menar att detta är den riktiga kärleken då all
annan kärlek bara är på låtsas. Eleverna får inte möjlighet att själva reflektera över vad dessa
ord som delvis innefattas av vår gemensamma värdegrund har för innebörd och ursprung.
Ytterligare exempel på värderingsöverföring, där läraren utgår från personliga värderingar
men med grund i den gemensamma värdegrunden, är när tre av de intervjuade lärarna pratar
om rättvisa. Alla tre lärarna är överens om att eleverna är väldigt noggranna med rättvisa och
att de kräver att läraren är rättvis. Lärarnas uppfattningar om hur rättvisa ska skipas går dock
isär vilket tyder på att lärares personliga värderingar ser olika ut. Eleverna får olika erfarenhet
av hur rättvisa ser ut beroende på vilken lärare de har. Värderingsöverföringen är explicit då
lärarna i alla fallen har klargjort sin ståndpunkt för eleverna.

Livet är inte rättvist så varför skulle jag då vara rättvis, det är lika bra att
de lär sig tidigt hur världen ser ut (intervju 6).

Alla är vi olika så det krävs olika behandling beroende på individen
(intervju 7).

Alla är lika mycket värda, jag måste därför vara rättvis (intervju 5).

Detta visar att studiens lärare har olika värderingar vilket leder till olika behandling av elever.
Resultatet är att elever får olika värderingar och tankar kring fenomen i vårt samhälle
beroende på vilken lärare de har, då någon diskussion om dessa värderingar inte förekommer.
Analysen visar att lärarnas egna normer och värderingar har stor inverkan på hur lärarnas
vägar till fostran av eleverna ser ut.

Det är mycket sunt förnuft som styr mig utifrån den fostran som jag själv
har fått från mina föräldrar (intervju 2).

Det som styr mig är min egen bakgrund, jag växte upp i en enkel familj och
det har präglat mig och min fostran idag (intervju 7).
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……det som styr mig är faktiskt…..hur jag själv blev uppfostrad…. faktiskt..
(intervju 6).

Sammanfattningsvis kan sägas att lärare använder sig av sina egna normer och värderingar
som de har inhämtat under sin uppväxt när de fostrar eleverna i klassrummet.
Värderingsöverföring verkar ske med lärares förhoppning om att ge eleven goda ord inför
framtiden. Dessa goda ord sker utan diskussion och reflektioner tillsammans med eleverna
vilket leder till att eleverna inte får möjlighet att hitta sin egen ståndpunkt.

Negativ och positiv förstärkning
Analysen av studien visar att lärare i stor utsträckning använder sig av positiv och negativ
förstärkning. Korrigeringar och uppskattningar riktas mot handlingar i nuet och lärarens syfte
tycks vara att visa eleverna hur de ska bete sig och hur de ska arbeta. Lärarna säger att det
viktigaste syftet med fostran är att eleverna ska kunna fungera i grupp och med det innebär att
man ska ta hänsyn, visa respekt, vara snäll och lyssna. För att dessa syften ska uppnås är ett
regelsystem mycket viktigt (intervju 1,2,3,4,5,6 och 7).

Positiv förstärkning
Fostran genom positiv förstärkning innebär att läraren visar vilket beteende som är rätt genom
att ge beröm. Olika lärare visar uppskattning för olika beteenden vilket tyder på att lärares
värderingar skiljer sig åt. När en lärare vill förstärka ett beteende ytterligare utdelas en
belöning. Det är tre av studiens lärare som uttrycker att belöningar är ett bra sätt att visa
eleverna att de har gjort något som är till belåtenhet. En lärare säger

Jag tycker att det är viktigt att eleverna får göra lite kul saker, att de får
uppmuntran och belöningar i form av morötter (intervju 6).

Generellt för den positiva förstärkningen är att den riktas mot handlingar i nuet, vilket innebär
att läraren agerar i direkt koppling till elevernas agerande. Studiens lärare använder sig av
positiv förstärkning då ett beteende som har fått beröm ofta upprepas, vilket kan leda till att
eleverna antar det beteende som anses önskvärt av läraren. Den positiva förstärkningen som
används av studiens lärare kan delas in i två underkategorier där den ena kategorien innebär
att eleven har presterat något till lärarens belåtenhet medan den andra kategorien har sin grund
i att eleven har ett, enligt läraren, gott beteende.

När lärarna i studien berömmer eleverna för deras prestationer visar de vilket arbetssätt och
vilken prestation som uppskattas. Den positiva förstärkningen med avseende på prestation
visar därmed hur man som individ eller grupp ska arbeta och vad som ska presteras, läraren
fostrar eleverna till att utföra arbeten på det sätt som läraren uppskattar. Att berömma efter
prestation är vanligt hos de observerade lärarna, men det varierar dock vad som anses vara bra
beroende på vilken lärare som ger berömmet. Vissa av studiens lärare uppmuntrar eleverna till
att bli klara med sina arbeten, vilket leder till att många elever arbetar hårt för att få beröm av
läraren. Snabbheten ses som en åtråvärd förmåga och lärarna ger ofta beröm till elever som
snabbt är klara med tilldelad uppgift (observation 3 och 5). Förutom snabbhet och rätta svar
värdesätter lärarna exempelvis när eleven har kommit på ett knep, läraren uppmuntrar
eleverna till att hitta strategier och tänka själva.

En elev förklarar hur han har löst en uppgift och läraren säger bra då kom
du på knepet med dessa uppgifter (observation 4).



35

Ett tydligare exempel på uppmuntran till att eleverna ska tänka efter själva och försöka att
fundera ut lösningar är när en lärare säger att eleven använder sig av rätt tankesätt
(observation 4,5,6). Det som tyder på att eleverna inte fullt ut får utveckla sitt eget tankesätt är
att läraren säger att det är rätt tankesätt, inte att det är ett bra tankesätt. I alla tre fallen har
eleven påkallat lärarens uppmärksamhet för få hjälp, läraren har väglett eleven in på lärarens
tankesätt och först efter det så säger läraren att tankesättet är rätt.

När det gäller beröm för prestationer används ofta belöningar när läraren vill förstärka
berömmet. De belöningar som lärarna använder sig av är av varierande slag. Två av studiens
lärare använder sig av rast som belöning när eleverna svarar rätt på en fråga (observation 1
och 2).

För att få rast ska ni svara rätt på den här frågan. Eleverna får således gå
förbi läraren och viska svaret. Om svaret är rätt får de ta rast och om det är
fel får de sätta sig för att göra ett nytt försök när alla svarat en gång
(observation 1).

En sorts belöningar som jag får erfara under observationerna kan tyckas annorlunda med
tanke på att det är eleven som avses vara den som ska dra nytta av belöningen. Ett exempel är
när en elev snabbt blir färdig med sitt arbete.

Du som blir färdig fort hinner ännu mer vilket ger mer kunskap, det är en
bra morot tycker jag (observation 6).

I detta fallet blir eleven besviken över belöningen då eleven inte ser kunskap som något att
sträva efter. Belöningen som av läraren är avsedd att stärka eleven verkar få motsatt effekt.

Kategorin där elever får beröm för ett gott beteende innefattar de tillfällen då lärarna i studien
ger positiv förstärkning av hur man som individ eller grupp ska vara och agera för att vara
rätt. Det är olika beteenden som uppskattas hos de olika lärarna. Gruppbeteenden som får en
positiv förstärkning är att eleverna lyssnar och sitter tysta (observation 1,2,3,5,8) men även att
eleverna koncentrerar sig bra (observation 3). Motsatsen till dessa beteenden är när en lärare
uttrycker sin glädje över att eleverna verkar så positiva och glada när de pratar rakt ut och
skrattar i klassrummet (observation 7). Beröm som är mer inriktade på en individs beteende är
inte så vanligt förekommande.

Negativ förstärkning
Analysen visar att lärare i stor utsträckning använder sig av negativ förstärkning vid fostran
av eleverna i klassrummet. Negativ förstärkning är ett svar på ett beteende som inte är
accepterat av läraren. Det generella är att all negativ förstärkning behandlar nuet och kräver
en ändring på ett beteende som en elev visar. Eleverna har ett socialt opassande beteende
vilket läraren korrigerar.

Ja…varje gång det dyker upp något som motsäger det som är bra så måste
ju en diskussion tas va (intervju 3).

Läraren fostrar eleven till att agera på det sätt som önskas och när eleverna inte agerar enligt
lärarens önskemål sker det korrigeringar. När lärarna i studien vill förstärka en korrigering
ytterligare använder de sig av bestraffningar. Lärarna i studien uttalar att det är viktigt att
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upprätthålla regler och ordning i klassrummet och lärarna arbetar hårt med att korrigera och
tillrättavisa. Som en lärare uttrycker:

Jag går runt och säger till att de ska börja arbeta och rättar till och
korrigerar…(intervju 3).

Det som skiljer observationerna från intervjuerna är att lärarna i intervjuerna anser att man
alltid måste motivera sin negativa förstärkning genom att förklara varför man ska göra på ett
sätt och inte på ett annat. Fyra av studiens lärare tar upp detta som något viktigt.

