
Beteckning:        

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Fostran - en naturlig del i läraryrket? 
Om fostran utifrån läroplanens värdegrund.

Jennie Wiik
Mars 2009

B-uppsats, 10 hp
Pedagogik C

Pedagogik C: Vetenskaplig uppsats
Examinator: Peter Gill

Handledare: Eva Siljehag

 



Titel: Fostran - en naturlig del i läraryrket? Om fostran utifrån läroplanens värdegrund.
Författare: Jennie Wiik

Abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på, beskriva och förstå vad några pedagoger på en 
skola har för uppfattning om fostran utifrån läroplanens värdegrund i samband med deras 
undervisning och hur de arbetar för att integrera denna fostran i sin undervisning. Metoden 
som har använts för att få svar på detta är kvalitativa intervjuer av tre verksamma pedagoger 
samt en litteraturstudie för att redovisa vad som tidigare finns att tillgå inom ämnena fostran 
och värdegrund. Resultatet visar att Lpo94 ansågs som det dokument skolans verksamhet 
vilar på och att fostran utifrån detta skapar goda samhällsmedborgare. Det var viktigt för 
pedagogerna att i skolan förmedla att alla människor har lika värde och samma rättigheter. 
Det främsta sättet som pedagogerna använde för att fostra utifrån skolans värdegrund var 
genom samtal, diskussioner och reflektioner. De tre pedagogerna önskar tydligare läroplan 
och mer utbildning inom värdegrundsfrågor.

NYCKELORD: FOSTRAN, UPPFOSTRAN, VÄRDEGRUNDEN, VÄRDEGRUNDEN I 
SKOLAN, ETIK I SKOLAN.
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Inledning

Varje dag i skolan handlar om rätt och fel, om hur man beter sig mot varandra, om hur man är 
en bra kamrat och medmänniska, om vad man får och inte får göra. Vår roll som lärare är 
mycket mer än att vara förmedlare av ren ämneskunskap. Varje dag står vi som vägledare och 
förebilder för våra elever när det gäller fostran, värdegrund och allt som hör till det sociala 
beteendet. Det står i läroplanen att: ”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera 
eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck 
i praktisk vardaglig handling.” (Lpo 94, s. 3). Men hur fungerar detta i praktiken? Får 
värdegrunden tillräckligt mycket uppmärksamhet i skolan och hur gör egentligen verksamma 
pedagoger för att fostra elever i skolan enligt värdegrunden som den ser ut i läroplanen? 

Valet av ämne till denna uppsats bottnar i min egen erfarenhet och mina upplevelser från 
skolan under min verksamhetsförlagda utbildning. Jag anser att fostran och värdegrund är 
något som det talas alldeles för lite om i skolan, både med eleverna och mellan lärarna. 
Värdegrunden och dess innehåll är grundläggande för att samhället ska fungera, och detta är 
något som jag anser att man bör arbeta med så tidigt som möjligt under elevernas skolgång 
och något som hela tiden bör uppmärksammas och diskuteras för att göra det till något så 
naturligt som möjligt för eleverna. Jag har en tro på att ju mer eleverna lär sig och anammar ur 
värdegrunden och dess demokratiska grunder desto bättre borde skolans sociala miljö, 
samarbete mellan elever och mellan elever och lärare, fungera. Utifrån vad jag har sett så 
uppmärksammas dessa viktiga ämnen inte tillräckligt. 

Begreppsdefinition: 
Pedagogen/pedagogerna: Igenom detta arbete kommer de intervjuade respondenterna 
benämnas som pedagoger och med detta menas att de på något sätt är verksamma inom skolan 
oavsett om de arbetar som lärare eller speciallärare.
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Bakgrund

Under denna rubrik kommer olika relevanta delar, med anknytning till ämnesvalet fostran 
utifrån läroplanens värdegrund, att presenteras. För att underlätta för läsaren har underrubriker 
skapats för varje avsnitt.

Skolsituationen i vår tid

I skolverkets rapport Läget i grundskolan (1999) har elevers olika attityder till skolan 
undersökts. De flesta eleverna som deltagit i undersökning anger att de till stor del trivs bra i 
skolan. Trots detta finns det vissa siffror och attityder som visar på att resultatet inte är helt 
tillfredställande för hur det borde se ut i skolan. Enligt rapporten så anger eleverna att 
situationen inom klassen när det gäller bråk och konflikter, både i klassrummet och i den 
övriga sociala miljön inom skolans område, är en av de största bidragande orsakerna till att de 
inte trivs i skolan. Vidare uppger ca femton procent av eleverna i undersökningen att de inte 
ofta eller aldrig tycker att det är roligt att gå till skolan.

Undersökningen visar även på att det finns betydande brister i elevernas förmåga när det 
gäller grundläggande principer i deras kritiska tänkande och förmåga till problemlösning och 
konflikthantering. Enligt rapporten Läget i grundskolan (1999) är det skolan som brister i att 
fostra eleverna till att besitta dessa egenskaper. Hela femtio procent av pedagogerna i en 
annan undersökning utförd av skolverket; Attityder till skolan (2006), anser att det finns 
brister hos eleverna när det gäller etik och moral i skolan. 

Sjutton procent av de lärare som deltagit i undersökningen uppger att de någon gång i skolan 
blivit utsatta för kränkningar, våld och hotelser av olika slag. I stort sett alla lärare och elever 
upplever att det förekommer svordomar och fula ord i skolan. En viss skillnad påvisas dock 
med att svordomar och fula ord oftare förekommer i de högre årskurserna 7-9 än de lägre 1-6. 
(Skolverket, 2006)

Skolans ansvar

I enlighet med Sveriges demokrati och landets regeringsform så har skolan en skyldighet att, i 
samarbete med hemmet, fostra elever till att bli fullgoda medborgare i vårt samhälle. Skolan 
är en allmän organisation styrd av politiker och finansierad med Sveriges medborgares 
skattepengar. (Fjellström, 2004) I Sveriges regeringsform står att ”Den offentliga makten skall 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet.” Vidare står att läsa i Skollagen (1985:1100) stiftad av Sveriges riksdag: 

Utbildningen  skall  ge  eleverna  kunskaper  och  färdigheter  samt,  i  samarbete  med 
hemmen,  främja  deras  harmoniska  utveckling  till  ansvarskännande  människor  och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
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Verksamheten  i  skolan  skall  utformas  i  överensstämmelse  med  grundläggande 
demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt  skall den 
som verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden. 

(Skollag 1985:1100, 2§)

Vad säger läroplanen?

