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I föreliggande uppsats genomförs en empirisk studie med målet att dels undersöka hur lärare uppfattar sin
roll som fostrare, dels att studera vilka etiska ställningstaganden som kan förknippas med den fostran som
utövas.
Tidigare forskning visar att klassrumssituationen i högsta grad kan betecknas som moraliskt komplex samt
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fostran. Det är därför viktigt att undersöka hur lärarna själva upplever sin situation.
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intervjuguide. Därefter genomförs en kvalitativ analys av data.
Resultaten visar att det ofta ligger etiska värden till grund för hur de lärare som deltar i undersökningen
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skolans systemnormer. Därefter behandlas lärarnas tankar kring rollen som fostrare samt vilka problem
denna kan medföra.
Avslutningsvis följer en diskussion där det lyfts fram att det råder konsensus om de fostransmål som vilar på
etisk grund, vilket kan bero på att just dessa mål i stor utsträckning bygger på en gemensam värdegrund.
Lärarna visar upprepade gånger prov på att omsorgen om eleverna anses som så viktig att den kan betraktas
som en princip som alla lärare vill stödja. Trots detta medför de faktiska omständigheterna, samt andra
konkurrerande normer, svårigheter för lärarna att konsekvent följa en sådan princip.
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1 Inledning

När jag som lärarstuderande är ute på praktik slås jag av det sätt på vilket vissa lärare
särbehandlar de informella ledarna i elevgrupperna. Det händer att handledare behandlar
ledarna på ett mycket eftergivet sätt, trots att dessa elever ofta sätter sig över de
klassrumsregler som man satt upp i klassen. Detta förhållande kan antas komma sig av att
lärarna är medvetna om att det är svårt att engagera eleverna i undervisningen om man inte
har de informella ledarna med sig. Man bör dock beakta vad detta förfaringssätt kan leda till i
ett längre perspektiv om elever socialiseras till att acceptera en sådan ordning. Första tanken i
en som ovan beskriven situation är att lärarkandidaten helt enkelt råkat på några mindre
medvetna lärare, då inte alla uppträder på samma sätt, men genom boken Forskning om liv
och arbete i svenska klassrum – en översikt (Granström & Einarsson 1995) görs det klart att
det inte rör sig om några engångsföreteelser.
   En av undersökningarna som presenteras i boken slår fast att dominanta elever ges större
frihet i klassrummet än vad övriga elever ges rätt till. De ledande eleverna kan ignorera eller
till och med avge negativa omdömen om klasskamraterna utan att själva riskera att utsättas för
samma behandling. Denna särbehandling ger naturligtvis ledarna bekräftelse på deras
ledarskap och förtryckande attityd, samtidigt som de övriga eleverna lär sig att underkasta sig.
Att eleverna stillatigande accepterar förhållandet kan man kanske förstå, men att lärarna gör
det samma är anmärkningsvärt. Lärarna är enligt undersökningen varken medvetna om den
sociala inlärning som pågår mitt framför deras ögon eller om den roll de själva har i skeendet.
   Det kan uppfattas som skrämmande att lärare så aningslöst bidrar till att befästa ett
destruktivt beteende. En eventuell internalisering av sådana samspelsregler bidrar knappast till
den jämlika socialisation som skolan är satt att genomföra. Frågor som inställer sig är varför
lärarna är så omedvetna om sin egen roll i denna process och varför de inte istället försöker
bekräfta ledarnas, och andra elevers, mer önskvärda beteenden? Hur ser de egentligen på sin
roll som fostrare?
   Det finns ingen anledning att betvivla lärares avsikt att ge sina elever en god moralisk
fostran, men en fråga som väcks är om lärare över huvud taget gör några etiskas
ställningstaganden i samband med sin fostran av elever. Att döma av Granströms och
Einarssons (1995) forskningsöversikt verkar det inte självklart att detta sker. Etiska aspekter
på undervisning och fostran är inte heller något man lägger någon större vikt vid på
lärarutbildningen. Där poängteras istället de metoder den blivande läraren skall undervisa
efter. Det är mest frågan om hur lärare skall undervisa och inte så mycket om varför de bör
förhålla sig till eleverna på ett visst sätt, vilket kanske delvis kan förklara de brister lärarna
uppvisar i Granströms och Einarssons (1995) forskningsöversikt. Problemet med detta är att
lärare kan förledas att tro att om de bara följer vissa metoder kommer de automatiskt att
lyckas i sin undervisning. Det är därför viktigt att vänja sig vid att se de konflikter som kan,
och som kommer att, uppträda i undervisningssituationen, vilket underlättas om man redan
som lärarstuderande får träning i att reflektera över etiska aspekter på undervisningen. Då bör
chansen att lyckas med elevernas fostran vara större och risken för att begå allvarligare
misstag bör reduceras. Om man, som exempelvis Thomas Englund (1993), anser att
undervisning och utbildning är en form av institutionaliserad socialisation bör man rimligtvis
ansluta sig till kravet på att gemensamma läraretiska regler skall utvecklas. Hur kan lärare
annars tillåtas ansvara för det uppväxande släktets socialisation?
   Ett angeläget forskningsområde är därför att studera hur lärare tänker kring sin fostran av
elever och om några etiska ställningstaganden kan förknippas med denna fostran. Detta
behandlas i föreliggande undersökning.



4

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur lärare uppfattar sin fostrande roll, dels att
studera vilka etiska ställningstaganden som kan förknippas med den fostran som utövas.
   Det kan exempelvis antas att det mångkulturella samhället ger upphov till osäkerhet om
vems normsystem som skall gälla och därmed borde även frågan om vad denna fostran skall
innehålla väckas. Det är även värt att fundera över om lärares fostran leder till det de säger sig
vilja fostra till. Reflekterar lärare över detta?
   Det är många tankar väcks, men i denna uppsats söks framför allt svar på fyra frågor:

- Ligger det några etiska ställningstaganden  till grund när lärare korrigerar, eller alternativt,
uppmuntrar elevers beteende?

- Agerar lärare på ett likartat sätt i likartade situationer, eller fostras eleverna att omfatta
olika normer beroende på vilken lärare de har?

- Vad uppfattar lärare som problematiskt med sina fostrande uppgifter?
- När anser de sig ha lyckats med dessa uppgifter?

Förhoppningen är att dessa frågor skall bidra något till att öka kunskapen om ett område som
tidigare studerats i mycket liten omfattning.

2 Bakgrund

Som tidigare nämnts finns det mycket sparsam forskning att tillgå. I synnerhet om sökandet
gäller empirisk forskning som berör etik och fostran. Två studier refereras här. Den första är
den som presenteras i The Moral Life of Schools (1993) och som är utförd av Jackson,
Boostrom och Hansen och den andra är Colneruds avhandling Etik och praktik i läraryrket
(1995). Colneruds studie är den som kan sägas ha störst relevans för föreliggande
undersökning genom att den utförd i Sverige. Det finns dock inte någon studie som enbart
behandlar relationen mellan etik och fostran, varför litteraturen måste sökas inom olika
områden.

2.1 Litteratur som berör området

2.1.1 En studie av lärares yrkesetiska konflikter

Colnerud (1995) undersöker i sin studie vilka etiska konflikter lärare varseblir och möter i sitt
arbete. Hon frågar sig vad som karaktäriserar dessa konflikter, samt hur lärare ställer sig till
de etiska konflikter de upplever.
  Tre delstudier ligger till grund för de resultat som framförs i avhandlingen. De två första
studierna grundar sig på skriftliga svar från både erfarna grundskollärare och från
lärarkandidater, där dessa ger exempel på situationer (critical incidents) där det är svårt att
veta vad som är rätt eller fel att göra ur etisk eller moralisk synvinkel gentemot elev, förälder
eller kollega. Den tredje studien baserar sig på muntliga intervjuer om hur lärare ställer sig till
typiska fall av etiska konflikter. Fallen utgörs i denna studie av etiska konfliktsituationer som
framkommit under den första delstudien.
   Vanligast förekommande normkonflikter visar sig de vara som på något sätt gäller att
skydda eleven mot skada av något slag. Denna norm kan stå i konflikt med andra etiska
normer, yrkesinterna normer, ämnesinterna normer, systemnormer, sociala normer och ego-
skyddande normer.
   Colnerud finner ingen yrkesetisk praxis som kan upphöjas till princip, utan lärarna varierar
mellan helt oförenliga handlingsalterativ inför samma konfliktsituation. Argumenten för de
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olika lösningsalternativen, samt vad som av lärarna anses vara etiska konflikter, varierar.
Dessa resultat är av intresse som jämförelse med de fenomen som studeras i denna
undersökning.
   I Etik och praktik i läraryrket (Colnerud 1995) tydliggörs att det förekommer vissa
yrkesspecifika villkor som ger upphov till konflikter. Elever och lärare möts exempelvis i
grupp, något som medför särskilda problem. Lärare har dessutom en institutionaliserad närhet
till elever, sociala normer om kollegial lojalitet att ta hänsyn till samt är ansvariga för eleverna
både i nuet och i framtiden. Till detta skall läggas att lärare sorterar, värderar och socialiserar.
   Den socialiserande uppgiften är en viktig del av i lärarens uppdrag. En stor del av
skolarbetet syftar, som Colnerud påpekar, till att bibringa eleverna vissa normer som är
önskvärda i samhället. Normkonflikter som lärare varseblir när det gäller fostran är när denna
yrkesinterna norm står i konflikt med att undvika skada, respektera integritet och respektera
elevens rätt till självbestämmande. Författaren säger också att den ökande relativismen och
pluralismen i dagens samhälle bidrar till en viss förvirring om vilka normer läraren bör
överföra till eleverna.

2.1.2 En studie av lärares moraliska påverkan av elever

I The Moral Life of schools (1993) studerar också Jackson, Boostrom och Hansen hur lärare
moraliskt påverkar sina elever. Boken är resultatet av två och ett halvt års klassrumsstudier.
Författarna finner att skolorna och dess lärare både utövar en medveten och omedveten
fostran. Alla skolor som igår i studien önskar utöva moralisk påverkan på sina elever. De
uttalade strävandena visar sig bland annat bestå i särskild undervisning i moral och etik,
antingen som eget ämne eller som del i andra ämnen. Andra former av mer medveten
moralisk påverkan är olika ceremonier där man firar elever som åstadkommit något speciellt,
skyltar och anslagstavlor där meddelanden av moralisk natur förekommer samt spontana
avbrott i klassrumsarbetet där man tar upp moraliska frågor på grund av att någon bryter mot
en regel eller en norm.
   Det inflytande lärare faktiskt har på sina elever visar sig vara betydligt större än de uttalade
målen för elevernas fostran. Författarna finner även moralisk innebörd hos vissa föremål och
vardagliga händelser. Här poängterar de särskilt vikten av de små återkommande händelserna.
Påverkan av dessa händelser är stark då de ständigt upprepas och man får enligt Jackson,
Boostrom och Hansen inte avfärda dem som enstaka händelser.
  Trots att lärarna som ingår i undersökningen är erkänt duktiga lärare visar de sig göra
misstag som tyder på att de är omedvetna om den moraliska inverkan detta har på eleverna.
Författarna drar slutsatsen att detta beror på att klassrumssituationen är moraliskt komplex. De
säger till och med att det är omöjligt att inte förbise något hela tiden.
   Jackson, Boostrom och Hansen är intresserade av att se hur den moral, eller omoral, som
förekommer i klassrum ser ut och inte av att tala om hur lärare bör agera. De kommer också
fram till att det finns alla möjliga sorters moraliska signaler att beakta, bara man är beredd att
se dem.
   I The Moral Life of Schools (1993) visar författarna att elever lär sig följa regler utan att
ifrågasätta reglernas berättigande. Detta kan ses som motstridigt mot att fostra till
demokratiskt tänkande, vilket är ett mål i alla demokratiska samhällen.

