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Sammanfattning och nyckelord  

Studiens syfte är undersöka lärares tankar och strategier kring rollen som fostrare 

och värdeförmedlare och hur de förhåller sig till internet som 

socialisationskontext i skolmiljön. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa 

intervjuer med tio gymnasielärare och utgår ifrån följande frågeställningar. 

- Hur tänker lärare kring rollen som fostrare i förhållande till 

kunskapsuppdraget? 

- Hur tänker lärare kring begreppet värdegrund? 

- Vilken syn på internet som socialisationskontext har lärare? 

- Vilken/vilka strategier har lärare för att hantera internet som 

socialisationskontext i skolverksamheten?  

Resultatet visar att det finns två skilda synsätt på relationen mellan 

kunskapsuppdraget och fostransuppdraget och att lärarna ger begreppet 

värdegrund olika innebörder och tolkningar. Utifrån resultat kunde två polära 

idealtyper skapas, den maktlöse och idealisten, som visar att lärarnas syn och 

strategier gällande internet som socialisationskontext divergerar i två riktningar. 

Dessa idealtyper antas kunna gå att generalisera till fler skolor än de undersökta.  

 

Sökord: fostransuppdrag, internet, socialisation, idealtyp, strategi 

 

 

  



Förord 

Nu är vi i slutet av två terminers studier i sociologi vid Linköpings Universitet 

som möjliggjorts tack vare Lärarlyftet. Det har varit oerhört berikande och vi tar 

med oss många nya kunskaper som definitivt kommer hjälpa oss i vår 

lärarprofession. Arbetet med C-uppsatsen har gett oss perspektiv på vårt eget yrke 

då det är just lärarrollen som har studerats, men även fördjupade kunskaper om 

hur det är att skriva en uppsats, med allt vad det innebär. Vi är innerligt tacksamma 

för det stöd som vi har fått av våra respektive, Jenny och Johan, som har ställt upp 

på alla tänkbara sätt. Tack!  

En förutsättning för att kunna genomföra denna studie är de lärare som ställt upp 

som informanter, stort tack till er! 

Vi vill givetvis även tacka vår handledare Ulrik Lögdlund som genom sitt 

engagemang har gett oss perspektiv och ovärderlig stöttning i vår process! 

 

Linköping juni 2015 

Andreas Haegerstam och Maria Lindquist 
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1. INLEDNING 
Dagens gymnasielärare arbetar i en miljö där det ständigt pågår en 

socialisationsprocess som innebär att eleverna formar sina normer och 

värderingar. Som lärare i gymnasieskolan har man utöver kunskapsuppdraget, ett 

fostransuppdrag som innebär att läraren ska förmedla de demokratiska värden 

som det svenska samhället bygger på. I den läroplan som gäller för 

gymnasieskolan, som implementerades år 2011, är det tydligt att Skolverket vill 

betona vikten av skolans värdegrund och uppgifter. Denna värdegrund och dessa 

uppgifter genomsyrar hela läroplanen i alla dess delar. Ett av gymnasieskolans 

uppdrag är att skolan ska verka för en socialisation som gör eleverna redo för livet 

efter gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Att arbeta med värdegrundsfrågor som 

utgår från elevernas erfarenheter ingår också i fostransuppdraget och med tanke 

på den verklighet som eleverna lever i blir det relevant att fundera över vilken 

betydelse tillgången till internet har för de ungas socialisation.  

Synen på lärarens dubbla uppdrag har skiftat genom åren allt sedan folkskolans 

grundande på mitten av 1800-talet och de två uppdragen har haft olika stor 

betydelse. Kortfattat kan dessa svängningar mellan skolans normativa fostrande 

funktion och skolans kunskapsförmedlande funktion beskrivas på följande vis. 

Vid införandet av folkskolan var fokus i första hand på att fostra svenskar och inte 

demokratiska medborgare (Ekman, 2011). Det var ett led i att bygga upp nationen 

och förankra den kristna tron. Först efter andra världskriget blev skolans uppgift 

att fostra demokratiska medborgare, som genom detta skulle verka för en 

pluralism och fritt tänkande individer. Skolan uppfattades med andra ord som en 

samhällsförändrande institution. I och med att demokratin blev en slags 

överideologi under tiden som följde, frångick man från skolans fostrande funktion 

och fokus lades istället på kunskap och att få fram en arbetskraft som kunde mäta 

sig mot arbetsmarknadens krav. Den kunskap som skulle förmedlas ”skulle vara 

fri från värderingar och ge en objektiv bild av världen” (Ekman, 2011, ss. 36-37).  

Under slutet av 1960-talet kom skolans fostrande funktion till viss del åter igen 

att lyftas in i och med att den nya läroplanen kom 1969, även om ambivalensen 

mellan de två uppdragen fortgick ytterligare ett decennium. Genom både 

sociologiska och pedagogiska studier under 1970-talet kom den vetenskapligt-

rationella synen på skolan som institution att ifrågasättas. Bland annat påpekades 

att skolans läroplaner i allra högsta grad speglade samhällets värderingar och det 

därmed inte går att tala om objektiv kunskap. Som följd av detta kom skolans 

fostrande uppdrag återigen i fokus och under läroplanerna som kom under 1980-

talet hade en tydlighet i att skolan ska fostra eleverna till att bli demokratiska 

medborgare. Innan det var dags för ytterligare nya läroplaner under mitten av 

1990-talet svängde fokus återigen till kunskapsuppdraget och det fostrande 

uppdraget blev istället en fråga för föräldrarna. Men i och med läroplanerna från 

1995 kom fostransuppdraget att bli centralt och de demokratiska värderingarna 
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skulle genomsyra skolan som helhet. Nytt var att värderingarna inte bara skulle 

förmedlas utan eleverna skulle även få möjlighet att få utveckla sitt demokratiska 

handlande. I samband med detta introducerades även begreppet värdegrund. Från 

och med 2011 finns det återigen nya läroplaner där skolans fostrande funktion 

kvarstår. Enligt Ekman har skolan ”en särställning på det viset att det är den enda 

institutionen i samhället med ett uttryckligt uppdrag att fostra demokrater och 

goda samhällsmedborgare” (2011, s. 17). Det är med andra ord tydligt att lärarna 

idag har en fostrande roll och att de aktivt ska verka för de grundläggande 

värderingar som det svenska samhället bygger på och bidra till ungdomarnas 

socialisation.  

Enligt Giddens är socialisation en ”process varigenom det hjälplösa barnet gradvis 

blir medvetet och skaffar sig kunskaper och färdigheter som passar in i den kultur 

där han eller hon blivit född” (2007, s. 161). Under barnets uppväxt är föräldrarna 

de agenter, det vill säga nyckelpersoner, som är centrala för den socialisation som 

sker, men ju äldre barnet blir desto fler socialisationskontexter hamnar barnet i 

och desto fler agenter påverkar vilka normer och värderingar som barnet, och så 

småningom ungdomen, tar till sig och interagerar utefter. Exempel på dessa 

kontexter är föreningar, vänner och givetvis skolan, men även internet (Giddens, 

2007).  

Utvecklingen av internet och spridningen av hemdatorer har sedan 

millennieskiftet gjort tydliga avtryck på såväl samhälls- som vardagslivet och 

tillgången på smarttelefoner och läsplattor breder ut sig. Internetanvändningen är 

utbredd, framför allt bland unga.  94 % av åldersgruppen 15-24 år använder 

internet en helt vanlig dag och gruppen ägnar i genomsnitt hela tre timmar per dag 

på just internet (Danielsson, 2014). Således har den teknologiska utvecklingen lett 

till att internetanvändning idag är en integrerad del av ungas vardagsliv.  

Hur förmedlas och förankras de normer och värderingar som skolan står för? Hur 

hanterar lärare sitt forstransuppdrag i en alltmer digitaliserad värld?  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares tankar och strategier 

kring rollen som fostrare och förmedlare av värdegrund samt hur de förhåller sig 

till internet som en socialisationskontext i skolmiljön.  

För att kunna uppfylla vårt syfte har vi följande frågeställningar att utgå ifrån: 

1. Hur tänker lärare kring rollen som fostrare i förhållande till 

kunskapsuppdraget? 

2. Hur tänker lärare kring begreppet värdegrund? 

3. Vilken syn på internet som socialisationskontext har lärare? 

4. Vilken/vilka strategier har lärare för att hantera internet som 

socialisationskontext i skolverksamheten?  

1.2 Centrala begrepp 
Begreppet värdegrund och värdegrundsarbete har sedan 1992 betecknat skolans 

fostranspraktik i Sverige. Syftet är vidare att stärka de demokratiska värdena på 

såväl individnivå som kollektivt (Thornberg, 2006).  

Skolans styrdokument innefattar skollag, läroplan och kursplan. I dessa dokument 

styr skolans uppdrag, mål och riktlinjer som innebär mer övergripande 

beskrivningar av skolans uppdrag och värdegrund, men också tydliga 

redogörelser för vad till exempel lärarna ska göra (Skolverket, 2011). Under 

rubriken Skolans uppdrag beskrivs skolans uppdrag ur ett samhällsperspektiv där 

det också betonas vilka värden som skolan ska förmedla.   

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 

och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla 

sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen 

i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna 

orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 

blir därför viktig (Skolverket, 2011, ss. 6-7) 

Det finns många punkter i styrdokumenten som innefattar fostransuppdraget. Ett 

exempel är följande som står i läroplanenen för gymnasieskolan under rubriken 

Normer och värden: 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling (Skolverket, 2011, s. 11).  
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1.3 Disposition 
Rapportens struktur följer traditionell rapportform. I kapitel 2 presenteras en 

historisk tillbakablick av hur förhållandet mellan kunskap och fostran inom skolan 

har förändrats över tid. Vidare beskrivs forskning om internet ur ett generations- 

och socialisationsperspektiv. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Pierre 

Bourdieus begrepp habitus. I kapitel 3 redogörs för rapportens metodologiska 

aspekter. Redovisning och analys av intervjuer återfinns i kapitel 4. 

Resultatdiskussion och förankring i tidigare forskning och applicering av 

begreppet habitus återfinns i kapitel 5.  

Merparten av uppsatsarbete har författarparet gjort gemensamt även om viss 

uppdelning skett. Maria har skrivit avsnittet om tidigare forskning om kunskap 

och fostran inom skolan och Andreas har skrivit om tidigare forskning om 

internet. Vi vill dock betona att båda två har läst in sig på forskningsområdena, 

idealet har varit att vi ska ha samma förförståelse.  

Beslut om att båda skulle medverka under samtliga intervjuer fattades redan efter 

den första intervjun. Det finns i huvudsak två skäl till detta. För det första insåg 

vi att analysen påbörjades direkt efter första intervjun då vi diskuterade kring 

tänkbara teman. Denna viktiga dimension skulle därmed utebli om vi delade upp 

intervjuerna.  För det andra kom vi till slutsatsen att vi kompletterade varandra 

väl under själva intervjuerna. Våra olika erfarenheter ledde till delvis olika 

tolkningar av informantens svar. Vi kunde därmed följa upp informantens svar 

och våra olika följdfrågor ledde till mer omfångsrika svar.  Detta beslut ledde 

oundvikligen till att mer tid spenderades ute på fältet. Denna tidsförlust togs dock 

igen genom att analysprocessen underlättades då båda hade deltagit under 

intervjuerna.  

Transkriberingsarbetet delades lika men kodningsarbetet gjordes gemensamt. 

Andreas skrev lite mer på metod och Maria lite mer på analys, dock har vi haft en 

kontinuerlig dialog kring respektive innehåll.  Mer analytiska avsnitt såsom 

metoddiskussion och slutdiskussion är gemensamt skrivna. Vi vill därmed 

poängteras att denna rapport är resultatet av ett kollaborativt arbete. Inget avsnitt 

har skrivits utan att det först har förankrats hos den andre. Hela arbetsprocessen 

har genomsyrats av samarbete, dialog och konsensuslösningar. 

  



5 
 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Tidigare forskning 
I dagsläget finns det inte någon forskning som direkt kopplar ihop 

socialisationskontexterna internet och skola ur ett lärarperspektiv med fokus på 

fostransuppdraget. Däremot finns det forskning som behandlar skolans uppdrag 

och internet som en kontext för ungdomarnas socialisation. För att kunna ge en 

tydlig bild av tidigare forskning har vi valt att använda tre underrubriker Skolans 

roll i samhället, Skolans uppdrag och Internet och sociala medier som 

socialisationskontext.  

2.1.1 Skolans roll i samhället 

För att ge en inblick i olika synsätt på skolans fostrande roll i samhället följer här 

tre huvudströmningar som kan vara relevanta att nämna. Den första 

huvudströmningen som finns är en traditionalistisk strömning som bland annat 

Durkheim kan räknas till. Den syn som Durkheim här representerar innebär att 

skolan ska föra över vissa värden till eleverna. Det handlar om värden som bygger 

upp och håller samman samhället och kulturen samt dess medlemmar (Ritzer, 

2008). 

Den andra strömningen representeras här av Dewey. Strömningen innebär ett 

konstruktivistiskt (även kallat progressivt) förhållningssätt till värden, det vill 

säga att skolans roll är att hjälpa eleverna att forma sina normer och värderingar 

(Thornberg, 2006). Med följande ord beskriver Dewey vad skolan är:  

Jag tror att skolan i första hand är en social institution. Utbildning är alltså en 

social process, och skolan är helt enkelt den form av samhällsliv dit alla de 

krafter koncentreras som visar sig effektiva när det gäller att delge barnen 

människosläktets sociala arv och låta dem få använda sina egna krafter för 

sociala syften. (Dewey, 2004, s. 48).    

Dewey menar att den interaktion som sker mellan lärare och elever är det centrala 

i socialisationsprocessen. Dewey har haft stor betydelse för värdepedagogiken 

och hans spår finns att hitta även i dagens styrdokument. I Skolan, demokratin och 

de unga medborgarna lyfter författarna upp Dewey och menar på att det är ”lätt 

att se likheterna mellan Deweys balans mellan en förberedelse för såväl ett 

demokratiskt samhälle som för ett modernt kapitalistiskt samhälle och den 

svenska skolans kombination av ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag” 

(Ekman & Pilo, 2012, s. 14).  

Den tredje strömningen innebär ett kritiskt perspektiv (Thornberg, 2006). Här 

handlar det om att den värdepåverkan som sker i skolan bidrar till att upprätthålla 

den sociala orättvisa som finns i samhället. Det handlar om ett neomarxistiskt 

perspektiv som trycker på att skolan blir ett maktinstrument för borgarklassen att 

bibehålla den kultur och de normer och värderingar som de anser vara de rätta. 

Det talas även om en dold läroplan i detta sammanhang och att arbetarklassen 
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utsätts för ett falskt medvetande, det vill säga att de blir blinda för att de blir 

utnyttjade och tror att allt är som det ska vara (Ekman & Pilo, 2012).  

2.1.2 Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag har skiftat genom åren och det går att se att främst de två första 

huvudströmningarna, som just har beskrivits, finns representerade. Sedan mitten 

av 1990-talet och fram till år 2011 innehöll då gällande styrdokument ett tydligt, 

om än övergripande, förhållningssätt till fostransuppdraget. Tydligt på så sätt att 

skolan förväntades från och med då ”fungera som en demokratisk institution och 

en modell för demokratiskt handlande” (Ekman & Pilo, 2012, s. 56). Eleverna 

skulle inte bara få kunskap om demokrati utan skolan skulle även ge eleverna 

möjligheten att vara delaktiga i demokratisk miljö. Det som också är relevant att 

belysa är den decentralisering som genomfördes i samband med den nya 

läroplanen, vilket medförde att innehållet lades på en mer övergripande nivå och 

mer ansvar lades på de enskilda lärarna att tolka innehållet (Ekman & Pilo, 2012). 

Den syn på fostransuppdraget som kom på 1990-talet lever vidare i skollagen och 

den läroplan som gäller för gymnasieskolan sedan 1 juli 2011.  

Skolan som institution har till uppdrag att genomföra det som regeringen ställer 

upp som mål och är statens primära instrument att kunna forma ungdomarna i en 

viss riktning när det gäller vissa värderingar och förhållningssätt. Det handlar med 

andra ord om ”en politiskt initierad demokratisk socialisation” (Ekman & Pilo, 

2012, s. 9) Den demokratiska socialisation som sker i skolan bygger på att skolan 

är en så kallad socialisationsagent samt att eleverna tillägnar sig de värderingar 

och förhållningssätt som förmedlas i socialisationsprocessen. Det synsätt som här 

belyses genom Ekman och Pilo, är samma synsätt som Giddens vill förmedla när 

han säger att ”utbildningen ska vara både mål och medel för självständiga 

människor med en bra självkännedom och bra självkänsla” och fokus ska vara på 

”utbildning i relation till mänskliga värden” (Giddens, 2007, s. 457).  

När Ekman och Pilo (2012) talar om skolans demokratiska uppdrag delar de upp 

det i tre olika aspekter; demokratiska värderingar, förmågor och kunskaper. 

Värderingar omfattar bland annat jämlikhet och solidaritet, medan förmågor 

innebär praktiska färdigheter så som källkritiskt förhållningsätt, demokratiskt 

beslutsfattande etc. Den tredje aspekten handlar om kunskaper om samhälle och 

politik. Dessa tre aspekter ska ingå i alla ämnen och har ett övergripande 

perspektiv som återfinns i styrdokumenten. 

Thornberg (2006) talar om värdepedagogisk praktik som innebär att normer och 

värderingar medieras till eller utvecklas av eleverna som dels till följd av bland 

annat lärares handlingar i skolan, och dels till följd av situationer där ungdomarna 

påverkas i olika sammanhang som till exempel i hemmet, från massmedia. Denna 

uppdelning som Thornberg gör benämns som formella och informella aspekter av 

den värdepedagogiska praktiken. Vidare gör Thornberg en uppdelning av den 

formella värdepedagogiska praktiken där värdepåverkan är explicit, det vill säga 
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uttalad och handlar bland annat om att klassråd genomförs som ett led i att följa 

styrdokumenten, samt implicit, som kan innebära att läraren agerar förebild. För 

en mer detaljerad bild över detta se bilaga 2 (tabell 4.1) som Ekman och Pilo 

sammanställt utifrån Thornbergs avhandling. 