Läroplanen räknas som den främsta dokumentationen som lärare och andra verksamma inom 
skola och fritidshem bör använda som avstamp i sin undervisning och interaktion med elever. 
Läroplanen innehåller och förtydligar skollagen och den visar på nationella mål som ska nås 
av eleverna och olika mål att sträva mot. (Nykänen, 2008)

Grundläggande värden: 

Det  offentliga  skolväsendet  vilar  på demokratins  grund … verksamheten i  skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 
en  som verkar  inom skolan  skall  främja  aktningen  för  varje  människas  egenvärde  och 
respekten för vår gemensamma miljö. (Lpo94, s. 3)

En av de viktigaste uppgifterna vår tids skolor har är att till eleverna förmedla de 
demokratiska grundläggande värden som vårt samhälle är uppbyggt av. Allt som ingår i 
värdegrunden; frihet, integritet, jämställdhet, jämlikhet och okränkbarhet, har skolan och alla 
som är verksamma inom skolans väggar som uppgift att på bästa sätt förmedla och lära våra 
elever. (Fjällström, 2004, Nykänen, 2008) 

Förståelse och medmänsklighet:

Medvetenhet  om det  egna  och  delaktighet  i  det  gemensamma kulturarvet  ger  en 
trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. (Lpo94, s. 4)

Eleverna ska ges förståelse för andra människor och inlevelse i andra människors situationer. I 
skolan ska ingen utsättas för mobbing eller diskriminering eller annan behandling med 
kränkande innebörd på grund av olikheter som kön, religion, sexuell identitet, psykiska eller 
fysiska funktionshinder. (Lpo94)

Skolan är en ypperlig plats för främjandet av ett mångkulturellt samhälle och den kulturella 
mångfalden har en stor del i värdegrunden. Eftersom Sverige mer och mer internationaliseras 

6



och skrider vida över nationsgränser växer samhällets krav på tolerans och förmåga att leva 
med och acceptera människor från alla olika kulturer både i Sverige och i andra länder. 
Samtidigt svänger och förändras vårt samhälle mer än någonsin vilket kan gör det svårt för 
pedagoger och andra verksamma inom skolan att hinna med allt som ingår i läroplanen och 
vår gemensamma värdegrund. (Lamer, 1991, Nykänen, 2008) 

Fostran

I Nordstedts stora svenska ordbok står det efter verbet fostra: ”fortlöpande påverka (barn) i 
riktning mot större mognad och önskvärt socialt beteende.” Substantivet fostran beskrivs i 
samma bok som: påverkan (av barn) i önskad riktning”. (Nordstedts, 2004)

Både fostran och utbildning har som uppgift att utveckla olika slags kompetenser och 
erfarenheter hos elever. Fostran sker inte bara i hemmet utan även till stor del i skolan. Både 
fostran och utbildning kan liknas vid pedagogiska processer med ett syfte att utveckla 
kunskap hos eleverna, det ena kunskaper i olika ämnen, det andra sociala kunskaper för det 
kommande livet som vuxna medborgare i vårt samhälle. Inte sällan går dessa olika typer av 
kunskaper hand i hand med varandra. (Fjellström, 2004) 

Vad är fostran?

Fostran är allt annan än ett enkelt begrepp. Själva ordet fostran används inte gärna i 
skolsammanhang. I Lpo94 förekommer det men utan någon vidare tyngd på begreppet. Enligt 
Fjellström (2004) ersätts ofta ordet med andra termer som till exempel socialisering eller 
värdegrundsarbete. Fjellström anser att undvikandet av ordet har en botten i att det många 
gånger får en negativ klang då det associeras till gamla ideal för fostran som inte alltid setts 
som positiva.

Fjellström (2004) menar att fostran bör vara avsiktlig och bearbetad. Han föreslår att ”fostran 
ska avse den omsorg i vid mening som syftar utöver tillgodoseendet av aktuella och påtagliga 
behov, intressen och önskningar, som avser att bidra till att forma barns och ungdomars 
karaktär och handlande till något som hålls för önskvärt.”(Fjellström, 2004, s.146). Han liknar 
fostran vid ett förhållande mellan två individer; en auktoritet och en underordnad där den 
förste fostrar och den andre är objekt för fostran.

Varför fostra?

Fostran är nödvändig för att utveckla viktiga sociala egenskaper hos elever i skolan för att 
förbereda dem inför den dagen de ska stå som aktiva vuxna medmänniskor i vårt samhälle. 
Fostrans uppgift är att forma dagens elever och väcka intellektuella, etiska och moraliska 
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tankar och beteenden hos dem utifrån vårt samhälles demokratiska värdegrund för att göra 
dem delaktiga i samhället och dess utveckling. (Dale, 1981, Fjällström, 2008) 

Redan på 400-talet f kr när Platon levde sågs fostran som nödvändig och något som man ej 
skulle lägga på de enskilda individerna i samhället. Istället skulle staten stå för fostran och 
vad den skulle omfatta. För att kunna behålla samhälles välstånd med grundvalar som 
förstånd, sammanhållning och rättvisa så ansåg Platon att barn och ungdomars fostran var ett 
mycket viktigt inslag i statens förehavanden och något värt att satsa resurser på. (Lindskog, 
1922)

Värdegrunden

Värdegrunden är ett relativt nytt begrepp i dagens samhälle och infördes på 1990-talet av 
Läroplanskommittén i samband med en utredning som gjordes med titeln Skola för bildning. 
(SOU 1992:94) Enligt Zachari och Modigh (2002) är värdegrunden som begrepp i Lpo94 ett 
underlag för förskolan och grundskolan och detta är något som bör ligga som grund för allt 
arbete inom skolan. I tidigare läroplaner har det istället kallats grundläggande normer och 
värderingar. Genom att den dåvarande skolministern Ingegärd Wärnersson med utgångspunkt 
i förskolans och skolans läroplaner 1998/1994 drog igång ett värdegrundsprojekt väcktes 
frågan om värdegrunden i Sverige under våren 1999 (Orlenius, 2001).

Skolverket har i flera studier och rapporter behandlat värdegrunden och dess betydelse. I 
Ständigt! Alltid!(1999) beskrivs värdegrunden som ”oförytterlig”. Man menar på att de värden 
som ingår i värdegrunden är fasta och gällande i alla situationer. De ska ses som en grund för 
Sveriges medborgare som alltid finns och ingen ska kunna påstå utifrån olika omständigheter 
att det ena eller andra värdet har förändrats. (Skolverket, 1999, 2000)
Nykänen (2008) är av en annan uppfattning när det gäller värdegrundbegreppet och vad det 
står för. Hon anser att värdegrunden måste till en viss grad få vara rörlig och föränderlig, 
eftersom den ingår i ett samhälle som ständigt förändras. Att värdegrunden ser ut som den gör 
anser hon beror på att den skapats utifrån vår historia, traditioner och människors generella 
uppfattning av vad som är rätt och fel i olika avseenden. I och med att den har skapats efter 
vissa förutsättningar och förhållanden måste den också kunna förändras i samband med 
förändringar i vårt samhälle. (Nykänen, 2008)