2.1.3 Ett socialpedagogiskt bidrag rörande fostran

För att finna litteratur som tydligt inriktar sig på frågor om fostran får man vända sig till den
socialpedagogiska litteraturen. Där finner man bland annat boken Vad är uppfostran? (1981)
av Dale. I boken skiljer Dale på uppfostran, vilket han definierar som social integration samt
utveckling av elevers rationalitet, och på socialisation, vilket definieras som den process som
reproducerar individerna i samhällets livsformer. Författares centrala idé är att den
socialisation som sker i dagens samhälle inte är någon ändamålsenlig fostran, då barn
socialiseras till att omfatta värden som inte är önskvärda ur uppfostringssynpunkt. Exempel på
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detta är, enligt författaren, den likgiltighet inför gemenskapen som den så kallade marknaden
predikar, något som leder till att de sinnliga och konkreta banden mellan människor upplöses.
Dales kallar detta förhållande för ”socialisation som patologisk uppfostran” (Dale 1981 s. 41)
   Med frågeställningarna i denna uppsats som utgångspunkt, är Dales viktigaste bidrag att han
poängterar att grunden för all uppfostran är att man är övertygad om ”att och hur man skall
och inte skall göra det ena eller det andra” (Dale 1981 s. 154). Författaren påpekar att man
annars meta-kommunicerar till eleverna att de har rätt att tvivla på lärarnas moraliska rätt att
handla som de gör. I ljuset av detta bör man begrunda att Colnerud (1995) i sin studie finner
att lärare ofta tvivlar på vad som är rätt att göra i olika konfliktsituationer. Dale fortsätter
sedan med att beskriva de i samhället ökande normmotsättningarna, vilka försvagar
säkerheten i uppfostran. Detta är tankar som även Colnerud (1995) framför i sin avhandling,
men till skillnad från henne behandlar inte Dale frågan om läraretik.

2.1.4 Studier av läraryrkets moraliska dimensioner

Läraretik behandlas dock i boken The Moral Dimensions of teaching (1991), där de tre
redaktörerna Goodlad, Soder och Sirotnik har samlat tio olika författares infallsvinklar på
denna fråga. Bokens redaktörer startade 1985 Center for Educational Renewal vid University
of Washington, med målet att förnya både skolor och lärarhögskolor. Forskningen vid centret,
som ligger till grund för The Moral Dimensions of Teaching, baserar sig på studier av
lärarutbildningar och undersökningar utförda i skolor på lika nivåer.
   Redaktörerna argumenterar i boken för hur man i ett slag kan lösa problemet med att både ta
hänsyn till individens intressen och samhällets intressen. Problemet kan enligt dem lösas
genom att låta samspelet mellan dessa båda intressen grundas på moraliska grundprinciper.
Sirotnik går i sin del av boken så långt att han säger: ”the issue cut to the deepest layers of
what it means to be human, what it means to be with other humans, and what rights and
responsibilities would seem to follow” (Goodlad, Soder & Sirotnik 1991 s. 296). Författarna
argumenterar för att en samling moraliska förpliktelser skall utformas. Dessa förpliktelser
måste enligt författarna motsvara alla enskilda individers intressen och därmed även ligga i
samhällets intresse. Ett etiskt regelsystem är även nödvändigt på grund av att undervisning till
sin natur är en moralisk strävan, så till vida att det är en medveten strävan efter att eleverna
skall omfatta demokratiska värderingar.
   Sirotnik kommer fram till att undervisning, som syftar till demokratisk fostran, består av
fem kategorier, eller ”etiska rötter” (Goodlad, Soder & Sirotnik 1991 s. 309). Dessa kategorier
är (1) ifrågasättande, (2) kunskap, (3) kompetens, (4) omsorg samt (5) frihet, välbefinnande
och social rättvisa. De etiska rötterna måste ligga till grund för lärarnas fostran av eleverna då,
som även Fenstermacher (1991) poängterar, lärares agerande är av moralisk betydelse i alla
situationer. Läraren är en förebild när det gäller företeelser som till exempel ärlighet,
medkänsla och tolerans. Fenstermacher jämför därför lärare, utan en moralisk avsikt med sin
undervisning, med en läkare som inte har någon som helst aning om vad han har för syfte med
behandlingen av en  patient.
   Författarna ställer sig frågan vad skolan bör socialisera till och kommer till slutsatsen att det
inte är till hur det i verkligen är i samhället, utan till hur det borde vara i ett rättvist samhälle.
Denna form av fostran kallar Sirotnik för ”critical socialization”  och detta är den logiska
följden av de etiska rötter han tycker sig ha funnit.
   Sammanfattningsvis kan konstateras att den refererade litteraturen beskriver
klassrumssituationen som moraliskt komplex, vilket leder till att läraren omöjligen kan undgå
att förbise någonting hela tiden (Jackson, Boostrom & Hansen 1993). Därtill påpekas att
lärarnas säkerhet vid fostran påverkar utfallet av densamma, på så vis att ju större säkerheten
är, desto mer lyckad blir fostran (Dale 1981). Det visar sig dock att lärare ibland känner sig
osäkra på om de gör rätt eller fel i olika konfliktsituationer och att de dessutom varierar
mellan oförenliga handlingsalternativ inför samma situation (Colnerud 1995). Detta  kan
jämföras med Goodlads, Soders och Sirotniks (1991) betonande av lärares uppdrag att
genomföra en jämlik och demokratisk socialisation som vilar på en gemensam etisk grundval.
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Den bild som tecknas genom den nämnda litteraturen visar därmed på en relativt stor skillnad
mellan vad som är önskvärt och vad som faktiskt sker vid fostran.

3 Metod

Då det område som denna uppsats behandlar är tämligen outforskat har en  teorigenererande
kvalitativ metod använts. Till grund för detta arbetssätt ligger boken Från upptäckt till
presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund (Starrin m fl 1991).
Boken består av en teoretisk del, en praktisk del och en exempelsamling. I den förstnämnda
delen behandlas skillnaden mellan det som författarna kallar ”upptäcktens väg” och ”bevisets
väg” (Starrin m fl 1991, s. 21). Upptäcktens väg, som valts i denna uppsats, utmärks, enligt
författarna, av öppna frågor, spårhundsbegrepp, det vill säga begrepp som är mycket öppna
till sin karaktär, samt av improvisation, känsla och idérikedom. Studiens syfte är uppnått när
en hypotes eller en teori kan formuleras. Bevisets väg, som dock inte beträds i denna uppsats,
utmärks istället av att man utgår från hypoteser, operationella begrepp och över huvud taget
har ett mer regelstyrt beteende. Slutmålet för denna resa är ett förkastande eller accepterande
av hypotesen. I bokens andra del beskrivs de procedurer som man kan följa när man
formulerar sina teorier. Den avslutande exempelsamlingen bjuder på fyra olika exempel på
teorigenererande arbeten.

3.1 Urval

Intervjugruppen består av fyra kvinnor och fyra män. Hälften av informanterna undervisar
elever från år 4-6, medan de andra undervisar elever från år 7-9. Däremot är det endast en av
informanterna som undervisar i ett mer praktiskt inriktat ämne, i detta fall hemkunskap. Fyra
rektorer kontaktades ombads tillfråga två erfarna 4-9-lärare vardera om dessa var intresserade
av att delta i en intervju. Därtill ombads rektorerna tillfråga lärare med olika ämnesinriktning.
Allt detta för att intervjupersonerna skulle uppvisa så få ämnesinterna normer som möjligt.
Intervjupersonerna kommer från skolor i Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks kommuner.

3.2 Datainsamling

I denna uppsats ingår åtta intervjuer, vilket snart ledde till att det uppstod en mättnad i data,
det vill  säga att intervjupersonerna i stort sade samma saker och gjorde likartade reflektioner.
Att så sker är att betrakta som ett tecken på att tillräckligt med intervjuer har genomförts,
varför inga fler intervjuer har genomförts (Starrin m fl 1991).
   Intervjuerna är halvstrukturerade, vilket innebär att informanterna associerar fritt utifrån de
huvudfrågor som finns i intervjuguiden. Följdfrågorna kan se ut som i intervjuguiden, men de
kan också se annorlunda ut beroende på vad infomanten väljer att fokusera.
   En intervjuguide bestående av fyra huvudfrågor och ett antal delfrågor utformades (se bilaga
1). Det tillkom under intervjuerna även vissa individuella följdfrågor. Som framgår av bilaga
1 nämns inte ordet etik i frågorna. Det var ett medvetet val, då detta skulle kunna medföra att
lärarna utformade sina svar efter vad de trodde förväntades av dem, istället för att verkligen
beskriva sin moraliska praktik. Lärarna blev endast informerade om att intervjun skulle handla
om hur de ser på sina fostrande uppgifter.
   Datainsamlingen bestod av åtta intervjuer som omfattar mellan 35 till 45 minuter vardera.
Redan efter första intervjun upptäcktes att frågorna behövde kompletteras med en mer konkret
fråga, för att inte intervjuerna enbart skulle komma att handla vad man som lärare borde göra
samt om vad diverse styrdokument säger. Därför lades frågan om vilka elevbeteenden
informanten reagerar på till de övriga frågorna (se bilaga 2). Denna fråga följdes upp med att
informanten fick motivera varför denne reagerade på ett visst sätt. Förändringen ledde till att
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intervjuerna blev mer personligt färgade, vilket var något som eftersträvades. Intervjuerna
numrerades sedan efter den ordning de utfördes i.

3.3 Analysförfarande

Därefter inleddes den öppna kodningen. När upptäcktens väg beträddes var medvetenheten
om risken att förförståelsen kan förhindra en förutsättningslös kategorisering av data hög, men
som Starrin och hans medförfattare (1991) påpekar kan man inte heller fullständigt frigöra sig
från sin förförståelse. Man bör däremot ha detta förhållande i åtanke när man kodar sina data.
Starrin m fl visar dessutom att det inte heller är möjligt att arbeta på ett fruktbart sätt utan
begrepp, då detta skulle innebära att det som observerats skulle förbli okategoriserat. De
kommer därför fram till att det just är i växelverkan mellan å ena sidan observation som blir
till kategori och å andra sidan kategori som påverkar tolkningen av observation, som
begreppsbildningen blir till.
   Som Starrin m fl (1991) förordar ställdes ett antal frågor till de data som samlats in. Det som
först studerades var likheter och skillnader mellan de utsagor som intervjupersonerna lämnat.
Anledningen till detta förfaringssätt var att ett syfte med uppsatsen är att finna ut om elever
fostras till att omfatta olika normer beroende på vilken lärare de har, eller om dessa företräder
en enhetlig normförmedling. Då man på upptäcktens väg förutsätts arbeta relativt intuitivt
med den öppna kodningen var en annan anledning till att använda likheter och skillnader för
att fånga variationen helt enkelt att detta uppfattades som en framkomlig väg för att
kategorisera lärarnas utsagor. Genom att söka likheterna hos de olika informanternas
uttalanden växte ett antal olika aspekter på fostran fram (se kapitel 4). Dessa berördes i
intervjuerna av samtliga informanter.
   Som Starrin och hans medförfattare (1991) beskriver steg verkligen de substantiva koderna
fram ur datamaterialet och data blev successivt lättare att koda allt eftersom tiden gick. Efter
den fjärde intervjun gick det hela så lätt att det kändes angeläget att gå tillbaka i materialet.
Detta för att undersöka om det skett någon form av fastlåsning i vissa tankemodeller när
frågor ställdes till data samt för att så långt som möjligt eliminera risken för ett mindre kritiskt
förhållningssätt till de koder som senare intervjudata sorterades in i.
    Därefter följde nästa steg: den mönsterbildande kodningen. Detta skedde när fem teman
började skönjas, genom att data bildade mönster. Det som nu eftersöktes var begrepp som
ytterligare kunde sammanfatta materialet.
   För att sortera informationen ytterligare jämfördes sedan data med de kodfamiljer, det vill
säga olika teoretiska koder, som enligt Starrin m fl (1991) är en hjälp att reda ut vad data
egentligen säger. Om de substantiva koderna utgörs av begrepp kan de teoretiska koderna
sägas utgöras av relationerna mellan dessa begrepp. Ett verktyg forskaren har till sitt
förfogande för att ringa in dessa teoretiska koder är de teoretiska kodfamiljer som synliggör
relationerna mellan de begrepp som han har funnit i data. En kodfamilj är till exempel
konsensusfamiljen, som innehåller vissa förmedlande begrepp, exempelvis begrepp som
överensstämmelse, likformighet och konflikt. Dessa sammanfogande begrepp gör det lättare
för forskaren att få syn på olika relationer mellan databegreppen. Orsak-verkanfamiljen,
processfamiljen, strategifamiljen och konsensusfamiljen visade sig vara de mest användbara
när de 17 substantiva koderna omvandlades till fyra teman. Dessa teman är (1) etiska eller
moraliska aspekter som grund för fostran, (2) normer som anses eftersträvansvärda vid
fostran, (3) problem vid fostran, (4) lyckad fostran och (5) strategier för fostran. När dessa
teman väl definierats var det återigen dags att återvända till datamaterialet. Metoden för
teorigenerering på empirisk grund baseras enligt Starrin och hans medförfattare på en
begrepps-indikator-modell. Detta innebär att när forskaren väl kommit fram till vad han söker
efter letar han helt enkelt efter sådant som indikerar detta begrepp, eller i detta fall tema.
Målet med metoden är att ”generera en teori som redogör för mönster som är relevanta för det
fält som undersöks” (Starrin m fl 1991, s 48). I den selektiva kodningens slutstadier
uppkommer de teoretiska koder som utgörs av relationerna mellan de substantiva koderna. De
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fem teman som framkommit kan ses som pelare, vilka bär upp det blivande teoribygge som
utgörs av lärares uppfattning om sin fostrande roll.
   Sammanfattningsvis kan sägas att den metod som här använts har varit till stor hjälp för att
bringa ordning i de data som till att börja med verkade oöverskådliga på grund av sin stora
omfattning. Några egentliga svårigheter med metoden är svåra att se när forskaren väl läst in
sig på området.