För att knyta an till de tre huvudströmningarna som först beskrevs så handlar 

fostransuppdraget idag om en socialisationsprocess där eleverna är aktiva och 

själva konstruerar sina normer och värderingar.  Det sker en interaktion mellan 

lärare och elever, det vill säga ett konstruktivistiskt förhållningssätt råder. I Skolor 

som politiska arenor beskriver Amnå med flera (2010) detta ur ett 

kommunikationsperspektiv där de ser skolan som en polisk arena och betonar 

vikten av kommunikation för att ungdomarna ska utveckla en medborgar-

kompetens. Forskningen som presenteras av Amnå med flera behandlar politisk 

socialisation som fokuserar på vad skolan betyder för demokratin. Ekman och Pilo 

(2012) poängterar dock att lärare inte har full kontroll över socialisationen som 

sker i skolan, utan ibland kan eleverna påverka varandra i en för skolan oönskad 

riktning.  

Dahlstedt och Olsson (2014) har analyserat utbildningspolitiska dokument från 

början av 2000-talet och menar att medborgarskapandet i skolan handlar om att 

få eleverna att ”arbeta med både sitt yttre (bemötande, beteende) och inre 

(tänkande, kännande, motivation, vilja)” (Dahlstedt & Olsson, 2014, s. 20). 

Författarna lyfter även att det största hotet som finns mot fostransuppdraget, likväl 

som mot demokratin i sig, är idén om att den tid vi lever i är apolitisk, att 

demokratin är fullbordad och medborgaskapet är riktad inåt. För att kunna hantera 

detta hot, anser Dahlstedt och Olsson (2014) att kollektiv handling ska få utrymme 

och att skolans fostrande uppdrag fyller en viktig funktion i detta sammanhang. 

Ett annat begrepp som har figurerat i skolan och i forskningen i 10-15 år är 

livskunskap. Enligt Grönlien Zetterqvist och Irisdotter Aldenmyr (2013) innebär 

det att skolan till exempel följer ett manualbaserat program som handlar om socio-

emotionell träning, eller på något annat konkret sätt arbetar med att uppfylla 

fostransuppdraget. Livskunskapen har utformats som specifika praktiker eller 

schemapositioner och aktörer utanför skolan har tillkommit för att utforma och 

engagera sig i skolans fostransuppdrag, ofta med fokus på att ”bidra till elevers 

välmående och sociala förmågor” (Irisdotter Aldenmyr, 2014, s. 123). Dessa 

aktörer är både kommersiellt inriktade och ideellt orienterade. Forskarna riktar en 

varning till skolan för dessa aktörers inträde i skolvärlden: ”Vi menar att det är 

riskfyllt att låta externa aktörer utan kunskap om skolan definiera och forma 

fostransuppdraget.” (Irisdotter Aldenmyr, 2014, s. 125) De påpekar även att det 

kan påverka lärarnas professionalitet. Enligt Irisdotter Aldenmyr går det inte att 

separera fostransuppdraget och kunskapsuppdraget då de är integrerade med 

varandra, men att trots detta ”talas det ofta om hur läraryrket alltmer blivit ett 

socialt orienterat yrke” (Irisdotter Aldenmyr, 2014, s. 107).  
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Ytterligare ett perspektiv ger Ziehe (2008) som anser att ungdomar behöver 

utmanas och gå utanför sin egen värld och här har skolan en viktig roll. Detta för 

att vidga ungdomarnas perspektiv som annars styrs av deras egna preferenser, 

vilket också påverkar deras socialisation. Med andra ord menar Ziehe att lärarna 

ska föra in inslag i undervisningen som skiljer sig från elevernas erfarenheter 

(Claesdotter, 2011).   

Skolverket presenterade 2011 en uppföljande studie som handlar om skolans 

arbete med värdegrundsfrågor. Till sin hjälp hade Skolverket ett forskarlag vars 

fokus var att undersöka skolornas ”olika sätt att uppfatta, förhålla sig till och 

arbeta med värdegrundsfrågorna” (Skolverket, Redovisning av uppdrag om 

skolans värdegrund, 2011, s. 1). I rapporten presenteras fyra förhållningssätt som 

forskarna kunde se utifrån de omfattande intervjuer och observationer som 

genomfördes på ett antal skolor. Dels kunde de se ett förhållningssätt som innebär 

att värdegrund är något naturligt och att det är personbundet, vilket de benämnde 

som ”Värdegrunden som vedertagen”. Ett annat sätt att förhålla sig till 

värdegrunden är ett mer medvetet arbetssätt. Det kan handla om att använda 

formella metoder för att förmedla värdegrunden och forskarna kallar detta för 

”Värdegrunden som formalisering”. Det tredje förhållningssättet innebär att 

skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och att relationer mellan bland annat 

elever och lärare sätts i fokus. Forskarna påpekar även att i det här 

förhållningssättet som de kallar ”Värdegrunden som pedagogiskt flöde” har 

skolledningen en viktig roll. Forskarna fann också ett förhållningssätt som handlar 

om hur skolorna kopplar ihop värdegrunden med det omgivande samhället och 

dess strukturer, ”Värdegrunden som interaktion mellan skola och samhälle” 

(Skolverket, 2011). 

Skolverket har i sin tur delat in dessa fyra förhållningssätt i två mer övergripande 

strategier som utöver den fördjupade forskningsstudien bygger på andra rapporter. 

Dels ”En strategi där det rätta och goda tas för givet” där de lägger in 

förhållningssätten som innebär att värdegrunden är vedertagen och formaliserad 

och dels ”En processinriktad medvetenhet och systematik” som omfattar de andra 

två förhållningssätten men även värdegrunden som formalisering till viss del 

(Skolverket, 2011, s. 12). Vidare lyfts följande upp: 

Värdegrundsprojektet konstaterade också att värdegrundsarbetet ofta var 

inriktat på insatser mot det som bryter mot värdegrunden snarare än på det 

som främjar demokratiska värden, samt att skolan fortfarande inte lyckats 

förena kunskapsförmedling med sitt demokratiska uppdrag (Skolverket, 

2011, s. 4). 

Olsson och Eek (2011) har genomfört en studie om hur unga agerar och tänker 

kring sitt användande av den digitala arenan och kopplar det till ungas 

identitetsutveckling. Författarna anser att ungdomarnas sociala kapital antingen 

kan förstärkas eller försvagas och att det påverkar deras status i relationerna. 

Studien visar även på att många av de tillfrågade ungdomarna på gymnasiet menar 
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att de själva nästan är vuxna och därför är det inte är relevant att prata om 

bemötande på internet med vuxna. Vidare visar studien att flera av eleverna inte 

skiljer på den fysiska och den virtuella verkligheten. Författarna anser att 

”lärarens fostransuppdrag kräver att vuxna lämnar ett underifrån perspektiv och 

istället sätter sig in i ungas livsvärld. En viktig del i ett sådant förhållningssätt blir 

då att lyssna på ungas tankar och åsikter” (Olsson & Eek, 2011, s. 15). 

Den forskning som finns kring skolan som socialisationskontext har fokuserat på 

skolans uppdrag och betydelse i samhället, ofta med en avgränsning till 

exempelvis politisk socialisation eller haft ett elevperspektiv. Här följer en 

beskrivning av för vår studie relevant forskning kring den andra 

socialisationskontext som vi har för avsikt att undersöka, det vill säga internet.   

2.1.2 Internet och sociala medier ur socialisationsperspektiv 

Redan 1997 myntade Tapscott begreppet N-generation eller nätgenerationen som 

består av barn och ungdomar födda efter 1977 (i USA). Dessa har vuxit upp med 

internet och har därmed ett naturligt förhållningssätt till detsamma. Tapscotts bild 

av unga som nätanvändare är positiv och han menar att på nätet konfronteras man 

med företeelser som tvingar fram en medvetenhet och nätet betraktas av dessa 

barn och ungdomar som en naturlig mötesplats (Enochsson, 2005). 

Medieforskaren Boyds forskning fokuserar på hur amerikanska ungdomar 

integrerar teknologi i vardagslivet. I boken It´s complicated (2014) belyses 

skillnader mellan vuxnas och ungdomars syn på ny teknik. Medan vuxna ser 

oroväckande på den nya tekniken har ungdomarna ett mer oproblematiskt synsätt 

och betraktar den nya tekniken som ett naturligt inslag i vardagslivet (Boyd, 

2014). 

I Vad gör unga på nätet (2012) redogör Dunkels för en modell bestående av tre 

stadier som vi går igenom när nya medier introduceras. Dunkels fokuserar likt 

Boyd olika generationers förhållningssätt till ny teknik. Det första stadiet, skepsis, 

infaller när den nya konsumentprodukten ska introduceras det vill säga när 

marknaden vill att vi ska ha produkten i våra hem. Det som kännetecknar 

skepsisstadiet är att tekniken fortfarande är dyr och krånglig och 

produktutvecklingen har inte hunnit så långt vilket innebär att det fortfarande är 

svårt att handskas med tekniken. Att tekniken anses krånglig leder till att den 

typiska användaren är tekniskt intresserad. Samtalsklimatet blir väldigt speciellt 

med en vokabulär som bara de tekniskt intresserade besitter innehållande tekniska 

termer, förkortningar och anglicismer vilket utesluter en stor grupp ur samtalet. 

Den som kan lite blir ofta förlöjligad i debatter. Den stora massan är ofta skeptisk 

och förstår inte nyttan av det nya och de flesta blandar ihop mediet med innehållet 

under det här stadiet (Dunkels, 2012). 

Med tiden övergår det här stadiet till det andra stadiet som Dunkels benämner 

tillvänjning. Här har den nya tekniken fått stor spridning och den stora massan har 
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gått vidare till att bli användare och de förstår att mediet och innehållet inte alltid 

är sammanlänkade. Dock finns fortfarande en del missuppfattningar och gamla 

användarmönster den nya tekniken hänger kvar. Under detta stadie är det vanligt 

med olika typer av expertråd vars underton är att den som inte följer de 

formulerade konventionerna riskerar att bli missförstådd. Exempel är netikett, ett 

antal regler eller förhållningssätt som cirkulerade på 1990-talet om hur man skulle 

uppföra sig vid interaktion på internet (Dunkels, 2012). 

Det tredje stadiet har tekniken blivit vardagsteknik och benämningen på stadiet är 

just vardagsteknik. Begreppet vardagsteknik används i bemärkelsen att 

användaren inte tänker på produkten som teknik utan fokuserar på dess 

användning. Vem som helst kan nu vara användare och vem som helst kan 

diskutera tekniken och dess användning. Beträffande internet föddes dagens unga 

rakt in i stadie tre medan vuxna och äldre är att betrakta som nätets invandrare då 

de har gått hela vägen genom alla tre stadier av internets utveckling. Dunkels 

menar därmed att det ibland kommer vara svårt att kommunicera mellan 

generationerna eftersom vi har olika ingångsvärden när vi betraktar nya fenomen 

kopplade till internet. Dunkels tycker sig också se en kunskapsklyfta mellan äldre 

och yngre internetanvändare (Dunkels, 2012). 

Södergård (2007) menar att unga har möjligheten att kommunicera med varandra 

och andra personer utan närvaro av vuxna tack vare tillgången till den nya 

tekniken. Detta bidrar till de ungas frigörelse från sina föräldrar samtidigt som det 

medför att de genom sin kunskap får makt över sina föräldrar som inte kan 

kontrollera eller övervaka situationen. Enligt Södergård (2007) kan inte heller 

lärare övervaka och kontrollera ungas kommunikation via internet.   

I avhandlingen Adolecents in a digital everyday environment (2014) skriver 

psykologiforskaren Hallberg att för ungdomar som är födda under 90-talet är 

tillgång till internet inte bara en anpassning till ny teknik utan en anpassning till 

teknik som funnits under hela deras liv. Vidare skriver Hallberg att ungdomar idag 

växer upp i två världar och inte en. Dels finns den faktiska världen som präglas 

av dagliga ansikte-mot-ansikte-interaktioner och praktiska uppgifter, dels finns 

den virtuella världen som präglas av elektronisk kommunikation med gränslösa 

möjligheter. I den senare finns en ständigt ökande mångfald av platser där 

ungdomar kan träffas och umgås med varandra med olika sätt att kommunicera 

och nätverka med varandra. Det finns många olika sätt att roa sig, samla olika 

typer av information, skapa eget innehåll och göra uttalanden om sig själva och 

sin identitet (Hallberg, 2014). 

Medie- och kommunikationsforskaren Danielsson är i sin avhandling Digitala 

distinktioner – klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktier (2014) 

kritisk till populära begrepp som nätgenerationen och digitala infödingar. 

Beträffande internets möjliga tillskott till demokratin genom dess obegränsade 

tillgång till information, möjligheter till kommunikation och därmed göra sin röst 
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hörd så tenderar barn och ungdomar i nätgenerationen att framställas som bättre 

rustade eller rent av predisponerade att realisera förhoppningar som knyts till 

internet om en bättre morgondag. Danielsson anlägger ett klassperspektiv för att 

visa hur klasskillnader påverkar hur de unga uppfattar, orienterar sig och 

navigerar i relation till digitala medier i vardagen. Internet har förvisso tillfört det 

sociala livet ökat elasticitet och komplexitet men det betyder enligt Danielsson 

inte att det har skett en omkastning av etablerade ordningar. Vidare hävdar 

Danielsson att internet må ha expanderat de ungas potentiella handlingsutrymme 

och utblickar men de digitala medier som inkorporeras i de ungas vardagsliv görs 

utifrån olika positioner och redan existerande klasstrukturer.  

Lärarnas riksförbund gav 2014 ut rapporten Elever och lärare – vart går gränsen? 

Där konstateras att utvecklingen av de sociala medierna har skapat nya platser där 

elever och lärare möts såväl i skolan som privat. Detta i kombination med den 

ständiga uppkopplingen har lett till att gränsen mellan elevens och lärarens 

privatliv börjat suddas ut. Den utvecklingen har lett till att frågor om integritet, 

rätten till en privat sfär och omfånget av lärares fostransuppdrag nu aktualiseras. 

Undersökningen visar att lärare, elever och föräldrar är rörande överens om att 

elevernas agerande och uppförande på sociala medier utanför skolan inte är 

lärarnas ansvar. Detta står i bjärt kontrast till den vanliga uppfattning som 

förekommer i den politiska uppfattningen att lärares ansvar sträcker sig långt 

utanför deras arbetstid. Vidare skriver Lärarnas riksförbund att lärarna inte ska 

frånsäga sig sitt sociala fostransuppdrag som finns i lag och förordning men att 

huvudansvaret vad eleverna gör på sin fritid vilar på eleverna och föräldrarna. 

Sociala medier erbjuder nya möjligheter att utveckla nya sätt att undervisa och 

man eftersträvaren nationell IT-strategi som tar utgångspunkt i hur lärare kan 

använda sociala medier för höja elevernas kunskapsnivåer. Samtidigt betonas 

vikten av lärarnas yrkesetiska principer och förhållningssätt i samband med 

framväxten av sociala medier. Mer allmänt lyfter man också fram vikten av det 

personliga mötet. Tillgången på information på internet är oändlig och lärarna 

spelar därför en avgörande roll för utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt 

(Lärarnas riksförbund, 2010). 

2. 2 Teori 
Ett genomgående tema i Bourdieus sociologi är analysen av relationen mellan de 

sociala strukturerna och de mentala strukturerna. Med begreppet habitus avses 

mentala eller kognitiva strukturer genom vilka människor handskas med den 

sociala världen (Ritzer, 2008). Habitus är således förbindelselänken mellan de 

sociala strukturerna och de mentala eller kognitiva strukturerna. 

Enligt Bourdieu (1986) existerar det tre former av kapital: socialt kapital, 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital består av pengar 

och olika typer av materiella resurser som kan institutionaliseras i termer av 

äganderätt. Kulturellt kapital är i vissa former omvandlingsbara till ekonomiskt 
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kapital och kan vara institutionaliserade till utbildningsexamina. Socialt kapital 

utgörs av kontakter och kan i vissa fall vara omvandlingsbara till ekonomiskt 

kapital eller institutionaliserade i form av till exempel adlighet (Bourdieu, 1986). 

Kulturellt kapital kan existera i tre former: förkroppsligad i termer av långvariga 

dispositioner i kropp och själ; i objektifierad form som till exempel böcker och 

instrument; och institutionaliserad form som återfinns inom utbildningssystemet 

(Bourdieu, 1986). 

Kulturellt kapital kan också avse finkulturella färdigheter som är nödvändiga att 

inneha för att behärska den legitima kulturens olika koder. Det sociala kapitalet 

kan också beskrivas som resurser en aktör har till förfogande i egenskap av att 

vara medlem i en viss grupp. Om individen innehar högt kulturellt kapital kan 

denne tolka kulturens referenssystem. Individer med högt kulturella kapitalet har 

både i hemmet och i skolan fått lära sig denna tolkning genom att tillägna sig 

kunskaper inom historia, språk, politik och liknande (Järvinen, 2007).  

Bourdieu driver tesen att skolan och universiteten inte bara fyller en pedagogisk 

funktion i samhället utan också att de har en sorteringsfunktion. Skolan 

reproducerar klassamhället genom att förutsätta specifika färdigheter, ett specifikt 

kulturellt bakgrundskapital, som barn från de underprivilegierade klasserna 

saknar. På så viss ger skolan till de som redan har medan andra hela tiden måste 

kämpa mot sitt sociala ursprung och tidiga klasserfarenheter (ibid). 

Utöver dessa kapitalformer lägger Bourdieu (1986) till ett fjärde övergripande 

kapital som han kallar symboliskt kapital. Prestige och anseende är exempel på 

socialt kapital som de tre andra kapitalformerna transformeras till när de uppfattas 

som legitima på en specifik arena. Därför kan en viss färdighet eller egenskap 

fungera som symbolisk kapital på en social arena och inte på en annan (Järvinen, 

2007). Individen erhåller sitt habitus genom att under lång tid innehaft en viss 

position inom den sociala världen. Med tiden utrustas människor med 

internaliserade system varigenom de varseblir, förstår, värderar och bedömer den 

sociala världen (Ritzer, 2008). Habitus är ett system av varaktiga men föränderliga 

dispositioner varigenom aktörer uppfattar, bedömer och handlar i världen 

(Järvinen, 2007). 

Människor har olika habitus men de som upptar samma position i den sociala 

världen tenderar att ha samma habitus. Habitus kan därmed i detta avseende vara 

ett kollektivt fenomen. Dock leder existensen av många habitus till att den sociala 

världen och dess strukturer inte tvingar sig på alla aktörer på samma sätt. Det 

habitus som finns tillgängligt vid en given tidpunkt har skapats under loppet av 

den kollektiva historien. Det habitus som en individ innehar är resultatet av den 

individuella historien och är en funktion av den tidpunkt i samhällshistorien som 
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den förekommer i. Habitus är både bestående och flyttbart till olika fält. Dock kan 

människor ha ett olämpligt habitus så kallat hysteresis. Exempel på det är en enkel 

lantbruksarbetare i ett förkapitalistiskt samhälle som sätts att arbeta i 

finansvärlden (Ritzer, 2008).   

