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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det pågår en het mediedebatt kring att det råder brist på ordning och uppförande i 
skolan. Debatten handlar framför allt om brist på ordning och uppförande i grundskolans 
senare år, varför det är av intresse att göra en studie kring ordning och uppförande i 
grundskolans tidigare år. Läraren har ett stort ansvar i fostrandet av morgondagens 
samhällsmedborgare och med det i åtanke är det intressant att se hur lärare arbetar med 
fostransuppdraget. I detta uppdrag ingår mycket arbete med att lära eleverna att inordna sig 
och att uppföra sig. Frågan är då vad lärarna lägger i dessa begrepp?  
 
Syfte: Syftet med vår studie är att synliggöra lärares normer och värderingar kring ordning 
och uppförande för att på så sätt ge en bild av hur de arbetar med och ser på sitt 
fostransuppdrag.  
 
Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats med intervjuer som verktyg för att 
erhålla empiri. Vi ville ta reda på hur lärarna resonerar kring ordning och uppförande, vilket 
är anledning till att vi konstruerade en halvstrukturerad intervjuguide. Med hjälp av denna 
hade vi ett antal beröringspunkter som vi visste att vi skulle diskutera men det var inte 
nödvändigt att dessa punkter kom i ordningsföljd, på så sätt kunde vi ha ett avslappnat och 
givande samtal. Resultat och analys bearbetade vi med inspiration från hermeneutiken.  
 
Resultat: Det visar sig att lärarnas normer och värderingar kring ordning och uppförande 
tycks vara ett relativt oreflekterat område, eftersom lärarna har svårt att sätta ord på vad de 
lägger i begreppen ordning och uppförande. Det är något som ligger djupt förankrat hos 
läraren och som på detta sätt blivit något naturligt och självklart. Resultatet visar att de 
egenskaper lärarna eftersträvar hos barnen när det gäller ordning och uppförande i mångt och 
mycket linjerar med ett gammalt ordningsbegrepp, vilket i hög grad har sina rötter i 
kristendomens tio budord. Vi kunde i resultatet se att lärarna har både kortsiktiga och 
långsiktiga mål med sin fostran, där de kortsiktiga handlar om att lösa vardagssituationen i 
skolan och de långsiktiga handlar om att förbereda eleverna för ett liv som vuxna. Vi lyfter 
slutligen fram att det hos lärarna finns olika inställningar till fostransuppdraget. De flesta 
uttrycker att fostran är en självklar del av uppdraget men det finns också uttryck som ger en 
antydan om att det är något som måste göras utöver det ”vanliga” skolarbetet.  
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Inledning 

Inledning 
 
Ingen har väl kunnat undgå de senaste årens mediedebatt kring bristen på ordning och 
uppförande i skolan. Inför valet år 2006 träder Jan Björklund fram i rampljuset och menar att 
skolan är på väg in i en allvarlig kris om utvecklingen får fortsätta som den gör. Han målar 
upp en skola i fritt fall mot avgrundens botten. Han gör uttalanden som att skolan är för slapp 
och att det behöver tas krafttag mot den bristande ordningen som han menar råder i skolan. 
Björklund talar för betyg i lägre åldrar framförallt när det gäller kunskap men även när det 
gäller ordning och uppförande. Vidare anser han att lärarna ska återfå sina ”disciplinära 
befogenheter” som de förlorat genom åren, samt att de ska kunna utföra skriftliga varningar 
och beslagta störande föremål. Som blivande lärare drar man naturligtvis öronen åt sig och 
undrar om det verkligen är så illa. Vi började fundera över vad Björklund egentligen menar 
med bristande ordning. Detta blev starten för vårt examensarbete.  
 
Debatten som förts och fortfarande förs upplever vi rikta sig till framförallt grundskolans 
senare år, vilket vi avser vara år fem till år nio, då ordningsproblemen ofta handlar om 
användande av mobiltelefon under lektionstid, och att eleverna bär kepsar och andra 
huvudbonader. I vår studie riktar vi in oss på hur lärare i grundskolans tidigare år, vilket vi 
här avser vara år ett till år fyra, resonerar kring begreppen ordning och uppförande. Vad har 
de för normer gällande ordning och uppförande? Vad ser de som ordningsproblem? Vad har 
de för inställning till sitt uppdrag som fostrare? Vi har på vår VFU sett att lärare lägger 
otroligt mycket tid och energi till att tillrättavisa elever för att hålla någon slags ordning i 
klassrummet. Vår avsikt med studien är att synliggöra normer och värderingar som lärarna 
ger uttryck för, kring ordning och uppförande. Vad är egentligen ordning och uppförande? 
Finns det ett färdigt koncept? Anser lärarna att ordning och uppförande är viktigt? Om så är 
fallet, varför är det viktigt? Varför strävar man efter ordning och uppförande?  
 