Enligt Orlenius (2001) finns det två faktorer som bör ses som grundläggande egenskaper för 
vår värdegrund: människans förnuft och människans känslomässiga inlevelseförmåga. I 
läroplanens värdegrund är det: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta” (Lpo94, s. 3) som står i fokus för vad lärare och andra verksamma inom skola och 
fritidshem ska förmedla till sina elever. Hedin och Lahdenperä (2002) menar på att 
värdegrunden som begrepp egentligen är innehållslöst, och att det är först när man 
åskådliggör vad den innebär som den får en konkret mening med en betydande innebörd. 
Uppfattningarna om vad värdegrunden egentligen innebär är mycket skilda och något som 
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ofta varit föremål för debatter av olika slag. Ordet är konstruerat och olika människor kan 
tolka dess innebörd på många olika sätt. (Hedin & Lahdenperä, 2002, Orlenius, 2001, 
Zachari&Modigh, 2002) 

Värdegrunden och allt arbete kring denna är aldrig isolerat från den övriga utbildningen i 
skolan. Värdegrundsfrågor och dilemman är en pågående process som hela tiden är igång i allt 
som händer och sker inom skolan. Under lektionerna, under rasterna, i skolmatsalen och 
övriga platser och tider som eleverna vistas i skolan. (Sk olv er k et, 2 0 0 0) Det som skolans 
värdegrund främst har som uppgift att förmedla är de grundläggande värderingar som finns i 
samhället till eleverna så att dessa förbereds för att kunna leva och bidra till ett gott 
samhällsliv som vuxna. Skolans värdegrund sammanfattar några av de kompetenser, 
egenskaper och attityder som är viktiga för samhällets versamma medborgare att förmedla till 
unga för att fortsätta bevara samhällets välbestånd. (Hedin&Lahdenperä, 2002) 

En studie utförd av Thornberg (2007) visar att lärares sätt att arbeta med värdegrunden i 
skolan oftast är reaktivt och oplanerat. Det är inbakat i skolans vardag med fokus på elevernas 
uppförande i klassrummet, mot varandra och mot lärarna. Lärarna tar inte heller mycket 
avstamp i värdegrunden så som den ser ut i läroplanen utan det är oftast deras egna tankar och 
värderingar, uppväxt och kultur, som ligger som bas för deras fostran och värdegrund. 
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Problemformulering och Syfte

Här nedan presenteras problemformulering, syftet med uppsatsen samt de frågeställningar 
som uppkom.

Problemformulering

Värdegrunden är ett begrepp som på många ställen förkommer i läroplanen men hur ser det 
egentligen ut i verkligheten? Hur arbetar man egentligen med detta i skolan? Jag vill veta vad 
några pedagoger har för uppfattning om fostran och värdegrund och hur de på bästa sätt 
arbetar för att förmedla värdegrunden och utveckla goda egenskaper hos sina elever. Jag vill 
undersöka hur man arbetar med fostran utifrån läroplanens värdegrund på lågstadiet och har 
därför valt att intervjua några pedagoger för klass 1-3. 

Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta reda på, beskriva och förstå vad några pedagoger på en 
skola har för uppfattning om fostran utifrån läroplanens värdegrund i samband med deras 
undervisning och hur de arbetar för att integrera denna fostran i sin undervisning.

Forskningsfrågor

Vad har några pedagoger för uppfattningar när det gäller fostran, utifrån läroplanens 
värdegrund, av elever i samband med deras undervisning?

Hur arbetar några pedagoger på en skola med fostran utifrån läroplanens värdegrund i sin 
undervisning?

10



Metodologi

I en intervjuundersökning är de intervjuade personernas svar själva källorna där man sen kan 
söka svaren på sina frågor (Bjurwill, 2001). Eftersom syftet var att ta reda på vad några 
pedagoger på en skola har för egna uppfattningar om fostran utifrån läroplanens värdegrund 
så föll valet av metod ganska naturligt på intervjuundersökningar. Då det finns olika typer av 
intervjuundersökningar söktes information om vad det finns för alternativ att tillgå och sedan 
valdes det sätt som bäst passade syftet. 

Då det finns olika perspektiv att använda sig av när man gör intervjuer så söktes information 
om dessa och sedan valdes det kvalitativa perspektivet framför det kvantitativa då det första 
alternativet mer passade syftet för uppsatsen eftersom att i kvalitativa studier söker man enligt 
Backman (1998) individuella och unika svar på sitt frågeområde. Man söker inte heller raka 
svar på sina frågor utan det innebär att man snarare undersöker hur en individ upplever och 
tolkar sin verklighet i förhållande till sina egna kunskaper. I studier utifrån det kvantitativa 
perspektivet så skrapar man mer på ytan och tittar mer på generalitet Här söker man rakare 
svar på sina frågor och tittar efter mönster människor emellan utan att gå in på djupet i när det 
gäller deras egna synsätt och åsikter (Holme, 1997). Det kvantitativa perspektivet skulle 
förmodligen inte kunna uppfylla syftet och ge svar på forskningsfrågorna i denna studie och 
därför valdes slutligen att använda kvalitativa intervjuer som metod.

Metodval

För att få svar på forskningsfrågorna valdes kvalitativa intervjuer som metod eftersom det är 
pedagogernas egna tankar och uppfattningar kring det givna ämnet som jag vill ta reda på. Jag 
anser att den kvalitativa intervjun passar bättre eftersom den innebär att man snarare 
undersöker hur en individ upplever och tolkar sin verklighet i förhållande till egna kunskaper 
och erfarenheter istället för att man som i den kvantitativa intervjun frågar hur den objektiva 
verkligheten ser ut. (Backman, 1998, Johanson & Svedner, 1998)

Om en intervjustudie ställer frågor om individers upplevelser och erfarenheter så är den i 
någon mån alltid fenomenologisk. Det är viktigt här att man tänker på att det inte finns något 
rätt eller fel när det gäller svar på fenomenologiska intervjuer eftersom svaren ges utifrån den 
intervjuades medvetande och därför kan många olika svar fås från olika människor då alla 
upplever saker olika. (Stensmo, 2002)

Urval

Jag valde att intervjua tre pedagoger på en skola. Pedagogerna arbetar på samma lågstadie i en 
kommun i södra Norrland. Då jag vill titta på fostran utifrån läroplanens värdegrund så har jag 
valt att inte välja en skola som arbetar mer medvetet med detta än andra skolor. Eftersom det 
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som står i läroplanen är något som ska genomsyra alla skolor i Sverige så valdes skola efter 
att jag fått konstaterat att man inte jobbade med något projekt utifrån läroplanens värdegrund. 
Pedagogerna har lärarutbildning och behörighet att utöva läraryrket. Pedagogerna i denna 
undersökning är anonyma så jag har valt att med fingerade namn göra en kort presentation av 
dem nedan och så som de benämns här kommer de också benämnas i resultatdelen. 

Lena: Är utbildad till lågstadielärare i svenska och so. Hon har en del fortbildningar: Ma-No, 
handledarutbildning, samverkansutbildning och är utbildad till speciallärare. Hon har varit 
verksam inom läraryrket i ca 30 år. När intervjun utförs arbetar hon som speciallärare 
framförallt i år 2 och 3.