Habitus skapas via mänsklig praxis samtidigt som den sociala världen är ett 

resultat av denna praxis. Denna dialektiska process beskriver Bourdieu som 

”internalisering av internaliteten” samtidigt med en ”externalisering av 

internaliteten” (Giddens, 2007). Konkret betyder det att habitus formar den värld 

individen lever inom samtidigt som habitus formas i växelverkan med denna 

värld. Habitus har en viss selektiv funktion varigenom det får en viss stabilitet. 

Habitus får aktören att undvika situationer som ifrågasätter eller utmanar dennes 

habitus samtidigt som den tenderar att leda in aktörer i situationer som bekräftar 

deras tidigare positioneringar. Aktörers tidiga upplevelser väger alltså tyngre än 

senare erfarenheter (Järvinen, 2007). 

2.3 Sammanfattning av teorikapitlet 
Först beskrivs tre huvudströmningar inom synen på skolans roll i samhället och 

hur fostransuppdraget ska angripas. Vidare finns en redogörelse för olika 

forskningsområden som bland annat handlar om olika aspekter av den 

värdepedagogiska praktiken, värdegrundsbegreppet, medborgarskapande och 

kommunikation och livskunskap.  

Sedan följer en forskningsöversikt över relevant forskning som behandlar internet 

socialisationskontext med fokus är på ungas närvaro på internet. Även forskning 

som visar på olika stadier vid införandet av ny teknik tas upp. Till viss del finns 

ett lärarperspektiv med även i den här delen av tidigare forskning.   

Avslutningsvis finns beskrivning av Bourdieus (1986) begrepp habitus 

innefattande ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital.  
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3. METOD 
I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska ansats, grundläggande 

ställningstaganden, praktiskt tillvägagångsätt samt etiska överväganden. Studien 

utgår från interpretativistiska vetenskapsteoretiska antaganden och är även 

influerad av socialkonstruktionism. 

3.1 Metodologisk utgångspunkt  
Enligt det positivistiska kunskapsidealet nås ”sanningen” genom att följa en 

metod eller allmänna metodregler som är oberoende av undersökningens innehåll 

och sammanhang (Kvale 2007).  Ordet positiv i sammanhanget syftar enligt 

Comte på säker kunskap. Positivismen har en nära koppling till naturvetenskapen 

och kvantitativ metod och postulerar att vi människor endast har två källor till 

kunskap (Thurén, 1999).  Den första källan till kunskap är vägen vi våra sinnen. 

Den andra vägen till kunskap går via logiken. Positivisterna försöker således att 

skapa så säker kunskap som möjligt och målet är absolut eller objektiv kunskap 

(ibid.).  Följaktligen är målet att minimera eller helst eliminera varje inflytande 

från forskarens sida (Kvale 1997).  

Det interpretativistiska paradigmet utvecklades som en kritik mot positivismen 

inom samhällsvetenskapen. Enligt Qualitative research guidelines project (2006)  

delar interpretativister ett antal vetenskapsteoretiska antaganden. Ontologiskt att 

verkligheten, så som vi kan erfara den, konstrueras intersubjektivt. 

Epistemologiskt att vi inte kan separera oss från vad vi vet. Forskaren och objektet 

som undersöks är sammanlänkade i den mening att vilka vi är och hur vi uppfattar 

världen är en central del hur vi förstår oss själva, andra och världen. 

Interpretativister förlitar sig i hög utsträckning på naturalistiska metoder såsom 

intervjuer, observationer och textanalyser. Dessa metoder säkerställer en adekvat 

dialog mellan forskaren och dem forskaren interagerar med och tillsammans 

konstrueras en meningsfull verklighet (Qualitative Research Guidelines Project, 

2006). De interpretativistiska antagandena leder således starkt in mot kvalitativa 

metoder.  

Kvalitativ metod är dock inte ett enhetligt förfaringssätt utan det finns en rik meny 

av möjligheter och strategier. Olika epistemologiska, filosofiska, teoretiska 

perspektiv och traditioner har gett upphov till en hel flora av konkurrerande sätt. 

Gemensamt är dock att de tar avstamp i den empiriska verkligheten. Men hur man 

konceptualiserar det som anses viktigt att undersöka och hur man förstår den 

empiriska världen skiljer sig (Patton 2015). Socialkonstruktionismen utgår från 

premissen att den mänskliga världen är annorlunda jämfört med den naturliga, 

fysiska världen och måste därför studeras på ett annat sätt. Alla människor 

konstruerar, det vill säga uppfattar och förstår världen på sitt eget unika sätt och 
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det gäller även forskaren. Objektivismens strävan att beskriva en objektiv 

verklighet avfärdas därmed. Medan objektivismen försöker både att beskriva och 

förklara en singulär verklighet så försöker konstruktionisten fånga olika 

förståelser och multipla verkligheter av människors definitioner och erfarenheter 

av situationen (Patton, 2015). Socialkonstruktionism är således ett synsätt som har 

influerat oss i denna studie.  

Vi delar interpretativisternas vetenskapsteoretiska grundantaganden, mer precist 

utgår vi också från teserna om ontologisk relativism och epistemologisk 

subjektivism. Enligt Svensson (2004) är den principiella distinktionen mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder enklast att förstå som att kvantitativa metoder 

dels är metoder för insamling av siffermässiga data eller kvantifiering av data som 

bearbetas med matematiska eller statistiska metoder. Kvalitativa metoder är 

insamling av data som representerar en kvalité i ett sammanhang, i stor 

utsträckning i form av språkliga enheter. Dessa data bearbetas och kategoriseras.   

Patton (2015) talar om tre olika typer av kvalitativ data; observationer, intervjuer 

och skrivet material. Observationsdata kan till exempel innefatta aktiviteter, 

beteenden, konversationer och interpersonell interaktion. Data från olika typer av 

dokument kan exempelvis bestå av olika typer av skriftlig korrespondens, 

officiella publikationer och rapporter eller personliga dagböcker och brev. 

Intervjudata kan bland annat vara människors erfarenheter, perceptioner, känslor 

eller kunskap. 

Utifrån ett pragmatiskt synsätt leder studiens design också in mot kvalitativ 

metod. Den här studiens syfte är att undersöka gymnasielärares tankar och 

strategier kring rollen som fostrare och förmedlare av värdegrund och hur de 

förhåller sig till internet som en socialisationskontext i skolmiljön. Tankar och 

strategier menar vi bäst kan förstås som kvalitéer och det mest adekvata sättet att 

fånga in dessa kvalitéer är med hjälp av intervju.  

3.2 Kvalitativa intervjustrategier 
Eftersom studiens syfte är att undersöka lärarens tankar och strategier kring 

fostransrollen i en skolkontext valdes den kvalitativa intervjun framför en mer 

kvantitativt inriktad intervju. Kvalitativa intervjuer kan dock variera stort men i 

huvudsak finns det två typer, ostrukturerad respektive semi-strukturerad intervju. 

Den ostrukturerade intervjun tenderar att till sin natur likna ett vanligt samtal och 

forskaren använder på sin höjd ett PM som minneshjälp vid genomgången av ett 

antal teman under intervjun (Bryman, 2002). Den semi-strukturerade intervjun 

kallas även för intervjuguide-typen. En intervjuguide listar frågor eller teman som 

ska undersökas under intervjun och tjänar som en checklista för att täcka alla 

relevanta avseenden av det som studeras (Patton, 2015).  
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Kvantitativa intervjuer kännetecknas av hög grad av styrning och metoden är 

utformad för att maximera reliabiliteten och validiteten. Vidare speglar den 

kvantitativa forskningen forskaren intressen och alla avvikelser från det 

frågeschema som konstruerats ses som en form av störning. Detta för att den 

kvantitativa intervjun ska generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas 

(Kvale, 1997). 

Fördelen med en kvalitativ intervju är att styrningen av innehållet från forskarens 

sida är relativt begränsad till skillnad från en standardiserad intervju där frågorna 

är färdiga och ställs i samma ordning. Valet av kvalitativ intervju i denna studie 

föll på intervjuguide-typen då syftet är att framkalla spontana beskrivningar som 

är baserade i intervjupersonens egen verklighet samt att dessa knyter an till olika 

teman som är förankrade i studien syfte.  

För att ytterligare frammana spontana beskrivningar har ett antal modeller fått 

utgöra teman. Idealet som vi eftersträvat är öppenhet och flexibilitet. 

Intervjuguiden är just en guide, inte ett instrument som man slaviskt måste följa 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2007). Frågorna behöver därför 

inte komma i samma ordning och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas 

om det knyter an till något som intervjupersonen tidigare sagt (Bryman, 2002). 

Vad som avgör vilken dimension som ska följas upp i intervjupersonens svar styrs 

av studiens syfte och innehåll (Kvale, 1997). Graden av strukturering skulle kunna 

ha varit ännu lägre och intervjun hade då fått karaktären av vad Patton kallar för 

en informell konversationsintervju (Patton, 2015). Eftersom intervjupersonerna är 

lärare gjordes bedömningen att risken då varit att svaren i hög utsträckning 

kommit att handla om renodlade pedagogiska frågor. Så en viss grad av 

strukturering bedömdes som nödvändigt för att inte tappa studiens sociologiska 

fokus.  

3.3 Urval  
Vi har valt att genomföra tio intervjuer med gymnasielärare med olika 

ämnesbehörighet och som jobbar på två olika skolor. Då styrdokumenten påvisar 

att arbetet med värdegrundsfrågor gäller alla lärare oavsett ämnesbehörighet, har 

det sistnämnda inte varit ett styrande kriterium för val av informant. Strategin har 

varit att få till ett urval med spridning gällande kön, ålder och yrkesverksamma 

år. Konkret har det inneburit att vi har utgått från år 1995 och gjort ett urval så att 

vi har fem informanter som har varit yrkesverksamma innan detta år och fem 

informanter som har börjat jobba som lärare efter 1995.  

Skälet till att vi valde att dra en gräns vid just 1995 är tudelat, dels är det runt detta 

år som internet fick sitt genomslag i samhället i stort och dels var det under den 

tiden som begreppet värdegrund lanserades i samband med införandet av den nya 

läroplanen, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994. Lärarkåren 
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representeras av både kvinnor och män. Av de tio informanterna är sex män och 

fyra är kvinnor. Tanken med urvalet är att det ska representera populationen vilket 

ökar möjligheterna att göra generaliseringar.  

3.4 Analys av insamlat data  
Det finns inte, enligt Patton (2015), något recept för en kvalitativ analys utan 

endast vägledning. Det som dock är centralt och något som vi vill uppfylla är 

följande: “Do your best with your full intellect to fairly represent the data and 

communicate what the data reveal given the purpose of the study.” (Patton, 2015, 

s. 522)  

Inledningsvis transkriberades intervjuerna i dess helhet det vill säga allt som sades 

skrevs ner. Dock utelämnades pauser, emotionella uttryck som skratt suckar och 

betoningar i intonationer. I vilken stil och i vilken grad av detaljrikedom som ska 

återges vid transkribering beror på vad utskriften ska användas till (Kvale, 1997). 

Syftet med utskrifterna var att få en allmän uppfattning om intervjupersonernas 

tankar och strategier varpå bedömningen gjordes att ovan nämnda inslag kunde 

negligeras. Hade syftet med utskrifterna varit att göra en sociolingvistisk analys 

eller psykologisk analys hade denna typ av information varit nödvändigt men nu 

var detta inte fallet.  

Bryman (2002) nämner flera positiva aspekter med att transkribera intervjuer. 

Som exempel kan nämnas att det underlättar för en noggrann analys eftersom 

forskaren kan göra upprepande genomgångar av intervjupersonens svar samt att 

man kan bemöta anklagelser om att analysen har påverkats av forskarens 

värderingar eller fördomar.  

Förenklat kan man säga att det finns två förhållningssätt till utskrifterna, att man 

på förhand definierat kategorier eller mer öppet förhållningssätt (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2007). I enlighet med studien syfte och design 

valdes ett öppet förhållningssätt till innehållet i utskrifterna.  

Kodning av öppna frågor kräver vanligen att man flera gånger får läsa igenom 

intervjuerna för att därefter formulera teman utifrån intervjupersonernas svar. 

Därefter behöver någon form av kodningsmall utformas som identifierar vilka 

typer av svar som hör till respektive och deras koder (Bryman, 2002). Efter att 

utskrifterna lästs igenom upprepade gånger formulerades tre teman där 

frågeställning ett och två utgör det första temat, frågeställning tre utgör det andra 

temat och den fjärde frågeställningen utgör det tredje temat. Intervjupersonernas 

svar kodades med siffrorna 1-3, en siffra för respektive tema. Därefter följde en 

analys där varje tema belystes med sammanfattande referat, citat av 

nyckelpassager och argumenterande slutsatser. Referat består av forskarens 
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sammanfattningar av ursprungstexten, citat finns med för att visa att inte 

forskarens egna förutfattade meningar påverkat materialet och slutsatser finns 

med för att lyfta fram överväganden som gjorts under tolkningsarbetet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2007). 

Vi har använt oss av en typ av idealtypsmetodologi. Idealtypsmetodologin 

utvecklades av Max Weber. En idealtyp är en mental konstruktion eller tankebild 

som används som ett instrument för forskaren när denne försöker fånga in 

verklighetens mångfald (Månsson, 2013). ”De är begreppsligt sett rena typer som 

skapats i sociologiska syften, och med vilka det verkliga handlandet 

överensstämmer mer eller mindre, eller av vilka de utgör en blandning” (Weber i 

Månsson, 2013, s. 75). Idealtypen skapas genom att forskaren ensidigt betonar ett 

eller ett par synsätt och lägger samman en mängd spridda fenomen. Enskilda 

fenomen som passar in efter dessa ensidigt betonade synsätt blir till en tankebild, 

det vill säga en idealtyp (Månsson, 2013).  

Det är viktigt att betona att idealtyperna inte finns i verkligheten utan är tänkta 

extrembilder. Idealtyper är alltså en teoretisk konstruktion som syftar till att 

förtydliga viktiga egenskaper hos det aktuella fenomenet. En idealtyp är en 

förenklad beskrivning av verkligheten som dock inte är en förfalskning. I 

kvalitativa samtalsintervjuer är det vanligt att resultaten sammanfattas i form av 

typiska förhållningssätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud, 2007). 

En jämförelse av lärarnas tankar, strategier och förhållningssätt ledde fram till 

skapandet av två idealtyper.  Dessa utgör renodlingar av två tänkta extrembilder 

av lärarnas tankar, strategier och förhållningssätt. Dessa idealtyper är renodlade 

teoretiska konstruktionerna och ingen av de undersökta lärarna passar in till fullo 

i den ena eller andra idealtypen. Men den enskilda lärarens tankar, strategier och 

förhållningssätt lutar åt den ena eller den andra typiserande abstraktionen. 

3.5 Ett induktivt förhållningssätt 
I enlighet med Pattons (2015)tips för en stark grundstomme för en kvalitativ 

analys har vi börjat vår analys redan under vår tid ute på fältet. Då vi båda har 

deltagit i alla intervjuerna har tid för reflektion i direkt anslutning till intervjuerna 

funnits och vi har kunnat diskutera olika mönster som vi har sett.  Idéer för att 

skapa mening i ett omfattande material som uppkommer under tiden 

datainsamlingen pågår utgör början av analysprocessen.  I den här typen av 

undersökning är således gränsen mellan datainsamling och analys inte absolut 

utan flytande (Patton, 2015).  

Den inledande analysen är därmed gjord utifrån en induktiv ansats. Induktiv 

analys står i kontrast till den hypotetiskt deduktiva analysen som förutsätter att 
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variablerna är preciserade innan datainsamlingen påbörjas. Den hypotetisk 

deduktiva metoden bygger således på hypoteser som är tydligt teoretiskt 

förankrade. Teorin bidrar med ett ramverk för förståelse av det som ska studeras 

och den förväntade relationen mellan variablerna måste bestämmas på förhand. 

Den induktiva strategin bygger istället på att meningsfulla dimensioner kan 

upptäckas i data utan att man på förhand har bestämt dessa dimensioner. 

Kategorier och dimensioner uppträder därmed ur data och analysen är därmed i 

hög utsträckning empiristyrd snarare än teoristyrd (Patton 2015).  

I den efterföljande fasen, när väl kategorier och temat kommit på plats, övergick 

den induktiva strategin till en mer deduktiv strategi det vill säga data tolkades 

utifrån existerande teori. Även om ansatsen är induktiv så är gränsen mellan 

induktiva och deduktiva strategier inte helt entydiga. Enligt Bryman (1999) är det 

därför bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser. 

Eftersom teori och begrepp har tillkommit som ett led i analysprocessen så menar 

vi att studien till övervägande del är induktiv.  

3.6 Presentation av kvalitetsstrategier 
Reflexivitet innebär att man som forskare reflekterar över hur ens egen bakgrund 

och perspektiv kan ha påverkat studiens utfall. Att vara reflexiv går bortom att 

bara rapportera sin bakgrund, erfarenhet och utbildning. Det handlar snarare om 

att rapportera den reflexiva processen där man besvarar reflexiva frågor av typen: 

Hur vet du vad du vet? Vad har format ditt perspektiv (Patton, 2015)? 

Vi är båda två utbildade och legitimerade gymnasielärare som detta läsår är 

tjänstlediga för att vidareutbilda oss och erhålla behörighet att få undervisa i 

ämnet sociologi på gymnasiet. Vår respektive bakgrund som lärare kan både ses 

som en begränsning och tillgång. Eftersom studien pågått under en begränsad tid 

så var det en klar fördel att vi var bekanta med skolkulturen. Alla professioner har 

ett yrkesspråk vilket också gäller läraryrket. Kunskap om detta språk och 

nomenklatur underlättade förståelsen mellan oss som forskare och informanterna. 

Att vi själva har arbetat som lärare bidrar också till att skapa förståelse för 

uppdragets komplexitet. Exempel på detta är att den mångfald och heterogenitet 

bland elever som man lärare möter i vardagen. Det kan handla om etnicitet, 

socioekonomiska faktorer samt förkunskaper och studievana. Detta måste lärare 

givetvis hantera och påverkar i sin tur lärarens strategier och förhållningssätt. 

Kännedom om de stora förändringar som skett inom skolan har också varit en 

fördel, inte minst det stora reformpaket som sjösattes i och med antagandet av 

Läroplan för gymnasieskolan (2011).  

