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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Maj-Lis Hörnqvist för hennes ödmjuka och 
värdefulla stöd samt goda tips och råd. Vi vill även rikta ett tack till personalen på den 
gymnasieskola vi genomfört vår studie vid men framför allt de gymnasieelever som tog sig tid 
till att delge oss deras erfarenheter och upplevelser. Vi kunde inte gjort detta utan er alla. Att 
skriva detta examensarbete har varit en spännande resa, där vi har lärt oss oerhört mycket, 
men framför allt hur mycket mer det finns att lära. Om vi fick ett erbjudande att skriva ett 
examensarbete en gång till, skulle vi inte ens tveka… 
 
Luleå 2006-06-01 
 
Elin Moberg & Josefine Ekholm 



 

  
 

Abstrakt 
 
Detta examensarbete handlar om social fostran i skolan ur ett elevperspektiv. Syftet med 
studien har varit att förstå elevers uppfattningar om social fostran i skolan. Vi har genom 
kvalitativa intervjuer frågat fem gymnasieelever om vilka upplevelser de har av social fostran 
i skolan, vilken form av social fostran de önskar att skolan använder sig av samt hur de 
upplever relationen mellan social fostran och en god arbetsmiljö. Elevernas upplevelser 
visade att läraren har en central roll och att relationen mellan lärare och elever är 
grundläggande för elevernas moraliska utveckling. Likaså önskar eleverna att lärarna ska vara 
goda förebilder och med ett tydligt förhållningssätt visa vad som är ett acceptabelt beteende. 
Viktigt är dock att se de goda relationerna och lärarens förhållningssätt som en helhet. Utifrån 
de upplevelser eleverna delgett oss anser vi att denna helhet inte går att ifrågasätta, utan att 
alla delar är lika viktiga. 
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Introduktion 
 
Vi har under vår utbildning sett olika variationer på hur lärare dels försöker skapa en god 
miljö för lärande och dels försöker fostra sina elever socialt i led med vad som står skrivet i 
läroplanen. Det är inte bara lärarnas metoder som har varierat utan även resultaten. Vi har sett 
skolor med både bra och mindre bra miljöer och goda eller mindre goda relationer mellan 
lärare och elever. Vi upplever att just denna uppgift att skapa en god arbetsmiljö samt att 
fostra eleverna socialt är ett ämne som ofta diskuteras i både lärarrum och på lärarnas 
personalmöten. Vår upplevelse är även att detta är ett ständigt huvudbry för lärare som ofta 
känner sig rådlösa och otillräckliga för att komma tillrätta med problemet. Det är ofta lärare 
som diskuterar denna fråga och vi saknar eleverna i diskussionen. Vi tror att elever har 
mycket att tillföra och att det är lättare att lösa ett problem om man förstår flera sidor av det. 
Därför vill vi nu fråga elever vad de tycker och vilka upplevelser de har av ordning i skolan 
och vad de anser att lärare kan göra för att bidra till en god arbetsmiljö. Detta examensarbete 
handlar om just det: elevers uppfattningar om social fostran i skolan.  
 
 
Bakgrund 
 
Forskningsmaterialet inom ämnet social fostran är mycket omfattande men består främst av 
utländska källor eller äldre litteratur. I den forskning vi studerat finns ingen källa som har 
definierat begreppet social fostran. Därför har det varit stora svårigheter för oss att skapa en 
helhetsbild på hur en social fostran kan bedrivas i skolorna. De begrepp som används i den 
litteratur, som presenteras i följande kapitel, är bland annat moralisk fostran, moralisk 
utveckling, karaktärsfostran samt karaktärsutveckling. För att referera till våra källor så 
korrekt som möjligt har dessa begrepp inte bytts ut, utan i stället inordnats under begreppet 
social fostran.  
 
 
Vad är social fostran? 
I det följande kapitlet ska vi titta lite på hur människan utvecklas och fostras moraliskt och 
socialt. I detta ämne har flera tänkare utformat olika teorier om moralisk och social utveckling 
samt lämnat sina spår i diskussionen om människans utveckling och fostran. Tre av dessa är 
Lev Vygotskij, Lawrence Kohlberg och Martin Buber. Alla tre menar mer eller mindre att 
människans utveckling och fostran sker i ett socialt sammanhang, genom relationer till andra 
människor.  
 
 
Vygotskijs kamp mellan biologiska och sociala villkor 
Vygotskij (1997) menar att en människas uppförande både formas av biologiska och sociala 
villkor. Fostran sker i detta sammanhang genom att den egna individens biologiska arv möter 
miljön och där sker en kamp i vilken båda parter spelar en lika stor roll.  
 

The individual brings to bear all his inherited experience in his encounter with all the 
influences of the environment. Like a hammer, the envionment pounds and forges this 
experience, and reshapes it and meanwhile the individual struggles for self-affirmation. 
(Vygotskij, 1997, s. 53)  

 
Miljön söker i denna process att forma individen medan individen gör allt för att stå emot och 
försöker hävda sig själv. Vygotskij framför sedan att det inte finns någon möjlighet för en 
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person att direkt fostra någon annan. Det är individen och miljön som möts, och de egna 
erfarenheterna av miljön som skapar nya kunskaper hos individen. Att fostra en annan 
människa är således omöjligt. Enligt Vygotskij är det endast möjligt att fostra sig själv genom 
de egna erfarenheterna.  
 
 
Kohlbergs tre konventionella stadier 
Kohlberg (1994) har utifrån Piagets forskning utformat tre stadier i en människas moraliska 
utveckling där han presenterar tre orsaker, avsikter, utifrån vilka en individ väljer att handla 
moraliskt eller ej. Dessa tre stadier kallar Kohlberg för det prekonventionella, det 
konventionella och det postkonventionella stadiet. I det prekonventionella stadiet menar 
Kohlberg att barnet handlar utifrån rädsla för straff. Relationen till vuxna bygger i en individs 
unga år på att barnet i en vuxens sällskap känner sig underlägsen. Bestraffningar kan då ses av 
barnet som en påtaglig symbol vilken representerar en moralisk ordning.  I det konventionella 
stadiet, som enligt Kohlberg träder in efter sju års ålder, handlar individen utifrån önskan om 
positiv uppmärksamhet eller bekräftelse. Barnet börjar i detta stadium förstå samspelet med 
andra och kan tillsammans med andra barn komma fram till lösningar på problem. Vanligtvis 
finner barnet sitt stöd och medgivande hos den vuxna, detta ligger därför till grund för deras 
handlande. I det följande postkonventionella stadiet, vilket infaller runt tretton års ålder, 
handlar individen helt enkelt utifrån det egna samvetet. Individen kan här själv bestämma vad 
som är rätt och fel utifrån gällande normer och regler. Synen på reglerna kan relateras till 
samhällets lagar och förordningar, individen når då en individuellt intellektuell nivå i 
tänkandet. De demokratiska värderingarna blir tydligare för individen men hur fort de 
uppfattas är individuellt och kan därför variera.  
 
 
Buber och karaktärsfostran 
Martin Buber (1993) framhåller att en fostrares viktigaste uppgift är att bidra till sin 
skyddslings karaktärsutveckling, medan personligheten i huvudsak är något som växer utanför 
fostrarens verkan. Buber skiljer således mellan karaktärsutveckling och personlighets-
utveckling genom att beskriva följande:  
 

Med personlighet menar jag då den unika andekroppsgestalten inklusive de krafter som 
vilar inom henne; med karaktär avser jag sammanhanget mellan den enskilda människan 
som en sådan psykofysisk enhet och följden av hennes handlingar och hållningar.  
(Buber, 1993, s. 103-104)  

 
Buber går således en fostrares uppdrag till att söka påverka en individs karaktär till att förstå 
och ta ansvar för följden av sina handlingar. Detta menar sedan Buber att fostraren kan göra 
genom att ge av hela sig själv som person, genom sin spontanitet och livfullhet i den aktuella 
situationen. Att fostra blir då inte endast en medveten handling vid ett specifikt tillfälle utan 
handlar här om att ständigt vara en förebild för sina skyddslingar, även när man som minst 
anar det. 
 

Pedagogen behöver inte vara något moraliskt geni för att fostra karaktärer, men han 
måste vara en hel, levande människa, som meddelar sig med sina medmänniskor på ett 
omedelbart sätt: hans livfullhet strålar ut mot dem och påverkar dem på det starkaste och 
renaste sättet just när han inte tänker på att vilja påverka dem. (Buber, 1993, s.108) 

 
Genomgående för Vygotskij och Buber är att de ser relationerna mellan vuxna och barn som 
en avgörande faktor. De relationer som presenteras är inte fyllda med förmaningar och 
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tillrättavisanden utan grundade på en indirekt fostran där de vuxna fungerar som förebilder 
och normbärare.  Således har den sociala miljö vi vistas i stor betydelse för hur vi utvecklas 
och formas som karaktärer. Kohlberg däremot fokuserar mer på en individbaserad kognitiv 
utveckling som mer direkt påverkas av den sociala omgivningen och då bland annat i fråga 
om bestraffningar och belöningar.   
 
 
 
Social fostran i skolan 
En social fostran i skolan kan ske genom olika vägar till elevernas uppmärksamhet. En väg är 
att i enlighet med Vygotskij (1997) och Buber (1993) fostra eleverna socialt genom ett 
indirekt tillvägagångssätt där läraren med hjälp av relationer och egenskaper står som förebild 
för eleverna. Den sociala fostran sker då genom att eleverna ser upp till sin lärare och vill 
efterlikna de egenskaper hos läraren som de upplever vara positiva. En annan väg till social 
fostran sker i enlighet med Kohlberg (1994) genom ett mer direkt tillvägagångssätt där läraren 
via ett tydligt förhållningssätt instruerar eleverna till vilket beteende som är acceptabelt eller 
ej.   
 
 
Läraren som indirekt fostrare 
En social fostran består enligt Buber (1993) av den relation som finns mellan lärare och 
elever. Buber menar att en lärares enda möjlighet att fostra sin elev är genom att verka 
indirekt. Förtroendet mellan lärare och elever ses som den enda fungerande kanalen med 
vilket ett utbud kan ske och Buber menar även att förtroendets roll i detta sammanhang 
grundar sig i elevers behov av trygghet i en opålitlig värld samt en acceptans av läraren som 
person. Eleven känner förtroende för läraren då han upplever att läraren engagerar sig i hans 
liv och bekräftar honom, innan han (läraren) vill påverka honom. Det är således i relationer då 
ett sådant förtroende finns som elever vågar och vill fråga läraren om råd i etiska dilemman 
eller andra bekymmer. Lärarens uppgift är då enligt Buber att svara på elevens fråga utan att 
för den skull föreläsa om vad som är rätt eller fel. Det är också sådana möten Buber ser som 
ett led i karaktärsfostran, vilket bidrar till en fostran som är präglad av trygghet och 
ödmjukhet istället för avsiktlighet och politik.  
 