4 Resultat

I detta kapitel behandlas utfallet av de forskningsfrågor som utgör stommen i denna uppsats.
Här ges en bild av hur lärarna uppfattar sin roll som fostrare samt vilka etiska
ställningstaganden de förknippar med den fostran som utförs.

 4.1 Etiska och moraliska aspekter på fostran

Etiska och moraliska aspekter på fostran åtskiljs i denna studie på så sätt att etiska aspekter på
fostran avser den teoretiska grund utifrån vilken lärare agerar, det vill säga de mål de har med
sin fostran utifrån en viss värdegrund, medan moraliska aspekter avser det praktiska
handlande som all etik bör syfta till.
   Detta avsnitt behandlar de etiska värden som lärarna anför som viktiga för hur de utformar
sin fostran av eleverna. Denna typ av värden har att göra med elevers och föräldrars behov
och rättigheter och härledas till tankar om mänskliga rättigheter. Här anges de grundläggande
värden som lärarna anger som bevekelsegrund för sin fostrande gärning. Vidare ges i avsnittet
en inblick  i hur de söker uppnå dessa mål både med avseende på sig själva och eleverna.

4.1.1 Att rusta elever för framtiden

Då all pedagogisk verksamhet syftar till att förbereda eleverna för framtiden är det kanske
föga förvånande att detta framtidsperspektiv visar sig vara den i särklass viktigaste grunden
för hur lärarna utformar sin fostran. Det är därmed elevernas framtida välmående lärarna
spontant anger som den styrande principen för sin fostran av barnen. De vill på alla sätt
skydda eleverna från de framtida svårigheter dessa kan råka ut för om de exempelvis saknar
kännedom om vissa sociala samspelskoder.
   Flera lärare tar upp problemet med olika former av vulgärspråk, vilket de menar kraftigt
försvårar för ungdomar att bli tagna på allvar. Även risken för att oavsiktligt såra någon
berörs av en lärare:

Jag tror att man får jobba med det här för ordens värde tunnas ju av här. Dom kan använda ord
utan att fundera på vad dom betyder egentligen. Och det är klart, adresserar dom detta till
varandra så tar det inte så  illa, men adresserar dom det till en vuxen eller någon annan som inte
har den här koden så tar det ju fruktansvärt illa.

Denne lärare återkommer under intervjun till de implikationer ett sådant språkbruk kan
medföra i form av sämre framtidsmöjligheter, varför han vill göra eleverna medvetna om att
det inte enbart är på grund av moraliska skäl han inte accepterar vulgärspråk.
   Elevernas eget ansvar för sina handlingar och sitt lärande betonas också starkt av de
intervjuade lärarna. Detta motiveras med att eleverna kommer att möta ett samhälle som
kräver ständig kompetensutveckling samt förmåga att arbeta både individuellt och i grupp.
Lärarna i undersökningen är överens om att större autonomi kommer att krävas i framtidens
arbetsliv, varför kritiskt tänkande och att kunna genomföra en egen planering för att uppnå
exempelvis ett av kursplanens delmål ses som önskvärda färdigheter.
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Jag använder mig av så kallade extrakurser eller önskekurser där dom får välja ett ämnesområde
själva och sen får dom plocka fram material till det här. Sen ska dom göra antingen en skriftlig
eller en muntlig redovisning på detta och det finns ett inlämningsdatum. Dom får lite tips om
dom frågar och sen lägger dom upp det här arbetet helt på egen hand då va och jag bedömer
sedan arbetena. Deadline är faktiskt klockan tolv i natt hemma i min brevlåda, det vet dom om
va. På mina prov kan man bara få VG och för att få MVG måste man ta en av dom här
extrakurserna som kräver att man kan planera.

Den här läraren följer en pedagogiska princip som säger att om man vill ha ansvarstagande
och självkontrollerande elever så bör man välja ett sådant arbetssätt. Utformningen av
arbetssättet är i denna mening en yrkesintern norm, men det motiv lärarna anför för detta sätt
att arbeta är att de vill förbereda eleverna så att deras vuxna liv blir så ljust som möjligt.
   Det ökande mediabruset och dess smygpåverkan på ungdomarna anser lärarna vara ett stort
hot mot elevernas framtida välmående, varför man framhåller detta som en anledning till att
fostra elever till att granska argument, ta ställning och dessutom stå för sina åsikter.
Diskussioner ses därför som ett viktigt inslag vid fostran. En lärare tar musikbranschen som
exempel:

Dom kanske har de här rockbanden som idoler, som står för drogkulturen va. Det här svarta runt
i kring en del band och det här va. Djävulen, horn och grejer. Att man funderar lite tillsammans:
Har du tänkt på vad det här står för egentligen? Var det kan sluta? Det har jag ju fått haft flera
diskussioner om, särskilt i den förra  klassen. Dom tar ju intryck av musiken. Det blir ju en
livsstil för dom.

Att anammandet av en sådan livsstil inverkar menligt på dessa elevers chanser till ett lyckat
yrkesliv ser denna lärare som en självklarhet, då den går stick i stäv med samhällets normer.
Han utgår dock ifrån att elever genom reflektion skall kunna inse det felaktiga i sådan livsstil,
om bara den faktiska innebörden blir tydliggjord för dem. Denna tilltro till elevernas
inneboende önskan till social anpassning delar han med alla de övriga lärare som deltar i
studien.
      Det är dock inte endast framgång i framtida studier och yrkesliv som lärarna anför som
orsaker till varför de vill förbereda dem för framtiden. Den viktigaste orsaken är att skydda
dem från  framtida sociala svårigheter bestående i att de bryter mot samhällets
samspelsnormer, vilket i sin tur kan leda till utstötning ur samhällsgemenskapen. Att skydda
eleverna från att i en framtid bli utsatta för ringaktning är en stark drivkraft för lärarnas
fostran. En lärare är mycket tydlig i sin strävan när hon säger:

Så mycket är väl att dom ska lyckas efteråt, att dom ska ha med sig något, slippa misslyckas och
bli utsatta för hån och nedlåtande. Jag säger: Tänk när ni ska gå ut och äta och ni inte ens vet hur
man sitter, att man inte roffar åt sig och så. Man kan ju vara helt bortkommen om man inte vet
hur man uppträder. Förbereder dom va.

Med ungdomarnas framtid för ögonen arbetar lärarna för att stärka de tillbakadragna
elevernas självförtroende. De vet att eleverna måste kunna uttrycka sina åsikter för att bli
tagna på allvar och har flera strategier för att hjälpa dessa elever att våga ta för sig. Omvänt
försöker de tona ned dominanta elever, eftersom inte heller detta beteende premieras av
samhället, åtminstone inte när det går över en viss gräns.

Alla ska prata. Alla ska ta för sig. Och det är något jag tror jag jobbar väldigt mycket med att
dom måste lyssna och då gör jag så att jag jobbar väldigt mycket med att de sitter i grupper och
att dom får jobba med att skriva ned sina tankar. Sedan pratar dom med kompisen eller i grupp.
Sedan tar vi större och större, för jag vill ha med alla. Jag vill ha allas tankar. Jag vill inte bara
ha de där två som alltid pratar.
I: Vilka motiv har du för att agera som du gör här?
IP:  Jamen, man vill ju att barnen ska bli vettiga människor. Man vill att dom ska klara sig i
livet.

Enda avsteget lärarna, i denna undersökning, gör från att fostra till hur samhället fungerar är
när de poängterar vikten av att visa hänsyn och respekt. Här fostrar de mer till vad samhället
säger sig stå för, inte till vad det faktiskt premierar. Lärarna uppvisar därmed ett drag av den
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typ av fostran som förespråkas av Sirotnik (Goodlad, Soder & Sirotnik 1991), det vill säga att
fostra för den typ av samhälle man vill åstadkomma, inte det samhälle man de facto har.
Lärarna vill exempelvis fostra sina elever att omfatta normer om människors lika värde,
samtidigt som de tycker att rika och berömda människors ord verkar ha större värde än den
genomsnittlige svenskens.

4.1.2 Skydd mot skada

Skydd mot fysisk och psykisk skada är den etiska princip som oftast anges som motiv för det
man vill uppnå med sin fostran. Att lärarna med sin fostran vill skydda eleverna från fysisk
skada åsamkad av andra elever, är för dem så självklart att de flesta endast nämner det i
förbifarten. En hemkunskapslärare ger dock exempel på faror som kan drabba eleverna om de
inte uppträder på ett visst sätt:

Så jag tycker det är mycket fostran här, kanske mer än i en vanlig klass. För här springer dom ju
lösa (skratt). Dom får alltså inte springa runt till varandra i köken, för det är jag rädd för. Skulle
det hända något är det ju jag som har ansvaret. För det är oerhört lätt hänt att man sticket
varandra med en kniv eller något. Man kan få skållheta saker på sig.

Störst tyngdpunkt lägger dock lärarna i undersökningen vid att skydda eleverna från psykisk
skada. Detta gäller både för innehållet i den uttalade moraliska normförmedlingen till eleverna
och för hur lärare utformar sin fostran av eleverna. Ett vanligt återkommande exempel är när
någon elev är utfryst av några klasskamrater:

Sedan ringer en mamma på tisdagen och är förtvivlad. Hon gråter i telefonen och säger att M har
fått ett brev, anonymt brev, och där står det att dom säger upp bekantskapen med henne. Dom
vill inte ha med henne  att göra. Och hon vet ju att det är  A och S som har skrivit det här brevet.
Hon (mamman) var så förtvivlad och bad om råd och då sa jag så här, och hon ville ju åka dit
direkt, väldigt upprörd och så där, ring nu och säg som det är, att du tror att det är A och S så får
de tillfälle att prata med sina flickor på respektive ställen va. Och sedan på morgonen kom då L,
mamma till A, och vi pratade med flickorna. Och sedan är det bra en period va men, sedan blir
det väl det där utanförskapet igen och så får det inte vara. Man får ta det igen.

Denna lärare visar med sitt ingripande att han tar händelsen på största allvar och att detta
beteende inte är acceptabelt. På liknande sätt säger sig lärarna reagera när någon elev utsätts
för att bli utskrattad eller på annat sätt kränks av sina klasskamrater.
   Att korrigera sådana beteenden innebär ofta att läraren måste åsamka förövarna viss skada
genom att ibland tillrättavisa dessa inför hela klassen. Lärarna i undersökningen försöker i det
längsta undvika detta, men när elevernas kränkning en annan elev sker i en helklasssituation
anser lärarna att man bör korrigera det icke önskvärda beteendet inför de övriga ungdomarna.
En lärare resonerar som följer runt problemet:

Men korrigeringar… det som sker i helklassituation korrigerar jag i helklassen, annars går jag
runt där dom sitter och då hör ju dom i gruppen. Däremot kan jag ta ut dom ibland om det har
hänt något när jag inte har varit med, för då vill jag inte ta det inför hela klassen, för då får man
alltid en massa inlägg om ”så var det”, alltså när jag inte vet vad som har hänt. Man vill ju inte
förnedra dom, för dom tappar ju hela sitt ansikte i en sådan situation, de här lite jagsvaga. Jag
står inte alls för det här att inför hela klassen: Du har inte gjort den  här läxan.