Rut: Är utbildad till lågstadielärare och speciallärare. Hon har också utbildning i och 
behörighet att diagnostisera barn med läs- och skrivsvårigheter. När intervjun utförs arbetar 
hon som både klasslärare och speciallärare i år 1.

Lilian: Är utbildad 1-7 lärare i svenska och so. Hon har också utbildning inom bild och form 
och undervisar även i detta ämne. När intervjun utförs arbetar hon i en stor etta på femtio 
elever där hon tillsammans med två andra lärare är klasslärare.

Genomförande

Efter att ha bestämt ämne till min uppsats så studerade jag metodlitteratur för att göra ett 
metodval för min undersökning. Sedan så valde jag en skola att utföra dessa intervjuer på. Då 
jag vid några tillfällen tidigare vikarierat på denna skola så visste jag att dom inte arbetade 
med något projekt utifrån läroplanens värdegrund. Jag gick till den utvalda skolan och 
överlämnade personligen ett missivbrev (se bilaga) till tre lärare som arbetade inom den valda 
åldersgruppen för min undersökning. Efter att de kontaktat mig och godkänt sin medverkan så 
bokade vi in tid och plats för intervjuerna. 

Innan jag genomförde intervjuerna studerade jag tidigare forskning kring mitt ämnesval och 
sammanfattade det som jag fann relevant i bakgrundsdelen på denna uppsats.

Intervjuerna utfördes sedan på den valda skolan vid tre olika tillfällen i ett grupprum som 
skolan vänligt nog ställde till mitt förfogande för ändamålet. Det är viktigt att intervjuer görs 
på plats i en lugn och skyddad miljö utan yttre störningar för att den intervjuade personen ska 
känna trygghet och i lugn och ro kunna svara på intervjufrågorna utan att känna stress. 
(Bjurwill, 2001) Varje intervju tog ca 40 minuter att utföra och spelades in med 
kassettbandspelare. 

Efter varje intervju transkriberades svaren ord för ord till skriven text i dator då det enligt 
Bjurwill (2001) är viktigt att källans ursprungliga karaktär bevaras så noga som möjligt för ett 
så utförligt och äkta resultat som möjligt. Dessa transkriptioner användes sedan för att göra 
sammanställningen av resultatet. 

12



Avgränsningar

Jag har avsiktligt valt att inte gå in något på den demokratiska värdegrunden vi har i Sverige 
då jag anser att om jag hade gjort det så skulle mitt arbete blivit enormt.

Etiska aspekter

Jag har utgått från de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning som finns på vetenskapsrådets hemsida. De forskningsetiska principerna ska lägga 
vissa normer mellan forskare och deltagare i olika studier och undersökningar och är även till 
för att vägleda forskaren vid planering och utförande av undersökningar av olika slag. Jag 
informerar om de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i ett missivbrev till pedagogerna (se bilaga 2) där 
jag talar om för dem att deras deltagande är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när de vill under arbetets gång om så skulle önskas. Jag talar även om att det jag 
skriver om i uppsatsen är konfidentiellt, inga namn kommer att nämnas på lärare, elever eller 
skola. Jag nämner också att insamlade data endast kommer att nyttjas och behandlas av mig 
och handledaren för uppsatsen och att insamlade data kommer att förvaras på Högskolan i 
Gävle i ett år efter att uppsatsen är färdig. 
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Resultat

Här redovisas genomgående vad de intervjuade pedagogerna har sagt om de olika 
frågeområdena. Kapitlet har delats upp i passande rubriker utifrån de olika frågorna som 
ställts under intervjuerna och redovisas del för del med beskrivande rubriker för att förenkla 
för läsaren.

Det dokument som skolan verksamhet vilar på
 
Både Lena, Rut och Lilian anser att Lpo94 är det dokument som skolans verksamhet vilar på 
och att det i dokumentet står att finna i stora drag riktlinjer på vad de ska arbeta med i skolan. 
Lpo94 är inget som någon av dem läser i varje dag men de anser ändå att den hela tiden finns 
med dem, att innehållet omedvetet sitter i ryggraden och genomsyrar allt de gör i skolan. 

Även om man inte  direkt  tänker  på  det:  ”Nu ska  vi  se  hur  jag tänkte  utifrån 
läroplanen”, så har man det ändå på något sätt i ryggraden, hela tiden. (Lena)

Jag tror att den ändå påverkar både mig och skolan väldigt mycket men att man 
inte är riktigt medveten om hur mycket. (Rut)

Det är ju ingenting jag läser varje dag och har på nattduksbordet men det är ju 
mina riktlinjer. (Lilian)

Fostran skapar goda samhällsmedborgare

Rut och Lilian anser båda att fostran innebär att man ska hjälpa barnen att bli goda 
samhällsmedborgare och kunna klara sig på egen hand i vuxenlivet. Enligt Lilian handlar det 
även om hur man är för sitt eget bästa, att man lär barnen att förhålla sig till de sociala regler 
som finns, vad man gör och inte gör, hur man beter sig. Rut tycker att fostran till goda 
samhällsmedborgare är minst lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna, man klarar sig 
varken utan det ena eller det andra säger hon.

För mig innebär det att man ska fostra barn för att de ska klara sig i livet…det är 
väldigt viktigt att de kan läsa, skriva och räkna men det är lika viktigt att vara en 
god samhällsmedborgare. (Rut)

Lena däremot säger att hon ser på fostran som ett sätt att få människor att klara sig 
tillsammans i grupp, så friktionsfritt som möjligt. Hon menar på att är man ensam så behövs 
ingen fostran. Men så fort det finns flera människor inblandade så behövs dessa fostras för att 
det ska bli så lite konflikter som möjligt och de ska kunna förhålla sig på ett bra sätt mot 
varandra. 
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Fostran, det är något man ägnar sig åt för att få människor i grupp att fungera så 
friktionsfritt som möjligt tillsammans. (Lena)

Alla människor har samma värde och lika stora rättigheter

När pedagogerna svarar på frågan om vad värdegrunden innebär är det genomgående svaret 
att alla människor har samma värde och lika stora rättigheter. Men sen pratar Rut mest om 
rastillhörighet. Att det inte ska spela någon roll var man kommer ifrån eller vilken hudfärg 
man har eller hur man ser ut och att det är viktigt att kunna se ”bakom fasaden” och behandla 
alla barn lika i skolan. Rut säger också att även om det står om värdegrunden i läroplanen och 
alla skolor i Sverige ska jobba utifrån denna så upplever hon utifrån egen erfarenhet att 
värdegrunden skiljer sig mellan olika skolor. 