En sådan indirekt fostran verkar genom det sociala samspel och det sociala klimat som omger 
eleverna och därmed även genom en lärares handlingar och förhållningssätt mot sina elever. 
Zackari och Modigh (2002) framhåller att elever önskar en relation till sina lärare som bygger 
på medmänsklighet och ömsesidig respekt. Även Colnerud (2004) och Steinberg (1998) 
framhåller att ett viktigt uppdrag för en lärare är att genom sitt förhållningssätt till sina elever 
skapa goda relationer där eleverna ser läraren som en god förebild och att det är först då en 
social fostran kan inledas. Det är då lärarens handlingar som står i centrum och som enligt 
Steinberg bygger grunden för hur det sociala klimatet i ett klassrum ser ut. Det sociala 
klimatet är sedan, enligt Colnerud, en viktig faktor för hur eleverna upplever sin vardag och 
för vilka normer och värderingar de tar emot och uppfattar som betydelsefulla. Eleverna 
fostras här socialt genom att vilja imitera de egenskaper hos läraren de upplever som positiva. 
Steinberg och Colnerud anser i likhet med Buber (1993) att en lärarens förhållningssätt mot 
sina elever utgör en stor påverkan på elevernas beteende samt att deras utveckling främjas av 
en social trygghet. Den sociala tryggheten bidrar i sin tur enligt Pedersen (2004) till goda 
värderingar och ett gott uppförande mot sin omgivning. Enligt Steinberg kan en lärarens 
ledarskap forma en sådan trygghet bland eleverna i ett klassrum om det utförs på rätt sätt. Det 
Steinberg menar är att lärarens ledarskap ska nyttjas till fullo genom att använda sig av olika 
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redskap. Dessa redskap består av flexibilitet, struktur, kärlek och omtanke och är avgörande 
för skapandet av en god social miljö.  
 
Vygotskij (1997) menar, som tidigare beskrivet, att den enda fostraren är den egna 
erfarenheten, vilken skapas genom den sociala miljö individen vistas i. En lärares uppgift i 
skolan blir då, enligt Vygotskij, att forma och skapa en miljö kring eleven som stödjer och 
stimulerar utveckling.  
 

Just as a gardener would be acting foolishly if he were to try to affect the growth of the 
plant, so is the teacher in contradiction with the essential nature of education if he bends 
all his efforts at directly influencing the student. But  the gardener affects the germination 
of his flowers by increasing the temperature, regulating the moisture, varying the relative 
position of neighboring plants, and selecting and mixing soils and fertilizer, i.e., once 
again, indirectly, by making appropriate changes in the environment. Thus is that the 
teacher educates the student by varying the environment. (Vygotskij, 1997, s.49) 
 

Vygotskij (1997) likställer lärarens roll som fostrare med en trädgårdsmästares uppgift att 
sörja för sina blommors växtförhållanden. Denna roll är indirekt och består av att sörja för 
sina elevers utveckling utan att utföra någon direkt påverkan. Likaså menar Steinberg (1998) 
att en lärare genom sitt ledarskap bör vara en auktoritet. Steinberg understryker dock att en 
auktoritet innebär att besitta egenskaper som pondus, utstrålning och inspiration och inte ska 
förväxlas med att vara auktoritär. En lärarauktoritet bör således tolkas som ett positivt 
begrepp. Inom skolan och undervisning är lärarauktoriteten är viktig för att genom en 
personlig säkerhet och tydlighet bidra till att eleverna upplever sin lärare som trovärdig.  
Lärarauktoritetens egenskaper skapar motivation och även nyfikenhet bland eleverna, läraren 
då kan fånga deras uppmärksamhet. Lärarens säkerhet kombinerat med goda ämneskunskaper 
fungerar som övertygande för eleverna vilka då ej har behov av att ifrågasätta den information 
eller fostran som riktas mot dem. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att 
läraren har i uppdrag att främja alla elevers utveckling (Skolverket, 1994). Detta kan 
underlättas med lärarauktoritetens egenskaper, läraren kan då genom sitt ledarskap indirekt 
styra händelser mot en positiv riktning för att exempelvis hjälpa den blyga eleven till att våga 
kliva fram och ta för sig i olika situationer.  
 
 
Läraren som direkt fostrare 
Kohlberg (1994) framhåller dock lärarens, den vuxnas, roll som mer direkt då eleven i 
enlighet med de olika utvecklingsstadierna, innan det lär sig att själv se skillnad mellan rätt 
och fel, handlar utifrån undvikandet eller sökandet av positiv eller negativ bekräftelse. Imsen 
(2000) menar dock att Kohlberg inte avsåg att de olika stadierna i ett barns moraliska 
utveckling ska tolkas allt för definitivt utan att det finns barn och ungdomar som aldrig når 
längre än till de första två nivåerna. Således kan även gymnasieelever fortfarande agera 
utifrån de två tidigare stadierna i Kohlbergs utvecklingsteori. Även om Kohlberg här betonar 
den direkta fostran som effektiv menade han enligt Imsen (2000) inte att en lärare ska 
undervisa om moral genom verbala allvarsord. Kohlberg manade istället, enligt Imsen, lärare 
till att diskutera moral med eleverna på en nivå som är anpassad till elevernas intellektuella 
utveckling samt upplevs som relevant i deras vardag. En lärares uppdrag att fostra sina elever 
bör alltså inte i huvudsak bestå av förmaningar och tillrättavisningar, utan istället av ett 
förhållningssätt till eleverna där läraren mer fungerar som en ledare som på ett tydligt och 
respektfullt sätt lotsar sina skyddslingar till framgång. Likaså menar Steinberg (1998) att en 
lärares instruktioner bör vara tydliga och konkreta för eleverna att uppfatta, vilket i sin tur 
främjar elevernas självständighet och förmåga att ta eget ansvar. Steinberg anser även att en 
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flexibilitet i lärarens arbetssätt kan ge eleverna friheten att själva ta ansvar vilket uppmuntrar 
deras spontanitet, tillit till läraren samt lusten och viljan att lära.  
 
En lärares ledarskap bör dock enligt Steinberg (1998) inte bidra till att elevdemokratin faller i 
skymundan. Lärarna bör vara lyhörda för eventuella önskemål från eleverna och att på så sätt 
blir de även lyhörda för det läraren har att säga och dela med sig. Den auktoritet som läraren 
har ska underlätta skapandet av positiva normer och regler för eleverna i skolan. Vidare menar 
Steinberg att när läraren och samtliga elever beslutat vilka regler som ska gälla och deras 
innehåll, bör dessa hållas med få undantag. Läraren ska vara ett föredöme för eleverna i sitt 
beteende och bör därför själv följa uppsatta regler och normer, för att med gott exempel visa 
eleverna att detta är möjligt.  
 
Vinterhed (2001) beskriver att det inre arbetet på en skola kan betraktas som att läraren alltid 
står vid katedern och lär ut kunskap som eleverna måste lära in utan att själva ha något 
inflytande på undervisningen. Den demokratiska sociala fostran måste därför utvecklas samt 
fortsätta att bedrivas i skolorna för att kunna förändra skolans inre arbete. Vinterhed menar 
vidare att grunden för att skapa en utökad vilja för att ta in ny kunskap kräver jämlikhet, 
medskapande och delaktighet i form av en fördjupad demokratisk utgångspunkt. Vinterhed 
framhåller därför att skolan bör lägga stor vikt på elevernas rätt till ansvar och delaktighet i 
sin utbildning. Likaså Colnerud (2002) och Zackari och Modigh (2002) menar att lärare och 
elever tillsammans ska diskutera hur utbildning såväl som det sociala klimatet på skolan bör 
se ut. Vinterhed menar att ett bra demokratiskt förhållningssätt bidrar till elevernas 
uppmärksamhet och vilja att ta in kunskap. Likaså menar även Zackari och Modigh att ett 
demokratiskt förhållningssätt ligger till grund för ett socialt samspel och ömsesidiga relationer 
mellan lärare och elever. Elevdemokrati i skolan är således en viktig beståndsdel i en social 
fostran. Vidare hävdar Zackari och Modigh att om elever och lärare i en välfungerande dialog 
kan diskutera sin utbildning, dess innehåll och tillsammans eller med hjälp av önskemål 
planera kommande lektioner kan intresset för skolan och lärandet påverkas, eleven kan öka 
sin vilja att lära och därmed åstadkomma en positiv effekt på studieresultaten. 
 
Pedersen (2004) menar att det är läraren som har huvudansvaret och bör lyfta fram normer 
och värderingar i klassrummet. Zackari och Modigh (2002) menar dock att det finns en 
skillnad mellan normer och regler, men även ett tydligt samband mellan dessa. De menar att 
värderingarna styr normerna och att normerna i sin tur styr vårt handlande, vår attityd och vårt 
beteende samt ger eleverna en konkret vägledning. Regler har en funktion att konkretisera 
normerna för att skapa ett ytterligare förtydligande, en vägledning för eleverna i olika 
situationer, det vill säga ett sätt att ytterligare markera och konkretisera de normer och 
värderingar som står skriva i styrdokumenten. Reglerna är ett medel för att uppnå de mål som 
står skrivna i förhoppning av att dessa olika bestämmelser i skolorna efterlevs. Eftersom 
lärarna undervisar och arbetar utifrån sina individuella synsätt och värderingar kan också 
synen på ordning och regler variera. Zackari och Modigh hävdar att om eleverna uttrycker ett 
missnöje mot skolans regler, kan detta bero på att eleverna inte själva fått vara delaktiga och 
därför saknar förståelsen för dess betydelse. Om eleverna själva deltagit i att skapa skolans 
regler skulle dessa också uppskattas och efterlevas på ett annat sätt och kanske inte heller 
ifrågasättas. Eleverna får då en utökad förståelse för reglernas grund och kan därför lättare 
relatera till dem än tidigare. 
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Social fostran genom medvetna metoder 
Att fostra elever socialt i skolan handlar för en lärare i stor utsträckning om att skaffa sig 
elevernas uppmärksamhet. I det följande kapitlet presenteras två metoder som är utformade 
just för att medvetet möta varje elevs behov och främja deras utveckling genom att nå deras 
intresse för att ta in ny kunskap.  
 
Dunlap, Fox, Hemmeter, Joseph och Strain (2003) har skapat en modell för att stödja social 
utveckling och förebygga trotsigt beteende hos barn, ”The teaching pyramid”.1 Denna modell 
har formen av en pyramid med fyra olika nivåer vilka representerar var sin metod (se figur 1). 
Varje nivå utgör basen för den nästkommande nivån. Dunlap et al. menar att social fostran i 
skolan bör bygga på goda relationer och därför består basen på pyramiden av goda relationer 
till elever, elevernas föräldrar samt till lärarkollegor. Dunlap et al. menar att barn särskilt 
lägger märke till omsorgsfulla vuxna och lyssnar speciellt till vad dessa vuxna säger. En god 
relation är på så sätt nyckeln till effektiv utbildning då den öppnar för barnens 
uppmärksamhet. I likhet med Colnerud (2002) och Steinberg (1998) anser även Dunlap et al. 
att en lärares agerande är betydelsefullt för elevernas beteende och likaså för hur de klarar av 
att handskas med olika moraliska dilemman. Nästa nivå i pyramiden bygger på förebyggande 
klassrumsmetoder vilka syftar till att ge eleverna positiv uppmärksamhet samt att skapa en 
trygghet bland eleverna genom att skapa en tydlig och strukturell klassrumsmiljö som bjuder 
in till elevernas engagemang. Den tredje nivån i pyramiden bygger på sociala och 
känslomässiga undervisningsstrategier, såsom att genom tydliga instruktioner hjälpa eleverna 
till att utveckla sin förmåga att identifiera känslor i sig själv och i andra samt att kunna agera 
utifrån dessa känslor på ett lämpligt sätt. Den sista och översta nivån bygger på intensiva och 
individuella ingripanden men behövs enligt Dunlap et al. endast användas i specifika fall och 
då på endast några få procent av eleverna. Dessa ingripanden handlar om att identifiera 
miljömässiga faktorer eller omständigheter som hos barnen skapar ett problematiskt beteende 
och att genom ingripanden förbättra dessa omständigheter och förhindra en negativ påverkan 
på barnen. 
 