Citatet visar den balansgång flera av lärarna upplever att de går när de skall korrigera ett visst
beteende. Till slut känns det dock oftast viktigast att ta parti för den som kränkts. Detta val
kan betecknas som det bästa sett ur hela gruppens synvinkel, om man betänker
Fenstermachers (1991) slutsatser om att lärares handlingar och inte bara deras ord är av stor
moralisk vikt. En stark reaktion från lärarens sida är enligt denna teori bra för klassens
norminlärning, även om det innebär att en enskild elev får mottaga en tillrättavisning inför
hela gruppen. Lärarna verkar dock inte särskilt benägna att korrigera en enskild elev inför
klassen om det oönskade beteendet, eller handlingen, inte direkt påverkar klassen. Då
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tillvaratas istället förövarens intresse av att inte ytterligare bli utpekad genom att
tillrättavisningen sker inför hela klassen.
   Ett annat problem som lärarna tar upp är att de helt omedvetet kan utsätta en elev för
onödigt stor påfrestning genom att tillrättavisa denne i klassrummet, till exempel på grund av
att de saknar kännedom om elevens livssituation. En lärare upptäcker sitt misstag när hon får
ingivelsen att ta en titt i telefonkatalogen för att skaffa sig lite mer information om en elev
som hon ofta måste tillrättavisa:

Och då! (knäpper med fingrarna) Nu är det så att han är adoptivbarn. Först miste han sin
adoptivmamma, några år senare sin adoptivfar. Alltså står han ensam här. Och då får man ju
samvetskval. Vad har jag sagt? Vad har jag gjort mot honom? Men samtidigt får man inte bara ta
hänsyn till det. Det tycker jag inte, men hade jag vetat det innan hade jag hanterat situationen
med honom på ett annat sätt. Att jag hade tagit honom på tu man hand och pratat med honom
istället för att bara säga till honom så där som man gör va. För det uppfattar jag många gånger att
vi vet för lite om barnens bakgrund, så man kan göra bort sig och göra dom väldigt illa.

Det finns därmed uppenbarligen tillfällen då lärarna anser att det är viktigare att skydda den
som har gjort sig skyldig till en felaktig handling än att använda tillfället för att påverka
klassens norminlärning.
   En lärare tänker sig också noga för innan han ifrågasätter föräldrars fostran av sina barn,
eftersom de vill skydda barnen för den skada som den oundvikliga lojalitetskonflikten
innebär:

Det är liksom en balansgång hela tiden. Hur pass konsekvent skall jag vara här nu? Ska jag ge
med mig den här gången eller är det dumt? Ja, för då kommer barnet, hur ska man säga… i kläm
där på något sätt va. Ska det göra som jag säger? Ska det göra som mamma säger? När
grundsynen inte är lika, så att säga.

Som synes i citatet ovan är denna lärare mycket väl medveten om den skada hennes fostran av
barnen kan åsamka, även om intentionen är att den rakt motsatta. Läraren väger därför noga
för- och nackdelarna mot varandra innan hon beslutar sig för att skrida till verket i något
avseende.

4.1.3 Rätt till självbestämmande

De lärare som berör frågor om åsiktsfrihet ser det som självklart att denna upphör att gälla i
samma stund som den bryter mot samhälleliga lagar eller mot läroplanens mål. Mest aktuell i
detta sammanhang är frågan om jämlikhet mellan könen. Vissa kulturyttringar kan upplevas
som mycket provocerande för en lärare uppvuxen i en västerländsk kulturkontext. Alla lärare i
undersökningen säger sig vilja fostra eleverna till att se alla människor som jämlika, både när
det gäller ras och kön. Denna strävan kommer ibland i konflikt med religions- och
åsiktsfriheten. Några av lärarna har också upptäckt motsättningen i att både jämlikhetstanken
och religionsfrihetstanken uttryckligen stöds av både LPO 94 och lagstiftningen. En lärare
som funderar över hur mycket han kan inkräkta på familjens fostran av sina barn, kommer
ändå till slutsatsen att i fall där jämlikhet mellan könen inte iakttas av föräldrarna måste han
ingripa:

Synen på pojke och flicka till exempel. När du har en pojke, en muslimsk pojke, är det självklart
att pappan är med (på utvecklingssamtalen), men har du en muslimsk flicka är det inte alls
självklart att pappan är med. Det är inte lika viktigt. Vi har haft sådana exempel här.

      I: Hur reagerar du inför det då?
IP: Ja, det står ju i läroplanen att oavsett om du är pojke eller flicka är du precis lika mycket
värd. Och det är ju nästan min skyldighet att tala om det för pappan… att det är vår syn i
skolan… och att flickan får höra det också. Sedan vet jag ju att det är svårt att förändra pappan,
men man måste börja med droppen kanske.

Detta utdrag är ett typexempel på en situation där skolans och föräldrarnas åsikter om fostran
går isär. Läraren som uttalar sig i intervjuutdraget anser att hans åsikter är de rätta, men
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känner sig samtidigt tvungen att rättfärdiga sina handlingar med stöd av lagen, då han vet att
han är inne på ett känsligt område. Han tycker dock att det är viktigare stärka flickans
självkänsla, genom att föra fram det svenska samhällets syn på saken, än att respektera
föräldrarnas övertygelse.
   Även om deltagandet i skolundervisningen inte är valbart, då skolplikt råder i Sverige,
strävar ändå de lärare som deltar i studien efter att ge eleverna ett stort mått av
självständighet. Vissa ramar, i form av läroplanens och kursplanernas mål, måste lärare och
elever rätta sig efter, men inom dessa ramar försöker man ge eleverna så mycket frihet som
möjligt:

Det här att dom hittar sitt eget sätt att lära va. Jag kan bara ge förslag va, men måste till sist
känna vad som är bra dig va. Och barn säger ju ofta: ”Kan jag inte få göra så här istället? Kan
jag inte få göra det här?” Och förr var jag väldigt snabb: Nej, nu tar vi det här. Men det har jag
lärt mig, du skall ta vara på den inre drivkraften. Har dom lust att göra det, okej gör det då. Att
man vågar vara sådär flexibel va. Sedan får det ju inte innebära att dom får göra vad dom vill.

Lärarnas starka betonande av vikten att lära eleverna att ta eget ansvar kan också kopplas till
självbestämmande, då det förra är en förutsättning för det senare. Ju större ansvar en elev kan
ta för sin inlärning, desto större inflytande får denne över den tid som tillbringas i skolan.
Elevens valmöjligheter ökar, vilket enligt lärarna uppfattas av positivt av båda parter. De vill
därför fostra elever till större autonomi.

4.1.4 Respekt för integritet och privatliv

Lärarna vill även skydda sina elever mot den skada som ett mindre ansvarsfullt föräldraskap
kan resultera i. Om föräldrarna visar prov på ren vanvård eller misshandel tvekar inte lärarna
att ta sig rätten att göra intrång i familjelivet, men när det gäller frågor om rökning,
alkoholförtäring och liknande  är de mer tveksamma om  de har rätt att ingripa.

Det största problemet är tycker jag att dra gränsen mellan skola och familj. Hur långt har jag
som lärare som har hand om ungdomarna på dagarna hur långt har jag rätt att gå för att tränga in
i familjens problem? När ska jag dra min gräns?

Respekten för föräldrarnas rätt till privatliv är djupt rotad i lärares medvetande. Detta medför
inte att lärarna avstår från att kontakta föräldrarna för att uppmärksamma dem på det aktuella
problemet, men i de fall där föräldrarna inte ser så allvarligt på det inträffade känner sig flera
lärare osäkra på om de skall framhärda eller om de skall överlämna denna del av fostran till
föräldrarna.

4.1.5 Rättviseprinciper

Lärarna lägger stor vikt vid att vara konsekventa genom att låta samma regler gälla för alla
elever, men de säger samtidigt att detta inte alltid vare sig är önskvärt eller nödvändigt. Detta
kan gälla både mellan och inom grupper:

Reglerna måste vara konsekventa. Det kan vara jobbigt ibland att hålla samma linje mot alla.
Men jag kan känna att dom skulle känna att dom blir olika behandlade som grupp. I ena gruppen
kanske jag tillåter det, men inte i nästa. /…/ Även inom klasserna får eleverna olika mycket
frihet. Dom man märker är självgående släpper man på något sätt. Man är mer med dem som
inte klarar så mycket. Dom man kan släppa dom får mer avancerade sakerna att göra, medan de
andra får lite lättare. Annars blir det för tråkigt för dom som är duktiga och för svårt för andra.
Det är viktigt att dom får lyckas.

Lärarna har ett uttalat mål att behandla alla elever rättvist, vilket på ett sätt kan tolkas som att
likhetsprincipen, det vill säga att alla har rätt till lika behandling (Colnerud 1995), är den
princip som skall följas. Detta fungerar dock inte i praktiken, då inte alla elever har samma
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grad av självkontroll. Samtidigt vill lärarna inte förmena de elever som klarar det en större
grad av frihet och valmöjligheter. Denna individualiseringstanke bygger istället på
behovsprincipen, vilket betyder att lärarna till en viss grad ger elever den grad av frihet de
behöver för att kunna utvecklas.
   Behovsprincipen, det vill säga att alla elever skall få det de behöver, vilket inte
nödvändigtvis är samma sak som de övriga eleverna behöver (Colnerud 1995), styr i flera fall
även lärarnas pedagogiska verksamhet, exempelvis vid rättning av arbetsuppgifter:

En del kolleger rättar till exempel allt, men du ska ju rätta efter mognad. Och en del blir ju
förtvivlade. Jag kör med blyerts för att de ska kunna sudda ut. Jag har inget behov av att rätta en
massa, utan man sätter ett streck. Dom blir ju förtvivlade om man råkar ta en kulspetspenna vet
du. Det är ju onödigt. Det har ju inget med professionalitet att göra egentligen, men så blev vi
lärda. Ja, fruktansvärt alltså.

Genom att rätta selektivt skyddar lärarna eleverna från att känna sig otillräckliga och kanske
därmed tappa motivationen för skolarbetet. Individualiseringen med dess behovsbaserade sätt
att rätta fel motiveras därmed både med hänvisning till etik och pedagogik.
   Alla lärare som deltar i studien betonar likhetsprincipens värde, men i praktiken används
oftast behovsprincipen. Likhetsprincipen tycks betraktas som så självklar att den egentligen
inte ifrågasätts som varande den grundläggande rättviseprincipen. Detta kan vara en anledning
till att lärarna verkar känna ett behov av att försvara valet av behovsprincipen. Flera av de
lärare som deltar i undersökningen motiverar sitt val av den sistnämnda principen med
elevernas välmående, vilket tydligt framgår i de två senaste citaten.

4.1.6 Sanningsenlighet

Lärarna funderar ofta på hur mycket de är tvungna att berätta för föräldrarna. En lärare ger
exempel på när hennes mål inte kan uppnås, eftersom hon inte kan förmå sig att undanhålla
vissa sanningar från elevernas föräldrar:

Vilken roll har jag under just dramatimmarna? Sådan tystnadsplikt har jag ju inte, men om jag
ska få mina dramatimmar att fungera som jag vill måste dom känna att det dom säger till mig det
stannar där. Det kommer liksom aldrig hem till mamma och pappa, för då får jag aldrig reda på
någonting. Vi kan aldrig ta dom här diskussionerna som verkligen berör dom. Om hur de kan ta
sig ur situationer, om man blir intvingad i snatteri  till exempel, sådant som man inte vill.

Läraren vill fostra barnen till inte undanhålla sanningar, eftersom detta kan skada andra.
Därför anser hon själv knappast sig kunna göra detsamma och tiga inför deras föräldrar.
Samtidigt tror att hon har större chans att lyckas i sin fostran om hon får veta mer om
eleverna. I denna studie är det intressant nog endast kvinnliga lärare som, på olika sätt,
uttryckligen behandlar sanningsaspekten i samband med fostransfrågor. Deras manliga
kolleger behandlar denna fråga mer i förbigående.

4.1.7 Sammanfattning av etiska och moraliska aspekter på fostran

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ofta ligger etiska värden till grund för lärarnas
fostran av eleverna. Lärarna betonar vikten av att rusta eleverna för framtiden, att skydda från
fysisk eller psykisk skada, rätten till självbestämmande, respekt för integritet och privatliv,
rättviseprinciper samt sanningsenlighet. Dessa gäller både i relation till elever och föräldrar.
De etiska normer som anförs visar sig dock ibland även stämma väl överens med vissa
yrkesinterna normer, som exempelvis pedagogiska principer.

4.2 Normförmedling
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En annan aspekt på lärares fostran gäller likheter och skillnader i vad lärare anser att fostran
skall innehålla. Skolan har ansvar för det uppväxande släktets socialisation. För att önskvärda
normer skall bibringas eleverna krävs att lärare förmedlar dessa.