Lena talar väldigt starkt om värdegrunden. Hon anser att alla som jobbar i skolan bör arbeta 
med detta aktivt och se till så att man lever upp till det som står i läroplanen. Både genom att 
fostra eleverna men också genom att själva vara goda förebilder. Hon tycker att det är viktigt 
att man verkligen omsätter värdegrunden i alla lägen och att det inte blir något tomt prat som 
tas upp en gång per år eller så utan att det är något man ska kunna se och spåra i skolans 
verksamhet hela tiden. 

Det vilar ju på den här allmänna värdegrunden om människors lika värde och vi som 
jobbar i skolan måste ju se till att vi så långt som det är möjligt lever upp till det. Både i 
fostran och inte minst genom att vara förebilder. Man kan inte säga att man ska göra på 
ett visst sätt, alltså ”ni ska göra så och ni ska tänka så” och så gör man själv nåt helt 
annorlunda.  Utan  det  är  ju  väldigt  mycket  också  att  vara  förebilder.  Se  till  att  man 
verkligen omsätter värdegrunden i praktiken i alla lägen. Det tycker jag är jätteviktigt. 
Det är vad skolans värdegrund innebär för mig. Att det inte blir något tomt prat som vi 
pratar om en gång per år eller nåt sånt utan att det är någonting som man kan se och spåra 
hela tiden i hela verksamheten.  (Lena)

Lilian är den pedagog som har mest att säga om värdegrunden. Hon betonar hur viktigt det är 
med att alla har lika värde, och att man kan acceptera och respektera varandras olikheter. Att 
ingen står över någon annan vare sig det handlar om hudfärg, kön, hur mycket pengar man har 
och så vidare. Hon talar om hur viktigt det är att inte kränka någon annan, att ingen har rätt att 
kränka och att det är viktigt att kunna säga ifrån och ta ställning själv, inte låta sig påverkas av 
vad andra säger och gör.

Genom samtal, diskussioner och reflektioner

Det huvudsakliga sättet som pedagogerna arbetar med fostran och värdegrunden tillsammans 
med sina elever är genom samtal, diskussioner och reflektioner. Om en situation har uppstått 
där det blivit bråk på något vis så jobbar dem med detta genom att i klassen prata om vad som 
har hänt, ta upp varför det har hänt, och sedan diskutera hur man kunde ha gjort för att 
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undvika bråket. Här får eleverna själva komma med förslag på andra utgångsvägar, diskutera 
hur utgången kunde ha blivit om man valt att agera annorlunda, och sedan till sist reflektera 
över hur de ska göra och tänka nästa gång en liknande situation uppstår. 

Oftast så kommer det ur akuta situationer, uppkomna situationer. Det har blivit en 
konflikt och så vidare och istället då för att säga ja men nu har vi matte eller vad 
det är så tar man tag i det direkt och går ut och hör olika åsikter och synpunkter 
och framför allt att man försöker och tänka hur skulle man kunna ha gjort istället? 
Fanns det några alternativ till det här som skedde nu? För vi måste ju visa på vägar 
liksom att reda ut det på ett bättre sätt. Så att man inte går på samma mina gång 
efter gång efter gång. (Lena)

Det är mycket samtal och dels att man pratar med dem som är då, alla, eller så tar 
jag med mig dem på sidan om och pratar om varför det blev så här, vad kan vi 
ändra på, vad kan vi tänka på. Ja vi kan inte ändra på det som har varit men hur 
kan vi göra från och med nu för att det inte ska bli så här i fortsättningen. (Lilian)

Lena och Lilian berättar också att de, förutom dessa diskussioner med eleverna i uppkomna 
situationer, även arbetar aktivt med rollspel och olika värdegrundsövningar. Lilian säger att 
hon tar hjälp av eleverna för att spela upp en situation och sen försöker de lösa situationen 
som spelats upp tillsammans i klassen genom att diskutera olika tillvägagångssätt och hur man 
kan handla annorlunda. Även Lena använder sig av drama för att aktivt träna eleverna på hur 
de ska agera när de väl befinner sig i en konflikt. Lena tror att sådana här övningar är viktiga 
för att barnen ska kunna få syn på sina värderingar i situationer som inte är personligt laddade, 
vilket de ju ofta kan vara när det är en äkta konflikt som uppstått. Hon använder sig också 
utav böcker och film för att visa eleverna olika situationer och använder sen dessa som 
utgångspunkt för olika värderingsövningar.

Man kan ha vissa värderingsövningar och trygghetsövningar och såna saker för att 
aktivt  få  träna  på  det  här,  dramatisera  lite  och  sånt.  Charlieövningar  och  sånt 
tänker jag på då. Det är ju också en form av empati och att man tänker lite längre. 
Och ofta då i kanske en mindre laddad situation än när man själv är inne i en 
konflikt. (Lena)

Lilian berättar att hon ofta försöker att inte uppmärksamma när en elev uppför sig på ett icke 
önskvärt sätt, så länge det inte går överstyr vill säga. Däremot så uppmärksammar hon gärna 
och ofta ett positivt beteende hos eleverna. Hon ger ett exempel på om det är stimmigt i 
klassrummet så berömmer hon högt och tydligt dem som faktiskt sitter stilla och tysta på sin 
plats istället för att skälla på dem som stökar och låter. Hon tycker också att detta ofta kan 
fungera för att få det lugnare i klassrummet, för när de elever som stökar runt märker att de 
inte får den uppmärksamheten de vill ha så tröttnar de snabbt och lugnar sig. Sen försöker hon 
även att berömma i mindre positiva situationer där det ändå kan finnas något positivt. 

Både  i  och  utanför  klassrummet  försöker  jag  alltid  berömma  och  ge  positiv 
feedback på det som är bra om jag ser nån som är på väg att bli jättearg men 
lyckas hejda sig så berömmer jag ”va bra va duktig du var nu”. Och det är även i 
klassrummet, så om det blir stimmigt så berömmer jag dem som sitter tysta och 
stilla och ger dem uppmärksammheten istället för dem som stojar. Om nån har 
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gjort nåt och erkänner ”ja det var jag som…” så berömmer jag det positiva ”va bra 
att du tar ansvar för det  du gjort” och försöker få in ordet ansvar och vad det 
betyder. (Lilian)

Rut nämner inte så mycket om hur hon jobbar med värdegrunden. Hon säger att hon försöker 
hela tiden behandla alla lika och att hon försöker förmedla hur man ska vara och bete sig mot 
varandra för att de ska klara sig i samhället men hon kan inte riktigt tala om hur hon gör för 
att förmedla detta utan hon ser det mest som att hon är på ett visst sätt och genom detta ska 
eleverna ta efter och lära sig utifrån hennes sätt att vara.