Dessa kunskaper kan också ha bidragit till en viss inskränkthet. Det är relevant att 

ställa sig frågan vad en forskare som själv inte har lärarbakgrund skulle ha sett 
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och dragit för slutsatser. Genomgående har vi reflekterat kring hur vår respektive 

bakgrund i yrket har påverkat studiens design, genomförande, analys och 

slutsatser. Vi har ständigt försökt behålla studiens sociologiska fokus då vi tidigt 

noterade en uppenbar risk att intervjuerna kunde glida över och handla om 

renodlade pedagogiska frågor och perspektiv.  

Studier som bara använder en enskild metod är mer sårbara för fel som är 

kopplade till just den specifika metoden. Vid intervjuer finns alltid risker, till 

exempel att frågorna är alltför laddade och att svaren är tillrättalagda, vinklade 

eller osanna (Patton, 2015). 

För att reducera skevheter vid insamlandet av data har båda författarna varit 

delaktiga under intervjuerna. Detta för att reducera potentiella skevheter som kan 

uppstå när en och samma person står för all datainsamling. En vägledande princip 

har varit att den av oss som inte arbetar på skolan där intervjun genomfördes har 

haft huvudansvaret. Med huvudansvar menar vi att en person genomfört större 

delen av intervjun och den andre har övervakat så samtliga teman hat täckts in. 

Den övervakande personen har genomgående haft möjlighet att bryta in och ställa 

uppföljningsfrågor och bett om förtydliganden. Detta har varit av yttersta vikt för 

att i möjligaste mån undvika intervjuareffekter och undvika bias.  

Kodningen av materialet gjordes initialt individuellt av oss båda. Kodningen 

jämfördes därefter och i de fall där kodningen inte stämde överens fördes en 

dialog som till slut ledde fram till en gemensam tolkning. Detta kan ses som en 

form av triangulering i analysprocessen. Patton kallar det för triangulering genom 

dubbla analytiker (Patton, 2015).  

3.7 Forskningsetiska överväganden  
I samband med den första mailkontakten informerades de potentiella 

informanterna om att vi i denna studie utgår ifrån vetenskapsrådets CODEX för 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskaprådet, 2015). Enligt CODEX ska forskningskravet vägas mot 

individskyddkravet. Det första avser att samhället och samhällets medlemmar har 

ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor 

samt att den håller hög kvalité. Den senare innefattar individers rätt att slippa 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkningar. Dock är 

varken forskningskravet eller individskyddkravet absoluta vilket innebär att de 

måste vägas mot varandra. I dessa forskningsetiska överväganden är 

individskyddet den självklara utgångspunkten (ibid). Individskyddet 

konkretiserats i fyra allmänna krav och kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I följande avsnitt 

redovisas hur våra etiska ställningstaganden grundar sig i dessa krav (ibid). 
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Informationskravet avser forskarens skyldighet att informera deltagare om deras 

uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet avser deltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Informanternas upplystes först via mail om studiens syfte och karaktär, att 

medverkan är frivillig samt att man som deltagare alltid har rätt att hoppa av 

studien utan att motivera varför.   

Konfidentialitetskravet avser att deltagarna ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att deras personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kommer åt dem.  Informanterna informerades om att urvalet består 

av tio lärare från två namngivna gymnasieskolor.  Personalgruppen på respektive 

deltagande skola kommer vid ett senare tillfälle att få muntlig återkoppling om 

studien. Detta leder ofrånkomligen till möjligheten att personal på respektive 

skola kan ha kännedom eller få kännedom om vilka lärarna i studien är. 

Möjligheten att kunna räkna ut vilka lärare som sagt vad är dock betydligt svårare 

då intervjuerna avidentifierades i samband med transkriberingen. Informanternas 

informerades om och godkände dessa premisser innan intervjuerna påbörjades.  

Med nyttjandekravet avses att uppgifter om enskilda individer inte får användas 

eller utlånas för kommersiellt eller andra icke-vetenskapliga syften. Studien 

offentliggörs i samband med publicering och vem som helts som har intresse har 

naturligtvis möjlighet att läsa den. Rådata sparas men kommer ej lämnas ut. 

Undantaget är dock om forskare som ikläder sig de förpliktelser som utlovas här 

uttryckligen begär det. Då och endast då, kan de transkriberade och 

avidentifierade intervjuerna lånas ut.   

På ett övergripande plan kan därmed sägas att vår bedömning är att 

forskningskravet väger tyngre än individskyddet. Studiens design bedömdes 

därmed inte vara av sådan art att informanternas psykiska eller fysiska 

välbefinnande äventyrades.  

3.8 Metoddiskussion  
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasielärares tankar och strategier 

kring rollen som fostrare och förmedlare av värdegrund och hur de förhåller sig 

till internet som en socialisationskontext i skolmiljön. Metoden som valdes för att 

uppnå syftet var kvalitativ intervju. Lyckades vi då uppnå syftet med hjälp av den 

valda metoden? Svaret på den frågan är ja. Att vi positionerat oss som 

interpretativister leder strakt in oss mot kvalitativa metoder. Men det är inte 

enkom vår epistemologiska och ontologiska grundsyn som styrt oss mot kvalitativ 

metod. Enligt vår bedömning förefaller kvalitativa intervjuer också av 

pragmatiska skäl vara mest lämpad för att fånga in människors tankar och 

förhållningssätt. Tankar kan inte observeras men självfallet skrivas ner. Ur det 
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perspektivet skulle det vara tänkbart att göra en enkätstudie med öppna frågor. 

Dock försvinner möjligheten att ställa följdfrågor och risken är uppenbar att 

frågorna misstolkas och att svaren blir alltför ytliga vilket omöjliggör analys och 

möjligheten att dra slutsatser. För att öka en studies trovärdighet kan man studera 

samma fenomen med olika metoder och därefter jämföra resultaten. Detta är en 

form av triangulering som ofta används av kvalitativa forskare. Att enbart 

använda observation med vår design anser vi därmed vara uteslutet. Dock skulle 

vi kunnat ha kompletterat intervjuerna med att observera lärarna för att se vilka 

strategier de använder och på sätt ytterligare stärka studiens trovärdighet.  

Beträffande studiens urval finns det tre aspekter som tål att reflektera kring. För 

det första att vi har försökt att få till ett för populationen representativt urval. 

Hänsyn är taget till variablerna kön och yrkesverksamma år men ej till variabeln 

etnisk bakgrund. Urvalet representerar därmed bara populationen delvis. Dock 

anser vi att graden av representativitet är så pass hög att det blir relevant att göra 

vissa generaliseringar. Vi menar därmed att det är rimligt att anta att idealtyperna 

finns representerade på andra skolor runt om i landet än bara på de undersökta 

skolorna. 

Att vi har genomfört intervjuerna på våra respektive arbetsplatser är den andra 

aspekten. Även att vi delade upp ansvaret för intervjuerna så att vi inte skulle 

intervjua våra arbetskamrater så kan det i viss mån ses som problematiskt. Vi var 

ju båda närvarande vilket i teorin är möjligt påverkade informanterna sätt att 

svara. Att informanterna försökte svara, medvetet eller omedvetet, på ett sätt som 

får dem att framstå i god dager kan vi inte vara helt säkra på. Vi kunde dock 

varken under intervjuerna eller efteråt skönja några sådana tendenser. Flera av 

informanterna betonade snarare att vi öppnade upp nya perspektiv på 

läraruppdraget och yrkesrollen. Därmed hade informanterna små möjligheter att 

på förhand tänka igenom vad de skulle svara vilket minskade risken för socialt 

tillrättalagda svar. Att vi använde oss av modeller som informanterna fritt fick 

tänka och reflektera kring inbjöd också till spontana resonemang. I efterhand kan 

vi dock konstatera att vi hade kunnat undvika detta helt genom att utföra 

intervjuerna på andra skolor som vi inte har någon koppling till. 

Den tredje aspekten handlar om att vi själva är lärare. Det är tänkbart att när lärare 

intervjuar lärare så kan viktiga perspektiv förbises. Det finns således en risk att vi 

missar viktiga aspekter som skulle kunnat framträda om två skilda professioner 

hade möts. Om exempelvis två läkare diskuterar patienters upplevelse av en 

sjukdom hade kanske psykologiska aspekter inte betonats nog. Ett induktivt 

förhållningssätt har varit ett ideal. Den induktiva strategin tillåter meningsfulla 

dimensioner och mönster uppkomma ur det empiriska materialet utan att 
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forskaren föregriper vilka dessa kommer att vara. Enligt idealet ses teorier som 

begränsande, istället är det forskarens data som ska styra vilka begrepp och teorier 

som ska användas (Patton, 2015). I realiteten har alla forskare en förförståelse och 

dragning till vissa typer av teorier och förklaringar. Som nämnts ovan kan det 

faktum att vi är lärare har lett till en viss inskränkthet. Kvalitetskriteriet 

reflexivitet har varit vägledande, det vill säga att vi kontinuerligt har funderat 

kring hur vår bakgrund kan ha format våra perspektiv.  Exempelvis valde vi att 

använda oss av Bourdieus (1986) begrepp habitus, men vi är samtidigt medvetna 

om att det kan finnas andra begrepp och teorier som skulle kunnat användas i 

analysen. Vi bedömde begreppet habitus vara användbart men samtidigt kan det 

valet i sig ha bidraget till att vi missade andra begrepp eller teorier. Vår 

bedömning är dock att det övervägande var positivt att vi i viss mån hade delade 

erfarenheter med informanterna och god kännedom om läraryrket i vid 

bemärkelse.  

Teoretisk mättnad kan diskuteras i relation till studiens trovärdighet. Det är 

möjligt att fler intervjuer skulle gett upphov till andra idealtyper som inte 

nödvändigtvis är spegelvända utan bara kvalitativt åtskilda. Men med hänsyn till 

att urvalet i hög utsträckning överensstämmer med populationen så är det rimligt 

att anta att idealtyperna finns representerade på andra skolor än de undersökta.  

De forskningsetiska principer som fastställts av Vetenskapsrådet (2015) har varit 

vägledande. Av de fyra kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, så är det framförallt det sistnämnda 

som vi ytterligare vill belysa. Vi är öppna med vilka skolor som undersöks vilket 

leder till en ökad risk att räkna ut vilka individerna är som låtit sig intervjuas. I 

rapporten har alla informanter anonymiserats, så möjligheten att knyta ett citat till 

personen som har sagt det har därmed minimerats. Vi erbjöd samtliga informanter 

möjligheten att få återkoppling i form av en muntlig redogörelse på respektive 

skola. Samtliga informanter uttryckte ett stort intresse för detta och samtyckte. 

Om någon informant hade uttryckt missnöje så hade vi fått tänka om. Men 

eftersom konsensus rådde gjorde vi bedömningen att det inte inskränkte på 

konfidentialitetskravet i en sådan utsträckning att vi inte skulle kunna presentera 

studien på skolorna. Dock skriver vi inte i studien vilka de undersökta skolorna är 

utan det kommer enbart framgå när vi presenterar studien på de undersökta 

skolorna. Detta för ytterligare möta upp kravet på konfidentialitet.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att studien, utifrån positionstänkande och 

design, inte har några allvarliga brister men att vi ändå ser att vissa ändringar 

ytterligare hade stärkt studiens trovärdighet.   
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4. RESULTAT 
Studien har en induktiv ansats vilket innebär att det inte går att dra en knivskarp 

gräns mellan vad som är data och vad som är analys. Analysen börjar i samma 

stund som forskaren börja skapa mening och upptäcka mönster och teman i 

materialet (Patton, 2015). I följande avsnitt presenteras studiens resultat och 

analys därför om vartannat.  Underrubrikerna utgör teman som identifierats i 

samband med analysen. 

4.1 Fostransuppdraget, kunskapsuppdraget och värdegrund 
Lärarna ger i huvudsak uttryck för två skilda synsätt gällande den inbördes 

relationen mellan kunskapsuppdraget och fostransuppdraget. Hälften av lärarna 

ger yttryck för en mer holistisk syn där de båda uppdragen tillsammans utgör en 

oskiljaktig och odelbar helhet.  Kunskap antas ha en moralisk dimension och 

stoffet som ska läras ut väljs ofta utifrån en tanke om att det ska spegla olika 

perspektiv och värderingar som i sin tur ska förmå eleverna att själva bilda sig 

uppfattningar.  

Så att när man funderar lite så här så är det ju omöjligt att särskilja de två 

uppdragen alltså, för de ligger ju så tätt. Jag vill ju verkligen att de här unga 

människorna att utvecklas till fritt tänkande demokratiskt agerande 

människor (IP4 s. 1). 

Sen är vi ju på nåt sätt lärare hela tiden, om jag å ena sidan lär ut till eleverna 

att demokrati är viktigt men jag tillämpar inte den eller jag bara begränsar den 

till ett arbetsområde typ som jag passerar lite snabbt. Då sänder ju det signaler 

också, så det är ju ett ständigt pågående uppdrag som man bör ha i åtanke och 

inte bara reducera till nåt som man går igenom på nån vecka (IP8 s. 1). 

Ja spontant att det här fostransuppdraget är nog så viktigt eftersom ibland är 

det den enda fostran som en del elever får överhuvudtaget. Så man får inte 

förringa den delen på något sätt (IP10 s. 1). 

Inom det andra synsättet ses inte de båda uppdragen som jämbördiga. Lärarna som 

företräder det här synsättet värderar kunskapsuppdraget högre än 

fostransuppdraget. Lärarna ser sig själva som i första hand förmedlare av kunskap.  

Men för att kunna realisera kunskapsuppdraget krävs emellertid ordning och 

därigenom kommer fostran in. Det är således ett uttryck för en mer instrumentell 

syn på fostransuppdraget. I den dagliga praktiken kommer alltså 

fostransuppdraget mer eller mindre automatiskt.  

Det första uppdraget, kunskapsuppdraget, är det som känns viktigast för mig 

och det är det som jag är här för, tillsatt som lärare för och det andra uppdraget 

kommer lite med automatik med det första uppdraget. Det blir ju när jag möter 

elever i klassrumssituationen, men föst då för att jag har såna här dokument, 

olika handlingsplaner som skolan har som jag måste följa om det händer saker 

som diskriminering och mobbning och såna saker (IP9 s. 1). 

Egentligen har jag inga problem med det som så. För i kunskapsuppdraget så 

blir det automatiskt en fostran att vissa saker ska göras, deadlines ska hållas. 
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Skall de andra i klassrummet lära sig saker och ting så måste det kanske vara 

tyst så det är ett samarbete mellan eleverna på det sättet (IP3 s. 1). 

Frågan är vad lärarna lägger i begreppet värdegrund? Svaret vi finner i resultatet 

är att lärarna tillskriver begreppet skilda innebörder och ger uttryck för olika 

tolkningar. Det är således svårt att se något tydligt mönster i materialet. I följande 

avsnitt redovisas dock exempel på olika tolkningar av begreppet värdegrund.  

I fyra fall ses värdegrunden som kodifierade självklarheter. Skrivelserna i 

styrdokumenten anses bara bekräfta självklarheter och guidar inte läraren i det 

dagliga arbetet. 

[…] jag tycker att läroplanen bara bekräftar sånt som borde vara självklart på 

nåt sätt. Alltså nån slags, alla människors lika värde, jämställdhet, man får 

inte behandla olika på grund av ras eller sexualitet eller kön och så (IP1 s. 2). 

Den här läraren menar också att värdegrunden först blir aktuell när någon bryter 

mot den. Om en lärare inte kan hantera sitt uppdrag så kan man peka på 

skrivelserna i läroplanen och peka på att läraren är olämplig. Men utöver detta ses 

inte läroplanen som en levande text utan som en skrivbordsprodukt som står orörd 

i bokhyllan.  

Liknande uppfattningar har två andra lärare:  

För mig är det ju så självklart på nåt sätt i ryggmärgen att jag inte kopplar 

ihop det med det där egentligen utan min uppfostran har varit sån […] 

demokratiska principer och allas lika rättigheter osv så att för vidare det känns 

inte som man behöver ett speciellt dokument för, utan det tycker jag att man 

kan göra utan dom här dokumenten (IP10 s. 1). 

Ja alltså, värdegrunden för mig är ju att jag respekterar det som ligger som 

värdegrund i ett demokratiskt samhälle det vill säga att alla människor har 

lika värde, det är min värdegrund som jag står på och jag kan ju inte tänka att 

värdegrund för skolan betyder någonting annat än den väldigt basala 

grundtanken att varje individ har rätt att vara den den är, även i skolan 

naturligtvis (IP4 s. 2). 

Värdegrunden framstår här som något självklart och oproblematiskt. 

Informanterna antyder således att värdegrunden är något fast och givet. 

Ytterligare en lärare ger uttryck för denna relativt oproblematiska syn på 

värdegrundsbegreppet.  

I det lägger jag det här att alla ska må bra i skolan, att man tänker demokratiskt 

och behandlar alla lika. Ja likabehandlingsplaner och såna saker. Att man inte 

favoriserar vissa elever och att man låter eleverna komma till tals i viss 

utsträckning kan jag väl tycka. Att man försöker vara rättvis helt enkelt (IP9 

s. 2). 

Om vi ställer denna syn mot en annan lärares syn skulle det kunna tolkas som 

etnocentrism, det vill säga att man att utgår från den egna kulturen när man 

bedömer andra kulturer (Giddens, 2007). Den här läraren vänder sig mot 
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uppfattningen att styrdokumenten skulle innehålla den yttersta sanningen om det 

goda och det rätta:  

Alltså jag tänker mer att om det handlar om västerländsk värdegrund så 

handlar det mycket om att vi gör på rätt sätt här. Demokrati ska ju vara på 

vårt västerländska sätt […] Det behöver inte betyda att västerlänningar är 

bättre eller smartare för att vi föddes med några slags demokratiska 

värderingar (IP5 s. 1). 

Ytterligare en uppfattning är att värdegrunden handlar om ordningsregler. Det 

hänger samman med synen att kunskapsuppdraget är överordnat 

fostransuppdraget. På frågan om vad begreppet värdegrunden innebär svarar 

läraren: 

Allas lika rättigheter till kunskap och att vi behandlar alla lika oavsett 

förutsättningar, bakgrund, kön och etnicitet. Alla har rätt till att få det, sen 

gäller det att de tar det också. Alltså, vi har ett problem idag med ganska stor 

frånvaro och jag kan ge när de är här, men jag kan ju inte ge när de inte är här 

[…] då blir det ju en olik utbildning, men det beror ju på att de inte tar ansvar 

som de kanske skulle göra (IP3 s. 2).   