 
 
                                                                        intensiva 
                                                                      individuella  
                                                                      ingripanden 
 
                                                                      sociala och  
                                                                    känslomässiga 
                                                             undervisningsstrategier 
                                                  
                                                      förebyggande klassrumsmetoder 
 
                                                         Goda relationer till elever,  
                                                   elevernas föräldrar och lärarkollegor 
 
 
 
 
Figur 1. The teaching pyramid 
                                                 
1 ”The teaching pyramid” är ursprungligen utformad för barn i förskoleåldrar men vi har valt att presentera denna 
då vi anser att den kan vara lika relevant för äldre barn och ungdomar.  
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Colnerud (2004) framhåller vikten av att fostra socialt genom att konversera och interagera 
med sina elever. En lärare kan enligt Colnerud förmedla moraliska värderingar till sina elever 
på tre olika sätt. Det första tillvägagångssättet benämns som Moralisk instruktion och syftar 
på lärarens förhållningssätt i klassrummet, hur läraren beter sig och står som förebild för 
eleverna. Läraren instruerar eleverna att de till exempel ska vara tysta, lyssna till den som 
pratar eller att de ska sluta bråka. Det andra tillvägagångssättet kallar Colnerud för Moralisk 
konversation och det handlar om elevens och lärarens ömsesidiga relation, hur de tillsammans 
under lektionstid kan diskutera och ta ställning till olika moraliska problem för att fördjupa 
det egna tankesättet. Det tredje tillvägagångssättet kallas för Moralisk interaktion och 
inrymmer lärarens tilltro och en respekt mot eleverna. En önskvärd moralisk interaktion består 
enligt Colnerud bland annat av att läraren lyssnar på sina elever och att de upplever sig bli 
bemötta med tilltro.  
 
 
Varför social fostran i skolan? 
Har lärarna i Sveriges skolor ansvar att fostra sina elever? Fjellström (2004) menar att 
samhället har ett ansvar för medborgarnas väl och att det för skolan då innebär att tillsammans 
med hemmen fostra sina elever. Detta uttalande grundar Fjellström på ett tidigare 
konstaterande då han framhåller att ungdomar idag är stressade till följd av den otrygga 
situation de har i ett samhälle med mer och mer krav på utseende, karriär och liknande. Han 
betonar även att det kan skapas långvariga negativa konsekvenser för ungdomar om de ej får 
något stöd från vuxna, vilket i en senare följd kan ge konsekvenser för samhället i stort.  
 
De svenska myndigheterna har tagit fasta på detta ansvar och har i de styrdokument som 
reglerar våra svenska skolor infört olika mål och riktlinjer som syftar till att just fostra 
eleverna. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att ”[s]kolan skall utveckla 
elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (Skolverket, 1994, s.7), vilket kan 
översättas till att skolan har ett ansvar att fostra sina elever socialt. Vidare uttrycker 
(Fjellström, 2004, s.25) att skolan aktivt och medvetet bör ”påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling”. Således framhålls att man som lärare i en svensk skola alltså har ansvar 
att tillsammans med elever och annan personal skapa en god miljö där eleverna få möjlighet 
att utvecklas socialt samt ett ansvar att forma eleverna till unga samhällsmedborgare som har 
värderingar i linje med samhället i stort. Det är inget litet uppdrag, men det hör till en lärares 
arbetsuppgifter. De gällande styrdokumenten för vår svenska skola är mål- och resultatstyrda. 
De beskriver vad Sveriges skolor ska uppnå med sin verksamhet men inte hur verksamheten 
ska utformas för att nå de uppställda målen. Det blir då varje skola och den personal som 
arbetar där som får utarbeta sin egna plan för hur målen kan nås.  
 
 
Skolan som arbetsplats 
På arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se) går det att läsa att skolan är Sveriges största 
arbetsplats med 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever. Enligt arbetsmiljölagen har alla 
anställda och elever rätt till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket slår även fast i en av sina 
föreskrifter att arbetet med att skapa en god arbetsmiljö ska ske systematiskt och att det ”skall 
ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten” samt ”omfatta alla fysiska, psykologiska 
och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön”. (AFS 2001:1 §3) Även 
Grundberg (1995) menar att det är många faktorer som har betydelse i skapandet av 

http://www.av.se
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arbetsmiljön. De faktorer Grundberg räknar upp är också både av fysisk och psykisk karaktär, 
så som allt ifrån lokaler och möbler till elevernas scheman, skrivna och oskrivna regler samt 
relationer mellan individer och grupper. Grundberg påpekar även att det är viktigt att miljön 
är stimulerande, erfarande, utvecklande och lärande för alla elever för att alla elever ska få en 
möjlighet att utvecklas som enskilda individer och en likvärdig utbildning. Det Grundberg 
framför betyder således att det är oerhört viktigt att det är en god arbetsmiljö i skolan och att 
den ligger till grund för alla elevers möjligheter till kunskapsmässig och personlig utveckling. 
 
Skolans värdegrund  
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att skolan är en social mötesplats och att 
verksamheten därför ska bygga på den värdegrund vårt samhälle vilar på (skolverket, 1994). 
Denna värdegrund består enligt läroplanen av människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta. Den människosyn och världsbild vår värdegrund baseras på 
har dock inte alltid sett likadan ut. Enligt Vinterhed (2001) bildades de värderingar som 
bygger vår nuvarande värdegrund i Sverige under 1940-talet men infördes dock inte i skolans 
styrdokument förrän på 1990-talet. Pedersen (2004) framhåller att lärare på gymnasieskolor 
inte arbetar lika mycket med värdegrundsfrågorna som på grundskolorna. Pedersen menar 
även att eleverna på gymnasiet upplever att kontakten med lärarna är sämre i jämförelse till 
hur de upplevde det på högstadiet. Detta beror på att klasserna på gymnasiet delas in i olika 
grupper beroende på val av utbildning, inriktningar och liknande och blir därför inte en 
enhetlig grupp. Därför får eleverna enligt Pedersen inte lika mycket tillfällen till 
värdegrundsfrågor och inte heller samma påverkan inom skolans organisation. 
 
Pedersen (2004) berättar att det i läroplanerna under 1960- och 1970-talet fanns tydligt 
beskrivna punkter om hur skolan och dess lärare skulle gå till väga för att fostra sina elever. 
Vidare beskriver Pedersen att fostran som begrepp och som mål under många år har varit 
kritiserat och omdiskuterat och därför genomgått en förändring. Under 1980-talet förändrades 
styrdokumenten från att enbart tala om fostran till att tala om fostrande utveckling samt att 
beskriva fostran och elevens personliga utveckling som förenade. I läroplanerna under 1980-
talet omnämns enligt Pedersen demokrati och grundläggande värderingars betydelse för 
fostran i skolan. Detta har sedan utvecklats till att i vår nuvarande läroplan ersätta begreppet 
fostran med att hos eleverna förankra en värdegrund utifrån demokratiska normer och 
värderingar. Även om fostran som begrepp inte finns med i dagens läroplan hävdar Fjellström 
(2004) att skolan inte kommer undan sitt ansvar att fostra.  
 

Skola och lärare utövar de facto ett formande inflytande på eleverna, vare sig man vill det 
eller ej, gnom själva det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Och eleverna kan bara inte 
undandra sig skolans påverkan under en räcka av sina viktigaste och mest 
påverkningsbara år. (Fjellström, 2004, s. 21) 

 
Fostran som fenomen finns således ändå med i lärarnas och elevernas vardag. Fjellström 
menar även att lärarna måste vara medvetna om denna process och utföra den på ett 
genomtänkt sätt. Annars kan skolans fostran överlåtas till varje enskild lärares värderingar och 
tyckanden samt varje skolas kultur och tradition. 
 
 
Sammanfattning 
Social fostran kan ske genom olika tillvägagångssätt. Det är dock läraren och dennes 
förhållningssätt som står i centrum och styr riktningen för elevernas utveckling. Beroende på 
hur elever uppfattar relationen till sin lärare och hur de uppfattar läraren som person skapas 
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också deras vilja att efterlikna sin lärare. Läraren kan dels nå sina elever genom en direkt 
fostran där denne tydligt och konkret visar på rätt och fel och dels genom ett mer indirekt 
förhållningssätt där relationer och samspel utgör grunden för elevernas moraliska utveckling. 
Sveriges gymnasielärare har ett ansvar att fostra sina elever. Denna fostran presenteras i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna genom att lärarna ska förmedla de normer och 
värderingar som vårt samhälle vilar på. Likaså är även arbetsmiljön en viktig faktor för 
elevernas utveckling. En god arbetsmiljö bidrar till elevernas vilja och förmåga att ta till sig 
kunskap och därmed även formas genom social fostran.  
 
  
Syfte  
 
Vårt syfte med denna studie är att förstå elevers uppfattningar om social fostran i skolan. 
 
 
Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har elever av social fostran i skolan? 
• Vilken form av social fostran önskar elever att skolan använder sig av? 
• Hur upplever eleverna relationen mellan social fostran och en god arbetsmiljö? 

 
 
Definition av begrepp 
Eftersom begreppet social fostran har varit svårt att finna i tidigare forskning och i övrig 
litteratur har vi i vår definition fått förlita oss till de ordböcker som finns. I 
nationalencyklopedien (www.ne.se) definieras betydelsen av ordet social enligt följande: 
”som har att göra med (samspelet mellan) människor i grupp”. Ordet fostran definieras i 
samma lexikon som ”den process genom vilken en människa, oftast en uppväxande, formas 
av den omgivande kulturen och dess olika institutioner, t. ex. familj, skolan och arbetsplats”. 
Svenska akademiens ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) definierar ordet social som en 
beskrivning om en person som gärna ingår i ett samhälle och anpassar sig till samhällets krav 
på till exempel samverkan, hänsyn och respekt. Ordet fostran definieras av svenska 
akademiens ordbok bland annat som ”att frodas” vilket i sig betyder att snabbt växa i 
gynnsam miljö. Då vi förenar dessa ord och betydelser med varandra finner vi följande 
definition på hela begreppet social fostran: att formas av sin omgivning till att kunna 
samspela med andra människor och att anpassa sig till omgivningens normer och värderingar. 
Denna lexikala betydelse stämmer överens med de teorier som presenteras av Buber (1993), 
Kohlberg (1994) och Vygotskij (1997) vilka menar att en människas moraliska utveckling 
mer eller mindre sker i samspel med sin omgivning. Likaså menar även Buber att en 
människas moraliska fostran handlar om att lära sig att ta ansvar för följderna av sina 
handlingar vilket vi menar har att göra med hur en människas sociala kompetens utvecklas 
och verkar i samband med andra människor.   
 
 
Begreppet uppfattning är tvetydigt. Uljens (1989) resonerar kring begreppet i sin bok 
”Fenomenografi – forskning om uppfattningar” där han förklarar följande: ”Med 
uppfattningar av något avses människans grundläggande förståelse av något. Med 
uppfattningar om något avses att människan gör något till föremål för medveten reflektion och 
förenar en värdering till denna tanke.” (Uljens, 1989, s.10) Att ha uppfattningar av något 
innebär att exempelvis uppfatta ett objekt utan att använda sig av värderingar och känslor, 
uppfattningen är av objektiv art. Att ha uppfattningar om något innebär att uttrycka mer 

http://www.ne.se
http://g3.spraakdata.gu.se/saob
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värderande inställningar, meningar och tyckanden om ett objekt, uppfattningen är av subjektiv 
art. Uppfattningar kan således vara av kognitiv och förståelseinriktad art såväl som 
åsiktsinriktad. Vi avser i denna studie att förstå elevers uppfattningar och söker därför efter 
elevernas grundläggande förståelse. Vi är medvetna om svårigheten i att finna uppfattningar 
som ej är förenade med värderingar. Därför har vi valt att använda begreppet uppfattningar 
om.    
 