Det blir mycket prat och förklaringar….hur det ska vara och varför det ska
vara på ett visst sätt (intervju 2).

Observationerna visar inte på något exempel på motiveringar till lärarens negativa
korrigeringar. En annan lärare berättar:

Ja alltså att för det mesta blir ju fostran att man försöker att tala om att så
där gör man bara inte. Att få dem att inse att vissa saker gör man inte och
få dem att….ja det är klart det bli ju så när man är mitt uppe i en situation
att man har oftast inte tid att stå och diskutera va utan du gör bara som jag
säger…(intervju 6).

Den negativa förstärkningen kan delas in i olika underkategorier då korrigeringarna har sin
grund i både normer och regler.

Negativ förstärkning som har sin grund i de normer som finns uppkommer då en elevs
beteende ifrågasätts av läraren med grund i de normer som finns i samhället. Studien visar att
läroplanen finns som grund för en lärare i studien medan de andra styrs av personliga
värderingar och normer. Lärare korrigerar eleverna och försöker att få dem att ändra sitt
beteende. Som exempel säger lärare till eleverna att man inte ska ljuga för varandra
(observation 2 och 8) och att det är viktigt att vara ärlig mot sig själv för annars kanske man
mår dåligt senare (observation 7), läraren försöker att vägleda eleverna till att inse sitt eget
bästa. Exempel på andra korrigeringar med grund i normer är ”inget illa om någon”
(observation 4), ”håll dig till fakta” och ”sluta med värderingarna” (observation 2 och 3), ”ni
måste följa instruktionerna annars blir ni ersättningsskyldiga om något går sönder”
(observation 8) och ”jag tycker inte att man hånskrattar åt någon på det viset” (observation 3).
Det är sociala regler som visar hur man ska bete sig mot varandra. En lärare säger;

Fostran handlar om ja……som säger hur man ska bete sig mot varandra
och ja uppträdande…etiska regler egentligen…(intervju 3).

De flesta lärare i studien anser att dessa normer är viktiga att föra över till eleverna så att
eleverna lär sig hur de ska bete sig mot varandra och hur det sociala samspelet fungerar.

Lärare använder sig av olika sorters regler när han/hon fostrar i klassrummet. Samhällets
regler, skolans regler och klassrummets regler är de tre regelsystem som används när lärare
korrigerar eleverna.

Samhällets regler är de som i vårt samhälle är straffbara om de inte följs. Exempelvis måste
man följa regler i sport annars blir man utvisad och våld straffas genom lagar. Fusk kan också
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leda till straff genom lagar (ex. doping). Under observationerna inträffar incidenter då elever
blir korrigerade med grund i samhällets regler. Lärare uppmanar eleverna att inte fuska på
prov, läxförhör och vid genomgång vid tavlan. Ett annat exempel på korrigeringar med grund
i samhällets regler är när det inträffar ett slagsmål.

Så får man inte göra det förstår du väl, slåss med tillhygge du skulle bli
anmäld för misshandel om du var vuxen (observation 2).

I ett annat fall är eleverna oense efter en bandymatch vilket resulterar i att läraren korrigerar
eleverna.

Bröt ni mot reglerna under bandymatchen? Då kan ni inte spela man måste
följa reglerna om man är med (observation 2).

I det här fallet använder sig läraren av en bestraffning för att tydliggöra att eleverna har brutit
mot samhällets regler, eleverna får bandyförbud en vecka.

Lärarna i studien använder sig också av skolans regler. Det kan vara gemensamma regler som
flera skolor har eller regler som gäller hos vissa skolor. Reglerna är tydliga och skolan straffar
eleverna om inte reglerna följs. En regel som är av ett generellt slag på alla lågstadier och
även på mellanstadiet är att det inte får förekomma att elever är inne på tiorasten och på
lunchrasten. Under mina observationer tampades högstadielärarna med eleverna om att de inte
får ha mössa på sig inomhus eller använda tuggummi på lektionerna. Jag skriver tampades,
för dessa regler är det ett ständigt diskuterande kring. Eleverna ifrågasätter dessa regler vilket
gör att läraren motiverar och eleven protesterar.

En elev har på sig mössa då läraren säger till. Eleven nonchalerar lärares
tillsägning och behåller mössan på. Läraren säger att du vet mycket väl vad
som gäller på skolan ingen mössa på annars kan du inte vara med. Eleven
reser på sig och går ut (observation högstadiet).

Alla utom en av studiens lärare uttalar sig om att det är viktigt med ett fungerande
regelsystem. Lärarna menar att det behövs gemensamma klassrumsregler som gäller alla och
där läraren sätter gränser.

Vi sätter upp gemensamma ordningsregler. Det är regler som alla har i sin
planeringsbok så att man kan titta på vad det är som gäller (intervju 2).

Vi i klassen har gemensamt arbetat fram regler som alla ska hålla sig till
(intervju 5).

Det som är gemensamt för dessa lärare är att klassrumsreglerna har satts upp av lärare i
samarbete med eleverna. Lärarna menar att om det ska gå att upprätthålla regler är det viktigt
att eleverna är delaktiga i hur reglerna utformas. Gemensamt är att alla tycker att regler är
viktigt och att det är av stor vikt att dessa följs.

Fostran är ju också disciplinära grejer hur man uppför sig och regler man
har det är viktigt (intervju 6).
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Det är viktigt att ha regler på hur man uppför sig på raster, i matsalen och
framförallt i klassrummet (intervju 2).

En lärare uttalar sig om hur viktigt det är att läraren sätter gränser och arbetar med att
upprätthålla reglerna kontinuerligt (intervju 2). Det som tyder på att lärarens personliga
värderingar har stor påverkan vid bildandet av klassrumsreglerna är att dessa varierar från
lärare till lärare. Klassrummets regler gäller två aspekter av elevernas uppförande, vilka här
benämns den personliga disciplinen och arbetsordningen.

Den personliga disciplinen innebär att lärarna i studien fostrar genom att tala om vad eleverna
inte får göra med hänvisning till de uppsatta reglerna. En vanlig korrigering är tillsägelser om
att eleverna ska vara stilla och tysta. Lärarna använder sig av olika metoder när de korrigerar
och kroppsspråket har stor betydelse, blicken är den mest användbara. Armarna i sidan, klapp
i händerna och att gå fram mot eleverna är andra beprövade modeller som lärarna använder
sig av. Annars är det rösten som används, ibland säger läraren namnen på eleverna. De mest
förekommande uttrycken är ”dämpa rösten”, ”skärpning”, ”vakna”, ”lugna dig”, ”sätt dig”,
”tyst” och ”förlåt om jag stör”. Det är också vanligt förekommande att läraren går fram mot
eleverna och pratar med dem. Vad gäller den personliga disciplinen är det specifika regler för
varje klassrum som gäller. Det varierar från klassrum till klassrum vad som av läraren anses
vara viktigt. Exempelvis pratar eleverna i mun på varandra i ett klassrum och läraren kräver
inte att eleven räcker upp handen medan det i vissa klassrum krävs att man räcker upp handen
för att få svara. Hos några lärare får man gå ut på rast när man är klar medan det hos andra
lärare finns regler som att man ska vänta tills kamraterna är klara. I några fall uppmuntras det
att eleverna har kroppskontakt med varandra medan det hos en lärare är förbjudet att röra
varandra under lektionstid.

Sluta att klänga på din kamrat nu försök att koncentrera dig på det du gör i
stället (observation 8).

Lärarna har varierande regler vad gäller elevernas rörlighet i klassrummet. I några klassrum
far eleverna runt överallt och läraren anser att allt är i sin ordning (observation 6,7) medan det
i ett klassrum är betydligt striktare då eleverna måste sitta still och titta rakt fram
(observation 3).

Den andra aspekten på klassrummets regler är arbetsordningen och det är regler som är
inriktade på hur eleverna ska sköta sitt skolarbete i klassrummet. Det kan handla om allt från
att eleverna ska ha läxan i plastficka (observation 1 och 4) till att eleverna måste engagera sig
för att lära sig något (observation 8). Vanligt förekommande är när läraren säger till eleverna
att de får vänta på sin tur (observation 2,3,5 och 8). Lärarna har en uppfattning om att det är
viktigt med arbetsordning för att eleverna ska lära sig något.

Det ska vara ordning, det ska det vara man ska veta vad som ska göras och
hur (intervju 3).

Vad det gäller arbetsordningen finns olikheter mellan lärare på de olika stadierna,
lågstadielärarnas syn skiljer sig märkbart från högstadielärarnas syn. Det fokuseras på olika
saker och lärarna som arbetar på samma stadie är överens om vad som bör prioriteras. Ett
vanligt förekommande tillsägelse på lågstadiet är.

Ni måste skriva namn på era papper (observationer lågstadiet).
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På högstadiet är reglerna inriktade på betyg och inlärning så som att eleverna måste arbeta för
att få ett betyg och att elevernas svar och tankar på frågor och genomgångar måste skrivas ner
i skrivboken för att elevernas förståelse ska öka (observationer högstadiet).