En lärare uttrycker missnöje med att arbetet med värdegrunden inte tas på 

tillräckligt stort allvar. Att man på den aktuella skolan och i skolor generellt har 

en tendens att bryta ner stora pågående processer och strukturer till någon liten 

arbetsuppgift. Att det är för mycket pappersprodukter och för mycket 

fragmentisering. I stället målar läraren upp en vision om hur värdegrundsarbete 

borde gå till. Att hela skolans verksamhet genomsyras av värdegrunden och att 

den gäller alla som vistas i skolan, rektorer, arbetslagsledare, lärare, skolvärd och 

elever och så vidare. Värdegrunden ses som en del i en sammanhängande vision 

och idé som definierar vad det är för typ av skola och vad skolan vill vara, men 

denna vision saknar läraren idag på sin skola.  

Att det inte bara är något som reduceras till ett litet arbetsområde utan nåt som 

vi hela tiden har i åtanke och som vi diskuterar. Ett levande dokument som vi 

känner till och som vi kan hänvisa till som också besjälar vårt arbete [..] den 

blir en guide i vårat arbete (IP8 s. 2). 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån det insamlade materialet konstatera att det 

finns två skilda synsätt på relationen mellan kunskapsuppdraget och 

fostransuppdraget, begreppen som jämbördiga och delaktiga samt uppfattningen 

att kunskapsuppdraget väger tyngst. Vidare kan det också konstateras att lärarna 

ger värdegrundsbegreppet olika innebörder och tolkningar.  

4.2 Internet som socialisationskontext 
När det kommer till att beskriva internet som socialisationskontext ger lärarna en 

mångfacetterad bild, även om de flesta är överens om att det är en stark 

socialisationskontext för ungdomarna. Dels beskrivs internet som en social arena 

och dels beskrivs det som en socialisationskontext där individer kan formas på 
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många olika sätt. Vidare visar resultaten att det är flera lärare som kopplar ihop 

socialisationskontexterna internet och vänner, samt att internet som fenomen 

skapar både positiva och negativa konsekvenser för ungdomarna. Nedan följer 

först en beskrivning och analys av den mångfacetterade bild som finns i det 

insamlade materialet som följs upp av en sammanfattande del av det som lärarna 

uppfattar som positivt respektive negativt med internet som socialisations-

kontext.  

En av de tio lärarna gör en tydlig koppling mellan den samhällsstruktur som 

läraren ser i dagens samhälle och internet som socialisationskontext:  

[…]det är klart att internet spelar en stor roll som social arena med allt vad 

det innebär också näthat, ranking, skönhetsideal som Linköpings med dom 

här lammköttslistorna till exempel. En lurig faktor här generellt vare sig det 

gäller elever eller vuxna är ju det här individualiserande samhället som vi 

lever i. […] Det kan vara svårt att komma runt den också, just den här 

individualiseringen och den förstärks ju i sin tur av internet, […] (IP8 s. 4) 

Läraren väljer här att beskriva dagens samhälle som individualiserat och att den 

socialisation som sker via internet hjälper till att förstärka den strukturen. I 

samband med detta tar läraren upp exempel som visar på att eleverna kan ha svårt 

att diskutera hur vi påverkas av reklam och av andra människor via internet och 

att de anser att de inte styrs av normer och värderingar utan är självständiga 

individer. Vidare beskriver läraren andra orsaker till hur elever förhåller sig till 

internet men även den fysiska verkligheten: 

Du kan ju leva i någon form av bubbla både i en fysisk bubbla och en virtuell 

bubbla. Säg att du bär i Skäggetorp exempelvis, det är ju en speciell sorts 

miljö som skiljer sig från Hjulsbro. Det blir ju din vardag med allt vad det 

innebär. Likadant kan det va så att du får alla dina nyheter och alla dina 

intryck från vissa specifika sidor eller nyhetsorganisationer och det kan forma 

dig väldigt, väldigt mycket (IP8 s. 5). 

Ytterligare en lärare lyfter upp individperspektivet på internet som 

socialisationskontext och för ett resonemang på mikronivå till skillnad från 

föregående lärare som även lyfte det till makronivå. Informanten talar om 

internets positiva och negativa sidor: 

Ja nätet är ju så mångfacetterat och det kan ju förstås forma individer på 

många olika sätt. Det jag tror är gemensamt, om man kan tala om en 

gemensam tendens där hur det påverkar eleverna och för all del även vuxna 

människor, är att det blir en ofta en ganska stark självcentrering. Nätet 

används som ett medium varigenom man kan definiera sig själv, och om man 

får använda det uttrycket, marknadsföra sig själv på olika sätt. Och det där 

kan ju förstås i vissa fall leda till att man på ett positivt sätt hittar en slags 

identitet, men jag tror att i många fall också leder till en självcentrering, som 

kan vara till och med ett hot mot den här typen av viktiga 

värdegrundselement. […] Jag tror att det kan skapa ett ointresse för 
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omvärlden och ett ointresse för andra perspektiv. Alltså på ett djupare plan, 

det enda man är intresserad är hur uppfattar omvärlden mig (IP6 s. 2).   

Båda dessa informanter talar om att ungdomarna kan använda internet som en 

frizon eller fristad för identitetsskapande. En informant poängterar att ”det är inte 

bara viktigt för att det är roligare så utan det är viktigt för en utveckling av en 

slags självständighet”(IP6 s. 4) och en annan informant menar att det är en 

generationsfråga.  

Utifrån resultatet går det att koppla ihop beskrivningarna om en frizon med en 

reflektion som görs kring internet. Det handlar om att en lärare ser internet som 

ett ställe där ungdomarna får vara ifred. Den spontana tanken hos läraren är dock 

att internet som socialisationskontext i skolmiljön är ett verktyg som förstör 

värdegrundsarbetet:  

Jag tror att de flesta skolor dras med problem där internet används av 

skolungdomar på ett sätt som inte gynnar dem upplever vi. Att som det här 

med näthat och nätmobbning. Och jag tror att internet lätt blir en liksom del 

av samhället där ungdomarna uppfattar att varken vuxna eller samhället i 

övrigt har så bra inblick i det och då blir det lite laglöst liksom. Det blir ett 

ställe utan socialisation liksom. […]Ja alltså mellan ungdomar så klart, det är 

klart att de formar varandra via internet men jag tror att de upplever att det är 

en vuxenfrånvaro. Och vad ska man säga, samhällsfrånvaro, samhället är inte 

där och lagen är inte där och polisen är inte där heller. Lite hemligt liksom, 

trots att det är offentligt så är det hemligt eller vad man ska säga (IP1 s. 5).  

Informanten poängterar att det sker en socialisation mellan ungdomarna, medan 

andra agenter står utanför, som här främst representeras av vuxenvärlden. 

Ytterligare en reflektion kring internet som socialisationskontext är att 

ungdomarna ”hänger ju bara med sin egen generation där” (IP3 s. 4), vilket gör 

att läraren ser internet som en negativ socialisationskontext. Vidare menar läraren: 

”Jag tror de hade mått bättre av att få en mer vuxen uppfostran än vad de får där. 

Uttryckssätt, vad man skriver och om vem man skriver och sådana saker.”(IP3, s. 

4) Det går med andra ord utifrån resultatet att se att flera av lärarna anser att 

internet är en socialisationskontext där ungdomarna fokuserar på sig själva och 

att det kan få både positiva och negativa konsekvenser.  

Ett synsätt som särskiljer sig från andra informanter i det insamlade materialet är 

att internet är en socialisationskontext som genomsyrar ungdomarnas liv och att 

det ur deras perspektiv inte går att göra en skillnad mellan den fysiska och den 

virtuella verkligheten.  

Och den verkligheten är ju inte digital eller virtuell för dem utan den är ju 

konkret, den är ju en verklig värld. Så att den betyder ju oerhört mycket, vad 

de hör och ser och vilka de pratar med och vad de ser och läser och alla bilder 

de får (IP4 s. 3).  



29 
 

Vidare målar läraren upp en bild av att internet har öppnat upp möjligheten för 

ungdomarna att ta till sig information från olika håll och därmed kommer de i 

kontakt med fler påverkansfaktorer än vad som var möjligt tidigare. 

Grejen med internet är ju att det finns allt, det finns ju så mycket där. Jag kan 

ju då som ungdom se eller ta del av det som mina föräldrar, föreningarna, 

vännerna i verkligheten inte vill att jag ska ta del utav, men jag kan samtidigt 

ta del av mycket mer utav det samma sak som att de andra vill att jag ska. Det 

är på något vis att det här har vidgats för ungdomarna vad som påverkar dem. 

Jag kommer i kontakt med många fler påverkansfaktorer än vad jag skulle ha 

gjort om vi inte hade haft internet. (IP 4 s. 5) 

Utöver de exempel på positiva konsekvenser som redan har lyfts upp, finns det 

många andra exempel där lärarna lyfter upp positiva sidor av den virtuella 

verkligheten.  Det handlar bland annat om den enorma mängd information som 

finns tillgänglig, vilket öppnar upp för olika perspektiv och ståndpunkter, som i 

sin tur gör att eleverna socialiseras in i de värderingar som skolan ska förmedla. 

Andra positiva sidor av internet som socialisationskontext är att den möjliggör 

kommunikation både mellan elever och mellan elever och lärare, men även mellan 

elever och andra människor i andra kulturer, vilket ökar deras förståelse för andra 

människor. Följande citat är ett tydligt exempel på hur en av lärarna ser 

möjligheterna med internet som positiv socialisationskontext:  

[…] det finns ju hur mycket som helst att upptäcka där som ger andra 

perspektiv och som berikar tillvaron. Fantastiska videoklipp, fantastiska 

filmer, där man kan lära sig otroligt mycket. Och förstås detta att man kan 

knyta kontakter över hela världen. Många har ju mejlkompisar eller 

chatkompisar som är från massor olika världsdelar. Det är klart att det är 

fantastiskt, kan vara om man använder det på rätt sätt. Det är ju liksom ett 

ofantligt stort smörgåsbord […] (IP6 s. 3) 

Genom intervjuerna framkommer det att näthat och mobbning är två tydliga 

exempel när det handlar om att beskriva de negativa sidor som internet för med 

sig som socialisationskontext. ”Jag vet att mobbning förekommer i massa olika 

former inklusive på nätet och anonyma kommentarer och så vidare” (IP8 s. 8). 

Samma lärare ger tidigare i intervjun exempel på negativa sidor hur internet kan 

användas:  

Men det också vara ytterligare en arena för att, du skapa ett Instagramkonto 

för att håna någon, du kan prata bakom ryggen på nån, du kan sitta på 

Snapchat under pågående lektioner och skriva elaka kommentarer om 

varandra (IP8 s. 4). 

Som exempel lyfter några lärare upp att de beteenden som finns i den virtuella 

verkligheten inte stämmer överens med de normer och värderingar som existerar 

i den fysiska verkligheten. 

[…],mitt generella intryck av detta är att många har en annan syn på vad som 

är acceptabelt om vad som är rätt och fel på nätet. Alltså det finns en 
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gränsförskjutning när man går ut på nätet, man kan alltså uttrycka saker som 

man inte skulle vara acceptabla att uttrycka in real life (IP6 s. 3). 

[…] det är nog lättare att möta normer och värderingar som inte liksom 

förmedlas av skolan, tänker jag. Bara en sån sak som att rasistiska 

organisationer gärna använder internet för att sprida information och 

propaganda och så där (IP1 s. 5). 

Ytterligare en faktor som flera lärare tar upp som gör att den socialisation som 

sker på internet skiljer sig från den socialisation som sker i den fysiska 

verkligheten är att man kan vara anonym. ”Att man kan vara så anonym så ingen 

kan liksom, att nu vet jag inte vem är den här azb38 eller vad de nu kan heta nåt i 

den stilen och så skriver den nåt dumt.”(IP3 s. 4) Ett annat citat som belyser detta 

är när en informant talar om anonymitet och där läraren kopplar det till näthat:  

Anonymiteten på nätet gör väl att det är lägre trösklar kring det, det är lättare 

att vara elak därför att du kan gömma dig. Du kan gömma dig bakom 

anonymiteten och du kan gömma dig bakom att det betyder inte så mycket att 

skriva nåt på nätet. Att säga att någon är en hora är fortfarande ganska 

obehagligt men att skriva det, det kan man göra och släppa det och inte tänka 

på det mer. Men för dom som har fått tvåhundra kommentarer att man är en 

slampa är det svårare att släppa det än för den som levererat kommentar 

tvåhundrafem och sen gått vidare till något annat (IP8 s. 9).  

En av lärarna visar på en oro och talar om sidor på internet där ungdomar skriver 

negativa saker om varandra. ”Det ger ju en grogrund för att vara icke 

medmänsklig utan snarare att man får utlopp för sina allra sämsta sidor.”(IP3 s. 

4). Samtidigt anser läraren att internet har många fördelar då det används på rätt 

sätt. 

Ytterligare negativa inslag i den fysiska verkligheten i klassrummet som kommer 

från den socialisation som sker i den virtuella verkligheten är vad som en lärare 

kallar störmoment: 

[…] sen är det ju ett störmoment […] att dom måste hålla sig uppdaterade 

hela tiden. Eleverna är ju beroende av sin mobiltelefoner (IP2 s. 4) 

Att elevernas användning av mobilerna och att de därmed är både i den fysiska 

verkligheten och i den virtuella verkligheten, kan upplevas som ett störande 

moment i klassrummet är det flera av lärarna som tar upp. Den lärare som tidigare 

har lyfts fram som att ha en särskiljande syn som innebär att internet är en 

socialisationskontext som genomsyrar ungdomarnas liv poängterar att just detta 

genom att exemplifiera med hjälp av fenomenet mobbning: 

Egentligen för ungdomarna är det ju ingen skillnad mellan den virtuella och 

den verkliga, eller den fysiska verkligheten, bara för att blir man mobbad på 

nätet, ja då blir man, då är det lika jobbigt som att bli mobbad, eller ja nu 

kanske till och med kanske jobbigare, det är ju likadant som att bli mobbad i 



31 
 

den fysiska verkligheten. Och säger man någonting i den virtuella 

verkligheten ja då har man sagt det, det är inte någonting som försvinner utan 

man har sagt det, det är liksom verkligt för en ung människa. Det som händer 

i den virtuella verkligheten det är ju verkligen verkligt, på gott och ont. Och 

är det någon som gör något negativt eller man hör det här negativa, det är 

absolut lika verkligt som den fysiska verkligheten för oss. Det är verkligen 

det (IP4 s. 4). 

En annan kommentar kring det perspektiv som just har beskrivits är: ”Du kan 

mobba nån på nätet och du kan mobba nån i verkligheten, därigenom skiljer de 

sig inte så mycket.”(IP8 s. 9) Ytterligare en lärare tar upp att den mobbning som 

sker på internet spiller över och blir en del av den fysiska verkligheten i 

klassrummet speciellt om det är mobbning som sker inom klassen som man är 

mentor för. Det finns också exempel på när en lärare visar på en ödmjukhet inför 

att man som lärare inte alltid vet orsaken till det som kan upplevas som ett 

störmoment, och att det de facto kan vara något positivt för elevernas 

socialisation.  

Så det finns ganska många aspekter av det här som man kanske inte är helt 

medveten om eller förstår när man inte själv har vuxit upp med den typen av 

massiv exponering mot internet. Så det är mycket man skulle vilja förstå kring 

hur ungdomar använder internet. Visst är det en distraktion, men det kanske 

inte alltid bara är en distraktion (IP8 s. 5). 

Frågan är hur lärare hanterar allt detta och vilka strategier som lärarna har för att 

uppfylla det uppdrag som innebär att de ska fostra eleverna till demokratiska 

medborgare. Utifrån de tio intervjuer som har genomförts i studien kommer detta 

nu att beskrivas och analyseras. 

4.3 Strategier för att uppfylla fostransuppdraget 
I resultatet från de kvalitativa intervjuerna går det att finna flera olika strategier 

som lärarna använder för att uppfylla fostransuppdraget. Det som är viktigt att 

poängtera är att eftersom lärarna skiljer sig åt när det handlar om deras syn på vad 

som ligger i fostransuppdraget och hur de ser på internet som 

socialisationskontext, har de olika utgångspunkter när de talar om vilka strategier 

de använder sig av.  

4.3.1 Lärarnas utgångspunkter 

En övergripande strategi för att uppfylla fostransuppdraget som framkommer 

genom intervjuerna är att läraren agerar förebild. Detta tar flera lärare upp om än 

på olika sätt. Det kan bland annat det handla om hur de hanterar källor och visar 

på hur man kan vara källkritisk, eller hur de genom sitt eget agerande kan visa på 

vilka normer och värderingar som de vill förmedla. Allt som oftast tar lärarna i 

första hand upp den del av fostran som behandlar det som sker i den fysiska 

verkligheten och inte det som berör elevernas socialisation på internet. Här är ett 

tydligt exempel på hur en av lärarna resonerar kring fostran den fysiska 

verkligheten:  



32 
 

Skolan ska väl liksom dels ska varje anställd förmedla vilka värden som är 

viktiga och stå för dem och förmedla dem. Men så tänker jag att skolan ska 

vara en förebild också. Personalen kanske ska spegla hur det ser ut i samhället 

i ålder och kön och etnicitet och allt sånt. Men också jag tänker med 

arbetsformer och så att man ska man fostra demokratiska medborgare så 

kanske man jobba demokratiskt också. En personlig reflektion är väl att det 

är de här små detaljerna eller småsakerna som sker i en korridor som är väldigt 

viktiga och avgörande. Att ser man nånting som verkar problematiskt i en 

korridor eller hör någonting att man reagerar direkt även om man 

överreagerar ibland. Det kanske är två elever som skojknuffas i korridoren 

men att man som lärare säger ifrån, även om man även om man kanske är lite 

osäker på vad det handlar om. Man säger ifrån så att man ser. Det tror jag är 

signaler som eleverna tar fasta på att lärarna ser faktiskt om det sker något 

ojuste eller inte och såna saker tror jag är viktiga (IP1 s. 3).   

Andra exempel på när läraren agerar förebild för att förmedla vilka normer och 

värderingar som gäller i den fysiska verkligheten handlar om att ge förutsättningar 

för eleverna att samarbeta med olika elever eller att ge dem tillfälle att få 

presentera sig själva lite mer ingående för att bygga upp en känsla av respekt och 

medmänsklighet. Det kan även handla om att det vävs in i undervisningen i olika 

delar av kurserna. Det ges också exempel på att det inte alltid är direkt uttalat: 

”Man kanske inte tänker att just så jobbar vi med jämställdhet. Utan det kan 

liksom bara uppstå situationer eller diskussioner där man kommer in på det.”(IP5 

s.1) Detsamma gäller när lärarna låter eleverna ta demokratiska beslut och på sätt 

fostra dem till att bli demokratiska medborgare. 