 
Metod 
 
Syftet med denna studie handlar om att förstå uppfattningar. Det är således en studie där vi 
eftersträvat information i verbal form som senare överförts till text, för att sedan bearbetas 
genom en tolkande analys. Nyberg (2000) menar att valet av kvantitativ eller kvalitativ metod 
i en studie ska baseras på syftets och frågeställningarnas karaktär. Eftersom vårt syfte och 
våra frågeställningar handlar om att förstå och att tolka elevers uppfattningar om företeelser i 
sin omvärld har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilken enligt Patel och 
Davidsson (2003) innebär att forska genom en tolkande analys av data i verbal- eller i 
textform. De datainsamlingsmetoder som använts har således varit av den karaktären att det är 
information presenterat i text eller ord som samlats in. 
 
 
Val av datainsamlingsmetod 
Den informationsinhämtande metod som använts är en kvalitativ forskningsintervju. Valet att 
genomföra kvalitativa intervjuer föll naturligt då Kvale (1997) beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som en unik metod att ”träda in i och beskriva den levda vardagsvärlden” 
(s. 55). Elevers vardag finns just i skolan och det är deras upplevelser i och uppfattningar om 
vardagen i skolan vi ville finna för att sedan utforska i förhållande till vårt syfte. Patel och 
Davidsson (2003) beskriver en kvalitativ intervju som ett personligt möte där intervjuaren och 
den intervjuade båda är medskapare i ett samtal. För att lyckas med att närma oss elevernas 
uppfattningar och upplevelser ansåg vi att ett personligt möte och att ett samtal behövdes där 
vi tillsammans med eleverna kunde utforska deras erfarenheter och tankar.   
 
 
Intervjuernas design 
I utformandet av våra intervjuer (se bilaga) har vi utgått från vissa överväganden. Dessa 
överväganden bygger på uppgiften att genomföra en intervju som ger giltiga och tillförlitliga 
svar på våra frågeställningar. De överväganden som gjorts behandlar intervjufrågornas 
tematiska och dynamiska värde samt grad av strukturering och standardisering.  
 
För att bidra till en förtroendefull relation mellan intervjuaren och intervjupersonen, såg vi det 
som viktigt att varje fråga formulerades på ett sådant sätt att den påverkade samtalet positivt 
samtidigt som den fungerade som ett datainsamlingsredskap. Dessa båda aspekter kallar 
Kvale (1997) för en intervjufrågas tematiska och dynamiska värde, där den dynamiska 
aspekten handlar om att bidra till stämningen i en intervju och den tematiska aspekten handlar 
om att bidra med kunskap till den aktuella studien. Kvale menar att varje fråga i en intervju 
bör bidra både tematiskt och dynamiskt. Under skapandet av intervjufrågorna har därför varje 
fråga formulerats utifrån dessa båda aspekter. 
 
Samtidigt som vi i det senare analysskedet ville ha möjlighet att finna likheter och olikheter 
mellan elevernas svar ville vi i intervjuerna ha möjlighet att anpassa frågorna utifrån den elev 
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som intervjuades. Tematiskt sett har våra frågor därför en hög grad av standardisering men 
gällande formulering och inbördes ordning valde vi en lägre grad av standardisering, vilket 
överensstämmer med Patel och Davidsson (2003) som menar att graden av standardisering 
bestäms om frågorna och deras inbördes ordning är bestämda i förhand eller om frågorna 
produceras under intervjun för att anpassas till den intervjuade.  
 
För att ge eleverna möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser för oss valde vi att 
genomföra en halvstrukturerad intervju. Kvale (1997) framhåller samtalet som ett 
”grundläggande sätt att utvinna kunskap” (s.40) och därför ville vi skapa en intervju med 
öppna frågor som bidrar till ett avslappnat samtal där eleverna känner sig bekväma nog att 
berätta om sin livsvärld. Graden av strukturering bestäms utifrån hur stort utrymme den 
intervjuade får att använda sig av sina egna ord i svaret. En strukturerad intervju består enligt 
Patel och Davidsson (2003) av frågor med fasta svarsalternativ och en ostrukturerad intervju 
av öppna frågor där den intervjuade kan svara med egna ord. 
   
Frågorna i våra intervjuer har haft som syfte att skapa ett samtal om elevernas erfarenheter 
och upplevelser, vilket grundades på att Kvale (1997) menar att en intervjuare kan komma åt 
djupare nivåer av innebörder om han ber intervjupersonen att utförligt beskriva en specifik 
situation utifrån det aktuella ämnet. Vårt syfte med studien var just att förstå elevers 
uppfattningar och därför har vi valt just denna form av intervjuer. ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den intervjuades 
livsvärld. Huvuduppgiften är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger.” (Kvale, 
1997, s.34) Kvale beskriver här att intervjuer syftar till att beskriva och förstå den 
intervjuades redogörelser. Att genomföra kvalitativa intervjuer innebär således inte att endast 
ta reda på generella åsikter utan att försöka finna och förstå grundläggande uppfattningar.  
 
Vi började med att i enlighet med Svenning (2000) utforma intervjufrågorna i olika steg. Det 
första steget bestod av att skriva ned den information som eftersträvades genom intervjuerna. 
Nästa steg bestod av att skriva ned en skiss på de frågor som torde täcka in de områden av 
information som efterlystes. Ett tredje steg bestod sedan av att bygga ut och revidera frågorna 
gång på gång tills de ansågs kunna användas samt möta de behov som fanns i studien. Vi har i 
våra revideringar övervägt ovanstående överväganden om intervjufrågornas tematiska och 
dynamiska värde samt deras grad av standardisering och strukturering. Likaså råder Svenning 
en forskare att i förhand pröva sina intervjufrågor i en försöksintervju innan de ordinarie 
intervjuerna för studien genomförs. Detta har vi också gjort för att få möjlighet att se hur våra 
frågor fungerade i praktiken. Vi genomförde en så kallad pilotintervju tillsammans med två 
pojkar i en klass vid den aktuella skolan för studien. Pilotintervjun gick bra men vi fann ändå 
vissa nödvändiga revideringar, som sedan också genomfördes.  
 
 
Intervjuade elever 
Vi kommer båda att examineras som gymnasielärare och därför valde vi att genomföra våra 
intervjuer vid en gymnasieskola. Denna gymnasieskola är relativt liten, både gällande lokaler 
samt antal personal och elever. Lokalerna är i dagsläget förlagda till två våningar där 
planlösningen är öppen vilket bidrar till att eleverna har nära till sina lärare och skolans övriga 
personal. Den grupp elever som intervjuades bestod av 2 pojkar och 3 flickor. Den aktuella 
gymnasieskolan bedriver endast två gymnasieprogram och har för tillfället endast två 
årskurser eftersom skolan startade för endast två år sedan. Eleverna valdes ut på basis av att vi 
ville ha en så stor men ändå jämn spridning som möjligt vad gäller kön, ålder och 
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gymnasieprogram. Detta för att nå elever som har olika grupp- och lärarerfarenheter. Någon 
övrig aspekt i urvalet användes ej då vi inte utifrån vårt syfte ansåg det vara relevant. 
 
 
Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på elevernas gymnasieskola. Att genomföra intervjuerna i en 
bekant miljö för eleverna var för oss naturligt eftersom det torde bidra till en mer avslappnad 
situation där eleverna kände sig bekväma att samtala om sina upplevelser. Vi intervjuade tre 
respektive två elever var och intervjuerna genomfördes individuellt för att undvika ett 
eventuellt grupptryck. För att inte förlora någon viktig information från intervjuerna spelades 
de in. Som inspelningsredskap använde vi MP3-spelare vilket vi upplevde som positivt 
eftersom det för ungdomar idag är en mer bekant apparat än en bandspelare.  
 
För att få ut mesta möjliga av våra intervjuer strävade vi efter ett förhållningssätt under 
intervjuerna där vi ständigt skulle vara lyhörda för det eleverna berättade och för vilka 
signaler de sände ut. Detta är enligt Kvale (1997) en viktig aspekt för en intervjuare att tänka 
på för att höja reliabiliteten i en intervju. Han menar även att ”[det] är nödvändigt att lyssna 
både till de direkt uttalade beskrivningarna och innebörderna och till vad som sägs mellan 
raderna”, samt att ”[i]ntervjuaren bör vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs – och för vad som 
inte sägs – och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun” (s. 37).  
 
 
Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har utformat ett antal forskningsetiska principer som ska bidra till ett 
föredömligt etiskt förhållningssätt i svensk forskning. Syftet är att deltagande individer inte 
ska känna sig utelämnade eller utsättas för psykisk eller fysisk skada samt ej heller någon 
form av förödmjukelse eller kränkning. De åtgärder vi använt oss av för att följa dessa 
principer består i huvudsak av en tydlig information till de elever vi intervjuat samt det sätt på 
vilket vi behandlat deras uttalanden.   
 
Eleverna informerades, i samband med att de tillfrågades om de ville delta i vår studie, om de 
faktorer som vi ansåg skulle kunna påverka deras vilja att delta. Vi informerade dem om att 
det var helt frivilligt att delta samt att de skulle vara helt skyddade från att på något sätt kunna 
kännas igen i presentationen av studien. Likaså berättade vi för eleverna hur intervju-
situationen skulle se ut, ungefär hur lång tid det skulle ta och även att intervjuerna skulle 
spelas in. För att undvika att eleverna på något sätt skulle kunna identifieras av någon 
utomstående har vi ej använt elevernas namn i utskriften av interjvuerna eller i våra egna 
anteckningar, utan där istället gett dem var sitt nummer. I det resultat vi sedan presenterat har 
vi i samband med presentation av specifika uttalanden även undvikt att nämna om eleven i 
fråga är en kille eller tjej, allt för att de inte ska kunna identifieras.   
 
 
Bearbetning av information 
Alla våra intervjuer har skrivits ut ordagrant. Vårt syfte var att studera elevers uppfattningar 
och vi har därför även fokuserat på företeelser som kunnat bidra till att förstå eleverna i fråga 
om deras uppfattningar, till exempel tonval och ordval för att kunna tolka deras 
känslomässiga tillstånd angående social fostran i skolan. Kvale (1997) framhåller 
problematiken med att skriva ut intervjuer. Att översätta talspråk till skriftspråk kan visa sig 
vara komplicerat och vi har i enlighet med Kvale därför i denna situation haft studiens syfte i 
tankarna för att producera en utskrift som är utformad i enlighet med det som studerats.  
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Tolkning och analys 
Det resultat vi inhämtat från vår studie har sammanställts systematiskt genom följande: 
Inledningsvis lästes vardera intervjuutskrift var för sig och vi sökte under tiden olika 
kategorier av uppfattningar som var någorlunda lika varandra, för att sedan söka citat som 
tvärtom visade sig att säga helt, eller tämligen, olika saker. Dessa kategorier fick sedan ligga 
till grund för följande analysarbete där vi först plockade ut de citat vi ansåg förtydliga varje 
kategori. Citaten lästes sedan om och om igen till dess att ett mönster trädde fram om hur 
elevernas uppfattningar ser ut. Detta mönster har tolkats fram genom den helhetsbild vi 
urskiljt utifrån samtliga intervjuer. Vår analys har således skett genom ett systematiskt 
reflekterande genom de metoder Svenning (2000) kallar för samstämmighetsmetoden och 
olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden syftar enligt Svenning till att söka efter likheter i 
data och olikhetsmetoden syftar till att söka efter olikheter i data.  
 