4.2.1 Etiska normer

Den norm som alla undersökningens lärare starkast betonar är att elever, varken fysiskt eller
psykiskt, får utsätta varandra för skada.

Det värsta är när dom hånar varandra. Då exploderar jag nästan. Göra varandra löjliga. Okej, det
är inte bra om dom slåss, men det gör inte ont i själen på samma sätt. Dom får inte göra varandra
illa. Inte på något sätt. Man måste prata om det jämt.

Därtill menar alla lärarna att eleverna måste visa omsorg om varandra. Ett led i detta är att
utforma regler som möjliggör inlärning:

Ja, en måttstock måste ju vara att man vill skapa en arbetssituation som funkar och då får man
förklara för dom att är man tjugo stycken i en grupp, så måste man ha vissa regler. Sitter jag med
elever en och en så kan vi ha ett annat normsystem, men är man många i en grupp måste man ha
vissa regler. Det är det ena /…/ Sedan är det en del, vad ska man säga, både uttalade och
outtalade regler i gruppen som avgör när jag säger till, så att säga. Vissa grupper vill ha det på
ett visst sätt och då ställer alla upp på det där och är det någon som  bryter mot det där så säger
man till. Det kan vara att man har ett antal verktyg och det räcker inte till alla. Det  kan lösas på
olika sätt inom grupperna.

Motiveringen för dessa regler är omsorgen om eleverna, men samtidigt behövs dessa regler
för att en fungerande undervisningssituation skall komma till stånd. Målet är att en
fungerande undervisning skall kunna genomföras, men som synes behöver inte reglerna se
lika dana ut i varje grupp för att detta skall kunna uppnås. Detta kan ses som en praktisk följd
av att lärarna anser det vara viktigt att bibringa eleverna ett demokratiskt tankesätt. Avsevärd
möda läggs också ned på att nå detta mål. Ibland även genom ett visst mått av risktagande
från lärarnas sida:

Vi hade för några år sedan en rejäl diskussion om snus. Eleverna fick snusa. Däremot fick de
inte ha snus inne på lektionerna, men de fick snusa på raster, håltimmar och i cafeterian. Och det
där missköttes så grovt att elever snusade ur och kletade snus på toasitsar, på räcken i trapphusen
här och då tog vi upp ett resonemang och det blev inte bättre. Och då diskuterade vi: ” Ska vi
låta eleverna rösta om det här? Vi var ju inte säkra på att eleverna skulle rösta ja för ett förbud,
utan det finns en solidaritet emellan. Men det blev en oerhörd… 90-95% av alla elever sa: ”Nää,
förbjud det. Vi vill inte ha det här griseriet.”   

Eleverna får därmed inom vissa ramar rätt till självbestämmande. Ett annat led i den
demokratiträning som lärarna betonar är att elever skall kunna arbeta i grupp, även med
personer de normalt inte väljer att samarbeta med. Detta sätter fokus på en annan viktig
fostransaspekt: respekten för allas lika värde, som är ännu en av de normer som lärarna menar
har stort inflytande över det sätt på vilket de väljer att undervisa. De strävar efter att eleverna
skall betrakta alla människor som jämlikar. Detta tränas konsekvent, enligt lärarna,  i det
dagliga arbetet. Så här säger en lärare:

Jag är helt klar med det här va att alla är lika värdefulla så att säga. Du har inte rätt att avbryta
någon annan va  när han pratar. Dina ord är inte mer värda än någon annans. Du kan inte sätta
dig på någon annan va. Det har du inte rätt till. Och sen synen på pojke och flicka och så. Man
måste vara konsekvent va hela tiden, för det  här utsätts jag för varje lektion det här alltså, så jag
måste ha en linje, annars blir det ohållbart. Just i det här  umgänget och det känner ju barnen, det
här att: ” Varför ska han gå före här?”
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Den här läraren visar att han har en klar strategi för att nå detta fostransmål och som alla i
undersökningen deltagande lärare pekar han på vikten av att vara konsekvent i dessa
sammanhang.
   Vikten av att tala sanning hör också till de normer som lärarna vill förmedla till sina elever
och flera av dem oroas över att skolan fostrar elever till att bli ögontjänare:

De är drillade sen de var små på hur de skall göra och vilka svar vi förväntar oss. Det är svårt att
komma igenom det där. Jag tror ju personligen på att man lägger ansvaret på dem själva, mycket
diskussioner i små grupper. Till slut börjar några tänka till och då brukar det ju kunna spinna
vidare. Men sen finns det ju tyvärr elever som man aldrig kommer åt, som har någon situation
hemma som gör att så fort det kommer till känslor så stänger de av.

Som synes anses det svårt att få alla elever att omfatta normen om sanningsenlighet,
åtminstone om de är vana att stänga av sina känslor eftersom de då, som en lärare uttrycker
det, inte hör ”sin inre larmklocka”. Lärarna fostrar uppenbarligen inte enbart till hur samhället
i praktiken ser ut, utan snarare till hur de anser att samhället borde se ut, vilket ligger i linje
med Dales (1981) idéer om fostran (se sidan 4). De poängterar exempelvis inte materiell
vinning i lika hög grad som annars görs i en marknadsekonomi, utan anser att det är viktigare
att fostra till medmänsklighet:

Det som står uttryckligt är att de ska vara dugliga. Ja, vad innebär det att vara duglig?. Ja, jag
kan tolka det så att du ska kunna fungera i samhället, som medmänniska, som
medborgare…rättigheter och skyldigheter va.  Sen hur din livsstil ska vara, där kan man ju vara
ett föredöme va, men det är ett alternativ, sedan finns det ju en mångfald så att säga. Men som
vuxen får jag ju tala om när jag tycker att dom har dåliga förebilder.

Här ser vi även exempel på en tanke som framkommer i alla intervjuer: förebildstanken. Alla
lärare som ingår i undersökningen menar att det är mycket viktigt att vara en god förebild för
eleverna. Detta leder till att lärarna känner en viss press på sig att så långt som möjligt både
leva upp till sina egna och samhällets ideal
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4.2.2 Systemnormer

Systemnormer har, till skillnad från etiska normer, inte elevens och föräldrarnas intressen som
motiv, utan är normer som har systemets intressen som motiv. Dessa kan ibland utgöras av
explicita regler.

Men vi stiftar regler här på skolan. Men hur många lärare följer dom? Mössan ska av i
klassrummet, snus likaså. Vi har tagit beslut om det här på skolan. Vi har lyckats med mössan
här på X  men eleverna som  kommer från Y (Elever från en annan skola har vissa lektioner på
skolan X, min anm.) är hopplösa. Jag tycker det är så löjligt, det var en lärare som sa att mössan
var deras identitet, men det är nonsens tycker jag. Man sitter inte med mössan på sig inne helt
enkelt. Det är ju något amerikanskt. Reglerna måste vara konsekventa.

Flera lärare beklagar sig på detta sätt över att ”kepsregeln” inte följs, medan en av de
intervjuade inte ser det som något problem att eleverna bär keps:

      Så länge jag kan se ögonen så bryr jag mig inte om vad dom har på huvudet, men vi har ju
      regler…solglasögon inne däremot det gör mig galen. Jag vill ha ögonkontakt!

De två senaste citaten illustrerar det problem som alla lärarna berör när de diskuterar denna
typ av systemnormer. Här förekommer inte den konsensus som i övrigt präglar
normförmedlingen. Istället skiljer sig lärarna från varandra i sin syn på vikten av att förmedla
dessa normer.

4.2.3 Sammanfattning av de normer som förmedlas

När det gäller de ovan nämnda normer som lärarna vill förmedla kan man sammanfattningsvis
säga att lärarna visar stor samstämmighet om vad de vill fostra till. De lärare som deltar i
undersökningen anser att etiska normer som att man inte får skada varandra fysiskt eller
psykiskt, att man skall visa omsorg om varandra, att eleverna har rätt till visst
självbestämmande (genom demokratiska beslut) och att alla människor är lika mycket värda
är viktiga att  förmedla.
   Det finns dock två områden inom vilka en viss skillnad förekommer. Den ena skillnaden när
det gäller normförmedling är, som tidigare nämnts, att de kvinnliga lärarna i högre grad än
sina manliga kolleger spontant poängterar vikten av att fostra elever till att tala sanning. Man
kan dock inte på grund av detta dra slutsatsen att de manliga lärarna inte tycker att denna
norm är viktig att förmedla, utan kan endast konstatera att de inte betonar den lika starkt som
de kvinnliga lärare som ingår i denna undersökning. Däremot visar det sig råda relativt stor
variation vad gäller vikten av förmedling av skolans systemnormer.

4.3 Lärares tankar kring rollen som fostrare

I detta avsnitt behandlas hur lärarna uppfattar sin roll som fostrare, framför allt de problem de
brottas med men också när de anser sig ha lyckats med sin fostran. Därtill behandlas vilka
strategier lärarna använder vid sin fostran.

4.3.1 Problem vid fostran

Föräldrakontakter
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I kontakten med föräldrar upplevs framför allt fem problemområden när det gäller barns
fostran. Det mest frekvent förekommande problemområdet uppges vara normkonflikter
mellan hemmet och skolan. Konflikten kan exempelvis bestå i att lärarna försöker lära
eleverna att lösa sina konflikter genom samtal, medan hemmet kanske förordar att ett äldre
syskon skall försvara ett yngre genom att ta till knytnävarna. Vanligast är dock att lärarna
upplever att föräldrar har problem med att  gränssätta sina barn och att skolan därmed får för
lite stöd från hemmen i sin strävan att påverka eleverna i, som lärarna uppfattar det, rätt
riktning:

Javisst är det ett problem (olika normsystem, min anm). Det  är ju det som gör att vi har problem
i skolan. Hade vi samma grundsyn på barn och samma, liksom, uppfostran. Man önskar ju…
man ser ofta… Tänk om det fanns föräldraskola, så de fick gå i någon skola och lära sig hur man
ska ta hand om barn, innan man skaffar barn. Jag menar, vi har ju flickor som får barn när dom
är sexton, sjutton år. De är inte mogna för det och så kommer  ungdomarna hit och så har dom ju
samma beteende då och mamman sitter: ”jag vill inte att mitt lilla barn ska göra samma misstag
som jag”, säger hon. Men hela tiden utstrålar hon en annan sak.

Ofta handlar lärarnas och föräldrarnas normkonflikter om sådant som lärarna uppfattar som
rent ”folkvett”:

Och då ser man… man blir fundersam på då att sådana här självklara saker som att passa tider
och att man hälsar på varandra och sådana här saker, va, som hemmet klarade av förut /…/ Det
som jag som familjefar sköter hemma, får jag som lärare ta mycket i skolan idag. Det här
grundläggande.

Den senare typen av beteende anses dock vara relativt enkla att åtgärda. Värre att rätta till är
beteenden som har sitt upphov i normkonflikter mellan skilda föräldrar:

Jag märker ju konflikterna framför allt där men har delad vårdnad. Där är det så påtagligt. Där
man har två  normsystem. Och det säger föräldrarna, jag har ett konkret fall här: ”Det är så svårt
att sätta gränser när man bara har ungen varannan helg.” Då vill man vara snäll och trevlig. Då
får man sitta uppe och titta på TV till tolv, göra lite som man vill. Och sedan kommer vi här och
drar upp lite snävare gränser. Och sedan kommer han till mamma då och så får hon ta upp allt
det tråkiga, att han inte hunnit med i skolan, då får han jobba  hemma va /…/ Det är frusterande.
Man ser på barnen att de mår inte riktigt bra va. De kastar, så här (visar med handen), som en
flöjel, på något sätt va. De har inte den här inre tryggheten, stabiliteten.

För övrigt framförs föräldrarnas bristande intresse för sina barn, deras bristande kapacitet som
fostrare på grund av sociala problem samt deras brist på tid som anledningar till
normkonflikter med hemmen.
   Riktigt maktlösa känner sig dock inte lärarna förrän de möter elever som har så stora
problem med sig själva, eller i familjen, att lärarna inser att den fostran skolan har att erbjuda
inte räcker till. Maktlösheten beror inte på att lärarna inte vet vart de skall vända sig för att få
hjälp, utan på att de instanser som skall hjälpa till oftast är lika underbemannade som de själva
upplever sig vara. Därtill känner lärarna ofta att de blir överkörda när de tar kontakt med
sociala myndigheter. En lärare säger:

Och så har vi haft en kurator på skolan som oftast då bara har jobbat väldigt korta tider. Och så
har hon kanske kommit och så har hon sagt: ”Ja det är väldigt bekymmersamt, men jag kommer
om fjorton dagar igen.” Och så har jag varit ensam med dom här problemen under en längre tid.
Liksom…jag är en liten plutt här som vill hjälpa, men tar man kontakt med socialen är det som
att dra ned en rullgardin. Man får inte veta någonting längre. Sedan lämnar dom ut namn och
sedan talar dom om för föräldrarna på ett sätt som jag inte hade sagt om jag hade pratat med
dom. Det blev ju ännu större konflikt mellan föräldrarna och mig och barnet då. Det var ingen
hjälp.