En av de intervjuade lärarna förmedlar en tydlig åsikt om att det dubbla uppdraget 

går hand i hand och att det är en självklarhet att medvetet arbeta med de normer 

och värderingar som skolan ska förmedla samt att forma eleverna till 

demokratiska medborgare. I detta lägger läraren stor vikt vid att i rollen som lärare 

agera förebild och förmedla en människosyn som stämmer överens med den som 

det svenska samhället bygger på. En strategi för att uppnå detta kan vara att låta 

eleverna ta del av texter som vidgar deras perspektiv och låta dem diskutera och 

försöka sätta sig in i hur andra människor har det. Studiens data visar på att flera 

av de lärare som anser att det dubbla uppdraget är odelbart eller att det 

fostransuppdraget är viktigt, om än särskilt från kunskapsuppdraget, har 

inställningen att lärarna själva måste följa de normer och värderingar som gäller 

för att uppdraget verkligen ska uppfyllas. I samband med detta framkommer 

åsikter och tankar om att all personal inte är delaktiga i eller ens står för de normer 

och värderingar som skolan ska förmedla, samt att de här frågorna lyfts allt för 

sällan till diskussion. Det finns önskemål från flera informanter att mer tid skulle 

läggas på att diskutera fostransuppdraget. En av informanterna uttrycker det så 

här: ”Det tycker jag kanske får för lite utrymme, att vi måste samarbete mer kring 

såna här saker.”(IP1 s. 3) Utifrån intervjuerna tyder det på att det gemensamma 

arbetet kring värdegrunden är något mer omfattande på den ena skolan.  
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Ytterligare en dimension av att lärarna ska kunna agera förebilder lyfts utav en av 

informanterna och innebär att lärarna behöver vara självkritiska till sin egen 

undervisning. Genom att besöka varandras lektioner ”skulle man kunna upptäcka 

sånt här med taltid och klassrumsbeteende och hur är jag som ledare” (IP8 s. 2), 

vilket informanten dock är medveten om kan vara jobbigt. Att den här läraren 

anser att fostransuppdraget är viktigt och att alla medarbetarare på skolan är en 

del av den socialisation som sker i skolmiljön är tydligt. Oavsett vilken konkret 

strategi som används för att uppfylla fostransuppdraget anser läraren att en känsla 

av gemenskap och att alla är delaktiga i arbetet med skolans värdegrund är a och 

o. En annan av informanterna har erfarenheter som stämmer väl överens med 

detta, det vill säga att värdegrundsarbetet fungerar bättre om skolan har en stark 

känsla av gemenskap. Samma lärare poängterar att lärare kan förstöra 

värdegrundsarbetet och vara en negativ förebild genom att bete sig felaktigt och 

till och med kränka en elev, likt det som lyftes tidigare.  

De strategier som behandlar den socialisation som sker via internet och som blir 

en del av skolmiljön berör främst källkritik. Fokus blir ofta hur lärarna går tillväga 

när de ska förmedla hur eleverna kan bli källkritiska, däremot innehåller 

intervjuerna få uttalade strategier om att tänka på att vara förebild när de visar 

klipp eller filmer från internet. Den tendens som går att utläsa från intervjuerna är 

att lärarna anser att om det ligger klipp eller filmer på Youtube så är det okej att 

visa. En kommentar lyder: ”[…]Youtube ser jag som en sån källa så att man har 

rätt och visa på nåt sätt och det är väl den vanligaste användningen för mig när 

det gäller filmer från nätet som jag använder i undervisningen.”(IP10 s. 5) En 

annan lärare säger: ”Lägger man ut det på Youtube så får man skylla sig själv. 

Vill man begränsa det så får man i så fall göra en begränsning att den här sidan 

får du inte använda i publikt syfte.” (IP3 s. 8) Ytterligare en kommentar är:”[…] 

nu finns det ju mycket på Youtube och där har jag inte ens kollat vad man får och 

inte får. Men det skulle kännas befängt att man inte kan visa ett Youtube-klipp i 

stor grupp.”(IP5 s. 9) Den bild som informanterna ger är att de mycket väl är 

medvetna om vikten att visa på att vara källkritisk och att de aktivt jobbar för att 

eleverna ska utveckla den källkritiska förmågan. Däremot har de sällan funderat 

över att de kan frångå detta när de visar klipp via internet, det vill säga att de tar 

lättare på filmklipp än artiklar när det kommer till att tänka efter om de har rätten 

att sprida informationen. Begreppet rättskänsla som tas upp vid intervjuerna visar 

sig vara svårdefinierat samtidigt som det avslöjar det behov av kunskap som finns 

bland informanterna. En strategi som i det här sammanhanget sticker ut är att det 

ibland kan vara bra att vara en förebild och visa eleverna att civil olydnad kan 

vara ett sätt att påverka, med andra ord att som lärare inte bry sig om lagar som 

handlar om upphovsrätt och nedladdning.   

Ett helt annat sätt att agera förebild som beskrivs av flera informanter är att man 

som lärare har en medveten strategi för att vidga elevernas perspektiv på normer 

och värderingar genom att öppna upp för kontakter med människor i andra delar 
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av världen. Det kan även handla om att få andra perspektiv: ”Att få eleverna att 

reflektera över den situation som de befinner sig idag, jämföra med hur andra 

elever har det i andra länder.” (IP7 s. 3) Flera av de lärare som lyfter upp detta 

anser att det är ett sätt att uppfylla fostransuppdraget och påpekar samtidigt att 

förutsättningarna för att lyckas med denna strategi har blivit betydligt bättre i och 

med internets genomslag.  

I intervjuerna är det flera av lärarna tar upp huruvida de håller sig uppdaterade 

kring ungdomarnas användande av internet. Här skiljer sig lärarna sig åt då några 

anser att det hänger mycket på personligt intresse, andra att det saknas ett tydligt 

arbete i skolan för att hålla lärarna uppdaterade och andra som inte verkar se det 

som ett problem överhuvudtaget att lärarkåren inte hänger med.    

Man kan väl säga att jag har ingen strategi men jag är intresserad av frågorna 

och håller mig ganska uppdaterad. Men om jag inte vore intresserad av det 

riktigt, ja då skulle jag ju absolut inte hålla mig uppdaterad. Det hänger 

snarare på ett personligt intresse kring det här än att det finns något system 

för… Det är ju inte så att vi får kontinuerlig uppdatering kring såna här frågor 

eller att vi har studiedagar där vi diskuterar hur vi ska hantera sådant här. Det 

förekommer ju ganska mycket i fackförbundstidningar (IP1 s. 10). 

Här visar läraren på sitt eget förhållningssätt och fortsätter även belysa hur skolan 

skulle behöva arbeta med det: 

 […] det måste finnas strukturer för att skolan och lärarkåren blir uppdaterade. 

Det måste finnas en levande diskussion kring det här och det är så lätt att lösa 

allt med fortbildning, som man har som förslag hela tiden. Men jag tror 

faktiskt att man måste jobba med det. Sen är det ju 1000 frågor som pockar 

för fortbildning. Men jag tror att det här är en ganska viktig sak, speciellt som 

du säger att det ökar hela tiden, elevernas tid på nätet (IP1 s. 11). 

En annan lärare uttrycker en liknande ståndpunkt och menar att punktinsatser som 

enskilda studiedagar med fokus på faror med internet inte skulle räcka till för att 

bemöta den problematik som följer av användandet av internet. Istället behöver 

varje enskild lärare kontinuerligt ta del av vad ungdomarna gör på internet för att 

hänga med i utvecklingen, däremot påpekar informanten att läraren själv inte 

aktivt behöver använda internet på samma sätt som eleverna. Andra lärare 

förespråkar en annorlunda strategi som innebär att läraren själv deltar och är aktiv. 

[…] jag försöker ju själv att vara väldigt aktiv och försöker vara med i många 

grupper, försöker använda nya tekniker för kommunikation själv[…] (IP4 s. 

3) 

En tydlig strategi för att hålla sig uppdaterad är för flera lärare att utgå från 

elevernas erfarenheter, vilket går i linje med vad läraren ska göra enligt 

styrdokumenten (Skolverket, 2011). Ett exempel på hur läraren kan få ta del av 

elevernas erfarenheter kan vara att tjuvlyssna på eleverna: ”Att man är lite lyhörd, 

jag menar generellt att det här att gå runt och tjuvlyssna på eleverna är väldigt 
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lärorik.” (IP8 s. 8) Andra lärare ger följande exempel på hur de tar del av elevernas 

erfarenheter: 

[…] kan efterfråga vad de har vad med om, jag kan be dem att vi startar i en 

situation som de har varit med om eller att de berättar vilka erfarenheter har 

ni av det här, hur tänker ni runt att säga så här eller skriva så här, det kan jag 

göra (IP4 s. 3). 

Så jag känner mig att jag kanske är lite naiv när det gäller nätet, de vet mer 

än vad jag vet och har nog varit med om mycket mer saker. Alltså de utforskar 

ju mycket mer än vad jag gör kanske. Jag lär mig lite av dem samtidigt så blir 

jag lite rädd att jag kanske inte har förberett dem tillräckligt för att kunna möta 

såna här sidor (IP5 s. 6). 

Utöver att lära av elevernas erfarenheter visar intervjuerna att de lärare som har 

egna barn i tonårsåldern lär mycket av dem. Det innebär dock inte en öppen dörr 

in till ungdomarnas socialisation via internet, utan snarare ytterligare ett sätt för 

lärarna att ta del av den virtuella verklighet som ungdomarna befinner sig i. 

4.3.2 Strategier utifrån elevernas beteende 

Studiens resultat visar att de beskrivningar som lärarna ger, av de olika strategier 

som de använder sig av, börjar allt som oftast i den negativa sidan av internet. Det 

handlar om strategier för att bland annat kunna hantera mobbning som sker på 

nätet, och som har kopplingar till skolan, och när elevernas användning av internet 

blir ett störmoment i klassrummet.  

I intervjuerna framkommer det flera olika tankar kring vilka strategier som lärarna 

använder när de får ta del av den mobbning som sker på nätet. Ett sätt kan vara att 

avdramatisera det hela, ett annat att lyfta upp problemet till en 

klassrumsdiskussion och jobba aktivt med värdegrundsfrågor. Ytterligare en 

strategi kan vara att låta annan personal, såsom skolkurator ta hand om problemet.  

Ett flertal informanter från båda skolorna beskriver ett konkret exempel från ett 

par år tillbaka är när några elever startade en Facebook-sida. Syftet med sidan kan 

kortfattat beskrivas med att varje vecka skulle några tjejer som ansågs vara snygga 

väljas ut och andra fick tycka till om det. Enligt informanterna som tar upp detta 

innebar uppdagandet av sidan att lärarna lät eleverna få diskutera bland annat 

fenomenet och hantering av bilder på nätet. Händelsen krävde att skolan agerade 

på elevernas beteende och arbetet med frågor som tydligt är kopplat till 

fostransuppdraget blev aktuella. Även på den skolan som inte var direkt berörd 

ledde händelsen till att eleverna fick diskutera värdegrundsfrågor och 

internetvanor. 

Ett dilemma som en av lärarna tar upp är att när närvaron av mobiltelefoner blir 

ett störmoment kan det ställas mot elevernas integritet, det vill säga att läraren 

märker att tillgången till internet via mobilerna kan bidra till att eleven inte visar 

respekt för övriga klasskamrater eller läraren, samtidigt som läraren kanske inte 
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visar respekt för den enskilda individens integritet när läraren väljer att ta mobilen 

ifrån eleven. Här visar studien på ett praktiskt problem då val av strategi inte alltid 

är ett lätt val. Det läraren ställer sig frågande till är om en lärare verkligen är en 

god förebild som följer de normer och värderingar som styrdokumenten säger att 

läraren ska förmedla när läraren väljer att ta mobilen ifrån eleven. Något egentligt 

svar vilken strategi som läraren själv förordar i detta sammanhang framkommer 

inte. 

En annan syn på de störmoment som finns i skolan är att skolan generellt sett inte 

är speciellt bra på att hantera de negativa sidorna av internet vilket läraren 

uttrycker en frustration över: 

Jag är väl av den åsikten att även om mobiler, internet och datorer har massa 

negativ påverkan så kan vi inte bara plocka bort det utan skolans jobb är att 

lära eleverna att hantera det. Och som det är nu så är de inte särskilt bra på 

det faktiskt (IP1 s. 8). 

Tydligt här är dock till skillnad från tidigare exempel att den här läraren anser att 

det är viktigt att skolan tar upp dessa problem och att det sker i många olika 

ämnen, samtidigt som läraren medger att det är jättesvårt att veta hur man ska 

jobba med det. Vid flertalet tillfällen vid intervjuerna förmedlar lärarna att de 

anser att eleverna påverkas av internet som socialisationskontext och att det 

skapar problem då de normer och värderingar som formar eleverna i den 

kontexten inte stämmer överens med skolans. I samband med det framkommer 

den här frustrationen som just beskrivits och flera lärare anser att de inte har några 

tydliga strategier. Vidare framkommer det i studien att några av lärarna inte har 

tänkt så mycket på detta tidigare och ett par anser att det ens är något som de bör 

tänka på. Nedan följer dock ett exempel på när lärarna visar på en konkret fråga 

som de flesta lärarna tar upp i intervjuerna och det är huruvida man som lärare 

ska vara vän med sina elever på sociala medier. Här belyses det i samband med 

att sociala medier är en del av den kontext där eleverna socialiseras.   

Resultaten visar att det finns en diskrepans när det handlar om hur lärarna ser på 

sociala medier och huruvida man som lärare kan vara vän med sina elever på till 

exempel Facebook. En lärare som är vän med några elever är medveten om att det 

påverkar lärarens agerande på sociala medier samtidigt som läraren menar att 

ingen är sig själv på sociala medier. En annan lärare lyfter upp farorna med att 

vara vän med elever då det kan medföra att man som lärare kan ställas inför 

dilemman så som att man får ta del av information eller kränkningar via sociala 

medier utanför arbetstid och då måste ta ställning till hur det ska hanteras. 

Informanten menar på att möta eleverna på sociala medier krockar med lärarrollen 

och dess professionalitet. Detta utvecklar ytterligare en informant: 

Jag kan tänka mig att nätet och sociala medier erbjuder dig att få en annan 

relation till eleverna som kanske inte är så professionell. Du kan i teorin bli 

vän med elever på Facebook till exempel och kommunicera med dem på ett 

mer informellt sätt, hjälpa dem i högre utsträckning och det är ju alltid lite 
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riskabelt. Man kan ju tappa sin egna professionella roll där. Hur mycket 

kontakt ska du ha med eleverna? Hur mycket ska du serva dem? Bara för att 

du kan ha mer kontakt med dem betyder det inte att kanske bör ha mer kontakt 

med dem (IP8 s. 6-7). 

Genom intervjuerna framkommer att lärarna har olika strategier för att hantera 

elevernas närvaro och socialisation på internet via exempelvis sociala medier så 

som Twitter, Facebook och Instagram. Några lärare anser att det är viktigt att 

hänga med för att kunna bli trovärdig när man pratar om olika sociala medier och 

hur man kan förhålla sig källkritik till dessa, det blir med andra ord en tydlig 

strategi hos dessa lärare.  

Det ger referenspunkter och teman och annat som kanske gör 

källkritiksdiskussionen mer relevant. Om vi ska prata källkritik och knyta an 

till Instagram eller vad det nu kan vara. Eller någon annan sådan tjänst som 

eleverna använder eller något fenomen som eleverna utsatts för, det blir mer 

relevant för det blir deras vardag snarare än något som läraren pratar om som 

gäller för lärarvärlden och inte för elevvärlden. Där känner jag att vi har 

mycket, ett stort gap att överbrygga (IP8 s. 6). 

Fler exempel kring då lärarnas förhållningssätt till att hålla sig uppdaterad kring 

elevernas användning av internet har redan beskrivits under föregående rubrik. 

Här belyses det i samband med att det är en strategi uppstår som en konsekvens 

utav elevernas agerande. En av informanterna menar på att skolan som institution 

inte har hängt med i det sociala nätet, det vill säga att de virtuella 

kommunikationsvägar som lärarna är hänvisade till att använda inte mäter sig med 

den snabba kommunikation som kan ske via exempelvis Facebook istället. 

Läraren anser att en strategi för att möta eleverna där de är och där de socialiseras 

kan innebära att läraren måste gå utanför de av från skolan givna strategier.    

Ett sätt att aktivt arbeta med den socialisation som sker via internet och ha en 

tydlig strategi är enligt flertalet informanter att jobba med att motverka att 

eleverna får ett allt för smalt perspektiv på frågan eller ämnesområdet som de 

jobbar med. Resultatet visar på att det finns en medvetenhet hos lärarna om att det 

är svårt för eleverna att sovra bland all information som finns tillgänglig i den 

virtuella verkligheten och att det allt för ofta innebär att eleverna väljer att läsa 

det som bekräftar de normer och värderingar som de redan bär med sig. Strategin 

blir således att aktivt jobba med källkritik och visa på fler perspektiv.           

Genom intervjuerna framkommer att lärarna ibland stöter på yttre hinder som 

påverkar fostransuppdraget, vilket exemplifieras dels med att vissa föräldrar 

ifrågasätter lärarnas arbetssätt, dels med att föräldrarna anser att skolan bär hela 

ansvaret för fostran när ungdomarna går på gymnasiet. Detta gör att lärarna kan 

komma att påverkas av andra socialisationskontexter och att de har svårare att 

uppfylla fostransuppdraget. En av informanterna lyfter upp en strategi för att låta 

föräldrarna få ta del av lärarnas fostransuppdrag som innebär att eleverna får läxor 

som behandlar skolans värdegrund på olika sätt. Informanten är dock tydlig med 
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att detta inte är något som skulle innebära någon extra belastning för eleverna utan 

att det skulle ingå i den läxa som ändå skulle ges. Den stora vinsten skulle vara 

att föräldrar skulle behöva vara delaktiga i diskussionen och därmed bli varse 

vilka normer och värderingar som skolan ska verka för.  

Resultaten visar att det finns olika sätt att se på huruvida fostransuppdraget ska 

vara något som tas till när eleverna agerar på ett sätt som strider mot de normer 

och värderingar som skolan ska förmedla eller om skolan medvetet ska arbeta 

fostransuppdraget kontinuerligt. För att tydliggöra de olika synsätten på dels det 

dubbla uppdraget och dels på internet som socialisationskontext, samt de olika 

strategier som framkommer i studien, följer här en tabell som visar två idealtyper, 

den maktlöse och idealisten. 