 
Resultat 
 
Resultatet av vår studie visar att elevernas uppfattningar om social fostran i stora drag handlar 
om två olika faktorer. Dels hur de upplever relationen till sina lärare och dels om hur de 
uppfattar sina lärare som förebilder. Samtliga elevers uppfattningar och erfarenheter är 
tämligen samstämmiga med endast några få variationer. Vi har i följande resultat presenterat 
elevernas uppfattningar utifrån vilken relation eleverna har, eller önskar ha, till sina lärare 
samt utifrån hur de beskriver att lärarna upplevs som positiva eller negativa förebilder med 
utgångspunkt i deras agerande. Detta sammanställs sedan i en avslutande slutsats. 
 
 
Indirekt fostran via goda relationer 
Eleverna vill ha en god relation till sina lärare. De vill att lärarna ska förstå dem och deras 
situation. Eleverna önskar även ha en jämlik relation till sina lärare där de är intresserade av 
den enskilda eleven som en social individ och inte endast som en elev. Då skapas det hos 
eleven en vilja att lyssna på och samspela med sin lärare. Detta sociala samspel ger enligt 
eleverna läraren en förutsättning att nå ut till sina elever och därmed även till att fostra dem 
socialt. När en av de elever vi intervjuade beskrev hur en god relation till en lärare kan se ut, 
beskrevs denna som jämlik där båda individer är på samma nivå. ”Det är inte bara lärare – 
elev utan mer som människa till människa.” Vi kan även ur samtliga elevers utsagor se en 
tendens till samma tyckande där de beskriver att de uppskattar då lärare samtalar med dem 
utanför klassrummet om vardagliga ämnen som inte endast har med undervisning att göra. 
Dessa tillfällen beskrivs som avslappnade och spontana. Eleverna berättar även att de hellre 
anförtror sig till de lärare de känner bra. En elev beskriver sina mentorer enligt följande: 
 

Alltså båda två bjuder på sig själva väldigt mycket och drar exempel om sig själva och 
historier och sådär va…  och att det känns som om dom är på ungefär samma plan som 
oss ibland, dom… när det gäller olika grejer, dom förstår hur vi känner, just det är väldigt 
viktigt, och sen att dom är roliga och väldigt snälla båda två, så det är väl det! 

 
Dessa mentorer kan genom att skoja och skratta tillsammans med sina elever skapa en 
avslappnad miljö, där eleverna känner att lärarna uppskattar deras sällskap. Eleverna uppger 
även att om en lärare kan bjuda på sig själv, genom att berätta historier och om egna 
erfarenheter, för att skapa en fördjupad förståelse för eleverna om vilka situationer de kan 
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möta i livet, kan relationen mellan elever och lärare förstärkas och upplevas som ömsesidig 
och respektfull. Dessa lärare beskrivs också av eleverna som förstående och att de är insatta i 
elevernas liv, vilket även medför att eleverna känner tillit till läraren och därmed vågar 
anförtro sig denne. Relationen till läraren kan också växa om läraren visar att den litar på 
eleverna och låter dem arbeta självständigt samt låter dem ta ett eget ansvar för sina studier 
och uppgifter. Eleverna upplever då att de ses som vuxna och vill visa att de kan leva upp till 
sina lärares förväntningar.  
 
 

[F]ör vi har ju inte lika mycket alltså klassrumstimmar, vi sitter inte lika mycket i 
klassrummet längre, utan vi får vår uppgift och så gör vi den, det är vårat eget ansvar att 
ta hand om den. Och lärarna ska inte behöva påminna oss om och säga hur vi ska göra 
utan, utan det ska vara på eget ansvar och det tycker jag är jätteskönt. 

 
Eleverna söker således relationer som bygger på ömsesidig respekt och tillit, vilka sedan 
fungerar som en nyckel till elevernas uppmärksamhet.  En lärare som inte uppfyller elevernas 
önskemål vad gäller respekt och tillit har således heller lika stor möjlighet att fostra sina 
elever socialt eftersom en sådan lärare inte har elevernas uppmärksamhet. Tilliten till en lärare 
är grundläggande för att eleverna ska känna sig trygga i det läraren säger.  ”Jag tycker att man 
lyssnar mycket bättre på lärare man tycker bra om faktiskt […] för man känner att man litar 
på dem mer.” Likaså uttrycker en elev:  
 

[N]ämen alltså är läraren snäll och liksom rolig så tycker man ju om läraren, då får man 
ju respekt för läraren. En sur lärare, som bara muttrar och vara är sur rätt igenom, så 
tänker man men gud vilken tråkig lärarjävel det där var, då blir det liksom skit samma. 
 

Innan en lärare kan nå fram till sina elever och forma dem bör denne alltså först bygga upp en 
relation där eleverna känner sig bekväma med sin lärare och villiga att lyssna på vad den har 
att säga. Den uppmärksamhet läraren då får visar sig genom att eleverna ser sin lärare som en 
förebild och vill få uppmärksamhet tillbaka. ”[O]m man tycker om en lärare så presterar man 
bättre, för det känns som om man…man vill visa den här läraren att man kan, man vill göra 
dem stolta…” 
 
Eleverna menar att de lyssnar bättre till lärarna på gymnasiet än vad de lyssnade på lärarna i 
grundskolan. Tre av elever menade att relationen mellan dem och grundskolelärarna var 
bristfällig eller ej existerande. Skolan var stor och eleverna var många och många upplevde att 
de endast var en i mängden.  
 

Ja på högstadiet det var ju en ganska stor skola så att, lärarna hälsade man på i 
klassrummet, […] det var som inget som sa ’hej hur har din dag varit i dag’ eller ’vad har 
du där’ eller sådär, det var som inge mer än i klassrummet och det var som ganska 
tråkigt, det var inte heller lika roligt att komma till klassrummet. 

 
Tre av eleverna menar att skillnaden med högstadiet är stor och att relationen mellan dem och 
deras nuvarande lärare är mycket god, kanske för att skolan är mindre. 
 
 
Läraren som förebild 
Utifrån elevernas utsagor om hur de vill att lärarna ska förhålla sig till sina elever och till 
arbetsmiljön i skolan visar sig en önskan om att lärarna bör vara goda förebilder. Eleverna vill 
att lärarna visar ett engagemang och kan inspirera dem i undervisningen samt sätter tydliga 



 

 15

gränser för vad som är rätt och fel. Genom att visa ett positivt förhållningssätt och även 
genom att konkret visa vad som är acceptabelt beteende eller ej kan lärarna instruera eleverna 
i hur ett socialt samspel bör se ut utifrån ett ansvar att respektera varandra för att skapa en god 
arbetsmiljö.  
 
 
Fostran via engagerade och inspirerande lärare 
För att eleverna ska se läraren som en god förebild finns det även en annan egenskap som 
anses viktig. Två elever talade framförallt om lärarens kunskaper inom undervisningsämnet 
samt att detta har stor betydelse för hur stämningen i klassrummet är. 
 

Det som får mig att lyssna är kanske framför allt att jag ser att läraren är motiverad i det 
läraren gör. Att den personen är påläst på ämnet. Att man ser att läraren är driftig och har 
motivation. Sen kanske det har lite och göra med intresse också, då blir det ju automatiskt 
att man lyssnar och är väldigt uppmärksam och så.  

 
Respekt och tillit för läraren får eleverna även utifrån lärarens förmåga att undervisa, hur väl 
påläst läraren är inför lektionstillfället, hur engagerad läraren är och genom hur väl den 
försöker förklara olika problem för eleverna samt inspirera dem. En lärare som lyckas 
inspirera och undervisa elever på ett välplanerat och professionellt sätt kan, enligt ett par av 
de elever vi intervjuade, bidra till en bättre arbetsmiljö. Under dessa lektioner är det framför 
allt ljudnivån som sänks, surret försvinner och om läraren kan engagera eleverna och skapa en 
intressant lektion kan stämningen i klassrummet vara mycket lugn. Eleverna menar därför att 
stämningen i klassrummet kan skapas av lärarens goda kunskaper och engagemang. Detta gör 
läraren till en god förebild för eleverna och i och med detta visar de i gengäld respekt genom 
att vara tysta och göra det de ska på lektionerna.  
 
 
Lärarens förmåga att tillsammans med eleverna skapa en god arbetsmiljö 
Samtliga elever anser att lärarnas sociala egenskaper, undervisningsmetoder och ordningen i 
klassrummen kan variera. Därför kan det också tydas en skillnad i relationen mellan olika 
lärare och elever. En elev beskriver att vissa lärare har god ordning i sina klassrum medan 
andra lärare låter eleverna styra klassrummet själva. ”En del lärare är ju väldigt pedantiska 
och en del tycker att det kan vara hur stökigt som helst.” Därför kan en lärarens egenskaper 
och handlingar skådas genom elevernas beteende samt klassrummets stämning. ”Vi har en 
lärare som det känns som att vi har ett val att prata eller ej, det känns som att det inte är så 
viktigt att vi är tysta och då är vi inte det.” Om läraren vid flera tillfällen visar eleverna att 
klassrummet inte behöver vara tyst, så är heller eleverna inte tysta. Detta tyder på att de 
lärarens sociala egenskaper och arbetsmetoder i klassrummet kombinerat kan bidra till 
ordningen och arbetsmiljön.   
 
Då eleverna ombads att beskriva den dagliga klassrumsmiljö de befinner sig i beskrevs den i 
första hand negativt. Ljudnivån i klassrummen verkar vara den största faktorn som har en 
negativ inverkan på elevernas möjligheter att koncentrera sig på skolarbetet. Likaså kan det 
skönjas att det är ett vardagligt problem som eleverna och lärare har svårt att handskas med. 
Eleverna uppger här att de saknar lärarens ledarskap i klassrummet. En elev menar att han är 
beroende av lugn och ro och att hans koncentration lätt störs vid ljud och om andra pratar i 
klassrummet.  
 

Men alltså så hära, framför allt när det gäller prov och så, eftersom jag är så hära, om jag 
vill fokusera på någonting då vill jag verkligen inte att någon ska störa mig. Då räcker det 
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med att någon frågar vad är klockan och när slutar vi och då har jag liksom tappat bort 
koncentrationen helt.     

 
För de elever som behöver absolut tystnad för att kunna koncentrera sig och fokusera på en 
skoluppgift är detta ett stort problem. Andra elever beskriver att de till viss del kan handskas 
med att klasskamraterna pratar så länge som nivån på klasskamraternas samtal är normal. En 
normal ljudnivå menar eleverna normalt talande, inte höga skratt eller skrik. ”[V]isst får folk 
prata men man behöver ju inte skrika eller hålla på med sånna grejer utan vanlig ljudnivå, 
normal.” Om det blir oordning i ett klassrum kan även det störa eleverna i deras 
koncentration. En elev beskrev att om de under en lektion får arbeta självständigt och då 
läraren går omkring och hjälper olika elever, som kanske sitter i ett annat grupprum och 
arbetar, kan kamrater från en parallellklass komma på besök och prata. När detta händer blir 
ljudnivån ofta väldigt hög och de kan även spela kort eller musik ibland. Här kan grupptrycket 
som företeelse förmodas ha en inverkan på eleverna och göra att de ej utan sin lärares stöd 
klarar av att säga till sina kamrater att gå ut ur klassrummet. Respekten för varandras 
arbetsmiljö saknas och eleverna uppger att de då behöver hjälp från läraren att skapa en kultur 
där det är acceptabelt att säga ifrån då det behövs. Två av eleverna berättade om missnöjet 
med klassrummens utformning och hur detta påverkar lärandet. Klassrummen är avlånga och 
läraren står ofta längst fram vid tavlan och pratar, i varje klass finns det 30 elever och ju mer 
elever som befinner sig i klassrummet desto mer ökar riskerna för att inte kunna följa med i 
undervisningen om klassrummet är livligt och surrigt under lärarens genomgångar. Detta 
gäller särskilt de elever som sitter i den bakre halvan av klassrummet. Eleverna beskriver att 
avståndet till läraren påverkar den enskilda eleven. Därför väljer två av eleverna själva att 
under lektionerna placera sig långt fram i lektionssalen för att kunna följa med i 
undervisningen. På grund av att klassrummen är utformade på detta sätt är det därför extra 
viktigt att ljudnivån hålls nere så att samtliga elever får samma möjligheter. När eleverna 
berättar om de situationer då arbetsmiljön ej är tillfredsställande på grund av oordning eller 
för hög ljudnivå, framhåller de att lärarna borde ta tag i situationerna mer ordentligt och med 
tydliga och konsekventa metoder visa vart gränsen går för acceptabelt beteende.  
 