Flera av de lärare som deltar i denna undersökning delar liknande erfarenheter som denna
lärare när det gäller kontakter med socialtjänsten. De upplever att dessa kontakter försvårar,
istället för underlättar deras arbete med eleven och dennes familj. Detta dels på grund av att
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mycket information förnekas dem på grund av socialtjänstens sekretessregler, dels på grund
av att det faktum att de anmält föräldrarna ökar konflikten med desamma.

Tidsbrist

Även lärarnas egen brist på tid anförs som ett stort hinder för att de skall kunna utföra sina
fostrande uppgifter. Tidsbristen anses dels vara orsakad av för stora klasser, dels av för stor
undervisningsplikt, vilket leder till att lärare tycker sig ha för lite tid över föra att ta itu med
icke önskvärda beteenden hos elever:

Det är ett samtal där man, som jag sa, bjussar på sig själv och där man vinner elevens förtroende
och eleven vågar prata om sina problem. Det är alltså det första som måste till. Och även där är
det liksom en svårighet att  hitta de där gluggarna där man kan ta sig denna tiden för ibland,
vissa dagar, är det tio minuter mellan lektionerna och man måste rusa vidare trots att man vet att
här borde jag ha tagit en timme med eleven och satt mig och pratat, när man märker att det är
akut. Så det är en väldigt svår avvägning här.

Läraren lägger, som synes i citatet ovan, stor vikt vid att vinna sina elevers förtroende, då de
ser detta som en förutsättning för att för att lyckas med sin fostran. De vet att flera elever både
behöver mer tid och mer personlig kontakt för att detta mål skall uppnås.

Samhällsförändringar

De flesta av de lärare som ingår i undersökningen upplever att det är svårare att fostra
ungdomar i dagens pluralistiska samhälle än vad det var tidigare när det fanns ett relativt
enhetligt normsystem. Som lärare måste man nu verkligen fundera var man står i olika frågor
samt kunna argumentera för sina ståndpunkter på ett helt annat sätt en tidigare:

Som en förälder sa: ”Du har ju honom mer än jag. Du kan påverka honom mer”. Föräldrarna
träffar dom bara en stund på kvällen, vill göra något trevligt. Det är alltså mer komplicerat att
fostra idag för vi har inte längre något enhetssamhälle alltså, men det står ju uttryckligt att de
skall vara dugliga. Ja, vad innebär det att vara duglig. Ja, jag tolkar det så att du ska fungera i
samhället, som medmänniska, som medborgare… rättigheter och skyldigheter va. Sedan hur din
livsstil ska vara, där kan man ju vara ett föredöme va, men det är ju ett alternativ, sedan finns det
ju en mångfald så att säga.

Mediernas ökande inflytande över normbildningen ses också som ett problem, då man menar
att icke önskvärda normer förmedlas genom dessa. En lärare oroar sig särskilt över den så
kallade Vit makt-musiken, som han menar ”bakvägen” ger ungdomar felaktiga värderingar:

Det här svarta runt i kring en del band och det här va. Djävulen, horn och grejer. Främlingshat.
Att man funderar lite tillsammans: ”Har du tänkt på vad det här står för egentligen? Var det kan
sluta?” /…/ Det har jag ju fått haft flera diskussioner om, särskilt i förra gruppen: ”Vad är det du
lyssnar på? Tänk efter!” Många menar att det är så oskyldigt med musik, men det är ju ett av de
stora sätten att påverka.

Denne lärare försöker diskutera problemet, men är rädd att han inte kan tävla med oi-
musikens budskap. Han oroas också av att barnen ser filmer där kränkningar av andra
människor belönas, eller ser TV-inslag där olika gängledare använder könsord utan att någon
korrigerar dem.

Kollektivproblematiken

Ett annat problem vid fostran är att lärare måste ta många beslut samtidigt, då de nästan alltid
befinner sig i en situation där flera individer samtidigt pockar på deras uppmärksamhet. Detta
ökar risken att dessa beslut inte alltid är väl genomtänkta:
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Ja men, det är svårt för man måste ta så många beslut hela tiden och det är inte alltid så väl
övervägda. Och ofta kommer man ju in som tredje part och då vet man inte riktigt vad som har
hänt och då man egentligen utan bakgrund ska fostra dom till att tänka och göra rätt. Ofta tror
jag ju att det är mycket mer som ligger bakom som aldrig kommer fram. Och då blir det bara att
vi lär barnen att säga dom saker dom vet att vi vill höra. Då slipper dom undan. Och det gör det
jättesvårt tycker jag.

Denna lärare visar i citatet ovan på ännu en svårighet med att läraren alltid möter eleverna i
grupp. Hon menar att barnen skyddar varandra, även om de egentligen inte vill, på grund av
grupptrycket och anser att skolan till stor del skapar ögontjänare. Därtill påpekar hon att detta
förhållande är den största anledningen till att lärare har så svårt att nå elever som är utsatta för
mobbning.

Osäkerhet vid fostran

De lärare som deltar i denna undersökning visar sig vara säkra på vilka mål de har med sin
fostran. Däremot kan man när det gäller elever som av någon anledning anses särskilt sköra
skönja en viss osäkerhet när det gäller medlen för denna fostran:

Det kan ju vara dom här barnen som är tysta då. Dom här barnen dom är utagerande är ju så
vana att få  tillsägelser va, så dom reagerar ju nästan inte på det. Dom söker det nästan. Dom vill
ju att man ska säga till dom, men dom här tysta då och man kanske till och med misstänker att
det finns något problem och så sitter dom där och kryper ihop och man får nästan inte se vad
dom gör och dom vill inte svara på frågor…där tycker jag att det är väl det knepigaste. Där är
det svårast att veta. Hur pass långt ska man pressa dom? Hur långt ska man gå för att dom ska
vara med i det.

När det gäller de tillbakadragna, skygga eleverna känner sig lärarna inte säkra på hur de skall
gå till väga. Den här läraren vill både skydda eleven från en obehaglig upplevelse, samtidigt
som hon vill att denna skall ta större del i klassens muntliga åsiktsutbyte. Detta som motiveras
av att hon vill att eleven skall skolas i att uttrycka sin mening och på så sätt få bättre chanser
att klara sig i vuxenlivet. En liknande osäkerhet kan spåras när det gäller konflikten mellan att
skydda elever mot skada kontra att respektera föräldrars rätt till integritet och privatliv (jfr
4.1.2) samt vid kulturkrockar av den typ som beskrivs på sidan 11. Lärares osäkerhet
uppmärksammas av Dale (1981), som påpekar att eleverna märker denna tvekan och därmed
själva blir osäkra på om lärarens sätt att fostra är det rätta. Som synes är det när två etiska
normer står i konflikt med varandra som osäkerhet uppträder hos lärarna.

4.3.2 Lyckad fostran    

Undersökningens lärare strävar alla efter att eleverna skall kunna arbeta under eget ansvar,
vilket innebär att eleverna sätter upp mål för arbetet och dessutom kan tala om när de uppnått
dessa. När de kan utföra dessa uppgifter känner lärarna att de har lyckats med en del av sin
fostran, då de anser att tillägnandet av detta arbetssätt är en förutsättning för att eleverna
senare skall klara sig bra i arbetslivet. Därtill anser lärarna att arbetssättet är
personlighetsutvecklande och att de även i detta avseende hjälper sina elever genom att fostra
dem till större ansvarstagande.

Mycket handlar om att få insikt om vem man är och det ser man faktiskt i kunskapsdelen, för när
det börjar funka, när de börjar kunna ta ansvar, så hoppar dom här stegen ganska fort upp och då
hänger ju allting med. Det är ju inte så att dom kan ta ansvar för sin matematik och så kan dom
inte ta ansvar för sina handlingar, utan det hänger ihop. Klarar man det ena så klarar man det
andra. Jag tycker att dom har kommit långt när dom kan sätta sig ner själva och tänka till: ”Nää,
det där med decimaltal tyckte jag var jättesvårt, okej att ingen annan tyckte det, men jag går
liksom tillbaka och gör det igen.” Att jag inte har sagt till dom, att då ändå välja det fast det var
svårt, då tycker jag att då har jag verkligen kommit långt.
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Att som här ha framgång med att lära eleverna ta ansvar för sitt eget lärande betraktas som
viktigt på grund av att vi lever i ett kunskapssamhälle, som kräver denna kunskap av sina
medborgare.
   Andra tillfällen när lärarna anser att deras fostran är lyckosam har att göra med att eleverna
visar sig omfatta normer som idén om alla människors lika värde samt visar sig ha ett
demokratiskt tankesätt. Särskilt nöjda är lärarna när tystlåtna elever vågar uttrycka sina
åsikter, eftersom detta visar att dessa elever förstår att de har lika stor rätt att framföra sina
idéer som de övriga i klassen. Därtill är lärarna vid dessa tillfällen glada då de ser detta som
ett bevis på att de jagstärkande insatser de sätter in för dessa elever ger resultat:

Dom känner att man bryr sig om dom. Dom blir lugnare, att dom kanske vågar göra mer saker.
Att dom vågar  ta för sig, dom som inte gör det, att dom vågar säga ifrån. Att dom liksom känner
att jag är en person. Jag är en individ som man räknar med. Jag behövs. Man ger dom ett
människovärde helt enkelt. Man höjer deras självförtroende Fast sedan kanske man inte ser det
från dag till dag. Det här är en lång process va. Och sedan om man tänker efter hur dom var. Det
har ju faktiskt blivit mycket, mycket bättre.

Det demokratiska tänkandet visar sig också genom att eleverna väljer att rösta om olika saker
eller genom att de kompromissar när konflikter uppstår under exempelvis grupparbeten. Vid
vissa tillfällen kan det råda ren fiendeskap mellan eleverna, men de lyckas trots detta lösa sina
konflikter och gå vidare:

Vi hade ett fall för ett tag sedan där två elever blev väldigt osams. Dom började slåss och det
blev blodvite och det blev polisanmälan och det blev en väldig konflikt mellan eleverna och
även mellan föräldrarna. Och då gjorde vi upp ett handlingsprogram och det blev väldigt lyckat
och dom här två eleverna som då var dödsfiender och där det ju diskuterades om en elev skulle
flyttas från skolan är idag…ja den ena har faktiskt tagit ordet kompisar i sin mun. Dom pratar
med varandra och dom umgås med varandra. Då känner man att man har lyckats.

Lyckad konflikthantering där eleverna sedan kan arbeta tillsammans tillhör enligt denna lärare
en av läraryrkets höjdpunkter.
   Lärarna är mycket medvetna om att de inte alltid kan skydda sina elever från varandra och
är därför mycket nöjda när klassen som kollektiv reagerar när någon elev uppträder kränkande
mot en annan. En lärare, som särskilt framhåller denna problematik, berättar om något han
tycker han har lyckats med:

När någon blir mobbad så säger dom till. Dom vet så väl när dom går över gränserna va. Det är
en väldig medvetenhet så här. Att dom hjälper  varandra i olika situationer så här. Nu har vi fått
en chilenare, en ny grabb i klassen. Han är född i Sverige. Han är väldigt mörk och så här va.
Men då kom det här…lite rasistiska tongångar här. Vi har även fått en annan ny elev här va och
han …lite det här med svartskalle och så. Vad var det han sa…? Äh, det glömde jag av, men det
var väldigt sårande så här va och det blev ett  väldigt upplopp i klassen. Klassen reagerade på att
en pojke kunde säga så till en invandrare, så han fick alla emot sig och sprang hem. Det var en
sund reaktion.