 

Tabell 4.1 Idealtyper  

IDEALTYP Den maktlösa Idealisten 

Det dubbla uppdraget Kunskapsuppdraget viktigast Kunskaps- och 

fostransuppdraget som delar 

av odelbarhet 

Värdegrundssyn Styrdokumenten ses som 

självklarheter.  

Implicit värdepåverkan 

anses viktigast. 

Styrdokumenten ses som 

levande dokument som man 

ofta hänvisar till (explicit 

och implicit värdepåverkan 

är beroende av varandra) 

Internet som 

socialisationskontext 

Negativ inverkan 

Frizon 

Laglöshet 

Bidrar till en inskränkt 

verklighetsuppfattning och 

förstärkande av fördomar 

Störmoment 

Övervägande positiv: finns 

många påverkansfaktorer 

som kan verka i både positiv 

och negativ riktning 

Skolan som 

socialisationsagent i 

förhållande till den virtuella 

verkligheten 

Svag – skolan har små 

möjligheter att påverka 

eleverna i önskvärd riktning 

när de ständigt bombarderas 

med information och intryck 

i den virtuella världen.  

Stark – skolan kan dra nytta 

av den virtuella världen i 

forstransuppdraget genom 

att belysa perspektiv och 

kulturella likheter och 

olikheter 

Syn på den egna rollen Små möjligheter att påverka 

elevernas orientationer.  

Stora möjligheter att påverka 

elevernas orientationer 

 



39 
 

IDEALTYP Den maktlösa Idealisten 

Strategier    

 Är närvarande i den virtuella 

värden men sällan i något 

uttalat pedagogiskt syfte. 

Ser den ständiga 

uppkopplingen som 

problematisk då gränsen för 

lärarens och elevernas 

privatliv riskerar att suddas 

ut. 

Spenderar själv mycket tid i 

den virtuella verkligheten. 

Egna erfarenheter används 

för att diskutera fall, 

problem och möjligheter 

med eleverna. 

 Reaktiv – försöker mildra de 

negativa konsekvenserna av 

elevernas närvaro i den 

virtuella världen.   

Proaktiv – arbetar 

förebyggande genom att 

diskutera nätmobbning, 

näthat, anonymitet, 

propaganda och annan 

vilseledande information 

 Agerar förebild  

 

Agerar förebild men är 

också självkritiskt till vilka 

signaler läraren själv 

förmedlar.   

 

Tabellen över idealtyperna bygger på det som framkommer genom intervjuerna 

och ska ses som extrembilder. Utöver syftet som anges innan tabellen fyller 

idealtyperna en viktig funktion när resultatet diskuteras i förhållande till dessa. 

Idealtyperna kan även ses som ett analysverktyg för vidare forskning, samt som 

underlag till en diskussion i skolan.    

Ytterligare ett sätt att belysa vad som framkommer i resultatet, när det kommer 

till lärarnas olika syn på fostransuppdraget i förhållande till den fysiska och 

virtuella verkligheten, är den modell som presenteras i sammanfattningen nedan.      
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4.4 Sammanfattning av resultat 
 

        Fostransuppdraget       Fostransuppdraget 
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Figur 4.1 Fostransuppdraget i förhållande till den fysiska verkligheten och den virtuella 

verkligheten 

 

Figur 4.1 visar skillnaden mellan olika lärares tankar om dels förhållandet mellan 

den fysiska och den virtuella verkligheten och dels om hur fostransuppdraget 

förhåller sig till dessa verkligheter. Med den fysiska verkligheten menas här den 

socialisation som sker i skolmiljön och med den virtuella menas den socialisation 

som sker via internet.  

Studien visar att det finns lärare som ser fostransuppdraget som något som främst 

berör den fysiska verkligheten och detta ofta med utgångspunkt att den fysiska 

och den virtuella verkligheten är två skilda världar. Den socialisation som sker i 
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den virtuella verkligheten anses stå utanför skolans verksamhet. Andra lärare ser 

att den socialisation som sker i den virtuella verkligheten berör den socialisation 

som sker i skolan, vilket medför att fostransuppdraget inbegriper båda 

verkligheterna. Det tredje synsättet innebär att läraren uppfattar de två 

socialisationskontexterna som något oskiljbart för ungdomarna, eller att de till 

största del går in i varandra, och därmed bör man som lärare förhålla sig till detta 

i arbetet med att uppfylla fostransuppdraget. Det innebär inte i sig att läraren själv 

ser de två verkligheterna som något oskiljbart.  

Lärarnas syn på internet som socialisationskontext är mångfacetterat men två 

tendenser går att skönja. Lärare som främst betraktar internet som något negativt 

lyfter fram att närvaro i den virtuella verkligheten förstärker värden som står i 

kontrast med de värden som återfinns i styrdokumenten.  Dessa lärare ser också 

skolan och sig själva som lärare som svaga socialisationsagenter med små 

möjligheter att påverka elevernas orientationer vilket också påverkar lärarnas 

strategier. Lärare som till övervägande del ser positivt på internet som 

socialisationskontext lyfter fram internet som en möjlighet att förstärka de värden 

som finns i styrdokumenten vilket leder till andra strategier. Lärarnas syn är inte 

antingen negativ eller positiv utan snarare handlare det om tendenser, att lärarens 

inställning till övervägande del är antingen negativ eller positiv och att 

inställningen i sin tur har inverkan på vilka strategier läraren använder sig av.  
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5. DISKUSSION 
För att belysa vad vi har kommit fram till och huruvida resultatet går att förankra 

i tidigare forskning och teori följer här en diskussion. I kapitlet ingår även en 

redogörelse för vilka slutsatser vi kan dra utifrån vår studie samt exempel på 

fortsatt forskning.   

5.1 Resultatdiskussion  
Inom gymnasieskolans väggar pågår det ständigt en socialisationsprocess där 

elever och lärare, men även annan personal, möts och interagerar med varandra. 

Normer och värderingar formas och kommer till uttryck genom både formell och 

informell socialisation. Det som tydligt skiljer lärarna och eleverna åt är att lärarna 

har ett uppdrag att fostra eleverna till att följa de värden som det svenska samhället 

bygger på. Samtidigt som socialisationsprocessen pågår inom skolans fysiska 

väggar sker det en socialisation i den virtuella verkligheten via internet som 

ytterligare en socialisationskontext. I vår studie har vi intervjuat tio 

gymnasielärare för att få ta del av deras tankar och strategier för att uppfylla 

fostransuppdraget och hur de tänker kring internet som socialisationskontext. Vårt 

resultat visar på att olika lärare tänker och agerar olika kring både 

fostransuppdraget och internets betydelse i sammanhanget. 

Utifrån intervjuerna har vi skapat två idealtyper som presenteras i resultatet och 

som här kommer att ligga till grund för diskussionen kring de olika lärarnas tankar 

och förhållningssätt som har framkommit i studien. Syftet med idealtyperna är att 

renodla två spegelvända extrembilder för att lättare kunna se nyanser i 

informanternas tankar och förhållningssätt. Ingen av de enskilda lärarna passar till 

fullo in på ena eller den andra idealtypen, men samtliga informanter går att placera 

in någonstans längs med den tänkta linjen som förenar de två polerna. Nedan följer 

en beskrivningen av idealtyperna utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Denna beskrivning ligger till grund för en vidare diskussion kring hur 

informanterna förhåller sig till idealtyperna. 

Resultaten visar att det finns en tydlig diskrepans mellan lärarnas syn på det 

dubbla uppdraget. De lärare som anser att kunskapsuppdraget är viktigast tenderar 

också att ha ett oproblematiskt förhållningssätt till värdegrundbegreppet. 

Värdegrunden tycks bestå av ett antal nedskrivna självklarheter som inte behöver 

problematiseras. Detta medför i sin tur en mer instrumentell syn på 

fostransuppdraget då detta bara är ett medel för att uppnå kunskapsuppdraget.  

För dessa lärare framstår internet som socialisationskontext som något negativt 

och elevernas ständiga uppkoppling upplevas som ett störmoment i klassrummet. 

De betraktar själva vistelsen i den virtuella verkligheten som något som motverkar 

vissa delar av de normer och värderingar som skolan ska förmedla och därmed 
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sker socialisationen i en annan riktning. Styrdokumenten talar om exempelvis 

solidaritet och rättskänsla medan närvaron i den virtuella verkligheten förstärker 

individualism och självcentrering. Socialisationen i den virtuella verkligheten går 

därmed stick i stäv med socialisationen i den fysiska verkligheten i skolan. De 

lärare som har detta synsätt och förhållningssätt ser inte heller nyttan med att 

använda sig av internet som en positiv kanal för att kunna forma elevernas normer 

och värderingar. På det hela ger dessa lärare intrycket av att de inte är helt trygga 

i den virtuella verkligheten på grund av att deras kunskapsnivå och förståelse av 

den virtuella verkligheten anses understiga elevernas nivå.  

Resultatet antyder också att dessa lärare känner trygghet i den fysiska verkligheten 

inför hur de ska agera för att realisera fostransuppdraget. I fysiska möten med 

eleverna kan de luta sig tillbaka mot tidigare erfarenheter. Det är en verklighet de 

känner till och kan hantera. Inför den virtuella verkligheten kan man utifrån 

resultatet skönja en otrygghet hos flera lärare. Lärarkåren anses av dessa inte 

hänga med i utvecklingen och det blir problematiskt att realisera 

fostransuppdraget när eleverna är föregångare. En strategi som följer av detta är 

att läraren frånskriver både sig själv och skolan ansvar för vad eleverna gör och 

hur de påverkas av närvaron i den virtuella verkligheten. Grundsynen på den 

virtuella världen är negativ; beteenden, normer och värderingar som förstärks där 

går stick i stäv med intentionerna i styrdokumenten. Internet skapar problem som 

läraren och skolan inte kan föregripa. Först då problem som skapats på internet 

blir alltför påtagliga i skolan agerar läraren, en reaktiv strategi. Internet ses som 

stort och ogripbart samtidigt som man anser att nätet har stor påverkan på 

elevernas normer och värderingar. Istället för att ändra syn och förhållningssätt 

till den virtuella världen vänder dessa lärare bort blicken och menar att ansvaret 

ligger utanför skolan. Sammantaget så har dessa föreställningar och 

förhållningssätt inlemmats i idealtypen den maktlöse. 

Men resultatet visar också en motpol till denna bild. Flera lärare uppvisar 

föreställningar och förhållningssätt som betraktar den virtuella verkligheten som 

en verktygslåda. Innehållet i verktygslådan skapar helt nya möjligheter att 

socialisera eleverna i riktning mot de normer och värderingar som finns i 

styrdokumenten. Självklart anser de att dessa verktyg kan användas på ett negativt 

sätt men på det hela ser man fler möjligheter än problem. Denna föreställning är i 

flera fall kopplad till uppfattningen att kunskapsuppdraget och fostransuppdraget 

är oskiljbara och att värdegrunden är högst levande. Styrdokumenten anses ge god 

vägledning i värdegrundsarbetet men att skolorna hela tiden måste 

problematisera, konkretisera och levandegöra en värdegrundsdiskussion. Dessa 

samlade föreställningar ligger till grund för den andra idealtypen, idealisten.  
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Resultatet visar således att skilda föreställningar leder till olika strategier för hur 

elevernas socialisation på internet ska hanteras. Den maktlöse distanserar sig från 

den virtuella verkligheten i sin yrkesroll. Privat spenderar läraren viss tid i den 

virtuella verkligheten och använder sociala medier. Men den maktlöse ser 

påtagliga risker med att närma sig eller träda in i elevernas virtuella värld. Det 

anses svårt att behålla sin professionella roll om man exempelvis är vän med en 

elev på Facebook eller är medlem i samma grupp som eleverna. Genom 

medlemskap i en sådan grupp kan läraren få kännedom om exempelvis 

kränkningar och måste på något sätt agera. Samtidigt har läraren ingen möjlighet 

att förhindra att detta händer men måste ändå hantera effekterna av det. Skolan 

som institution såväl som den enskilda läraren ses som svaga socialisationsagenter 

med små möjligheter att påverka elevernas normer och värderingar.  Lösningen 

blir därmed att distansera sig, yrkesrollen hålls utanför den virtuella världen. 

Strategierna för att realisera fostransuppdraget är därmed kopplade till mötet med 

eleverna i den fysiska verkligheten. Den implicita påverkan anses viktigast varpå 

den dominerande strategin är att vara en god förebild. Är man en god förebild i 

den fysiska verkligheten och kontinuerligt förmedlar vissa normer och värden 

antas det spilla över på den virtuella verkligheten. Att lära eleverna källkritik 

anses viktigt. Primärt är målet att få eleverna att bli realistiska, att det finns mycket 

vilseledande och felaktig information på nätet. Har man utvecklat en förmåga att 

kunna värdera information så har man en sköld att skydda sig med mot all 

information och alla intryck som eleverna utsätts för i den virtuella världen. Men 

överlag anses möjligheten till påverkan vara svag, därav benämningen den 

maktlöse.  

Idealisten å andra sidan ser både skolan som institution och sig själv som ganska 

starka socialisationsagenter. Den virtuella världen stärker möjligheten att påverka 

elevernas normer och värderingar. Strategierna är därmed proaktiva. Idealisten 

spenderar mycket tid i den virtuella världen och har ett stort intresse för ny teknik. 

Idealisten använder sina egna erfarenheter i den virtuella världen för att kunna 

möta eleverna. Genom att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och föra samtal om 

värdegrundsfrågor som tar utgångspunkt i den virtuella världen antas många 

problem kunna föregripas. Läraren vill utrusta eleverna med källkritiska redskap 

för att lära dom att manövrera i den virtuella världen. Detta innefattar både 

möjligheten att bedöma en enskild källas trovärdighet samt att eleven själv kan 

söka källor som belyser ett problem eller fenomen utifrån olika synvinklar.  

Idealtyperna är abstraktioner och här följer några kommentar mellan dessa och 

den spridning av uppfattningar och förhållningssätt som återfinns i resultatet.  
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Idealtypen den maktlöse bedömer att elevernas närvaro i den virtuella världen är 

mest negativ. Resultatet pekar på att i vilken utsträckning den anses vara negativ 

varierar. Att internet är laglöst och en frizon helt utan vuxennärvaro är en 

extrembild. Resultatet visar att om läraren själv anser sig ha låg kunskap om 

elevernas virtuella värld så tenderar läraren att beskriva internet som en frizon. I 

vilken utsträckning internet ses som en frizon tycks alltså vara relaterat till 

lärarens kunskapsnivå om internet i stort. Lärare upplever i olika utsträckning att 

de kan relatera till elevernas värld. Lärare lyfter fram att anonymiteten på internet 

leder till lägre trösklar för vad som anses acceptabelt. Lärarna menar att det är 

skillnad på vad som anses vara okej i den fysiska verkligen och i den virtuella 

verkligheten. Men synen på hur stor skillnaden är varierar också.  

Beskrivningen av idealtyperna kan ge intrycket av att de som inlemmats under 

idealtypen den maktlöse inte alls använder internet i sin undervisning. Den 

maktlöse kan framstå som motståndare till den tekniska utvecklingen. Detta är 

inte fallet, utan skillnaden mellan lärarna består i vilken grad de anser att skolan 

och de själva ska bejaka den virtuella verkligheten och dra nytta av exempelvis 

de nya kommunikationsformer som möjliggörs. Vissa lärare menar att skolan kan 

och ska utgöra en motpol till den värld eleverna vistas i utanför skolan utan att för 

den skull negligera den. Det är snarare en gradskillnad än artskillnad mellan 

lärarnas syn och förhållningssätt. Samtliga lärare låter eleverna söka information 

på internet men vissa menar att detta räcker långt medan andra framhåller att nätet 

tillhandahåller så mycket mer än tillgång till information och att skolan och de 

själva kan och ska dra nytta av detta. Vissa lärare menar att genom att själva utgå 

från den virtuella verkligheten så skapas referenspunkter som eleverna kan 

relatera till.  

5.2 Hur står sig resultatet mot tidigare forskning 
Här följer en diskussion som förankrar resultatet i tidigare forskning.  

5.2.1 Skolans uppdrag  

Allt sedan 1990-talet finns begreppet värdegrund med i gymnasieskolan och 

fostransuppdraget innebär ett aktivt deltagande av både lärare och elever. Detta 

stämmer väl överens dels med Deweys (2004) konstruktivistiska hållning och dels 

med Giddens (2007) syn på skolans roll i samhället. Socialisationen som sker i 

skolan innebär inte, likt den traditionella hållningen som Durkheim (Ritzer, 2008) 

representerar, att skolan ska överföra vissa normer och värderingar, utan att 

eleverna själva ska konstruera dem i interaktion med lärarna, men även i 

interaktion med andra som arbetar i skolan. Gällande skollag och läroplan för 

gymnasieskolan är tydlig med att skolan aktivt ska arbeta med fostransuppdraget, 

samtidigt som lärarna har ett ansvar att själva tolka och praktiskt agera på 

densamma. Amnå (2010) vill med sin forskning lyfta fram skolan som en politisk 
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arena där eleverna får möjlighet att formas till aktiva demokratiska medborgare 

och att kommunikationen är viktig för att det ska uppnås. Även detta kan ses som 

ett led i synsättet på fostransuppdraget som en socialisationsprocess där aktörerna 

måste vara aktiva och interagera med varandra för att normer och värderingar ska 

implementeras. Resultatet visar på att inte alla informanter tänker som Dahlstedt 

och Olsson (2014), som menar på att fostranstuppdraget har en central roll att 

spela för att motverka ett synsätt där demokratin ses som fullbordad. Det blir 

viktigt att fostra eleverna till aktiva medborgare som kollektivt kan förändra 

samhället.   

Ekman och Pilo (2012) delar upp fostransuppdraget i tre aspekter; demokratiska 

värderingar, förmågor och kunskaper. I vår studie har vi valt att fokusera på de 

två första, men kan konstatera att vid intervjuerna var det flera informanter som 

lyfte upp den tredje aspekten som i ett led för att kunna uppfylla fostransuppdraget 

alternativt enkom i syfte att förmedla kunskap. De intervjuade lärarna betonar 

olika demokratiska värderingar och tar upp flera olika sätt som dessa förmedlas. 

Ytterligare ett sätt att studera den socialisation som sker i skolan görs av 

Thornberg (2006) som talar om formell och informell värdepedagogisk praktik, 

vilket även kan benämnas som socialisationskontexter. Resultatet visar på att 

informanterna är väl medvetna av existensen av både den formella och den 

informella värdepedagogiska praktiken, vilken äger rum i skolan respektive 

utanför skolan. Däremot är informanterna inte ense om vilken värdepedagogisk 

praktik (socialisationskontext) som har starkast påverkan. Vidare visar resultatet 

att lärarna har olika syn på skolan respektive internet som socialisationskontexter.  