Sammanfattningsvis kan sägas att den negativa förstärkningen får stort utrymme vad gäller de
vägar lärare använder när de fostrar. Syftet med negativa och positiva förstärkningar skiljer
sig från klassrum till klassrum. Denna variation beror på att regelsystemen skiljer sig åt vid en
jämförelse mellan klassrummen. Förstärkningarna fungerar som ett reglage av regelsystemet
då elever ges beröm när de lyckas leva upp till de regler som gäller, i vissa fall får de även en
belöning. När reglerna inte uppfylls av eleverna använder lärarna negativ korrigering vilket
kan leda till bestraffning. De olika regelsystemen leder till olika krav.

Implicit påverkan
Analysen av data visar att lärare påverkar implicit dvs. fostrar genom outtalade handlingar.
Den implicita påverkan som lärarna använder sig av uttalas inte aktivt för eleverna, dessutom
tyder analysen på att lärare inte alltid är medvetna om denna påverkan vilket skulle kunna
tolkas som socialisation. I denna studie benämns alla vägar som lärare använder sig av med
syfte att socialisera elever som fostran. Den implicita påverkan fångades till en början genom
tolkning av händelser i klassrummet för att sedan förstärkas genom intervjuer. Den implicita
påverkan ligger som en grund i hela klassrumssituationen och bäddar för den fostran som
eleverna tillägnar sig. Under observationerna var komponenterna i klassrummen lika, det
fanns möbler, elever och lärare men det var stora olikheter vad det gällde det sociala klimatet,
arbetssättet och den materiella miljön.

Det sociala klimatet
Lärarna i studien visar på hur varierande det sociala klimatet kan vara i klassrummen. En och
samma lärare kan åstadkomma olika klimat under en och samma dag och i vissa fall även
under en lektion. En lärare uttalar sig om liknande fenomen fast hon syftar på elevernas
bidrag till olika klimat.

Det är viktigt att eleverna hittar sin roll i olika grupper och lär sig att
hantera dessa situationer, eleverna måste inse att man inte är samma
person i alla lägen utan att man beter sig olika beroende på vart man är och
vilka man befinner sig tillsammans med (intervju 6).

Jag har koncentrerat mig på lärarens roll i klassrummet och i min studie framkommer att
lärares olika personligheter, humör och förmågor påverkar klimatet men att det är ett samspel
i klassrummet där eleverna också har del i det sociala klimatet. Trots detta samspel är det
läraren som är klassens ledare vilket leder till en maktposition där det finns handlingsutrymme
för läraren att påverka klassrummets sociala klimat. Det sociala klimatet som råder hos
lärarna i studien beror på lärares engagemang, tilltro/elevinflytande, lärares auktoritet och
kränkande handlingar.

Engagemang
Att fostra genom att visa sitt engagemang på olika sätt används av alla lärare i studien men det
är stor variation på lärares engagemang, vissa lärare och situationer innehåller ett stort
engagemang i eleven medan det delvis saknas i andra fall. Det finns två aspekter på fostran
genom engagemang och det är det intima och det distanserade sättet.
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Det intima engagemanget som används av studiens lärare kan uppskattas av eleven men i
några fall tycks eleven uppleva det intima engagemanget obehagligt. Ett exempel på ett intimt
engagemang från en lärare är när läraren visar att han bryr sig om hur eleven mår.

Hur är det idag Sven? Jo det är väl bra, det är klart jag var hos psykologen
igår så då känns det kanske bättre, svarar eleven. Jaså fortsätter läraren
hur är det att vara hos en psykolog? Är det något som hjälper? Jovars
svarar Sven det är väl bra (observation 6).

Samtalet fortsätter och eleven verkar ha förtroende för läraren vilket tyder på att eleven
uppskattar lärarens intima engagemang. Ett exempel på ett intimt engagemang där eleven är
avvisande är när läraren ställer personliga frågor kring elevens tandställning

Hur är det att ha tandställning, är det jobbigt? ……….. När ska du bli av
med den då? (observation 6)

I det här fallet svarar inte eleven på frågorna, dessutom ger eleven läraren en lång och irriterad
blick till vilket tyder på att läraren har varit för intim. Eleven tar sedan avstånd från läraren
och undviker ögonkontakt. En annan variant av det intima engagemanget är att som lärare
bjuda på sig själv (observation 4). Att visa att lärare och elev/vuxen och barn kan samtala om
gemensamma fenomen är ett sätt att visa eleverna att de är delaktiga. Läraren ser eleverna
som vänner som hon kan anförtro sina upplevelser. Läraren frågar också vad eleverna har för
upplevelser och känslor vilket eleverna gärna berättar. Det uppstår ett intimt känsloutbyte
mellan lärare och elev där läraren engagerar sig i elevens upplevelser och känslor.

När jag handlar på rea så skrattar min familj åt mig och mina fina fynd,
men visst är det kul att gå på rea och känna att man verkligen gör fynd?
(observation 4)

En dialog uppstår mellan lärare och elever och det ligger en behaglig och harmonisk stämning
över klassen där läraren ger sin tid och uppmärksamhet åt eleverna och är extra noggrann med
att alla ska få komma till tals, alla verkar känna sig delaktiga vilket ger en god stämning.

Det finns många situationer där lärarna i studien visar ett distanserat engagemang. Skillnaden
på detta engagemang och det intima är att i dessa fall ställer inte läraren några personliga
frågor men ger ändå eleven uppmärksamhet. Det generella för dessa tillfällen är att läraren går
runt till alla eleverna (observation 4,5,6,7) och ger ögonkontakt (observation 1,3,4,6,7). I
intervjuerna är det tre lärare som anser det extra viktigt att läraren ser varje elev varje dag
(intervju 1,5 och 7). Det distanserade engagemanget tycks vara bra för det sociala klimatet i
klassrummet, eleverna verkar må bra av att få en personlig kontakt och att bli bekräftade.
Atmosfären är öppen och trygg där alla eleverna får uppmärksamhet av läraren, många gånger
så skojar eleverna och läraren tillsammans (observation 1,3,4,5,7).

Tilltro/elevinflytande
Tilltro/elevinflytande (fortsättningsvis kallat för tilltro) innebär att läraren visar att han/hon
litar och tror på eleven. Tilltro verkar vara en viktig del av det sociala klimatet och när läraren
visar tilltro till eleven så visar läraren att hon/han litar på elevens förmåga men även på eleven
som person. Eleven får ta ett eget ansvar och läraren litar på att eleven utför det som
förväntas. Denna påverkan är implicit genom att den är inbäddad i lärares sätt att bemöta
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eleven. En lärare berättar hur hon bygger aktiviteter på att ge eleverna eget ansvar och visar
att hon litar på eleverna.

När vi ska ut och cykla så får en ledare åka först och de fixar detta, de är
glada att de får förtroendet att åka själva (intervju 7).

Läraren känner att eleverna växer med uppgiften och att hennes bästa knep är att lita på
elevernas förmåga. Andra tecken på att läraren visar eleverna tilltro är att vissa har som regel
att eleven alltid får en andra chans och ibland även en tredje chans när han/hon inte kan svara
eller svarar fel (observation 2,3,4,5 och 6). Att läraren återkommer till eleven så att eleven får
känna självförtroende handlar om att tro på elevens förmåga. Läraren visar att hon tror på att
eleven ska kunna komma igen och om det inte går så hjälper läraren till på traven för att
stärka individen och uppmuntra till att tro på sig själv (observation 3,4 och 6). I flera
intervjuer berättar lärare att de känner att det är ett problem att elever är så rädda för att säga
fel, att det är viktigt att eleverna vågar säga fel (intervju 4,6 och 7). Eleverna ska våga lita på
sina egen förmåga och då är det viktigt att jag som lärare också litar på dem är det en lärare
som berättar;

Det jobbar vi ju mycket med att man ska våga öppna munnen och att träna
på just det att visa upp och vara stolt över sina produkter och alster
(intervju 7).

Vid en annan intervju säger läraren att det är viktigt att stärka eleverna i deras tro på sig själva
och läraren säger att han/hon ger eleverna uppdrag som eleverna själva får ta ansvar för och
visa att de kan genomföra, att tro på eleverna och dess förmåga är en viktigt del i fostran
(intervju 4).

Jag vill att min roll ska bli successivt mindre och mindre och att de själva
ska ta över och är mer aktiva i alla situationer (intervju 1).

Det är viktigt att eleverna kan ta eget ansvar och bli självgående. Målet är
att eleverna ska känna sig självständiga och ta ansvar över sitt eget liv, det
är viktigt att eleverna förstår att det bara är dem själva som kan påverka
sitt eget liv (intervju 4).

När lärarna i studien visar tilltro till eleverna ges de tillfälle att påverka sin egen
arbetssituation vilket ger en ökad känsla av delaktighet och ett eget värde hos eleverna.
Eleverna får själva påverka sin arbetssituation genom att ta egna initiativ och verkställa idéer
och läraren är tillmötesgående för de behov som eleverna har. Möjligheten att få påverka sin
egen arbetssituation varierar mycket från situation till situation och vid en första anblick kan
det tolkas som att läraren bestämmer allt. Denna tilltro finns implicit bakom skeenden som till
synes verkar vara bestämda av läraren. Eleverna får till en viss grad bestämma vad de vill
göra men det är stor variation vilket detta citat är ett tecken på.