Ja jag arbetar helt klart efter läroplanen. Men hur det är ju en annan sak. Hur? Hur 
arbetar jag med det? Det jag gör är ju att jag inte gör det märkvärdigare än det är. 
Jag behandlar alla lika, det gör jag ju. Försöker i alla fall göra det. Både svenska 
barn och utländska barn. (Rut)

De tre pedagogerna är överens om att det är viktigt att de hela tiden själva tänker på hur de 
reagerar när det händer något i skolan. De anser att det är viktigt att de är goda förebilder för 
sina elever och att det därför är viktigt att hela tiden reflektera över sitt eget agerande så att de 
inte ”gör på ett sätt och förmedlar ett annat” till eleverna. De säger också att de inte gör någon 
skillnad på situationer i sin undervisning och situationer utanför sin undervisning till exempel 
under rast, i matsal eller korridor. De menar på att när dem är i skolan så är de där för att 
undervisa och fostra, oavsett om det är under lektionstid eller övrig tid i skolan.

Lena, Lilian och Rut är överens om att det är väldigt individuellt för om och hur mycket 
eleverna kan ta till sig utifrån det som de försöker förmedla till eleverna utifrån läroplanens 
värdegrund. De säger att en del av barnen är jätteduktiga medans andra som de kanske pratar 
med dagligen flera gånger inte alls tar till sig ändå. Här är de inte säkra på om det är de som 
gör på fel sätt och inte har hittat rätt metod för just dem här barnen eller om dessa barn har 
svårt att ta till sig överhuvudtaget. Lilian säger också att hon tycker att det som sägs i 
klassrummet ibland blir som ett mantra, att alla är överens och hela tiden säger att man ska 
vara snäll och så vidare men sen när de kommer ut på rast så klarar de inte av att leva upp till 
det de sagt i klassrummet i alla fall. 

Sen tror också pedagogerna att om barnen kan ta till sig eller inte också beror mycket på vad 
de har med sig hemifrån när det gäller fostran och värdegrunden.  

Tydligare läroplan och mer utbildning

Utbildningen när det gäller värdegrunden hos dem tre pedagogerna ser lite olika ut. Rut säger 
att hon inte har någon särskild utbildning alls inom området. Det enda hon upplever som 
utvecklande är de gånger man talar om och diskuterar värdegrunden inom personalgruppen. 
Både Lilian och Lena har utbildning inom projekt Charlie, vilket är ett särskilt sätt och 
material att arbeta utifrån för att förmedla värdegrunden till eleverna. Sen har Lilian även en 
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kommunikationsutbildning både på klassnivå och på lärarnivå. Lena är den som har mest kött 
på benen när det gäller värdegrunden då hon har ett genuint eget intresse i dessa frågor så 
söker hon ofta information själv och utbildar sig på egen hand. Hon har varit med i en 
studiecirkel som behandlade värdegrundsfrågor och hon har även under många år suttit med i 
en anti-mobbing grupp och genom denna fått mycket fortbildning av olika slag. När 
pedagogerna talar om sin egen kompetens så är det ingen av dem som tycker att de har för lite 
kunskap om ämnet värdegrunden. Lena tycker att hon har mycket god kompetens när det 
gäller att undervisa i värdegrundsfrågor. Eftersom hon själv brinner väldigt starkt för ämnet 
och har gjort så i många år så tycker hon att sitter inne med mycket kunskap. Rut och Lilian 
säger båda att dom har mer att lära. 

Enligt pedagogerna så kan Lpo94 ofta uppfattas som otydlig. Rut säger att hon tycker att det 
är väldigt mycket egen tolkning som kommer in när hon läser i läroplanen om värdegrunden. 
Sen tycker hon också att det är svårt att sätta ord på vad värdegrunden egentligen är och att 
det ofta kan bli en massa tomt prat runt den utan att konkretisera vad den egentligen innebär. 
Lilian anser att en del saker i läroplanen står väldigt tydligt men att vissa saker också kräver 
tolkning och att man nog på grund av detta kan missa en del saker eller att lärare kan tolka 
den på olika sätt. Rut önskar att läroplanen skulle vara tydligare formulerad medans Lena och 
Lilian anser att den räcker till för dem när det gäller vad de ska förmedla till barnen om 
värdegrunden.

Rut och Lilian säger att de ofta känner att de inte räcker till när det gäller att fostra eleverna. 
Lilian menar att hon jobbar med det konstant i skolan men hon känner sig hela tiden 
otillräcklig och som att hon skulle behöv mer tid för att hinna mer. Lena säger också att hon 
inte tycker att hon räcker till i allt, men hon vill betona att hon inte heller tycker att hon ska 
finnas där för allt när det gäller fostran eftersom hon inte är där för att ersätta föräldrarnas roll. 
I egenskap av lärare och pedagog så tycker hon att hon räcker till men då förväntar hon sig att 
barnen har med sig god fostran och bra värderingar hemifrån. Men, tillägger hon, så är det ju 
inte alltid i verkligheten och det är då hon kan känna att hon brister i sin kompetens. Eftersom 
hon i skolan även har ett annat uppdrag, kanske det största uppdraget; att förmedla kunskap så 
är ju detta det som tar mest tid och den tid som blir över får hon ägna åt fostran på bästa 
möjliga sätt men hon tycker att finns det stora brister i den biten i vad barnen har med sig 
hemifrån så är det svårt att kompensera det i skolan.

De tre pedagogerna ställer sig positiva till mer utbildning inom värdegrunden. Rut säger att 
absolut kan tänka sig det eftersom om hon får mer utbildning så kanske hon skulle ha lättare 
att tolka värdegrunden i läroplanen. Sen säger både Rut och Lena att utbildning inom ämnet 
även kan vara givande och utvecklande för dem själva som personer. Lilian är mycket nyfiken 
på att lära sig mer om inte bara värdegrunden utan också olika sätt att lära ut den till eleverna. 
Hon önskar att hon hade mer övningar och planeringar att utgå ifrån i sin undervisning. 
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Diskussion

Syftet med uppsatsen var att ta reda på, beskriva och förstå vad några pedagoger på en skola 
har för uppfattning om fostran utifrån läroplanens värdegrund i samband med deras 
undervisning och hur de arbetar för att integrera denna fostran i sin undervisning. Resultatet 
visar att pedagogerna ser Lpo94 som det dokument som hela skolans verksamhet vilar på men 
anser att dokumentet är för otydligt formulerat och lämnar mycket plats för egen tolkning. De 
är överens om att fostran skapar goda samhällsmedborgare och att det är viktigt att visa att 
alla människor har samma värde och lika stora rättigheter. Det huvudsakliga sätt som 
pedagogerna använder sig utav för att fostra utifrån läroplanens värdegrund är genom samtal, 
diskussioner och reflektioner, men två av pedagogerna använder sig även av rollspel för att 
förmedla värdegrunden till eleverna. 

Metoddiskussion

Att göra intervjuerna med ett kvalitativt perspektiv tror jag var det bästa valet för min 
undersökning. Jag anser att denna metod har gett mig utförliga och ärliga svar på mina frågor, 
utifrån just pedagogernas egna uppfattningar kring ämnet. 