Jag önskar att lärarna var lite strängare med att säga att dem ska vara tyst, det kan bli 
jävligt påfrestande när man sitter och försöker koncentrera sig och så sitter de där bak och 
pratar. Så det kunde de kunna bli strängare på. Om de har sagt till dem ett par sånger då 
får de gå ut istället, för de håller på hela lektionen och ber dem hela tiden.  

 
Eleverna påpekar att om en elev inte lyssnar på lärarna ska de säga ifrån och sedan vara så 
konsekventa att de kan be elever att gå ut ur klassrummet om de inte skärper sig. En elev 
uttrycker sig enligt följande: ”Alltså inte tomma hot. […] Det är det enda rätta, annars blir det 
tomma hot och det blir en del av vardagen att man kan fortsätta prata utan att det händer nått.” 
En elev menar att det finns andra sätt att tillrättavisa någon istället för att tala, läraren kan 
genom blickar meddela eleven att ”det räcker” eller att de ska vara tysta eller att ”de ska 
stoppa undan mobil telefonen” under lektionstid. ”Alltså det är ju ett annat sätt att säga nu får 
du vara tyst, men istället för att säga det framför hela klassen så blir det mer diskret”. 
Eleverna önskar således att lärare ska hålla hårt på ordningen i klassrummet och inte ge 
eleverna någon chans att ignorera tidigare uppmaningar att till exempel inte prata för högt 
eller störa sina klasskamrater. Att eleverna eftersöker en lärares ingripande kan visa på att de 
visserligen kan skilja mellan rätt eller fel men inte har kommit så långt i sin utveckling att de 
kan klara sig utan en lärares stöd. 
 
Samtliga elever menar att läraren inte är den enda som ska ha ansvaret för klassrummets 
ordning utan att de bör vara ett gemensamt ansvar mellan lärare och elever. Samtliga elever 
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och deras lärare bör tillsammans bestämma hur ordningen i klassrummet ska se ut, för allas 
trivsel.  Elevernas upplevelser av hur miljön omkring dem bör se ut för att främja deras 
lärande är varierande. Detta är en viktig faktor för att samtliga elever ska få möjlighet att 
koncentrera sig på sina studier. Samtliga elever uttrycker en saknad av lärarens närvaro i de 
situationer som beskrivs som mest stökiga. En elev beskriver en situation då det spelas hög 
musik i klassrummet och säger sedan: ”[N]og hade det varit bättre om någon lärare hade varit 
där liksom hela tiden och så, och kanske inte stuckit iväg.” Situationen som sådan kan i första 
anblicken tyckas handla om lärarens förmåga att skapa ordning i ett klassrum, men vid en 
andra anblick visar elevernas utsagor på att det är lärarnas närvaro som efterfrågas och att 
eleverna önskar att läraren ska visa dem vart gränsen går för uppförande i klassrummet. 
Eleverna efterfrågar här en social fostran. De anser att lärarna bör vara närvarande för att visa 
eleverna hur de ska handskas med sina impulser att exempelvis stoja och prata högt. 
 
Samtliga elever menar dock att skolan inte har ett ansvar att fostra dem socialt, de anser att 
skolan med hjälp av sina ordningsregler försöker kontrollera ordningen på skolan men inte 
att varje lärare ska ta ansvar för att fostra den enskilda eleven. Fostran är enligt eleverna 
någonting som kommer hemifrån och de som fostrar är deras föräldrar. 
 
 
Social fostran via ordningsregler 
Den gymnasieskola vi har gjort vår studie vid har specifika ordningsregler som inte finns på 
de andra gymnasieskolorna i samma kommun. Dessa regler säger att eleverna inte får bära 
huvudbonad inomhus, alltså inte endast i klassrummen utan även i alla övriga lokaler. 
Eleverna får inte heller gå in i klassrummet om de är sena till lektionen utan att knacka och 
vänta på tillåtelse att stiga in för att sedan be om ursäkt. Eleverna påpekade då att reglerna 
inte alltid följs, samt att lärarna på skolan inte är lika konsekventa vad gäller att säga till då 
någon bryter mot dem. Samtliga intervjuade elever anser att de både respekterar och följer 
dessa regler, dock upplever de att inte alla elever på skolan begriper innebörden i reglerna och 
därför inte följer dem. För att kunna förstå de regler som finns föreslår en elev att lärarna ska 
förklara för eleverna vilket syfte ordningsreglerna har. ”Ja, jag tycker att man borde får en 
bakgrund till de regler som finns och inte bara själva regeln.” Att få en förklaring till varför en 
regel finns upplevs således av eleven som positivt och torde därför kunna bidra till att 
eleverna vill följa den. Två av eleverna menar att om en elev själv kommit till insikt med 
bakgrunden och innehållet av reglerna ska inte lärarna behöva påminna dem. Reglerna kan i 
stället ses som tips eller råd inför framtiden och framtida arbetsplatser. En av eleverna menar 
att många av ordningsreglerna inte enbart är regler som finns på skolor utan att de också finns 
i samhället och på olika arbetsplatser.  
 

[S]amtidigt vet man ju att okej man sitter inte med kepan på lektionen men det är ju 
också för att det ska se bra ut, utifrån, att det är en policy. För på företag går du ju inte 
omkring med kepa direkt om du nu inte jobbar som lastbilschaufför eller nått, då kanske 
det är okej, men inte på IT företagen tror jag. 

 
Denna uppfattning presenteras även av andra elever som menar att det alltid kommer att 
finnas regler och att det bara är att respektera dessa samt att ordningsreglerna på skolan finns 
för att skapa trivsel och ordning.  
 
 
Sammanfattande slutsats 
Elevernas uppfattningar om social fostran i skolan visar sig genom hur de upplever relationen 
till sina lärare och om lärarna upplevs som förebilder. Enligt de elever vi intervjuade bygger 
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relationen till respektive lärare på vilken uppfattning de har om denne och utifrån hur han/hon 
handlar och förhåller sig socialt till eleverna. De menar att en god relation mellan lärare och 
elever bör bygga på respekt och tillit, vilket i sin tur sedan ökar uppmärksamheten från 
eleverna, där de är villiga att ta in det läraren har att lära dem, både kunskapsmässigt och 
socialt. En lärare som inte visar något intresse för att förstå eleverna och inte heller visar 
eleverna respekt får heller inte lika stor uppmärksamhet från eleverna och således även 
mindre möjlighet att fostra dem socialt. En god förebild är läraren, enligt eleverna, om denne 
har en god social kompetens, är tydlig, konkret och konsekvent i sina handlingar, inspirerar 
och engagerar samt anstränger sig för att förstå sina elever. Då läraren upplevs som en god 
förebild berättar de elever vi intervjuade att de söker lärarens positiva uppmärksamhet och vill 
att läraren ska tycka att de är duktiga. De försöker då på bästa sätt uppföra sig och anstränga 
sig för att läraren ska uppmärksamma dem. En lärare som inte är konsekvent och tydlig i sina 
handlingar och ej heller upplevs som tillförlitlig och övertygande i undervisningssituationen, 
uppfattas inte heller som någon god förebild. Eleverna litar inte lika mycket på en sådan lärare 
och är mindre intresserade av vad denne har att säga. Under intervjuerna beskrevs vardagliga 
upplevelser där eleverna berättade om hur de själva och deras skolkamrater influeras av 
relationen till sina lärare samt av lärarnas handlande och även brist på handlande. Eleverna 
influeras alltså av läraren då den till exempel sätter tydliga gränser för vad som är en godkänd 
ljudnivå i klassrummet men även då läraren till exempel inte är tillräckligt konsekvent vid 
tillrättavisningar. Beroende på hur eleverna upplever lärarens handlande och därmed även 
läraren som förebild, formas också relationen dem emellan. Således visar sig ett samband 
mellan lärarnas handlande och relationen mellan lärare och elever där de i samspel bidrar till 
en social fostran (figur 2). 
 
 
 
 
                                                    Social fostran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Samband mellan social fostran, goda relationer och läraren som förebild. 

 
Relationen mellan lärare                                     läraren som förebild 
           och elever 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Kvale (1997) menar att validiteten i en studie enkelt kan förklaras som giltighet. Att validera 
innebär att ifrågasätta, kontrollera, och teoretisera. Den giltighet Kvale beskriver gäller 
framför allt de tillvägagångssätt och metoder som används i studien. Vi har i vår studie arbetat 
för att nå så hög validitet som möjligt och därmed försökt att noggrant följa rekom-
mendationer samt använda oss av relevanta metoder för denna studie. Utifrån våra 
förkunskaper inom ämnet samt i enlighet med vårt syfte valde vi att formulera ett antal 
övergripande intervjuområden. Vi har därefter, utifrån varje område, formulerat frågor för 
intervjuerna. För att kontrollera kvalitén på frågorna genomförde vi en pilotintervju med två 
elever. Syftet med denna pilotintervju var att granska huruvida frågorna besvarade vårt syfte 
och om eleverna förstod vad frågorna handlade om eller ej. Efter genomförd pilotintervju 
granskade vi de svar vi fått och formulerade om de frågor som kunde förtydligas ytterligare. 
Avsikten med pilotintervjun var att förstärka validiteten i vår studie och för att minska risken 
för eventuella missförstånd under genomförandet av intervjuerna. Under den genomförda 
pilotintervjun uppmärksammade vi vidare att det behövdes ett förtydligande och ibland en 
exemplifiering av vissa frågor för att lättare kunna inhämta tydliga beskrivningar av elevernas 
uppfattningar om begreppet social fostran. Vi valde därför att ställa våra intervjufrågor utifrån 
konkreta vardagsupplevelser för att sedan utifrån dessa svar tolka elevernas uppfattningar.  
 
Kvale (1997) menar att reliabiliteten bestäms av hur noggrant intervjuerna genomförts och 
fokuserar på faktorer som noggrannhet och tillförlitlighet. Gällande vårt urval av 
intervjupersoner kan följande faktorer vara värda att diskutera. Urvalet av elever har till viss 
del varit slumpmässigt, men valet har ändå baserats på tidigare möten och samtal. Valet av tre 
elever var medvetet, vi valde ut dessa elever baserat på tidigare kontakt då upplevt vi dem 
vara bekväma i att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Två av eleverna valdes däremot ut 
mer slumpmässigt, eftersom de gick i klasser vi inte tidigare träffat. Eftersom skolan är liten 
har vi däremot mött dessa elever i skolans lokaler och upplevt dem vara utåtriktade och därför 
också lämpliga personer att besvara och diskutera våra intervjufrågor. Vi gjorde bedömningen 
att dessa på ett bra sätt kunde framföra sina åsikter, att det var intresserade av ämnet och att 
det därmed kunde delge oss relevant information.   
 