De har ju sitt planeringsschema men det står inte tyst läsning för det har vi
på bestämda tider. Men då säger jag att visst gör det för de behöver lite
omväxling. De kan ju komma och fråga om de får sticka två varv runt
skolan om de behöver det. De går ju och dricker vatten och de går ju på toa
när de vill  och sådana saker (intervju 7).
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Läraren lyckas fånga in det stora spektrum som denna tilltro handlar om i klassrummen. Det
varierar med olika tillfällen och det handlar om egna planeringar, lust och motivation som gör
att eleverna får möjlighet att påverka sin vardag. Elever har ett visst inflytande vad det gäller
deras arbete och dess olika former men även de elementära behoven påtalas i ovanstående
citat som ett slags bevis på tilltro. Att eleverna får försöka att hitta sina egna inlärningsstilar
påpekar lärare som en viktig del (intervju 1 och 3). Många gånger är förverkligandet av denna
tilltro begränsat och orsaken kan vara brist på material, lokaler och/eller lärarresurser. Att låta
eleverna få påverka sina dagar kan göras med små medel. Det kan räcka att läraren går eleven
tillmötes genom att alltid hjälpa till när de behöver hjälp, att ge mer tid när eleverna behöver
och att bemöta elevernas frågor med respekt.

Auktoritet
Förr var läraren en stor auktoritet som alla visade respekt och lyssnade på vilket enligt lärarna
i studien har förändrats (intervju 6).

Läraren resonerar kring sin roll som fostrare i klassrummet och säger att man förr hade en
större auktoritet vilket betyder att man hade en större påverkan på eleverna än vad man som
lärare har idag. Trots detta är det som läraren säger en viktig roll man har som lärare, att visa
eleverna hur man ska agera och föregå med gott exempel. Det är tre lärare som under
intervjuerna påpekar att det är mycket viktigt att man som lärare föregår med ett gott exempel
och handlar efter vad som i samhället anses vara rätt (intervju 1,4,5 och 6). De flesta lärare
tycker att det är viktigt att man visar med handling hur man som människa ska vara (intervju
1,2,3,4,5,6). Lärarens auktoritet visar sig genom lärares egna värderingar, att läraren visar
tydligt vad som ska göras, hur det ska göras och att det är läraren som bestämmer. En lärare
förklarar för mig att det är viktigt att elever förstår att de befinner sig i barnvärlden och inte i
vuxenvärlden.

Att jag är i vuxenvärlden här och då är det jag som bestämmer va… och det
brukar de förstå när jag visar (intervju 6).

Läraren visar tydligt med detta citatet att det är hon som lärare som bestämmer och att
eleverna får rätta sig tills dem har lärt sig vuxenvärldens spelregler. Dessa signaler sänds av
lärare genom både tal och kroppsspråk. Nedan följer några exempel på situationer där läraren
visar vem som bestämmer.

Läraren går med bestämda steg mot pianot trots att eleverna inte vill sjunga
den låt som hon har valt (observation 1).

En elev vill påverka dagen för studiedag då läraren tydligt säger att det är
sådana saker som hon inte alls kan påverka, det är bara att anpassa sig
(observation 2).

Andra exempel på lärares auktoritet är när läraren uppmanar eleverna till att göra som fröken
gör (observation 3), placerar eleverna där han/hon tycker att det passar (observation
1,2,3,4,5,8), säger till en elev att rätta sig efter läraren som är lagledaren (observation 8).
Dessa situationer visar hur läraren visar sin auktoritet i klassrummet och får eleverna att rätta
sig efter dessa bestämmelser.



43

Kränkande handlingar
Läraren befinner sig i en maktposition gentemot eleverna och detta gör att det är en
balansgång mellan att vara en auktoritet och att kränka en elev. Det finns ingen lärare som
nämner dessa händelser under intervjuerna vilket tyder på att det är omedvetna handlingar
från lärarens sida. Ett exempel på kränkande handling är när eleverna kommer på morgonen
och lärarna håller i en gemensam information och de två lärarna skojar med varandra utan
elevernas medverkan. Lite senare är tanken att eleverna ska berätta om de har gjort något
roligt under helgen men läraren säger.

Det är väl ingen som har gjort något spännande i helgen så vi börjar med
lektionen (observation 2).

Ett annat exempel är när en elev svarar fel och läraren vänder sig med ryggen mot eleven,
säger att du gör så enkla fel eller gör sig lustig över svaret (observation 1,2,3 och 5). Det är
alltså inte alltid ord som kränker utan även lärares handlingar kan upplevas kränkande. Andra
exempel på kränkande handlingar är när en elev svarar fel på en fråga och inte får ta rast utan
han får avvakta en liten stund, en elev får ställa sig och läsa för klassen mot sin vilja, läraren
skrattar åt en elev när han/hon säger fel, hånar en elev som svarar fel på engelskan och frågar
en elev som inte har gjort efterfrågad uppgift.

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociala klimatet från lärares sida består av flera olika
delar där alla påverkar den fostran som eleven tillägnar sig. För att förtydliga dessa vägars
betydelse för fostran måste ytterligare tolkningar göras. Att fostra genom engagemang visar
eleven hur man ska bete sig mot varandra som en slags förebild. De två olika engagemangen
visar på två olika effekter som denna väg till fostran kan ha. Att visa eleverna tilltro är en väg
till fostran som ger ett självständigt tänkande där eleven får känna att han/hon kan stå på egna
ben. Detta gäller både den personligt knutna och den prestationsknutna tilltron. En annan väg
till fostran är auktoritet där läraren visar att han/hon bestämmer, detta visar på hur relationen
mellan vuxen och barn ser ut samtidigt som det påvisar maktsituationen och på vilka sätt
denna kan användas. Kränkande handlingar är negativa ur fostranssynpunkt vilket gör att
denna väg skiljer sig från de andra.

Arbetssätt
Det som gör arbetssättet implicit är att lärarna i studien inte uttalar sina tankar till eleverna om
varför ett visst arbetssätt används i klassrummet. Det som kännetecknar mina observationer är
att det saknas flexibilitet i arbetssätten. Det är en av åtta lärare som varierar sitt arbetssätt på
fler än tre sätt (observation 4). Detta kan vara en tillfällighet då en lärare påpekar i det
informella samtalet att det inte var sig riktigt likt idag utan att han brukar ha mer
gruppövningar och ofta en genomgång (observation 2). De arbetssätt som analysen av studien
visar på är diskussioner, reflektion, katederundervisning, enskilt arbete, grupparbete och
forskning.

Diskussioner
Under mina observationer förekommer det vid ett tillfälle diskussioner där elever tar del av
varandras tankar och känslor (observation 4). Eleverna sitter i smågrupper vid sina bord och
pratar om en bild som läraren har delat ut. Eleverna får öva sig i att ta ställning och göra sig
hörd samtidigt som det är viktigt att man lyssnar på kamraten. Eleverna får förklara och
argumentera för sitt ställningstagande.
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Under intervjuerna är det flera lärare som säger att de arbetar aktivt med diskussioner kring
sociala fenomen där eleverna får ventilera och lyssna till andras åsikter. Två av de intervjuade
lärarna arbetar med Charlieprojektet som är ett amerikanskt material som egentligen är riktat
till missbrukare men som även används i skolan. Övningarna går ut på att stärka elevernas
självförtroende och självkänsla vilket lärarna anser vara viktigt (intervju 4 och 6). En lärare
använder sig av etiska samtal som är en slags diskussioner där alla får möjlighet att i
smågrupper diskutera olika händelser som läraren har tagit upp i en fallbeskrivning
(intervju 4). De flesta lärarna (intervju 2,3,4,5,6,7) tar upp en diskussion om det har hänt
något som inte är socialt accepterat. Som en lärare säger:

Det är viktigt för stämningen att alltid ta upp saker till ytan. Jag stoppar
direkt om det är något som inte är som det ska, det är jätteviktigt
(intervju 4).

En lärare berättar hur de i början av terminen ägnade sig åt diskussioner under en hel vecka
då det behövdes för att alla skulle trivas och må bra i klassrummet (observation 2).

Reflektion
Reflektion är en utveckling av diskussionerna där eleverna får tillfälle att reflektera över sitt
eget beteende och även kring andras beteende. Att kunna förhålla sig på ett kritiskt sätt både
vad det gäller sig själv och andra stimulerar elevernas självkänsla och medvetande om det
sociala samspelet. En lärare säger i en intervju att det är viktigt att eleverna får utvecklas
genom att själva reflektera (intervju 1) vilket tyder på att detta arbetssättet uppmuntrar
eleverna till att hitta sin egen identitet. Några av studiens lärare uppmanar eleverna till att
kritiskt reflektera över sin egen insats.

Eleverna sitter och räknar en diagnos då en elev upptäcker att han känner
igen diagnosen. Denna har vi gjort förut säger han till läraren som säger ja.
Det uppstår protester till varför de sak gör diagnosen igen då läraren
uppmanar eleverna till att själva fundera igenom hur det gick på den
diagnosen förra gången (observation 6).