Denna lärare har uppenbarligen lyckats med sin normförmedling i detta avseende och han har
dessutom, tillsammans med sina elever, lyckats skapa den vi-känsla i klassen som flera lärare
betraktar som ett eftersträvansvärt fostransmål. Frågan är väl här hur den pojke som sprang
hem skall kunna få del av vi-känslan, då hans värderingar skiljer sig från dem som omfattas
av den övriga klassen.
   Lärarna upplever också att de har lyckats med sin fostran när eleverna spontant tar kontakt
med dem, till exempel i cafeterian, och talar om sådant som inte direkt hör till skolan:

När man går ner och sätter sig och tar en kopp kaffe i cafeterian och elever kommer fram och
sätter sig vid mitt bord och pratar, då känner jag att man har i viss mån lyckats. För den här
kontakten tror jag ju är oerhört värdefull, att de ser att läraren är en människa av kött och blod
och att man kan ta en fika med dom om saker som ligger helt off skolan. Prata om hockey,
idrott, prata fritidsintressen och prata om livet som ligger utanför skolan. /…/När man märker att
dom har förtroende.
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Samma lärare tycker att ett annat bevis på att man har lyckats är när han får en sådan kontakt
med så kallade problemelever att de senare lugnar ner sig och han blir särskilt glad när dessa
elever sedan kommer till hans bord i cafeterian.

4.3.3 Strategier vid fostran

Alla lärare som ingår i studien inleder första tiden i en ny grupp med att uttala en slags
programförklaring. Lärarna talar då om vilka regler som gäller i skolan och vilket slags
beteende som förväntas av eleverna. Vid detta tillfälle diskuterar vissa lärare de normer och
regler som gäller på skolan med sina elever. Eleverna får då möjlighet att ge sina synpunkter
på hur de förväntas uppträda i skolan. Andra lärare talar endast om vad som betraktas som
oacceptabelt beteende på solan och tar i detta skede inte upp varför dessa regler finns. Alla
lärare betonar dock nogsamt vikten av att vara konsekvent, eftersom de anser att
modellinlärning är ett effektivt sätt att fostra eleverna. Denna tanke finner bland annat stöd
hos Jackson, Boostrom och Hansen (1993), som lägger stor vikt vid de små återkommande
händelsernas inverkan på eleverna.
   De reaktiva inslagen vid fostran, det vill säga när läraren korrigerar ett oacceptabelt
beteende hos en elev, leder dock hos alla studiens lärare till en diskussion om varför eleverna
bör bete sig på ett visst sätt. De strategier lärarna använder sig av vid fostran är därmed både
intentionella och reaktiva. Detta beskrivs på följande sätt av en lärare:

När man får en ny klass då kör man ju vissa saker, som man talar om hur man vill ha det då va
och man presenterar ju sig själv och i det jobbet vi lägger ner under några veckor så får man ju
en viss form på det hela då va. Men sen när man jobbar i det vardagliga, då händer det ju alltid
saker och man ser ju vissa som inte beter sig riktigt som man ska göra då va och då försöker man
ju ta tag i det. Vi har ju till exempel ett mobbingteam på skolan som vi jobbar ganska aktivt med
och jag är med i det då och det har känts väldigt bra tycker jag för…för skolan…för det har
blivit ett lyft.

4.3.4 Sammanfattning av lärares tankar kring fostran

Sammanfattningsvis kan sägas att det lärarna uppfattar som problem vid fostran har med
föräldrakontakter, tidsbrist, samhällsförändringar samt kollektivproblematiken att göra. Dessa
svårigheter berörs på olika sätt av alla lärare som ingår i undersökningen. Säkerheten om
målen för fostran är stor bland lärarna, men viss osäkerhet vid fostran uppkommer när lärarna
har med emotionellt sköra elever att göra eller möter föräldrar som har en annan kulturell
bakgrund än de själva. Då känner sig flera osäkra på vilka medel de bör använda sig av.
   Som framgår av avsnittet om lyckad fostran upplever lärarna helt enkelt denna känsla när
eleverna visar sig ha internaliserat de normer lärare försöker fostra dem till att omfatta.
   De strategier lärarna använder sig av vid utövandet av fostran visar sig slutligen vara både
av intentionell och reaktiv art.

4.4 Sammanfattning av resultaten

För att ge en överblick över resultaten som framkommer i denna undersökning följer nedan en
sammanfattning i tabellform.
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Tabell 1 Översikt över resultaten

Etiska aspekter på Normförmedling Lärares tankar kring
fostran rollen som fostrare

Rusta elever för Etiska normer: Problem vid fostran:
framtiden    Ej utsätta andra    Föräldrakontakter

   för skada    Tidsbrist
Skydd mot skada    Rätt till själv-    Samhällsförändringar

   bestämmande    Kollektivproblematiken
Rätt till själv-    Respekt för alla    Osäkerhet vid fostran
bestämmande    människors lika

   värde Lyckad fostran:
Respekt för integritet    Sanningsenlighet    Elever kan arbeta under eget
och privatliv       ansvar

Systemnormer:    Elever omfattar normen om
Rättviseprinciper    Ej bära keps eller    alla människors lika värde

   mössa inomhus    Elever uppvisar demokratiskt
Sanningsenlighet       tankesätt

     Elever kan lösa konflikter utan
   våld
   Vi-känsla i klassen
   När elever spontant tar kontakt
   om saker som ej rör skolan

Strategier vid fostran

5 Diskussion

I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit i undersökningen. Då detta är en
deskriptiv studie, med målet att synliggöra några lärares tankar kring fostran, kommer ingen
egentlig  värdering av lärarnas olika tankar att genomföras. Däremot kommer jämförelser med
relevant litteratur att göras.
   Det som uppmärksammas är hur de etiska ställningstaganden som lärarna uppger ligger till
grund för deras fostrande gärning kan relateras dels till andra normer, dels till yrkespecifika
förhållanden. Därtill dras vissa slutsatser om likheter och möjliga skillnader mellan de olika
lärarnas sätt att utforma sin fostran.
   Diskussionsdelen innehåller också en kortare diskussion av de problemområden som
framkommit i resultatdelen. Därefter dras slutsatser om vilken typ av etik som är styrande för
lärare samt vilken ställning denna har i förhållande till andra normer som styr lärarnas
yrkesutövning.

5.1 Etiska ställningstaganden och normförmedling

Mot bakgrund av de fynd som presenteras i avsnitt 2.1 kan konstateras att lärarna anger att
flera etiska ställningstaganden ligger till grund för hur deras fostran av eleverna utformas.
Värt att notera i detta sammanhang är att dessa resultat framkommer i intervjuer där
intervjuaren aldrig nämner ordet etik. Av detta kan rimligtvis slutsatsen dras att det faller sig
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naturligt för flertalet lärare att göra etiska överväganden. Det verkar i detta avseende finnas en
god grogrund för att läraretiska regler skall kunna utvecklas.
   De viktigaste motiven för lärarnas fostran är elevernas framtida välmående, vilket leder till
att de på bästa sätt försöker rusta dem för framtiden, samt att skydda dem från skada i nuet.
Omsorg  om eleverna kan därmed sägas vara ett av de etiska värden som har störst betydelse
för lärarnas fostrande gärning. För att uppnå dessa mål diskuterar lärarna med eleverna om
hur människor bör förhålla sig till varandra och de försöker därtill vara goda förebilder för
sina elever. Etiska värden styr därmed i hög utsträckning både det lärarna explicit förmedlar
och hur de handlar.
   Att fostra eleverna till individuellt ansvarstagande ses som ett medel för att rusta dem för
framtiden. Ingen av de lärare som ingår i studien uppmärksammar dock den kontrollfunktion
som detta arbetssätt fyller, trots att det är en välkänd pedagogisk princip att läraren bör välja
ett sådant arbetssätt om han vill fostra ansvarstagande elever. En lärare kan idag inte förvänta
sig att kunna disciplinera elever genom en auktoritär ledarstil, då denna typ av ledarskap
varken accepteras av elever eller föräldrar, utan han måste istället fostra dem till att bli
självkorrigerande. Eleverna bär då själva ansvaret för sin inlärning, medan läraren guidar dem
i kunskapens värld. Lärarna tar gärna på sig denna handledarroll, men då med omsorgsetisk
motivering och inte med disciplinära motiv. Ett annat motiv för detta arbetssätt är elevernas
rätt till så stort självbestämmande som möjligt.
   Flera av de etiska normer som anförs visar sig även stämma väl överens med  vissa
yrkesinterna normer. Att rusta elever för framtiden är ett av skolans grundläggande uppdrag
och lärare är satta att fostra fungerande samhällsmedborgare. En sådan medborgare måste
också vara sanningsenlig, varför även denna etiska norm kan relateras till skolans uppdrag.
Detta förhållande uppmärksammas även av Colnerud, då hon påpekar att etiska och
yrkesinterna normer vardagligt ”är integrerade i varandra” och att ”lärares yrkesetik kan
definieras i mötet mellan dem” (1995, s. 86). Principer för fostran är också en yrkesintern
norm, men denna undersökning visar att lärarna anser sig ha etiska värden, systemnormer
undantagna, som grund för vad de vill uppnå med sin fostran.
   Efter vad som framkommit verkar det inte föreligga någon större risk att eleverna fostras till
att omfatta olika normer beroende på vilken lärare de har. Detta gäller framför allt i de fall där
etiska normer ligger till grund för fostran, eftersom det här visar sig råda konsensus om vilka
normer som bör förmedlas. Möjligen är risken något mindre att eleverna fostras till att bli
ögontjänare om de har flest kvinnliga lärare, då dessa, i högre grad än sina manliga kollegor,
uttrycker en oro för elevers bristande sanningsenlighet och lägger ned stor möda på att
motverka detta. Även manliga lärare berör dock detta område.
   När det gäller systemnormer råder dock inte samma konsensus. Här varierar lärarna i synen
på vikten av att förmedla vissa av dessa normer. Detta kan möjligtvis bero på att dessa normer
inte vilar på etiska värden, vilka sätter individers välmående i centrum, utan enbart tillvaratar
systemets intressen. Dessa bygger inte i tillräckligt stor utsträckning på den gemensamma
värdegrund som de etiska normerna vilar på. De sistnämnda tillvaratar allmänmänskliga
intressen, vilket gör dem lättare att relatera till och uppnå enighet om bland lärare.
   Inte ens när det gäller systemnormer verkar dock risken för varierande normförmedling vara
särskilt stor, då dessa normer oftast finns formulerade som regler i skolans ordningsstadgar
eller i läroplanens mål. Ingen av lärarna säger sig vilja bryta mot dessa styrdokument. De
nöjer istället sig med att konstatera att deras uppfattningar inte helt är desamma som skolans i
detta avseende, men lärarna åtlyder de av skolan formulerade reglerna. Möjligen sker denna
efterlevnad med något mindre grad av entusiasm än etiskt motiverad normförmedling

5.2 Problem vid fostran

De stora  problemen vid fostran av eleverna är enligt lärarna föräldrarnas bristande förmåga,
eller ointresse av, att ta hand om sina barn samt lärarnas brist på tid. Det förstnämnda leder till
att lärare känner maktlöshet. De drar sig i det längsta för att komma i konflikt med föräldrar,
då de menar att detta kan skada barnet genom den lojalitetskonflikt det då utsätts för. En
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annan anledning till att lärarna känner sig maktlösa i denna situation är att de inte litar på att
något förbättras av att de tar kontakt med de sociala myndigheterna, dels på grund av dessa
instanser anses lika underbemannade som de själva tycker sig vara, dels på grund av att de
upplever att de sociala myndigheternas stränga sekretess försvårar snarare än underlättar deras
fortsatt arbete med eleven och dennes föräldrar. Detta hindrar dock inte att lärarna anmäler
föräldrar när de anser sig ha bevis för att elever far illa hemmet. Återigen är det omsorgen om
eleverna som styr lärarnas handlingar.
   Lärarna upplever ibland en viss osäkerhet vid fostran. Osäkerheten gäller framför allt vilka
metoder de skall använda vid fostran av tillbakadragna och skygga elever. Däremot visar sig
lärarna i denna undersökning vara säkra på vilka mål de har med sin fostran (jfr avsnitt 4.2).
De uppfyller därmed inte de krav som Dale (1981) ställer på en kompetent fostrare, då dessa,
enligt honom, inte bara måste veta vad de skall fostra till utan även hur denna fostran skall se
ut. Skolan kan därmed sägas vara bättre skickad att fostra vissa personlighetstyper, än andra.
Säkerheten om målen leder därmed inte alltid till en lyckad fostran
   När eleverna har internaliserat de normer som lärarna vill förmedla anser de senare sig ha
lyckats. För att uppnå dessa resultat har lärarna klara strategier för sin långsiktiga fostran av
eleverna, medan en viss osäkerhet kan skönjas när det gäller fostran av reaktiv art. Det är i
hastigt påkomna situationer som lärare visar den osäkerhet som beskrivits ovan. Läraren vet
vad han långsiktigt vill uppnå, men tvekar exempelvis att utsätta en osäker elev för det obehag
talsituationen medför i nuet.