Thornberg (2006) talar även om explicit och implicit värdepåverkan. I resultatet 

framkommer det att både explicit och implicit värdepåverkan sker och därmed går 

dessa begrepp att applicera på studien. Resultatet visar även på att informanterna 

förhåller sig till dessa begrepp på olika sätt, exempelvis menar vissa lärare att den 

explicita värdepåverkan är central i skolan som socialisationskontext och att 

skolan därför bör konkretisera den i olika dokument, men även levandegöra den. 

Andra lärare menar att den implicita värdepåverkan är den som har störst 

betydelse. En informant ger exempel på sätt att kritiskt granska sig själv i sin 

lärarroll för att undersöka sin implicita värdepåverkan. I resultatet finns det flera 

exempel på tankar och strategier kring fostransuppdraget, värdegrunden och 

internet som socialisationskontext, som går att lägga under rubrikerna explicit 

värdepåverkan respektive implicit värdepåverkan.   

Irisdotter Aldenmyr (2014) och hennes kollegors forskning kring livskunskap 

faller lite utanför resultatet då den forskningen fokuserar på det systematiska 

arbetssätt och de program och manualer som ibland har fått egna 

schemapositioner, vilket inte är något som har behandlats under intervjuerna. Det 

som närmast går att koppla till detta är till exempel de temaveckor som nämns av 

ett par informanter. Dock blir Irisdotter Aldenmyrs  (2014) forskning relevant att 

koppla till resultatet då den tar upp hur externa aktörer finns i skolmiljön för att 
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arbeta med fostransuppdraget istället för lärarna och att en konsekvens av detta 

blir att lärarnas profession ifrågasätts. I intervjuerna framkommer det tankar om 

vem som bär ansvaret för fostran och olika perspektiv tas upp, bland annat att 

föräldrarna ifrågasätter lärarnas metoder eller att de anser att det är lärarnas ansvar 

till fullo, men även att vissa lärare själva anser att fostransuppdraget inte är 

centralt i lärarrollen. Vidare lyfts även tankar om internet som 

socialisationskontext och att det påverkar lärarrollens professionalitet. Genom att 

lyfta in forskningen om livskunskap vidgas perspektiven och fostransuppdragets 

komplexitet blir tydlig. 

I Skolverkets rapport Redovisning av skolans uppdrag (2011) som beskrivs i 

tidigare forskning finns fyra olika förhållningssätt som ett forskarlag tagit fram. 

Dessa går att jämföra med de olika synsätt på begreppet värdegrund som 

framkommer i vår studie. Dels visar resultatet på lärare som tar värdegrunden för 

given och anser att det är självklarheter vilket stämmer väl överens med 

förhållningssättet ”Värdegrunden som vedertagen”. Några lärare menar på att 

värdegrunden är ett levande dokument och att en ständig dialog mellan elever och 

lärare gör att den förankras i skolan. Detta kan jämföras både med ”Värdegrunden 

som pedagogiskt flöde” samt ”Värdegrunden som formalisering”. I intervjuerna 

framkommer det att flera lärare kopplar ihop värdegrunden med andra 

socialisationskontexter vilket stämmer överens med förhållningssättet 

”Värdegrunden som interaktion mellan skola och samhälle”. Ytterligare ett 

synsätt som finns i resultatet är att värdegrunden ses som ett ihåligt och 

intetsägande dokument, vilket leder till att lärarens förhållningssätt till 

fostransuppdraget blir svagt och att fokus istället ligger på kunskapsuppdraget. 

Det är ett förhållningssätt som inte finns representerat i de fyra förhållningssätt 

som presenterats i Skolverkets rapport (2011). 

I den nämnda rapporten belyser Skolverket (2011) att skolan inte har lyckat förena 

fostransuppdraget och kunskapsuppdraget, vilket vår studie bekräftar, men med 

undantag för några lärare som ser dessa uppdrag som en odelbar helhet. Däremot 

går det att konstatera att lärarna inte har full kontroll över socialisationen, vilket 

är linje med det Ekman och Pilo (2012) påpekar.  

Den studie som Olsson och Eek (2011) har genomfört visar på elevperspektivet i 

förhållande till vår studie. Även om den inte är direkt överförbar visar den på att 

de tankar och förhållningssätt som en del av lärarna har stämmer överens med hur 

eleverna agerar och tänker kring sitt användande av den digitala arenan utifrån 

vad Olsson och Eeks studie visar. Att utgå från elevernas erfarenheter och få ett 

underifrånperspektiv på elevernas verklighet är något som både flera informanter 

och Olsson och Eek (2011) anser vara viktigt. Samtidigt går det att se att flera av 

informanterna håller med Ziehe (2008) som anser att det är viktigt att eleverna får 

ta del av andra perspektiv än vad de själva är vana vid. Detta som i ett led i att 

uppfylla fostransuppdraget.  



48 
 

5.2.2 Internet och sociala medier ur socialisationsperspektiv 

Resultatet pekar i samma riktning som i Dunkels (2012) och i viss utsträckning 

Boyd (2014). Lärarna framhåller att de anser sig ligga efter eleverna i bruket av 

ny teknik kopplat till internet och sociala medier. Dunkels (2012) hävdar det kan 

vara svårt att kommunicera mellan generationerna eftersom de har olika 

ingångsvärden och att det finns en kunskapslucka mellan yngre och äldre 

internetanvändare. Eleverna är uppvuxna med internet och den virtuella 

verkligheten är en del av deras vardag medan äldre har fått anpassa sig (Dunkels, 

2012). Resultat från denna studie ligger i linje med Dunkels iakttagelser i den mån 

att flera av lärarna själva anser sig ha en lägre kunskapsnivå än eleverna. Boyd 

(2014) hävdar att vuxna ser mer oroväckande på ny teknik jämför med yngre som 

har en mer oproblematisk syn. Resultat visar på att vissa av lärarna tenderar att se 

internet och internets påverkan som problematiskt medan andra lärare tenderar att 

ha en mer positiv inställning. Synen på internet som en frizon som ett antal 

informanter talar om stämmer väl överens med Södergård (2007). Lika väl som 

de begränsade möjligheter som lärarna att kunna kontrollera den kommunikation 

som sker via internet.  

I rapporten Elever och lärare – vart går gränsen? konstateras att utvecklingen av 

sociala medier har skapat nya platser där elever och lärare kan mötas såväl i skolan 

som privat och att det i sin tur väcker frågor om lärarnas integritet (Lärarnas 

riksförbund, 2010). I resultatet framgår att lärarna ser risker med att gränsen 

mellan eleven och lärarens privatliv kan suddas ut.  Vissa lärare drar nytta av sin 

egen närvaro i den virtuella verkligheten för att skapa gemensamma 

referenspunkter till eleverna medan andra lärare använder internet och sociala 

medier nästan uteslutande för mer privata syften. I princip alla lärare efterfrågar 

fortbildning och någon form av gemensam IT-strategi vilket lärarna i ovan 

nämnda underökning också gör.  

5.3 Habitus i skolan 
I skolan pågår en ständig socialisationsprocess genom en interaktion mellan 

elever och lärare, mellan elever, och mellan elever och personer som arbetar i 

skolan och så vidare. I vår studie har vi valt att fokusera på den socialisation som 

sker mellan elever och lärare, men även den socialisation som sker via internet då 

den blir en del av skolmiljön. Med hjälp av Bourdieus (1986) begrepp habitus vill 

vi diskutera likheter och skillnader gällande lärares syn på internet som 

socialisationskontext kopplat till skolan. För att tillföra ytterligare perspektiv vill 

vi knyta an till Dunkels forskning. 

Habitus kan här förstås som internaliserandet av den digitala kulturen. Begreppet 

habitus får sin relevans i denna studie eftersom det är praktiken som är 

förbindelselänken mellan habitus och den sociala världen. Praktiken avseende 

närvaro och deltagande i den virtuella verkligheten samt att tidigare upplevelser 

väger tyngre än senare erfarenheter. Därav blir det relevant eftersom dagens 
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gymnasieelever fick tillträde till den virtuella verkligheten i tidig ålder och att 

internet varit ett naturligt inslag i vardagen under i princip hela uppväxten.  

Utvecklandet av ett digitalt habitus kan inte äga rum utan närvaro i den virtuella 

verkligheten.  

Det symboliska kapital som lärarna besitter i den fysiska verkligheten är inte 

direkt överförbart till den virtuella verkligheten. Läraren har där inte samma status 

och anseende och känner sig i viss mån exkluderad. Detta kan delvis förklara den 

otrygghet och osäkerhet som en del lärare ger uttryck för när de pratar om den 

virtuella verkligheten. Att socialisera eleverna i en verklighet som man saknar 

tillräcklig kunskap om upplevs problematiskt då de inte har kunskap om den 

virtuella verklighetens referenssystem. Istället för att förstå den virtuella 

verkligheten genom att själv spendera mycket tid där så jämförs hela tiden den 

virtuella verkligheten med de fysiska. Eleverna saknar dessa referenser, det vill 

säga att kunna jämföra sitt nuvarande uppkopplade liv med ett liv där internet inte 

finns. Därmed kan Bourdieus (1986) begrepp habitus förklara detta förhållande.  

Den mångfacetterade bild som resultat visar tyder på att lärarna har olika habitus 

i den virtuella verkligheten. De lärare som använder internet i hög utsträckning i 

syfte att uppnå fostransuppdraget, har utvecklat ett habitus som närmar sig 

elevernas habitus. Flera lärare beskriver den virtuella verkligheten som en frizon 

i betydelsen vuxenfrånvaro och utan lagar och regler. Denna syn på internet kan 

spegla lärarnas egna digitala habitus. Avståndet mellan idealtypen den maktlöse 

och eleverna är större än avståndet mellan idealtypen idealisten och eleverna. 

Idealisten har förmågan att kunna hantera internet och dra nytta av den för att 

kunna närma sig elevernas socialisation som sker via internet. Genom att 

elevernas och idealisternas habitus närmar sig varandra kan dessa lärare använda 

en proaktiv strategi. De förstår sig på internets dynamik och kan därmed fånga 

upp och relatera till elevernas erfarenheter.    

När det kommer till den fysiska verkligheten har lärarna, enligt Bourdieu (1986) 

samma habitus då de verkar i samma sociala sammanhang och har samma eller 

lika utbildningsnivå. Detta verkar i mindre grad stämma när det handlar om 

digitalt habitus. Lärarna skiljer sig åt i detta sammanhang beträffande vad man 

har för kunskap och förståelse och därmed förhållningssätt till det.  

Dunkels (2012) menar att det ibland kan vara svårt att kommunicera mellan 

generationerna eftersom vi har olika ingångsvärden när vi betraktar nya fenomen 

kopplade till internet, vilket stämmer väl överens med Bourdieus syn på att 

tidigare erfarenheter väger tyngre än senare. Även Dunkels (2012) syn på att det 

verkar finnas en kunskapsklyfta mellan äldre och yngre internetanvändare 

stämmer överens med att elever och lärare har olika habitus. Utifrån vårt resultat 

kan vi se att det är en korrekt bild av verkligheten då lärarna som kollektiv 

upplever att de inte innehar samma habitus som eleverna. Samtidigt kan vi se en 
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diskrepans bland lärarna då vissa, likt idealisten, närmar sig elevernas habitus. 

Detta ofta till följd av ett personligt intresse.   

5.5 Slutsatser 
Utifrån resultatet kan vi se att lärares syn på kunskaps- och fostransuppdraget 

tenderar att påverka deras förhållningssätt till internet som en 

socialisationskontext i skolmiljön. För att synliggöra dessa synsätt och därmed 

strategier har vi skapat två idealtyper, den maktlöse och idealisten. Dessa 

motpoler är extrembilder som ingen av lärarna till fullo passar in i. Dock kan 

samtliga tio lärare placeras in någonstans på en tänkt linje som förenar dessa 

extrembilder. Lärarnas tankar och förhållningssätt drar alltså antingen åt ena eller 

andra hållet.  

Bourdieus begrepp habitus har ett högt förklaringsvärde beträffande lärarnas olika 

syn och förhållningssätt till internet som socialisationskontext i skolmiljön.  

Resultatens har viss generaliserbarhet då idealtyperna den maktlöse och idealisten 

antas finnas på fler skolor än de undersökta. Idealtyperna kan därmed utgöra 

analysverktyg i kommande forskning inom det utbildningssociologiska området. 

Med den här studien har vi vidgat perspektivet på forskning om värdepedagogik 

och socialisation kopplat till skolan till att nu även innefatta internet. Därmed har 

vi öppnat upp för nya forskningsansatser.  

5.5 Fortsatt forskning 
Uppsatsarbetet har väckt flera nya tankar kring vad som vore intressant att forska 

vidare kring. Här följer de ämnesområden eller frågor som vi anser vara mest 

relevanta.  

Några av informanterna tar upp och resonerar kring huruvida elevernas 

socioekonomiska bakgrund påverkar deras förhållningssätt till internet som 

socialisationskontext. Detta ser vi som ett intressant och viktigt område att 

studera. Mer konkret kan det handla om att genomföra kvalitativa studier som 

undersöker hur elever ser på internet som socialisationskontext och studera om 

det har en positiv eller negativ inverkan på deras normer och värderingar i 

förhållande till de värden som skolan ska förmedla. Handlar det om att internet 

ger dem ett enkelt sätt att bevara och förstärka deras normer och värderingar som 

de har med sig i och med deras bakgrund, det vill säga via till exempel familj, 

vänner och föreningar, eller är de öppna för nya synsätt som formar deras 

värderingar via internet?  

Vid vår studie framkommer det också åsikter om att skolan är segregerad och att 

det därmed är svårt att uppfylla fostransuppdraget till fullo då skolan ses som en 

skyddad verkstad och att eleverna inte i praktiken får ta del av samhällets 

mångfald, det vill säga att skolan speglas inte av det samhälle som de lever i. Här 
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skulle det vara intressant att studera elevernas syn på begrepp som solidaritet, 

diskriminering, eller andra värdeladdade ord som är centrala i styrdokumenten, 

och undersöka huruvida sammansättningen av elevgruppen på skolan påverkar 

elevernas syn på dessa ord.  

Ett sätt att utveckla Bourdieus begrepp habitus skulle kunna vara att undersöka 

huruvida elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar deras digitala habitus.  

Ett angreppssätt för att få in andra perspektiv på det vi har undersökt är att 

intervjua skolledning för att få en inblick i deras tankar kring det dubbla 

uppdraget, värdegrund och internet som socialisationskontext. Det skulle till 

exempel kunna handla om hur man på ett organisatoriskt plan verkar för få en 

samsyn på värdegrundsfrågor. 

För att precisera eller utveckla idealtyperna vill vi se ytterligare studier som 

påminner om denna studies design. Det är fullt möjligt att kommande studier 

antingen kan ge ytterligare stöd för dessa eller leda till att nya idealtyper måste 

konstrueras.   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

Kortfattat redogöra för studiens syfte och upplägget av intervjun.  

 

Tema 1: Det dubbla uppdraget 

Tankar kring det dubbla uppdraget (kunskap och fostran) 

Konkretiserande av fostransuppdraget  

 

Tema 2: Innebörd  

Reflektioner kring begreppet värdegrund 

 

Tema 3: Socialisationskontexter 

Modell över olika socialisationskontexter (se nedan) 

Skola   - den enskilda skolans arbete med värdegrundsfrågor  

 - skolan som stark eller svag socialisationskontext i samhället i stort   

 - Gy11; gymnasiereformens påverkan på fostransuppdraget 

Internet   - fördelar och nackdelar med internet som socialisationskontext 

- internet som socialisationskontext i förhållande till skolan som   

detsamma 

Modell (fyrfältare) över fysisk och virtuell verklighet - låt informanten diskutera 

utifrån modellen/rita på modellen. (se nedan)  

Värdepåverkan och demokratisk socialisation i skolan (Ekman, J. (2011) Skolan 

och medborgarskapandet, Skolverket, Figur 1.2 s. 21)  

OBS Tänk på att inte ge egna reflektioner kring modellen. 
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Tema 4: Explicit och implicit värdepåverkan 

Explicit värdepåverkan innebär en uttalad värdegrundspåverkan som styrs av 

skolans styrdokument och innebär medvetna metoder för att uppfylla 

styrdokumenten.  

Exempel: elevråd, skolval, regler. 

 

Implicit värdepåverkan innebär outtalad värdegrundspåverkan som sker genom 

att lärare agerar förebilder eller genom skolans organisatoriska struktur.  

Exempel: eleverna upplevelse av att få delta i beslut, konflikthantering   

 

Tema 5: Framtid  

Skolans fostransuppdrag i framtiden 

 

Tema 6: Bakgrundsinformation 

Ålder  

Yrkesverksam sedan vilket år 
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Modell över socialisationskontexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Olika socialisationskontexter som diskussionsunderlag kring fostransuppdraget 
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Modell över fysisk (offline) och virtuell (online) verklighet 
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- det vardagliga 

 

 

 

                    Virtuell verklighet 

- det positiva 
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- det ovanliga 
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- det negativa 

 

 

 

 

Figur 2: Modell över fysisk och virtuell verklighet som utgångspunkt vid diskussion kring 

fostransuppdraget  
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Figur 3: Värdepåverkan och demokratisk socialisation i skolan 

Källa: (Ekman & Pilo 2012) 
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Bilaga 2 
 

Tabell: Formell och informell värdepedagogisk praktik 

 

Värdepedagogisk praktik (förmedling av moraliska eller politiska värden och 

normer) 

 

 

Formell 

 

 

Informell 

 

Skolbaserad, äger rum inom skolans ramar 

 

Exempel: under lektioner 

 

 

Ej skolbaserad, äger rum 

utanför skolans ramar 

 

Exempel: i familjen, 

föreningslivet, kamratkretsen 

och så vidare 

 

Alla andra 

socialisationskontexter 

 

 

 

 

Explicit (uttalad) 

 

 

Implicit (outtalad) 

 

 

Medvetna metoder för att 

skapa värdepedagogiska 

lärtillfällen 

 

Exempel: klassråd, 

skoldemokrati, 

”kompisregler”, ingripande 

i konflikter för att visa på 

explicita värden som ska 

försvaras 

 

Lärare som förebilder 

 

Skolans organisatoriska 

struktur 

 

Exempel: hantering av 

konflikter i praktiken 

(spontant, ej i demonstrativt 

normförmedlande syfte), 

elevernas upplevelse av få 

delta, att höras eller räknas, 

samt representation av kön, 

klass, etnicitet och sexuell 

läggning  

 

  

Källa: (Ekman & Pilo, 2012) 