Eleverna reflekterar och snart har de kommit fram till varför läraren vill att de ska göra
diagnosen igen och eleverna är nöjda över att få göra den ytterligare en gång. En reflektion
över sin egen arbetsinsats får eleverna att bli mer motiverade till varför de ska försöka
ytterligare en gång. En annan typ av uppmaning till kritiskt tänkande är när läraren vill att
eleverna ska reflektera över sitt beteende.

Hur tycker ni att det fungerade igår när vi hade vikarie? Fundera igenom
vad du tycker. Lägg ned huvudet på bänken och räck upp handen när du
håller med. Vilka pratade mer än vanligt?….Läraren fortsätter att fråga och
eleverna räcker upp handen när de tycker att det passar in på deras
beteende (observation 4).

Dessutom får eleverna vid samma tillfälle reflektera över hur deras kamrater har betett sig och
senare får de komma med förslag på hur de ska agera nästa gång de har vikarie.
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Katederundervisning
Lärarna i studien använder sig gärna av den traditionella katederundervisningen där läraren
berättar om fenomen för eleverna som sitter och lyssnar. Ofta försöker läraren att få en dialog
med eleverna genom att ställa frågor till dem. Lärarna i studien uttrycker att de tycker om
detta arbetssätt då de får en bra dialog med eleverna.

Enskilt arbete
Undervisningen i studiens olika klassrum är många gånger individanpassad vilket innebär att
eleverna får arbeta enskilt utifrån egna kunskaper och mål (observation 1,3,4,5,6,7,8). Det
finns olika svårighetsgrader i böckerna och i vissa klassrum använder inte eleverna samma
material utan det finns ett enskilt material för varje elev. Detta fostrar eleverna till att bli
individuella och att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Det är ofta som eleverna själva
meddelar när de är klara och i vissa fall har inte läraren någon kontroll över om eleverna har
förstått eller arbetat enligt överenskommelse (observation 2). På två högstadieobservationer
och på en mellanstadieobservation får jag erfara nivågrupperingar av eleverna vilket innebär
att eleverna är uppdelade efter kunskaper i ämnet. De sämsta eleverna sitter i en sal och de
bästa i en annan sal osv.

Grupparbete
Grupparbete används vid ett par tillfällen och en lärare menar att det ur fostranssynpunkt är
bra att arbeta med grupparbete då eleverna får arbeta aktivt med grupprocessen (intervju 4).
Det förekommer grupparbete på ett par lektioner och då i olika former. Under ett
högstadiebesök laborerar eleverna i grupp, läraren har bestämt grupperna vilket gör att
eleverna får lära sig att arbeta med olika slags personer. Eleverna ska gemensamt söka svar på
uppställda frågor i boken och dessutom ska de kunna svara för de svar som gruppen har
kommit fram till. Läraren är mycket mån om att eleverna tar ansvar för sin grupp och då en
elev skyller på sin gruppmedlem säger läraren;

Skyll inte ifrån dig, det är hela gruppen som står bakom gruppens arbete så
det går inte att skylla på varandra då, ni ansvarar för detta projekt
tillsammans (observation högstadiet).

Vid det andra tillfället får eleverna arbeta tillsammans med att hitta så mycket fakta som
möjligt om ett givet område med en tidsbegränsning, forskning (observation 4). Det är en
medveten övning från läraren och det gynnar elevernas förmåga att använda sig av sina idéer
men framförallt av sina gruppmedlemmar. Att hitta strategier för hur de kan utnyttja gruppens
alla krafter så att de får fram så mycket material som möjligt på en begränsad tid.

Sammanfattningsvis kan sägas att de arbetssätt som vanligtvis används av lärarna är
katederundervisning och enskilt arbete. Andra förekommande arbetssätt används vid speciella
tillfällen vilket gör att lärares fostran genom arbetssätt ser väldigt lika ut oavsett vilket
klassrum man besöker. Hur arbetssätt kan vara en väg till fostran kan förklaras med att de
olika arbetssätten gynnar olika beteenden från elevernas sida. Som exempel övar man upp sin
förmåga att agera i en grupp vid grupparbete. Vid diskussioner får eleven övning i att lyssna,
argumentera och förklara och vid enskilt arbete får eleven övning i att vara tyst, ta eget ansvar
och arbeta självständigt.
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Klassrummets materiella miljö
Miljön ser annorlunda ut i alla klassrum som jag befinner mig i under observationerna. Det är
stor variation på elevernas placering i klassrummet. I alla fall utom i två bestämmer läraren
vilken placering som eleverna ska ha, detta för att det ska bli ett lugn i klassrummet och
eleverna ska få möjlighet till samarbete med olika typer av personligheter. Vid ett av dessa
fallen lottar lärarna ut elevernas placering vilket kan innebära att läraren anser att man som
elev ska kunna samarbeta med den som slumpen avgör. I de andra fallen får jag höra att det
blir lugnast så (observation 3 och 8), de är placerade efter duktighet så att de kan hjälpa
varandra (observation 1), ingen ska bli utanför (observation 2) och jag placerar eleverna efter
hur de är som personer.

Det finns olika sätta att placera eleverna på rent ergonomiskt och det finns fyra alternativ;
eleverna sitter enskilt (observation 3), vid bord i grupp (observation 1,2 och 4), två och två
(observation 6,7,8) och i en hästsko (observation 5). De olika placeringarna av elever gynnar
olika sätt att arbeta och det tränar eleverna på att nå upp de syften som lärare har med sin
fostran av elever i klassrummet.

Sammanfattningsvis kan sägas att klassrummets materiella miljö på något sätt borde påverka
elevernas fostran. Placeringen som jag har observerat är olika vilket gynnar olika slags
arbetssätt och därmed kan det vara en möjlig väg till fostran. Dessutom kan sägas att övriga
miljön i klassrummet kan vara av betydelse; väggens färg och förekomst av växter etc. Detta
är dock inte presenterat i studien men kanske att även detta skulle kunna påvisa att
klassrummets materiella miljö har en betydelse i lärares fostran av elever.



47

Översikt kategoriernas innehåll
Tabell 3. Explicit påverkan, huvudkategoriens innehåll

Värderingsöverföring Positiv förstärkning  Negativ förstärkning

Läraren fostrar genom Lärare fostrar genom att Lärare fostrar genom
att värderingar förs över berömma och belöna elever. att korrigera och
från läraren till eleven. bestraffa elever.

Prestation Normer
Elev får positiv förstärkning Elev korrigeras med
grundat på en god prestation. grund i de normer som

finns i samhället.

Beteende Regler
 Elev får positiv förstärkning Lärare korrigerar med
 för ett gott beteende. grund i olika regelsystem.

De olika regelsystem som
finns är samhällets regler
som grundas på lagar i
samhället, skolans regler som
är gemensamt antagna för hela
skolan och klassrumsregler
som är specifika för varje klassrum.

Tabell 4. Implicit påverkan, huvudkategoriens innehåll

Det sociala klimatet            Arbetssätt        Materiell miljö

Lärare fostrar  på olika sätt   Lärare använder sig av    Genom olika placering
vilket ger skillnader i det      arbetssätt vilket fostrar    fostras elever.
sociala klimatet.                    olika.

Engagemang                        Diskussion          Enskilt
Två aspekter, det intima        Lärare fostrar genom
och det distanserade.             diskussion.

Tilltro/elevinflytande          Reflektion          Två och två
Lärare fostrar genom att        Lärare fostrar genom
visa tilltro till eleverna.         aktiv reflektion.

Auktoritet                      Katederundervisning   Gruppvis
Läraren bestämmer.               Läraren berättar.

Kränkande handling           Enskilt arbete                Hästskoform
Lärare utnyttjar sin                 Eleverna arbetar
maktposition negativt           självständigt.
och kränker elever.

                    Grupparbete
                     Arbetar i grupp, ibland
                     i kombination med
                     forskning.
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Sammanfattning
Analysen av studien visar att lärare ofta använder sig av explicit påverkan när de fostrar
eleverna i klassrummet. Det som innefattas i den explicita påverkan är lärares uttalade
påverkan på eleverna. Studiens lärare grundar sin explicita påverkan på regler, normer och
värderingar både av en allmän och en personligt knuten karaktär. Det finns två olika
underkategorier av den explicita påverkan som lärare använder sig av. Den positiva och
negativa förstärkningen är de dominerande och då framförallt den negativa förstärkningen.
Analysen visar att lärarnas väg till fostran av eleverna ofta handlar om att ge beröm eller att
korrigera ett beteende

Jag måste använda mig av piska och ros men mest ros för att kunna bygga
upp ett förtroende. (intervju 7)

När en lärare vill förstärka sin respons på en elevs uppförande använder sig studiens lärare av
belöningar och bestraffningar. Värderingsöverföring är den andra explicita kategorin där
lärarna i studien överför sina egna värderingar till eleverna utan diskussioner och resonemang.