5.3 Omsorg – en läraretisk princip?

Som framgår av denna uppsats är omsorgen om eleven det som oftast styr lärarnas fostran av
elever. Samtidigt visas i avsnitt 4.3 att de villkor under vilka lärarna arbetar kan komma i
konflikt med de värden de anger som grund för sin fostran. Den enskilde eleven kan
exempelvis inte få så stor rätt till självbestämmande, då han måste stå tillbaka på grund av
kollektivets behov
   Olika etiska normer kan också komma i konflikt med varandra. En konflikt av denna typ är
konflikten mellan att skydda elever mot skada och att respektera föräldrars rätt till integritet
och privatliv. Att rusta elever för framtiden betyder ibland att eleven måste tränas i att
muntligt framföra sina åsikter. Detta kan vara problematiskt om eleven tycker att muntliga
framträdanden är mycket obehagliga. Läraren vill då både skydda eleven från skada, samtidigt
som han vill förbereda denna för den verklighet som väntar i framtiden. Typfallet för när
lärarna känner sig osäkra på hur de skall agera visar sig uppträda när olika etiska normer
kommer i konflikt med varandra, särskilt om den ena av dessa etiska normer är att skydda mot
skada. Då vikten av att eleverna behärskar muntlig framställning inte enbart motiveras av
deras framtida välgång, utan dessutom är en ämnesintern norm, tvingas i praktiken
skyddssträvandena ge vika.
   För att omsorg skall kunna upphöjas till en läraretisk princip måste därmed dess ställning i
förhållande till andra normer och mål tydliggöras. Här finns dock något att bygga vidare på.

5.4 Teoribygge kring lärares fostran

Det teoribygge kring lärares fostran som denna uppsats påbörjar kan sägas bäras upp av en
relativt stabil mittenpelare, vilken utgörs av de (1) etiska och moraliska aspekter som
framkommer i denna undersökning. Dessa aspekter visar sig väsentligen vara omsorgsetiskt
motiverade. I byggets fyra hörn står något mindre stabila pelare som utgörs av (2)
normförmedling, (3) problem vid fostran, (4) lyckad fostran och (5) strategier för fostran.
Med hjälp av dessa av fem teman skapade pelare kan en del av lärares tankar runt fostran och
sätt att fostra förstås.
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5.5 Vidare studier

Denna undersökning aktualiserar områden som inbjuder till vidare studier. Fördjupade studier
av hur den omsorgsetik vars konturer kan skönjas i denna undersökning mer detaljerat ser ut
kan vara av intresse. Därtill framstår det som angeläget att mer ingående undersöka vilka
yrkesspecifika förhållanden denna omsorg om eleverna kan komma i konflikt med.
   Det framkommer i undersökningen att lärarna har en kluven inställning till värdet av att
samarbeta med socialtjänsten. Därför kan det vara av intresse att studera om denna inställning
delas av flera lärare och hur denna inställning i så fall påverkar elevvården.

5.6 Sammanfattning av diskussion

Flera etiska ställningstaganden ligger till grund för hur lärarnas fostran av eleverna utformas
och  i de fall där fostransmålen sammanfaller med yrkesinterna normer är lärarnas motivering
för dessa alltid av etisk art.
   Om målen för fostran visar det sig råda konsensus, såvida dessa vilar på etisk grund. De
fostransmål om vilka enighet inte råder utgörs av excplicita regler, varför dessa ändå efterlevs
av lärarna. Däremot kan det antas att den osäkerhet som förekommer i hastigt uppkomna
fostranssituationer kan leda till att medlen för fostran kan variera från lärare till lärare.
   Det som lärarna uppfattar som problematiskt med sina fostrande uppgifter är framför allt
normkonflikter med föräldrar samt, i samband med dessa konflikter, kontakter med andra
instanser som också har till uppgift att stödja elever.
  Lyckad fostran anser lärarna sig ha uppnått när eleven omfattar de normer de vill förmedla
och vilkas internalisering de anser kommer att underlätta för eleven i dennes framtida liv.
   Denna omsorg om eleven är en princip som alla lärarna visar sig stödja, men denna får
ibland ändå ge vika för olika yrkesspecifika förhållanden.
  Avslutningsvis kan konstateras att studien genom sitt försök till teoribygge kring lärares
fostran av elever bidrar till att en del av lärares tankar runt fostran och deras sätt att fostra kan
förstås.

6 Sammanfattning

Fostran och etik
En studie av några lärares syn på sin fostrande gärning

Syfte, bakgrund och metod

I föreliggande uppsats genomförs en empirisk studie med målet att dels undersöka hur lärare
uppfattar sin fostrande roll, dels att studera vilka etiska ställningstaganden som kan förknippas
med den fostran som utövas. Syftet är framför allt att få svar på fyra frågor:

- Ligger det några etiska ställningstaganden till grund när lärare korrigerar, eller alternativt,
uppmuntrar elevers beteende?

- Agerar lärare på ett likartat sätt i likartade situationer, eller fostras elever till att omfatta
olika normer beroende på vilken lärare de har?

- Vad uppfattar lärare som problematiskt med sina fostrande uppgifter?
- När anser de sig ha lyckats med dessa uppgifter?

Innan själva undersökningsresultaten presenteras ges en bakgrundsbeskrivning innehållande
för uppsatsen relevant forskning. Det visar sig endast finnas sparsam forskning att tillgå inom
detta område, men av den som finns framkommer att klassrumssituationen i högsta grad kan
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betecknas som moraliskt komplex samt att det råder relativt stor diskrepens mellan vad som är
önskvärt och vad som faktiskt sker vid fostran.
   Därefter redogörs för valet av metod, vilken i detta fall är en teorigenererande kvalitativ
metod, då området är tämligen outforskat. Fyra rektorer kontaktades och ombads tillfråga två
erfarna 4-9-lärare vardera om dessa var intresserade av att delta i en intervju om
fostransfrågor. Informanterna kom från skolor i Hultsfreds, Vimmerbys och Västerviks
kommuner.
   Datainsamlingen består av halvstrukturerade intervjuer som genomförs utifrån en
intervjuguide. Intervjuerna omfattar 30 till 45 minuter vardera. Ingenstans förekommer
begreppet etik. Detta för att inte informanterna skall frestas att utforma sina svar i allmänna
eller retoriska termer.
   Den kvalitativa analysen av data genomförs därefter på det sätt som förespråkas av Starrin
m fl (1991), vilket innebär att forskaren genom att systematiskt jämföra likheter och
skillnader i data finner substantiva koder, vilka i sin tur, efter ytterligare jämförelser, bildar
teoretiska koder eller teman.

Resultat

Resultatdelen behandlar sedan utfallet av de ovan redovisade forskningsfrågorna. I detta
kapitel konstateras att det ofta ligger etiska värden till grund för hur lärarna utformar sin
fostran av eleverna. Etiska aspekter som lärarna betonar visar sig vara:

- Att rusta elever för framtiden
- Att skydda mot fysisk och psykisk skada
- Rätt till självbestämmande
- Respekt för integritet och privatliv
- Rättviseprinciper
- Sanningsenlighet.

   Vidare framkommer att det bland lärarna råder stor samstämmighet om vilka normer som
bör förmedlas. De lärare som ingår i denna undersökning är överens om att följande etiska
normer bör förmedlas:

- Att inte utsätta andra för skada
- Rätt till självbestämmande
- Respekt för alla människors lika värde
- Sanningsenlighet.

Det finns dock två områden inom vilka en viss skillnad förekommer. Den ena är att kvinnliga
lärare i högre grad än sina manliga kolleger spontant poängterar vikten av att fostra elever till
att tala sanning. Studien är emellertid för liten och använder inte ändamålsenlig metod för att
göra jämförelser mellan grupper, varför inga generella kan dras utifrån detta förhållande. Den
andra, och mer avgörande skillnaden, rör synen på vikten av förmedling av vissa av skolans
systemnormer, där det råder relativt stor variation mellan de olika lärarna.
   Nästa stora område som behandlas är lärarnas tankar kring fostran, där problemen visar sig
röra:

- Föräldrakontakter
- Tidsbrist
- Samhällsförändringar
- Kollektivproblematiken.
- Osäkerhet vid fostran
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Säkerheten om målen för fostran är stor, men viss osäkerhet uppkommer när lärarna har med
emotionellt sköra elever att göra. Då känner sig flera av lärarna osäkra på vilka medel de skall
använda sig av för att uppnå sina mål.
   En känsla av att ha lyckats med sin fostran upplever lärarna när eleverna visar sig ha
internaliserat de normer de vill förmedla. De strategier lärarna använder sig av för att uppnå
lyckosam normförmedling är både av intentionell och reaktiv karaktär.

Diskussion

Slutligen följer en diskussion av det som framkommer i uppsatsen och vissa slutsatser dras
utifrån resultaten. Det framkommer att etiska ställningstaganden har stort inflytande på hur
lärarnas fostran av eleverna utformas och även i de fall där fostransmålen sammanfaller med
yrkesinterna normer, vilket är vanligt förekommande, är lärarnas motivering av sitt handlande
av etisk art. Om målen för fostran visar det sig råda konsensus och, såvida dessa vilar på etisk
grund. De fostransmål om vilka det inte råder enighet, det vill säga vissa av de mål som styrs
av systemnormer, utgörs dock ofta av explicita regler, varför dessa ändå efterlevs av lärarna.
Anledningen till variationen i lärarnas syn på systemnormer, men inte på etiska normer, kan
ha sin förklaring i att de förstnämnda inte i tillräckligt stor utsträckning bygger på den
gemensamma värdegrund som de senare bygger på.
   Det som lärarna uppfattar som problematiskt med sina fostrande uppgifter är framför allt
normkonflikter med föräldrar och i samband med detta även kontakter med socialtjänsten, där
de känner att de inte riktigt för att stödja eleven på det sätt de vill.
   Denna omsorg om eleverna, som lärarna i undersökningen  upprepade gånger visar prov på,
är så stark att den kan betraktas som en princip som alla lärare vill stödja.
   Det teoribygge kring lärares fostran som denna uppsats påbörjar kan avslutningsvis sägas
bäras upp av en relativt stabil mittpelare, vilken utgörs av de (1) etiska och moraliska aspekter
som framkommer i denna undersökning. Dessa aspekter visar sig väsentligen vara
omsorgsetiskt motiverade. I byggets fyra hörn står något mindre stabila pelare som utgörs av
(2) normförmedling, (3) problem vid fostran, (4) lyckad fostran och (5) strategier för fostran.
Med hjälp av dessa, av fem teman skapade, pelare kan en del av lärares tankar kring fostran
och sätt att fostra förstås.
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Bilaga 1

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för pedagogik och psykologi

Intervjuguide

1. Hur känner du inför din fostrande uppgift?
(Känner du dig ibland osäker på om du gör rätt? Kan du ge exempel på situationer som
varit svåra?)

2. När känner du att du har lyckats med din fostran?
(Kan du ge exempel som du tycker visar att du har lyckats med din fostran av eleverna?)

3. Vilka motiv har du för att agera som du gör?
(Varför anser du det vara viktigt att korrigera/uppmuntra vissa beteenden hos eleverna?)

4.   Har du en strategi för din fostran eller uppkommer de fostrande inslagen oftast som en
      reaktion på ett icke önskvärt beteende hos eleverna?

Brodera ut svaren!
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Bilaga 2

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för pedagogik och psykologi

Intervjuguide

4. Hur känner du inför din fostrande uppgift?
(Känner du dig ibland osäker på om du gör rätt? Kan du ge exempel på situationer som
varit svåra?)

5. Vilka beteenden reagerar du på och varför reagerar du på dessa beteenden?

6. När känner du att du har lyckats med din fostran?
(Kan du ge exempel som du tycker visar att du har lyckats med din fostran av eleverna?)

7. Vilka motiv har du för att agera som du gör?
(Varför anser du det vara viktigt att korrigera/uppmuntra vissa beteenden hos eleverna?)

5.   Har du en strategi för din fostran eller uppkommer de fostrande inslagen oftast som en
      reaktion på ett icke önskvärt beteende hos eleverna?

Brodera ut svaren!