För att stärka reliabiliteten ytterligare ansåg vi att förberedelsen inför intervjuerna var av 
yttersta vikt. Förutom ett väl genomarbetat frågebatteri såg vi det som viktig att vi som 
intervjuare inte skulle ställa ledande frågor.  För att undvika ledande frågor har vi ställt frågor 
som varken har positiva eller negativa laddningar, till exempel i stället för att fråga om 
positiva eller negativa upplevelser har vi istället frågat hur upplevelsen var. Vi har även 
tillsammans diskuterat vilka följdfrågor som skulle ställas under intervjun, dessa följdfrågor 
antecknades ner som underrubriker under intervjufrågorna. Under studiens och arbetets gång 
har vi inhämtat en stor mängd information och därmed utvecklat vår förståelse av begreppet 
social fostran. På grund av detta hade vi förmodligen i dagsläget formulerat våra 
intervjufrågor på ett annorlunda sätt eftersom vi var i ett relativt tidigt stadie i vår 
kunskapsutveckling när vi formulerade de aktuella intervjufrågorna. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna har vi suttit ostört i grupprum eller tomma klassrum, vi 
anser att detta påverkat elevernas trygghet i en positiv riktning och därmed även att 
tillförlitligheten i elevernas svar förstärkts. Vi har under samtliga intervjutillfällen använt oss 
av Mp3–spelare för att spela in elevernas intervjusvar. Genom detta anser vi att reliabiliteten 
stärkts. Inspelningen av intervjun har medfört att allt fokus har riktats mot informanten och 
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dennes upplevelser och erfarenheter. En MP3–spelaren har som redskap varit bra, den är liten 
och nätt och märks knappt av. Eleverna har under intervjuerna varit avslappnade och har givit 
oss mycket uttömmande svar. Vi har även varit noggranna med att skriftligt dokumentera 
intervjuerna samma dag som intervjuerna genomfördes. Tillförlitligheten i elevernas svar 
anser vi vara mycket goda, eftersom de utgår från deras egna upplevelser och erfarenheter 
gällande den social fostran som bedrivs i den egna skolmiljön istället för deras direkta 
uppfattningar om den. Elevernas utsagor har till största delen varit överensstämmande och ej 
heller speciellt utmärkande vilket kan tolkas som mer sanningsenligt än grundat på osanning. 
Dock kan resultatet diskuteras utifrån det mindre antal elever vi intervjuat för denna studie, 
det går alltid att ifrågasätta om svaren hade sett annorlunda ut om fler elever hade deltagit i 
undersökningen.  
 
Vi har intervjuat 5 elever. Resultatet av dessa intervjuer kan givetvis vara mindre tillförlitligt i 
jämförelse med en bredare undersökning mer fler informanter. Däremot kan resultatet 
möjligtvis vara generaliserbart på de flesta elever som går på den aktuella gymnasieskolan 
eftersom elevernas uppfattningar i stor utsträckning överensstämmer med varandra samt att 
skolan är relativt liten. 
  
 
Resultatdiskussion 
Vi kan konstatera att vår studie i stora drag överensstämmer med tidigare forskning. Vi vill 
poängtera att elevernas svar stämmer överens med den tidigare forskning som ligger till grund 
för vår definition av social fostran. Det är också värt att poängtera att elevernas utsagor 
överensstämmer med den tidigare forskningen trots att denna i huvudsak inte är formulerad 
utifrån elevers synvinkel och önskan om hur social fostran bör gå till. I tidigare forskning och 
i vårt resultat presenteras olika kategorier av faktorer som bidrar till en social fostran. Vi vill 
dock påpeka hur viktigt det är att se dessa kategorier som en helhet. Utifrån de upplevelser 
eleverna delgett oss anser vi att denna helhet inte går att ifrågasätta, utan att alla delar är lika 
viktiga. Vår studie och den tidigare forskningen visar att en social fostran bygger på goda 
relationer mellan lärare och elever samt att lärare är goda förebilder. Detta säger även 
eleverna, men de presenterar det som en helhetsupplevelse där till exempel lärarens 
tillrättavisningar inte får samma effekt om läraren inte samtidigt visar respekt och att 
tillrättavisningen bygger på en omtanke om att eleverna ska utvecklas som individer. Likaså 
kan inte heller en lärare, enligt de elever vi intervjuade, endast fostra sina elever socialt 
genom att vara snäll och omtänksam utan bör för att få respekt från eleverna även vara 
konkret och sätta tydliga gränser.  
 
 
Vill eleverna ha en social fostran eller ej? 
Utifrån vår definition av social fostran har vi tolkat elevernas svar baserat på deras egna 
skolupplevelser och erfarenheter. Eleverna menade i vår studie att de inte önskar erhålla en 
social fostran och att läraren inte har ett ansvar att fostra dem socialt eftersom de redan är 
vuxna. Vi tolkar det som att eleverna önskar just detta, i form av goda relationer till sin lärare 
samt att läraren ska vara en god förebild. I enlighet med Buber (1993) önskar elever en 
förtroendefull relation till sin lärare där de kan be om hjälp och stöd i moraliska dilemman om 
de själva upplever att de behöver det. Vi menar däremot att ett sådant förhållande inte 
uppfattas av eleverna som en social fostran och att de därför inte heller uppger sig vara i 
behov av någon sådan, men om eleverna känner en tillit och en trygghet till sin lärare är de 
mer uppmärksamma på det läraren säger och visar dem.  
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Eleverna är alltså beroende av lärarens ansvar och närvaro i klassrummet under lektionerna 
för att få en god arbetsro. Vårt resultat visar också en motsatt reaktion vilket tyder på att 
eleverna vill att lärarna bör behandla dem som en vuxen medmänniska och att de själva kan ta 
ansvar för både sina studier och den egna skolgången. I och med detta menar vi att om 
eleverna kräver lärarens närvaro för att skapa god ordning, frågar då eleverna omedvetet om 
ett mer ”lärarstyrt” klassrum samtidigt som de önskar tillit från läraren samt ett utökat eget 
ansvar. Möjligtvis kan eleverna vara på väg in i det Kohlberg (1994) benämner som det 
postkonventionella stadiet men ännu inte är riktigt redo att självtändigt förhålla sig till 
moraliska dilemman. Vi betraktar således detta som ett stadie i den utvecklingsprocess 
eleverna befinner sig i. Denna utvecklingsprocess ska leda dem mot vuxenlivet där de 
självständigt ska ta ansvar och fatta egna beslut. Vi menar därför att läraren via social fostran 
medvetet bör hjälpa eleverna i denna utvecklingsprocess genom att skapa ett tryggt klimat i 
klassrummet som gynnar samtliga elever. Detta överensstämmer med Vygotskijs (1997) syn 
på läraren som en trädgårdsmästare som skapar förutsättningar för sina elever att växa och ta 
eget ansvar, vilket torde bidra till elevernas vidare utveckling i det postkonventionella stadiet. 
 
 
Den otydliga värdegrunden 
Utifrån den litteratur vi läst uppfattar vi det beskrivna begreppet värdegrund som otydligt. 
Den enda definition vi funnit står i läroplanen för de frivilliga skolformerna vilken också är 
övergripande och inte speciellt konkret. Vi ifrågasätter varför den beskrivits så diffust. 
Kanske detta kan förklaras med att skolans styrdokument är skriven utifrån politiska aspekter. 
Sveriges skolor ska inte liksom tidigare vara centralstyrda från staten utan få utrymme att 
själva tolka innehållet och utifrån detta sedan utforma en verksamhet som är anpassad till 
varje skolas aktuella behov. Våra tolkningar av styrdokumenten antyder att varje skola ska 
kunna arbeta utifrån de förutsättningar som finns och sedan kunna förhålla sig till dessa på 
sina egna villkor. Skolans egen personal ska tillsammans tolka värdegrunden och sedan 
förhålla sig till denna samt med engagemang kunna undervisa och diskutera 
värdegrundsfrågor med eleverna. Utifrån det resultat som framkommit av vår studie vill 
elever ha en respektfull och ömsesidig relation till sina lärare. Detta tror vi skulle kunna 
understödjas om lärare och elever tillsammans diskuterar vilka normer och värderingar de 
önskar på sin arbetsplats. Pedersen (2004) framhåller dock att gymnasieskolor är sämre än 
grundskolor på att förmedla en tydlig värdegrund till sina elever eftersom gymnasieskolans 
verksamhet innebär att eleverna träffar många olika lärare och vistas i flera olika elevgrupper. 
Detta tror vi bidrar till att gymnasieskolans värdegrund inte är tillräckligt tydlig för eleverna 
att uppfatta. Vi menar därför att det är ytterst viktigt att hela skolan tillsammans måste tolka 
innebörden av värdegrundens normer och värderingar och sedan att samtliga förhåller sig till 
dessa för att få en enhetlig bild om dess innebörd. De elever vi intervjuat berättade att deras 
lärare inte arbetade på samma sätt och att de inte var lika konsekventa, till exempel gällande 
att följa de ordningsregler som finns på skolan eller att hålla ordning i klassrummet. En 
djupare förståelse för värdegrunden torde dock underlätta för lärarens arbete att fostra sina 
elever socialt. Vi anser att om värdegrunden skulle förtydligas i styrdokumenten skulle 
skolans lärare och personal lättare kunna förhålla sig till dessa och i sin tur även konkret 
diskutera värdegrunden tillsammans med eleverna.  
 
 
Liten skola, goda relationer 
Under högstadietiden upplevde eleverna att relationen till lärarna var bristfällig eller ej 
existerande. Samtliga elever menar däremot att de har en positiv inställning till sin 
gymnasieskola samt att de upplever relationerna till sina lärare som mycket goda. Pedersen 
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(2004) hävdar dock att gymnasieelever tappar kontakten och relationerna till lärarna under 
gymnasietiden. Eftersom vårt resultat visar annorlunda finns det kanske förklaringar till detta. 
Den första faktorn som kan ses som avgörande, är att storleken på den gymnasieskola där vi 
genomförde våra intervjuer är mindre i jämförelse med andra gymnasieskolor. Antalet elever 
på skolan är färre och anonymiteten för eleverna minskar. Därför kan det vara lättare för 
lärarna att uppmärksamma, lära känna och uppskatta eleverna utanför klassrummet. Vi anser 
att det också finns en annan betydande faktor som underlättar relationen mellan lärare och 
elever, detta berör skolans lokaler och byggnad. Ytan i skolans byggnad är relativt liten, vilket 
betyder att samtliga eleverna ofta vistas i samma lokaler och därför också i närheten av 
lärarna. Den nära kontakten och tillgängligheten till lärarna, kombinerat med en goda 
relationer, kan bidra till skapandet av en känsla av trygghet hos eleverna. Den respekt och 
trygghet eleverna känner gentemot sina lärare kan även bidra till en utökad möjlighet för 
lärarna att fostra eleverna socialt.  
 