Genom analysen av data framkommer att lärare också använder sig av implicit påverkan,
vägar till fostran som är av en outtalade genre. Denna påverkan sker genom det sociala
klimatet, arbetssättet och materiella miljön. Av studien framgår att det sociala klimatet är av
varierande slag där lärares betydelse inte ska underskattas. Det sociala klimatet bestäms av det
samspel som finns mellan lärare och elev och i denna studie är intresset inriktat på läraren.
Studien visar att lärarna fostrar genom att de på olika sätt visar sig engagerade i sina elever.
Det förekommer två olika typer av engagemang och dessa skiljer sig åt då det ena innebär ett
intimt förhållande mellan lärare och elev medan det vanligaste sättet grundar sig i ett
distanserat förhållande parterna emellan. Tilltro är en annan väg som läraren använder sig av
när de fostrar eleverna i klassrummet. Lärarna visar eleverna att de tror på elevens förmåga
och kapacitet och låter eleverna få vara delaktiga i sin egen utveckling. Lärarens auktoritet är
debatterad och lärarna i studien har varierade inställningar till hur denna används när de
fostrar eleverna. Det generella är att läraren använder sin auktoritet för att bestämma hur
arbetet ska se ut, göras och redovisas. Studien visar också att lärare i vissa fall använder sig av
kränkande handlingar för att fostra. Denna företeelse är troligen inte medveten från lärares
sida.

Lärarna i studien använder sig av varierande arbetssätt vilket tyder på att elever fostras på
olika sätt. Enligt mina intervjuer använder sig de flesta lärarna av diskussioner vilka oftast
handlar om det sociala samspelet. Att tänka kritiskt och reflektera över sig själv och sina
klasskamrater får jag erfara vid ett par tillfällen, det kan handla om både person och
prestation. Traditionell katederundervisning innebär att lärarna berättar om olika ämnen för
eleverna som sitter och lyssnar. När inte läraren berättar så är det vanligt att eleverna sitter
enskilt och arbetar med tilldelat eller egenvalt område och läraren går runt och hjälper
eleverna med det som är svårt. I vissa fall sitter läraren vid sin plats och eleverna får söka upp
läraren när de har svårigheter. Ibland förekommer även grupparbete och ibland i kombination
med egen forskning.

De klassrum som jag har besökt under studiens gång ser olika ut beroende på möblering.
Lärarna har ofta en tanke med sin placering av bänkar vilket tyder på en medveten fostran. Att
sitta i grupp vid höga bord är ett vanligt sätt att bli placerad i skolan. Att sitta vid en bänk
tillsammans med en kamrat är en annan typ av placering. Andra sätt att placera eleverna är
enskilt och i hästskoform.
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Diskussion

Teorigenerering och teoriverifiering
Teorigenerering är inte möjlig i ett arbete av denna omfattning men grounded theorymetoden
har varit ett stöd vid hantering av data. Studiens resultat bekräftar de teorier som refererade
källor angivit, teoriverifiering. Det gäller både tidigare empiriska projekt om hur lärare fostrar
och filosofiska teorier om hur lärare borde fostra. Detta resultat leder till att diskussionen blir
mer teoribekräftande än genererande. Det finns emellertid också fynd som framkommit enbart
genom analysen av empiriska data. Det gäller lärares sätt att fostra med utgångspunkt i
personliga värderingar och lärares medvetenhet respektive omedvetenhet när det gäller deras
vägar till fostran. Dessa upptäckter är studiens tillskott vad gäller lärares vägar till fostran och
kan därmed ses som en början till teorigenerering.

Syftet med fostran
Lärares vägar till fostran av eleverna i klassrummet är knutna till syftet med fostran, det som
många lärare i studien kallar för mål. Studien visar att lärare ofta relaterar till de syften/mål
som de har med sin fostran när de försöker att formulera de vägar som de är benägna att ta.
De syften som lärare har med sin fostran i dagens klassrum stämmer delvis överens med de
syften som de äldre källorna anger. Redan 40 e Kr var avsikten med fostran att eleverna skulle
fungera väl i en grupp samtidigt som de skulle bli goda individer. Joseph och Efrons (1993)
studie visar på liknande mål som lärarna i denna studie. Lpo 94 bekräftar de syften som
studiens lärare har liksom de syften som framkommer i litteratur från olika epoker.

Implicit fostran
Studien visar att den implicita påverkan som lärare har på eleverna i klassrummet vad gäller
fostran är av betydelse vilket stämmer överens med Jackson, Boostrom och Hansens (1993)
empiriska studie. De menar att lärares implicita påverkan vad gäller eleverna är av stor vikt
och att den är tolkningsbar när man befinner sig i klassrummet men att dess former är vaga
och något av en svårdefinierad karaktär. Det innebar svårigheter då de skulle tolka vad som
påverkade mest ur en strömmande implicit fostran samt när de skulle dra slutsatser mellan de
olika implicita vägarna.

Implicita vägar som denna studie har funnit tillhörande läraren som person är engagemang,
tilltro, auktoritet och kränkande handlingar. Dessa vägar har betydelse för implicit fostran av
elever i klassrummet. De skapar den sociala miljö av interaktion mellan lärare och elev. Dale
(1981) menar att den sociala miljön är viktig när det gäller fostran och han syftar på att det
ska råda ett ömsesidigt engagemang för varandra. Jackson, Boostrom och Hansen (1993) har i
sin studie gjort samma upptäckter som jag när det gäller lärares implicita påverkan. Den
sociala miljön är den som speglar det klimat som råder i klassrummet. Klimatet förändras
beroende på lärarens stil och aura men de menar att det är svårt att förklara skillnaderna. De
äldre verken är av samma mening, Mead ([1976]1995) skriver att det är i mötet med varandra
som vi finner oss själva. Dewey ([1916]1999) menar att den omgivande atmosfären och andan
är den som påverkar hur man uppför sig och agerar i olika situationer.

De olika arbetssätten som läraren använder sig av är av fostrande karaktär eftersom att dessa
gynnar olika slags handlande. Lärarna i studien använder sig av ett relativt stereotypt arbetsätt
då variationen är minimal. Det är endast en av lärarna i studien som använder sig av fler än tre
arbetssätt. Det enskilda arbetet och katederundervisningen är de dominerande arbetssätten
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medan diskussion och reflektion med inslag av verklighetsanknytning får ett litet utrymme.
Egen forskning förekommer vid ett tillfälle och då i form av ett grupparbete. Bland de syften
som lärare har med fostran i klassrummet är det vanligt förekommande bland lärarna i studien
att de vill att eleverna ska kunna sitta stilla, vara tysta och lyssna. Dessa syften är relativt
svåra att uppnå vid annat arbetssätt än vid katederundervisning och enskilt arbete vilket tyder
på att lärare inte vågar släppa kontrollen och ge elever chansen att öva sitt eget
ställningstagande och det egna ansvaret. Dewey ([1916]1999) menar att det undersökande
arbetssättet med diskussioner och kommunikation parterna emellan är det arbetssättet som är
att föredra för att eleverna ska utvecklas på bästa möjliga sätt. De gånger som lärarna i studien
nämner att de använder sig av diskussioner i klassrummet är det som respons på ett av elever
oönskat beteende. Detta handlande från lärares sida har även Jackson, Boostrom och Hansen
(1993) konstaterat i sin studien där lärare enbart använde diskussioner för att lyfta upp ett illa
beteende till ytan.

Medveten eller omedveten fostran?
Lärarnas implicita fostran innebär att de fostrar utan att uttala det direkt till eleverna vilket
leder till en för eleverna omedveten fostran. Eleverna är inte medvetna om att läraren påverkar
dem på implicita vägar och man kan ställa sig frågan om lärare själva är medvetna om sin
implicita fostran. Eftersom att dessa vägar under intervjuerna inte lyftes upp till ytan av
läraren kan det tolkas som att läraren inte är medveten om den stora påverkan som de
implicita vägarna har på eleverna. Denna omedvetenhet gäller vid vissa tillfällen då det ibland
tycks finnas en medvetenhet hos lärare när de påverkar eleverna implicit. I studien
framkommer dock att lärares medvetenhet/omedvetenhet om vägar till fostran varierar från
lärare till lärare. Hos de flesta lärarna tycks det finnas en medvetenhet när det gäller
engagemang och tilltro. Även auktoriteten är i vissa situationer medveten från lärares sida.
Medvetenheten från lärares sida visas av deras användning av implicita vägar i form av ett
knep att fostra eleverna utan elevernas medvetenhet, en slags manipulering. Som exempel kan
nämnas en lärare som uttrycker att hon använder det som ett knep att få eleverna engagerade
då eleverna ofta kopierar hennes/hans beteende. Att lärare använder sig av implicit fostran
som är av både medveten och omedveten karaktär kan ses som ett tillskott till forskning om
lärares fostran av elever. Jackson, Boostrom och Hansen (1993) har i sin studie upptäckt att
lärare använder sig av implicit fostran men de har inte diskuterat lärares medvetenhet
respektive omedvetenhet av dessa vägar. Enligt Dale (1981) måste eleverna vara medvetna
om de vägar och de syften som lärarna har med sin fostran för att kunna föras in och aktivt
delta i samhället och sin egen fostransprocess. Lärarna i studien uttalar också att de använder
tilltro som ett knep då det ger eleverna utrymme och en känsla av att själva klara av
situationer när läraren visar att han/hon litar på eleven.