Att välja en skola där man inte arbetade med något projekt eller liknade utifrån värdegrunden 
anser jag har gett mig ett mer generellt svar på hur det kan se ut på en skola när det gäller 
fostran utifrån läroplanens värdegrund. Det hade dock varit intressant att göra samma 
undersökning på en skola som arbetar inriktat på detta och sedan jämföra de olika 
pedagogernas svar för att se om någon skillnad finns.

Jag har valt att ta med pedagogernas utbildningar, nuvarande yrkesbefattning och arbetad tid 
inom skolan för att ge dem en personlighet som kan underlätta läsandet och förståelsen av 
resultatet. Det var dock svårt att göra detta utan att specificera dem för mycket så att deras 
anonymitet skulle kunna röjas.

Resultatdiskussion

I inledningen av denna uppsats finns ett citat taget ur läroplanen: ”Skolan ska aktivt och 
medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar 
och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lpo94, 2.1 Normer och 
värden) Jag ställde därefter frågan: ”Hur fungerar detta i praktiken?” 
Har jag fått svar på detta i resultatet av intervjuerna? Ja, till en viss del i alla fall. Pedagogerna 
har beskrivit för mig hur de arbetar med värdegrunden, både i och utanför 
klassrumsundervisningen. Men arbetar de med samhällets och skolans värderingar, eller 
arbetar de med sina egna värderingar? Jag tycker att till en viss del så följer pedagogerna 
läroplanen och det som står där om värdegrunden, men till en viss del så blandar de även in 
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sina egna åsikter i fostran och värdegrundsundervisning. Detta är ett resultat som även visade 
sig i Thornbergs (2007) studie på hur lärare arbetar med värdegrunden i skolan. Enligt honom 
så är det ofta pedagogernas egna tankar och värderingar som ligger som grund för deras 
fostran och värdegrund.

Hur kommer det sig att deras egna värderingar blandas in i skolans värdegrund? Jag tror att 
det först och främst beror på för lite utbildning/fortbildning inom ämnet. Rut till exempel, 
som inte har någon specifik utbildning alls inom värdegrunden, har svårare att tolka 
läroplanens värdegrund och arbeta utifrån den. Orlenius (2001) pekar på två faktorer som bör 
ses som grundläggande egenskaper för vår värdegrund: människans förnuft och människans 
känslomässiga inlevelseförmåga. Detta tycker jag visar att det faktiskt är omöjligt att inte alls 
blanda in sin personlighet i värdegrundsundervisningen. Vad är mer individuellt än vårt eget 
förnuft och vår känslomässiga inlevelseförmåga? Men för att skolans värdegrund ska se så 
lika ut som möjligt i hela landet så är det förmodligen eftersträvansvärt att försöka hålla sig så 
mycket som möjligt till det som står i läroplanen, men för att kunna göra detta så tycker jag att 
det behövs en mer utförlig beskrivning av värdegrunden i läroplanen, med mindre egna 
tolkningsmöjligheter.

Det vanligaste sättet att arbeta med värdegrundsfrågor verkar vara genom samtal, diskussioner 
och reflektioner efter att en situation uppstått antingen i eller utanför klassrummet. Detta är 
även vad Thornbergs (2007) studie visade, att värdegrundarbetet oftast är reaktivt och 
oplanerat och något som sker i samband med att olika situationer uppträder. Jag tycker att 
detta är ett viktigt inslag i fostransundervisningen. Om något har hänt så är det viktigt att 
diskutera detta med eleverna och prata om vad som hände och hur man hade kunnat undvika 
situationen och ur man kan undvika att liknade situationer uppstår i framtiden. Det här är 
något jag sett mycket av under den tiden jag varit ute i skolan men det får mig också att undra, 
när läraren för denna sorts diskussion med eleverna, tar han/hon då avstamp i vad som sägs i 
läroplanens värdegrund, eller i sina egna värderingar och åsikter om hur man ska vara och 
uppföra sig? Lena och Lilian säger också att de arbetar med värdegrunden genom rollspel och 
utifrån detta genomför olika värdegrundsövningar. Jag tror, precis som Lena säger, att detta är 
ett viktigt inslag i värdegrundsundervisning, att man skapar fiktiva situationer för eleverna 
och diskuterar utifrån dessa, för att undvika att bara tala om värdegrunden under verkliga 
uppkomna situationer, då de inblandade eleverna kanske kan ha svårt att ta till sig det som 
sägs eftersom situationen då är personligt laddad.

Enligt rapporten Läget i grundskolan (1999) finns det betydande brister i elevernas förmåga 
när det gäller grundläggande principer i deras kritiska tänkande och förmåga till 
problemlösning och konflikthantering. Enligt rapporten så är det skolan som brister i att fostra 
eleverna till att besitta dessa egenskaper. Pedagogerna är överens om att det är individuellt för 
om och hur mycket eleverna kan ta till sig utifrån det som de försöker förmedla till eleverna 
utifrån läroplanens värdegrund. De säger också att de inte är säkra på om det är de som gör på 
fel sätt och inte har hitta rätt metod för just dem här barnen eller om dessa barn har svårt att ta 
till sig överhuvudtaget. Kanske är det så, att eleverna inte klarar att ta till sig allt som 
pedagogerna försöker förmedla. Eftersom rapporten visar på brister och även de intervjuade 
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pedagogerna är osäkra på orsaken till varför de inte når ända fram till eleverna kan man tänka 
sig att eleverna ännu inte har utvecklat den mognad som krävs för att kunna hantera konflikter 
och använda sig utav kritiskt tänkande. Det är inte konstigt tycker jag, om det är så. Den 
sociala mognaden är en process och självklart kan vi inte förvänta oss att en elev i till exempel 
klass två ska ha samma förmåga till konflikthantering som oss vuxna. Kanske förväntar vi oss 
mer av eleverna än vad de klarar av?

Enligt Fjällström (2004) så går fostran och utbildning hand i hand, han anser att dessa aldrig 
kan vara skilda från varandra. Denna inställning har även de intervjuade pedagogerna. De 
säger att när de är i skolan så är de där för att undervisa och fostra, oavsett om det är under 
lektionstid eller övrig tid i skolan. Detta påvisas även genom rapporten En fördjupad studie  
om värdegrunden (Skolverket, 2000). För mig är detta en ren självklarhet. Hur ska man kunna 
skilja på dessa ämnen? Utifrån detta borde fostran och värdegrunden vara ett viktigt inslag i 
Lärarutbildningen och något som borde finnas inbakat i all undervisning under utbildningens 
gång, inte bara i en enskild kurs som det är nu idag. Vi får lära oss allt om de ämnen vi ska 
undervisa i och hur man lär ut dem, men får vi lära oss hur vi ska fostra eleverna?