 
Förstår eleverna syftet med ordningsreglerna? 
De elever vi intervjuade uppgav att de förstår och respekterar de ordningsregler som finns på 
skolan. De menade även att syftet med dessa ordningsregler var att bidra till en god 
arbetsmiljö och för allas trivsel. Vi är dock inte helt övertygade om huruvida eleverna 
verkligen förstår syftet med ordningsreglerna eller ej. Å ena sidan gav vissa av eleverna mer 
utförliga svar på hur de uppfattar reglerna medan de andra eleverna gav mer kortfattade svar 
som kan tyckas vara som tagna ur en lärares motivering till varför reglerna finns. Kan det vara 
så att det handlar om elever som hyser en stor respekt för vuxna i sin omgivning och därmed 
beroende på tidigare uppfostran tar till sig det lärarna har att säga utan att för den skull 
ifrågasätta det, vilket i detta fall handlar om det ursprungliga syftet med ordningsreglerna? Då 
eleverna svarar på frågan om vilket syfte de tror att ordningsreglerna har verkar det som att 
vissa av eleverna inte använder sina egna ord utan istället fraser de hört från sina lärare. Om 
detta är fallet tolkar vi det som att deras egna förståelse inte riktigt har utvecklats och då 
istället använder lärarens förståelse som ersättning. De elever som däremot gav längre och 
djupare förklaringar till ordningsreglernas existens menade även att det också är en elevs 
ansvar att själva tänka efter och förstå innebörden av syftet med gällande ordningsregler. 
Detta kan då tolkas som att om eleven uttrycker en sådan tanke så har de även förmodligen 
tänkt just denna tanke och därmed även nått en egen förståelse för syftet med 
ordningsreglerna. Zackari och Modigh (2002) och Colnerud (2004) menar dock att lärare och 
elever tillsammans bör formulera normer och regler för att eleverna lättare ska förstå syftet 
med reglerna och därmed även i större utsträckning följa dem. De elever vi intervjuade 
uppgav att de följer de ordningsregler som finns och då enligt oss helt oberoende på om de 
förstår reglerna eller ej. Vi tror däremot att lärare och elevers samarbete kan vara en god 
lösning på eventuella problem eller diskussioner kring ordningsreglers varande eller icke 
varande.  
 
 
Vad har eleverna inte pratat om? 
Vi har i vårt resultat utgått från de svar som eleverna gav i de intervjuer vi genomfört. I 
efterhand har vi nu funderat på vad eleverna inte berättade för oss. Vi saknar till viss del 
elevernas tankar gällande det generella förhållningssättet i skolan, klasskamraterna emellan. 
Hur elever beter sig gentemot varandra är en viktig aspekt att diskutera, vi menar att detta 
förhållningssätt i stor utsträckning påverkar trivseln i skolan. Arbetsmiljön och stämningen i 
klassrummet påverkas av elevernas attityder samt av uttalanden som klasskamraterna emellan 
kan uttrycka till varandra. Vi anser att elevernas förhållningssätt mot en medmänniska också 
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kan betraktas som en viktig faktor inom begreppet social fostran. Om detta hade diskuterats 
av eleverna och de hade pratat om hur viktig denna aspekt är för social fostran och i skolans 
verksamhet kunde detta även ha varit en del av vårt resultat. Vi frågade eleverna under 
intervjuerna om deras klasskamraters betydelse i klassrummet. Klasskamraterna nämndes 
kortfattat, främst gällande situationer då eleverna beskrev den höga ljudnivån, hur läraren 
tillrättavisat dem och huruvida de följer ordningsreglerna på skolan. Eleverna nämnde aldrig 
hur de själva och deras klasskamrater genom sina attityder kan vara med och påverka 
klassrummet stämning. De nämnde inte heller om det funnits situationer under lektionstid när 
någon elev kränker eller kommenterar en annan. Detta kan tolkas som om eleverna redan har 
en mycket god stämning i klassen och har en positiv attityd mot varandra. En annan tolkning 
kan dock vara att eleverna bortser från det egna ansvaret gällande den gemensamma 
ordningen och lägger istället hela ansvaret på den enskilda läraren. Vi anser att grunden till att 
skapa en trygg miljö och en god stämning i klassrummet är en process som bör innefatta 
samtliga elever och lärare. För att lärare ska kunna fostra eleverna socialt måste klassen och 
stämningen inom denna vara trygg, vilket betyder att det inte får existera dåliga attityder eller 
kränkande beteende. 
 
Avslutande reflektioner 
Problemen med ordningen i skolan diskuteras ofta av vuxna, därför bestämde vi att de var hög 
tid att vi lyssnar till elevernas erfarenheter, åsikter och upplevelser gällande samma problem. 
Enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna har lärare en uppgift att skapa en 
inspirerande, utvecklande och trygg skolmiljö för samtliga elever. I denna miljö ska eleven 
inhämta nya kunskaper och utvecklas personligt samt socialt under sin skoltid. Med detta som 
grund känns detta ämne viktigt att få ett grepp om inför framtiden. Det är lättare som lärare att 
förhålla sig till en situation, om de är medvetna om elevernas önskemål, exempelvis vilken 
klassrumsmiljö de önskar och hur lärarna ska gå tillväga för att skapa den goda stämningen. 
Utifrån elevernas egna erfarenheter och upplevelser, har vi kommit till insikt med att det finns 
mycket som läraren bör tänka på och utveckla. Vi förstår att det finns en hel del att förhålla 
oss till i framtiden då vi ska möta elever och inta vår roll som lärare och sociala fostrare. Det 
är verkligen tänkvärt, det Fjällström (2004) menar, att en lärare måste vara medveten med 
vilket social fostran de vill bedriva och att den måste vara välplanerad och strukturerad för att 
den ska fungera i praktiken.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Vi föreslår en fortsatt forskning som huvudsakligen riktas mot elevers uppfattningar gällande 
den skolmiljö de befinner sig i. Eftersom skolans och klassrummens ordning anses vara ett 
problem, bör lärare få chansen att kunna förhålla sig till elevernas önskan om förändringar. 
Elevernas önskan om förändringar i skolan betyder inte att lärarens arbete inte duger, utan att 
eleverna dagligen vill befinna sig i ett klassrum där deras välbefinnande, trivsel och ökad 
kunskapsinlärning ska stå i fokus. Vårt förslag till fortsatt forskning är en djupare och mer 
generell studie inom någon av de aspekter vi under våra intervjuer uppfattat som 
betydelsefulla men inte varit avgörande faktorer för vårt syfte. Dessa aspekter består bland 
annat av elevernas personliga åsikter och upplevelser gällande lärarens tillrättavisningar under 
lektionerna vilket både varit positiva och negativa genom åren i skolan. En annan 
utgångspunkt kan vara att forska djupare inom elevernas önskemål gällande en lärares 
tillvägagångssätt och vilka olika metoder de kan använda sig av för att klassrumsmiljön ska 
förbättras. Det sista förslaget till fortsatt forskning berör skolans ordningsregler, det går alltid 
att ifrågasätta om eleverna verkligen begriper syftet av reglerna eller om de endast accepterar 
och förhåller sig till dessa av respekt för läraren samt att de är vana vid att regler alltid finns.  



 

 24

Referenslista 
 
AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar 
 
Arbetsmiljöverket. [online] http://www.av.se [2006-03-29] 
 
Buber, M. (1993). Om uppfostran. Falun: Scandbook AB 
 
Colnerud, G. (2004). Lärares moraliska praktik. Instruktion, konversation, interaktion. I G. 

Colnerud (Red.), Skolans moraliska och demokratiska praktik (pp. 11-26). Linköping: 
Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap 

 
Dunlap, G., Fox, L., Hemmeter, M-L., Joseph, G (E). & Strain, P (S). (2003). The Teaching 

Pyramid: A Model for Supporting Social Competence and Preventing Challenging 
Behavior in Young Children. Young Children, 58, 48-52. 

 
Fjellström, R. (2004). Skolområdets etik: en studie i skolans fostran. Lund: Studentlitteratur 
 
Grundberg, K. (1995). Arbetsmiljön i skolan.  Göteborg: Gothia 
 
Imsen, G. (2000). Elevens värld. Lund: Studentlitteratur 
 
Kohlberg, L. (1994). The claim to moral adequacy of a highest stage of moral judgment. I B. 

Puka (Red.), The Great Justice Debate (pp. 2-18). Garland Publishing, Inc.: New York & 
London 

 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nationalencyklopedien, [online] http://www.ne.se [2006-05-11] 
 
Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med hjälp av IT och 
Internet. Lund: Studentlitteratur 
 
Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
 
Pedersen, J. (2004). Vägar till värderingar och värden: skolans sociala fostran i 

läroplanstexter och pedagogisk praktik (Licentiatavhandling, rapport nr. 28:2004:241) 
Linköpings: Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap.  

 
Skolverket (1994, 12/9) Lpf94 [www dokument] http://www.skolverket.se [2003-01-07] 
 
Steinberg, J (M). (1998). Den nya inlärningen (2:a rev. Uppl.). Solna: Ekelund  
 
Svenska akademiens ordbok, [online] http://www.saob.se [2006-05-11] 
 
Svenning, C. (2003). Metodboken (5:e rev. Uppl.). Eslöv: Lorentz förlag 
 
Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur 
 

http://www.av.se
http://www.ne.se
http://www.skolverket.se
http://www.saob.se


 

 25

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer. [www dokument] http://www.vr.se 
[2006-05-22] 

 
Vinterhed, K. (2001). Medborgaridealet i skollagstiftningen under 1990-talet. I A. Agell 

(Red.), Fostrar skolan goda medborgare (pp. 47-70). Uppsala: Iustus 
 
Vygotskij, L (S), (1997). Educational Psychology. St. Lucie Press: Boca Raton, Florida 
 
Zackari, G., & Modigh, F. (2002). Värdegrundsboken om samtal för demokrati i 

skolan.[www dokument] http://www.skolverket.se [2006-04-03] 
 

http://www.vr.se
http://www.skolverket.se


Bilaga 
 
 

 

Intervjufrågor 
 
Det sociala klimatet 
 

1. Vi har hört att det finns speciella ordningsregler här på skolan (gällande huvudbonad 
och sen ankomst) vad tycker du om dem? 

–  Efterföljas dessa?, varför/ varför inte? 
–  Vilken effekt har dessa? 
–  Vilket syfte tror du att de har? 
–  Vad tycker du om reglerna?    
 
2. Beskriv hur det ideala klassrummet ser ut för dig, utifrån: 
− ordning och trivsel (exempelvis ljudnivå, placering i klassrummet), 
–  läraren (beteende, egenskaper, ansvar), 
–  klasskamraternas roll (har de något ansvar?). 
 
3. Om du skulle jämföra det ideala klassrummet med de klassrum du vistas i idag, vilka 

likheter och skillnader hittar du? 
 
4. Vad stör din arbetsro? 
– Hur kan detta förbättras? 
 
 
Läraren 
 
5. Vad kan en lärare göra för att skapa ordning i skolan och i klassrummet? 

 
6. Vad hos en lärare gör att du lyssnar på honom/henne? 
− Berätta om det spelar det någon roll om du tycker bra om läraren eller inte? 

 
7. Vad tror du att lärarna gör för att eleverna ska lyssna på dem? 
 
8. Vad anser du att lärarna bör göra för att eleverna ska lyssna på dem? 
 
9. Vilka upplevelser har du av tillrättavisningar av lärare? 
–  Berätta för mig vad som hände. 
–  Hur kände du dig? 
–  Vad skulle du vilja säga till läraren? 
– Vad kunde läraren gjort bättre eller sämre?  

 
10. Hur  tycker du att en lärare ska göra då han/hon tillrättavisar en elev? 
 
11. Vilka andra sätt finns att fostra socialt än att tillrättavisa någon? 
− Vad tycker du om dessa? 
− Har du upplevt något sådant? 

 
12. Tycker du att dina lärare har ansvar att fostra dig socialt? 
− Utveckla. 
 



Bilaga 
 
 

 

 
 
Koppling mellan önskan av form och verkligheten 
 
13. Om du skulle gå i en skola där läraren agerar, så som du för mig beskrivit att du 

önskar att de ska agera, hur tror du att det skulle vara att gå på den skolan? 
− Vilka likheter och skillnader finns med din nuvarande skola? 

 