Det är intressant att lärare använder sig av implicit fostran i klassrummet då eleverna på det
viset ställs utanför sin egen utveckling. Eleverna är omedvetna om vilka vägar läraren
använder sig av när han/hon fostrar vilket skulle kunna leda till bristfällig självinsikt.
Eleverna får inte möjlighet att öva på att ta egna ställningstaganden. Dewey ([1916]1999)
menar att det är viktigt att eleverna är medvetna om lärares påverkan när det gäller deras egna
utveckling. Dewey skriver vidare att när eleverna är delaktiga i sin egen process till fostrade
demokratiska medborgare blir resultatet bättre. Det är viktigt att eleverna själva får prova, ta
ställning och vara engagerade. Fostran lyckas inte om eleverna inte har ett egenintresse vad
gäller att lära sig hur man uppför sig. Resonemanget kan appliceras på studiens resultat och
lärarna skulle troligtvis vinna på att explicitgöra delar av den implicita fostran. Om lärarna lät
eleverna bli medvetna om att det var viktigt att lärarna och eleverna hade ett ömsesidigt
förhållande där de engagerade sig i varandra så skulle eleverna ha fått medverka och
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experimentera med sitt sätt att vara med vägledning från de vuxna i omgivningen. Detta skulle
i sin tur leda till en större medvetenhet mellan parterna där diskussioner skulle bli en naturlig
del av vardagen. Istället för denna process där eleverna blir medvetna om varför de ska vara
på ett visst sätt kopieras beteende utan eftertanke vilket är ett sätt som Dewey ([1916]1999)
ställer sig mot då han anser att det kan liknas vid att dresseras som ett djur.

En anledning till att den medvetna implicta fostran inte explicitgörs kan vara att lärare
behåller en slags maktposition när de kan använda sig av knep för att få eleverna dit de vill.
Att använda sig av genomtänkta knep för att få eleverna att agera som lärare önskar visar på
en rädsla för att tappa kontrollen över eleverna. Det kan tänkas ligga i vår tradition att man
inte ska blottlägga hela sitt koncept utan alltid behålla en del som i en final kan ha en
avgörande betydelse. Med det antas att det råder en maktkamp mellan lärare och elever vilket
stöds av den implicta påverkan som i studien kallas för auktoritet.

Auktoritet och kränkande handling
Lärarna i studien är mycket måna om att behålla sin auktoritet i klassrummet och de likställer
det med att vara ledare. Läraren har den beslutande rollen i alla processer och läraren visar
tydligt att det är han/hon som bestämmer. Steinberg (1980) skriver att det är viktigt att läraren
är en auktoritet och han menar att lärare inte ska vara rädda för att visa den. Steinbergs
uttalande om att lärare drar sig för att vara en auktoritet stämmer inte överens med lärarna i
studien som tydligt visar sin auktoritet gentemot eleverna. Kroppsspråket som Buber (1953)
kallar för den andra halvans pedagogik är vanligt i dessa sammanhang vilket kan tyda på att
lärare inte alltid är medvetna om att de visar sin auktoritet gentemot eleverna och därmed
använder den i sin fostran av elever. Det finns undantag där lärare påvisar att medvetenheten
är tydlig, en lärare menar att det är viktigt att eleverna lär sig att de ska anpassa sig efter
vuxenvärlden. Dewey ([1916]1999) skriver om lärarens maktposition gentemot eleverna och
han menar att det är viktigt att läraren är medveten om den hierarki som råder. Dewey skriver
vidare att det som kan överbrygga maktpositionen är när man som lärare kommunicerar med
eleverna för att ta del av vad eleverna känner och tycker. När lärare inte inser den hierarki
som råder i klassrummet finns risk för kränkande handlingar. Dessa förefaller omedvetna
vilket kan tyckas bra då läraren inte medvetet försöker att behandla eleven illa, samtidigt kan
effekterna bli värre när läraren inte agerar medvetet. Lärarna i studien använder sig av
kränkande handlingar i de situationer där deras maktposition på något sätt är i fara eller då
läraren befinner sig i en pressad situation. Granström (1998) skriver att lärare ofta agerar
kränkande mot elever när de själva känner sig utsatta.

Fostran med grund i personliga värderingar
Studien visar att lärare fostrar med utgångspunkt i egna värderingar vilket kan ses som ett
tillskott till forskning om lärares fostran av elever. Lärarna använder sin egen personlighet när
de fostrar eleverna i klassrummet både vad gäller den implicita fostran och den explicita
fostran. Lärare använder sig av fostran som är personligt knuten, det råder stor variation
mellan de olika lärarnas vägar till fostran. Det som tyder på att fostran är personligt färgad är
att samma lärare fostrar på samma sätt oavsett elever och klassrum. När lärare hänvisar till
vad som styr dem i sin fostran är det den egna bakgrunden och de personliga värderingarna
vilket tyder på att lärare är personliga i sin roll som fostrare i klassrummet.

Lärare använder sig av värderingsöverföring som grundar sig i deras egna personliga
värderingar. Det är en explicit väg till fostran där läraren säger till eleverna hur de ska tycka
och tänka om olika fenomen utan möjlighet till reflektion. Även vid andra vägar till fostran
som lärarna i studien använder sig av finns lärares personliga värderingar som en grund.
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Exempelvis kan nämnas negativ och positiv förstärkning som grundar sig i de enskilda
lärarnas värderingar med undantag för de regler som gäller i samhället och i skolan. När det
gäller de implicita vägarna är dessa personligt knutna då dessa vägar är bundna till lärares
person.

Att uttala egna värderingar
Lärarna i studien explicitgör inte sina värderingar mer än i två fall, värderingsöverföring och
negativ och positiv förstärkning. I dessa fall uttalar läraren vad som han/hon anser vara rätt
respektive fel. Det råder inga diskussioner om lärares värderingar vilket tyder på att läraren
endast visar sin egen ståndpunkt utan att väga den mot andra åsikter och tankar. De implicita
vägarna är outtalade men även dessa är grundade på personliga värderingar vilket ger en
färgad påverkan på eleverna.

Lpo 94 skriver att det är viktigt att läraren tar ställning och uttalar sina värderingar men dessa
ska finnas inom ramen för värdegrunden. De flesta refererade källorna i studien är av samma
mening där de anser att det är viktigt att läraren talar om sin ståndpunkt och visar på sitt
ställningstagande. Det finns ett undantag och det är Buber (1953) som anser att läraren ska
vara försiktig i sitt uttalande då det är viktigt att man som lärare är medveten om att man har
en position som innebär stor påverkan. Berg (1999) skriver att om man inte visar sin
ståndpunkt finns risken att allt verkar lika giltigt och därmed riskerar att bli likgiltigt inför
eleverna. Dewey ([1916]1999) skriver att det är mycket viktigt att lärarna visar sin ståndpunkt
men alltid med en motivering. Joseph och Efron (1993) har i sin empiriska studie funnit att
lärare är av olika åsikt när det gäller att uttala sina egna värderingar inför eleverna. Några av
deras intervjuade lärare anser att det inte är lämpligt att man som lärare visar sin ståndpunkt
medan några lärare alltid tar ställning öppet inför eleverna. Joseph och Efron (1993) är i sin
diskussion negativt inställda till den lärare som aldrig visar sin ståndpunkt då de menar att
lärarens åsikter alltid lyser igenom, det är bättre att explicitgöra dessa så att eleverna får
möjlighet till självständig reflektion.

Granström (1998) och även Dale (1981) bekräftar mina upptäckter i klassrummet då båda
menar att lärare har en tendens till att bli personliga och se sitt yrke som ett personligt projekt.
Granström (1998) menar att lärares personliga engagemang i sitt yrke kan leda till ohälsa då
lärare ofta tar illa vid sig när elever inte agerar som väntat gentemot henne/honom. Studien
visar på flera exempel på just detta fenomenet där läraren ser elevernas arbete som ett svar på
hennes/hans egen person. Uttryck som ”vad glad jag blir när du gör så där” visar på att
eleven ska arbeta för att lärare ska bli glad. Granström (1998) ger förslag som skulle få lärare
att utveckla sin professionella yrkesidentitet och han menar att ett samtalsforum skulle öppna
vägar för sådan utveckling. Dale (1981) skriver att det är viktigt att läraren har distans till
eleverna och inte är beroende av att de ger feedback och uppmuntran till läraren, att läraren
inte får känna sig misslyckad bara för att en elev beter sig illa.