Det jag kan se när jag läser resultatet från intervjuerna är att Lilian, den pedagog som har 
arbetat kortast tid i skolan och ganska nyligen gått lärarutbildningen, har mest kött på benen 
när det gäller värdegrunden, fast även Lena, som varit verksam inom skolan i över trettio år 
har gedigna kunskaper om detta men hon säger även att hon sökt dessa kunskaper på egen 
hand och frågan är om hon hade haft dessa kunskaper och värderingar som hon har om hon 
inte hade haft ett starkt intresse i ämnet. Det jag vill komma fram till är att jag tror att dagens 
lärarutbildning uppmärksammar värdegrunden mer än vad man gjorde inom utbildningen för 
tjugo, trettio år sedan. Jag tycker själv att det under min utbildning varit ett viktigt inslag som 
uppmärksammats inte bara under den speciella kurs som behandlade värdegrunden, utan 
också inom den övriga utbildningen. 

Slutdiskussion

En sak som jag har kommit fram till i mina bakgrundsstudier är att fostran anses som något 
nödvändigt, något som måste finnas för att forma dagens elever till goda samhällsmedborgare. 
Men jag har inte funnit något specifikt sätt, någon beskrivning eller arbetssätt på hur man ska 
arbeta för att fostra eleverna. Det står i läroplanen vilka egenskaper eleverna bör besitta för att 
på bästa sätt kunna vara delaktiga i samhället, men jag ser det som att allt handlar om 
tolkning. Det sätt som en lärare tolkar läroplanen på, kan vara helt främmande för en annan, 
och en tredje lärare kan se ytterligare andra saker och sätt att använda sig utav de fina orden 
som står skrivna i läroplanen och så vidare. Detta är något jag kan se i resultat av 
pedagogernas intervjuer, ingen av dem har helt och hållet tolkat läroplanen likadant. Så vad 
innebär detta för våra elever? Är det så att beroende på vilken lärare de har och hur denna 
tolkar läroplanens värdegrund så fäster sig värdegrunden i eleverna på olika sätt utifrån 
lärarens tolkning? Hur påverkar detta samhället när en klass med elever får en sorts 
värdegrund blandad med lärarens egna värderingar, och en annan klass får en annan lärares 

21



läroplanstolkning och värderingar med sig i bagaget på sin resa mot vuxenlivet? Kan vi 
överhuvudtaget då tala om vår gemensamma värdegrund, borde det inte snarare i så fall 
handla om gemensamma riktlinjer kombinerat med personlig tolkning?

Jag anser att för att ordentligt kunna omsätta det som värdegrunden innebär i praktiken så 
behövs fler ingredienser än vad som finns idag. Först och främst behövs en vetskap om vad 
det egentligen innebär att vara en god samhällsmedborgare och vad det innebär att besitta ett 
önskvärt socialt beteende. Sedan tror jag också att värdegrunden som den idag ser ut i 
läroplanen inte räcker, det är för mycket fina ord som saknar riktig innebörd och betydelse. 
Den behöver specificeras mer för att undvika för mycket fria tolkningar. Och kanske viktigast 
av allt, allt detta som ingår i läroplanens värdegrund kräver lärare som är utbildade inom 
området, som är goda medmänniskor och har ett socialt önskvärt beteende och verkligen lever 
och lär utifrån värdegrunden. Men hur blir man en god medmänniska med önskvärt socialt 
beteende när ingen exakt verkar kunna säga vad det innebär då det ofta innebär olika saker för 
olika människor?

Förslag på vidare forskning
Det skulle vara intressant att också titta på skolor som arbetar med värdegrunden utifrån några 
olika projekt och göra samma intervjuer där för att sedan jämföra likheter och skillnader med 
skolan som använts i denna undersökning. 

Att intervjua elever och fråga om värdegrunden och fostran skulle också vara intressant, för 
att se vad eleverna har för uppfattningar och åsikter om dessa ämnen och hur de upplever att 
dessa ämnen arbetas med i skolan.
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Bilaga 2

Intervjuunderlag för intervjuerna av pedagogerna

• Vad har Du för utbildning?

• Vad arbetar Du med för tillfället?

• Vad innebär läroplanen (Lpo94) för Dig?

• Vad innebär fostran för Dig?

• Vad innebär värdegrunden för Dig?

• Vad innebär skolans värdegrund för Dig?

• Hur arbetar Du med att fostra, utifrån det som står om skolans värdegrund i 

läroplanen, i din undervisning?

• Hur arbetar Du med att fostra, utifrån det som står om skolans värdegrund i 

läroplanen, utanför din undervisning? 

• Känner Du att dina elever kan ta emot och ta till sig allt som står om skolans 

värdegrund i läroplanen?

• Tycker Du att läroplanen räcker som riktlinje för vad man som lärare bör ta upp när 

det gäller att fostra och förmedla värdegrunden för eleverna?

• Vad har Du för utbildning/fortbildning när det gäller fostran och värdegrunden? 

• Känner Du att Du räcker till när det gäller att fostra eleverna och ge dem en bra 

värdegrund att stå på? 

• Anser Du att Du har tillräckligt med kompetens för att undervisa elever i 

värdegrundsfrågor?

• Skulle Du vilja ha mer utbildning i dessa ämnen, och isåfall, varför?
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Bilaga 2 

Missivbrev

Mitt namn är Jennie Wiik och jag läser till 1-7 lärare på högskolan i Gävle. Jag gör min 
lärarpraktik på XXX där jag trivs väldigt bra. Jag har varit på dessa skolor till och från i tre 
års tid och både haft praktik och vikarierat i olika klasser. Nu är det dags för mig att skriva 
mitt examensarbete och jag har valt att skriva om fostran utifrån läroplanens värdegrund i 
skolan. 

Jag vill ta reda på hur man arbetar med fostran utifrån läroplanens värdegrund på 
mellanstadiet. Jag har därför beslutat att utgå från några pedagoger som är lärare för klass 4-6 
och skulle gärna vilja intervjua Dig. Om Du samtycker till att intervjuas så önskar jag snarast 
boka in en tid som passar oss bägge på överenskommen plats. 

Jag utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att Ditt deltagande är 
helt frivilligt och Du har rätt att avbryta din medverkan när Du vill under mitt arbete med 
uppsatsen om så skulle önskas. Det jag kommer att behandla och skriva om i uppsatsen är helt 
konfidentiellt, inga namn kommer alltså att nämnas på elever, lärare eller skola. Intervjun 
kommer att utföras enskilt och kommer att spelas in på band. All insamlad data kommer 
endast att nyttjas och behandlas av författaren till uppsatsen, dvs. undertecknad, samt 
handledare för uppsatsen. Råmaterialet från intervjuerna, inspelning och utskrifter av dessa, 
kommer att förvaras på Högskolan i Gävle i ett års tid efter att uppsatsen är färdig.

Mvh Jennie Wiik

Har ni några frågor till mig angående intervju eller uppsats osv. så kontakta mig gärna, 
antingen på telefon eller mail:

Jennie Wiik Vetenskaplig handledare:
S.Hospitalsgatan 13 B Eva Siljehag
80280 Gävle Högskolan i Gävle
Telefon, hem: 026-12 15 01
Telefon, mobil: 070-979 14 61
E-mail: jenniewiik@hotmail.com
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