Eftersom lärare har olika personlighet och varierande personliga värderingar kan det tolkas
som att elever blir fostrade på ett mycket varierat sätt. I ett klassrum ger läraren en viss
respons på ett beteende medan det i ett annat klassrum får helt andra konsekvenser. Jackson,
Boostrom och Hansen (1993) skriver att eleverna lätt lär sig de olika lärarnas krav men har
även upptäckt att eleverna har svårt att leva upp till dessa vilket ofta gör att eleverna verkar
förvirrade. Dessa krav på uppförande och prestationer skulle kunna tolkas som uttryck för
personlighet och personliga värderingar. Tillspetsat kan sägas att elever med vissa svårigheter
beter sig olika beroende på vilken lärare de har men läraren beter sig på samma sätt oavsett
vilka elever som finns i klassrummet. Exempel på inflexibilitet i denna studie är när lärare vid
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två tillfällen har samma respons och krav trots att det är olika elever som finns i klassrummet.
Flexibilitet anses enligt Granströms (1998) studie vara en av de egenskaper som lärare anser
tyda på lärarskicklighet. Jag tror som Granström (1998) att det krävs ett forum där lärare får
utbyta tankar och idéer vad gäller klassrumssituationen. Det verkar angeläget att lärarna får
möjlighet att kompetensutveckla sig vad gäller ledarrollen och interaktionen mellan lärare och
elev. Som Granström (1998) skriver blir det bara besvärligt för lärarna att bemöta eleverna när
de inte har redskap för det. Vi måste ge lärarna redskap för att agera professionellt i
klassrummet och Lpo 94 är inte tillräcklig som vägvisare vilket studien visar då det bara är en
av studiens lärare som nämner den som grund till sin fostran i klassrummet.

Negativ förstärkning
Den negativa förstärkningen har stor betydelse i klassrummets fostran. Lärare använder sig av
ett väl utvecklat system vad gäller att korrigera elevers arbete och sätt att vara. Jackson,
Boostrom och Hansen (1993) skriver att regelsystemet är väl utvecklat i alla klassrum och
dessa styr undervisningen på så sätt att vid fel beteende eller vid ett dåligt arbete kommenterar
läraren detta direkt i syfte att eleven ska ändra sitt beteende eller arbete. Studiens lärare
använder vägar till fostran som liknar Dales (1981) teori om att fostran handlar om ett regel-
straff-belöningssystem. Intressant är att se hur lärares korrigeringar i studien stämmer överens
med både de nutida och äldre refererade verken. Russell (1933) och Locke (1862) uttalar sig
vad gäller negativ förstärkning och deras vägar stämmer relativt väl överens med studiens
lärare vad gäller regelsystem. Lärarna i studien använde sig inte av en exemplifierad
instruktion som Dewey ([1916]1999) förespråkar. Dewey skriver vidare att regler ska finnas
som vägledning men exempel har större funktion och en medveten instruktion är den bästa
vägen till att få en elev fostrad. Regler sätts upp för att följas och om de inte följs av eleverna
delas bestraffningar ut. Bestraffningarna skiljer sig vid en jämförelse mellan de äldre verken
och lärarna i studien då aga är förbjudet i dagens samhälle vilket innebär att dagens
bestraffning utgörs av psykologiska straff. Lärarna i studien använder sig av varierade
bestraffningar vilket kan tolkas som att lärare personliga värderingar styr vad som avses vara
ett straff.

Eftersom lärares personliga värderingar tar stor plats kan det verka förvirrande för eleverna. I
de skolor som jag besökt har eleverna olika lärare under skoldagen vilket kan leda till
osäkerhet bland elever när det gäller vad som får göras respektive vad som inte får göras.
Risken för osäkerhet uppstår då lärare har personliga krav och regler i klassrummet vilket
innebär att för en elev med fyra olika lärare kan det finnas fyra olika uppsättningar av regler
som ska följas och då gäller det att leva upp till de olika kraven vid rätt tidpunkt. Ett
handlande som kan ge positiv förstärkning hos en lärare ger negativ förstärkning hos en annan
lärare vilket leder till att det saknas regelbundenhet i den fostran som eleverna tillägnar sig.
Eleverna riskerar därmed att få en skev uppfattning om den gemensamma värdegrunden då
det verkar som att det varierar från individ till individ vad som är acceptabelt. Jackson,
Boostrom och Hansen (1993) har gjort samma upptäckt då lärare i de amerikanska skolorna
använder sig av för dem personliga regler. De regler som är av personlig karaktär i denna
studie är de regler som gäller för klassrummet. Dessa regler finns i två olika varianter där den
personliga disciplinen gäller hur eleverna ska vara och agera medan arbetsordningen gäller
hur eleverna ska arbeta.

Denna studie visar även på att det finns gemensamma regler för hur eleverna ska vara, regler
som gäller för hela skolor och för hela samhället. Samhällets regler är de som i vardagligt tal
kallas för lagar och dessa ifrågasätts aldrig av varken lärare eller elever. Regler som gäller för
de enskilda skolorna ifrågasätts däremot ofta av både lärare och elever, dessutom är de få till
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antalet. Skolans regler uppfylls inte alltid av alla lärare vilket leder till problem för de lärare
som är principfasta. På en skola förekommer det exempelvis keps i ett klassrum medan det i
det andra är förbjudet, enligt lärares utsago är det dock gemensamt beslutat att elever inte ska
ha keps på lektionerna vilket tyder på att läraren som accepterar kepsen inte uppfyller skolans
krav. Det tyder på att lärare är obenägna att ta till sig information och regler som inte stämmer
överens med deras egna värderingar och tankar, det gäller att det finns motiveringar till de
regler som finns så att alla parter är införstådda med varför regeln finns och vad det ska leda
till.

Normer som är av vikt i klassrummets fostran finns som oskrivna lagar i samhället. Dessa
normer förekommer i liknande skepnader i de flesta klassrummen vilket tyder på att dessa är
av en allmän karaktär, exempelvis att man inte ska ljuga och att man inte ska vara elak mot
varandra. Lärares personliga värderingar får en mindre roll och oavsett vilket klassrum man
befinner dig i används liknande normer som grund i de korrigeringar som görs.

Positiv förstärkning
Den positiva förstärkningen spelar en mindre roll i jämförelse med den negativa
förstärkningen men lärarna i studien använder sig av två olika sätt att stärka eleverna genom
beröm. Lärare ger positiv förstärkning när eleverna gör något bra eller om de agerar på ett
enligt läraren positivt sätt. Det är olika beteenden och prestationer som belönas vilket tyder på
att lärares personliga värderingar avgör vad som krävs för att få en positiv förstärkning. Den
positiva förstärkningen fungerar på så sätt att eleverna skiner upp när de får beröm och många
kamrater försöker att kopiera den berömda elevens beteende eller prestation. Att inte den
positiva förstärkningen får stort utrymme i skolan stämmer överens med litteraturens
resonemang vad gäller olika förstärkningar. Det är bara Jackson, Boostrom och Hansen
(1993) som i sin studie nämner att lärare använder sig av beröm i sin fostran av elever.

Sammanfattning
Många av de vägar som lärare använder sig av finns representerat i den refererade litteraturen.
Studien visar att de vägar som dessa lärare använder sig av stämmer väl överens med de
teorier som filosofer och pedagoger har om lärares sätt  att fostra elever. De tidigare empiriska
studierna om lärares sätt att fostra har påvisat liknande resultat som denna studie. De fynd
som ändå kan anas i studien är att lärare är mycket personliga i sin fostran av elever och att
vissa av deras vägar tycks vara av en omedveten karaktär. Dessutom är det värt att notera
lärares traditionella vägar till fostran då de använder sig av negativ förstärkning som stämmer
väl överens med de vägar som föreslogs redan 40 e Kr. Studien bekräftar tidigare gjord empiri
då det gäller lärares implicita vägar till fostran. Det är intressant att se hur mycket av den
fostran som sker i klassrummet är implicit och därmed outtalat för eleverna.

Fortsatt forskning
Det har varit roligt, intressant och givande att studera lärares vägar till fostran av elever i
klassrummet. Resultatet har både förvånat mig och bekräftat mina förutfattade meningar om
hur lärare fostrar. Det är spännande att se hur fostran varierar i de olika klassrummen
beroende på att läraren har olika personlighet. Syftet med fostran i skolan är allmänt skrivet i
Lpo 94 och lärarna verkar ha gjort dessa syften till sina egna. När det gäller vägarna är dessa
överlämnade till lärarna själva vilket ger en stor variation i den konkreta fostran av elever.
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Fascinerande är att lärare utvecklar sitt yrke som ett personligt projekt där deras egna
värderingar styr den fostran som eleverna tillägnar sig. Detta skulle innebära att elever inom
den svenska skolan har olika erfarenheter av hur lärare fostrar. Det vore intressant att få ta del
av hur eleverna uppfattar lärarnas fostran i klassrummet.

Studiens resultat om lärares medvetna respektive omedvetna fostran har väckt ytterligare
intresse för hur medveten man som lärare är när man fostrar eleverna. Har lärarna insikt i sitt
eget arbete och hur arbetar man med denna kompetensutveckling på skolorna?

 En större studie om lärares vägar till fostran skulle kunna bidra till en generalisering av hur
lärare fostrar i svenska klassrum vilket skulle vara av intresse för hela Sverige då det ofta
debatteras kring skolans roll vad gäller fostran.

Jag hoppas att jag själv får möjlighet att i framtiden bidra till intressant forskning inom detta
empiriskt tämligen outforskade, område.
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur ser du på din roll som fostrare i klassrummet?

2. Vad styr dig i din fostran?

3. Hur vill du att eleverna ska vara/vilka mål har du med din fostran i klassrummet?

4. Hur gör du för att uppnå dessa mål?