Läraren har i alla tider haft ansvar för att fostra elever till att bli goda samhällsmedborgare. 
Idealen om den gode samhällsmedborgaren har sett olika ut under olika tider i historien 
(Normell 2002). Tidigare var fostransuppdraget tydligt i och med att samhällets grundvalar 
lutade sig mot en stark religiös tro. I vår tid har religionens betydelse minskat, det finns inte 
längre några fasta värden och normer. Vi lever i förändringarnas tidevarv, vilket gör det svårt 
för läraren att veta vad de ”rätta” och användbara normerna är och kommer att vara i 
framtiden. Dewey (2003) menar att all pedagogik handlar om att reproducera värderingar, 
kunskaper och färdigheter från en generation till en annan. Varje generation har alltså ett 
ansvar att utforma de normer och värderingar som anses nödvändiga och som kan fungera i 
ett framtida samhälle. Dewey (2003) poängterar vidare att lärarens uppgift är att vägleda, 
styra och organisera samspelet mellan en växande individ och en föränderlig omgivning. 
Samhällets förändringar sker i allt snabbare takt och det gör att läraren har en stor uppgift i 
att hänga med i dessa förändringar för att kunna vägleda barn och unga in i framtiden.   

 
                                                     ”Om det råder rättfärdighet i hjärtat 

kommer det att finnas skönhet i karaktären. 
Om det finns skönhet i karaktären 

kommer det att råda harmoni i hemmet. 
Om det finns ordning i hemmet 

kommer det att råda ordning i folket. 
Om det råder ordning i folket 

kommer det att råda fred i världen.” 
(Konfucius 551-479 f.kr) 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att synliggöra de normer och värderingar lärare i grundskolans 
tidigare år har kring ordning och uppförande, för att på så sätt ge en bild av hur de ser på sitt 
fostransuppdrag. Utifrån denna ambition har vi formulerat fyra frågeställningar: 
 

• Vad lägger lärare i begreppen ordning och uppförande? 
• Vad ligger till grund för lärares normer och värderingar kring ordning och 

uppförande? 
• Vad är målsättningen med att sträva efter den egna normen på ordning och 

uppförande i skolan? 
• Hur ser lärarna på sitt uppdrag som fostrare? 
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Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrund  
 
I forskningsbakgrunden kommer vi att lyfta fram litteratur inom området fostran och 
socialisation, och etik- och moral. Då studien avser att lyfta fram lärares normer och 
värderingar kring ordning och uppförande kommer vi att inleda med en kort definition av 
dessa begrepp, och vi definierar även etik och moral. Därefter belyser vi fostran och 
socialisation ur tre perspektiv; samhälle, familj och skola och de presenteras i den ordning de 
står. Denna del följs av ett avsnitt där vi lyfter fram litteratur kring etik- och moralutveckling. 
Vi redogör därefter för två avhandlingar som är relevanta för studien, och slutligen 
presenterar vi våra teoretiska perspektiv. 

Definition av begrepp 
För att kunna närma oss en förståelse av vad begreppen ordning och uppförande står för i 
skolan, vill vi först förtydliga att det är något som hänger starkt samman med fostran eller 
socialisation. I våra ögon betyder fostran och socialisation samma sak, varför vi kommer att 
använda båda begreppen i texten. Att fostras innebär att sakta bli del av något större än sig 
själv. Det innebär att inta värderingar och normer som passar för den sociala grupp man ingår 
i och det samhälle man är en del av (Enkvist 2006).  
 
Norm kommer från latinets ”no´rma” som betyder regel eller rättesnöre, det ”normala”. 
Normer kan förklaras som ett godtaget beteende i t ex en social grupp. Normer är i allmänhet 
starkt bundna med sociala värden, värden som är viktiga för det sammanhang man ingår i. 
Detta är värden man måste införliva för att bli accepterad i den sociala gruppen. Ett 
normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. 
Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. Normer kan 
ses som handlingsregler, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat 
eller organiserat. Normer anses av många vara varken sanna eller falska. 
(Nationalencyklopedin 2007). Vi väljer att avgränsa oss till att titta på moraliska normer inom 
den sociala gruppen skolklassen, då syftet med vår studie är att synliggöra normer kring 
ordning och uppförande hos lärare.  
 
Vi tittade närmare på vad orden ordning respektive uppförande betyder. Ordning definieras 
som regelbundet inbördes förhållande mellan olika föremål, upprättat av någon eller något. 
Ordning betyder vidare att med tonvikt på ”rätta” sättet fördela företeelser rumsmässigt eller i 
tidsföljd. Uppförande definieras som sätt att bete sig. (Nationalencyklopedin 2007). Vi ser här 
en koppling till klassrummet där läraren organiserar ordning så väl rumsmässigt som 
tidsmässigt, samtidigt som han/hon ständigt sörjer för att eleverna uppför sig på ett för läraren 
acceptabelt sätt.  
 
Vi fortsätter nu med att definiera begreppen etik och moral. Ordet etik kommer från grekiskan 
ethos som betyder hemvist, sedvana, bruk, sätt att bete sig eller karaktär. Ett ord som är starkt 
förknippat med etik är förhållningssätt, därför att etik bland annat handlar om att reflektera 
över sitt förhållningssätt. Ett annat ord som ofta förknippas med etik är moral, men moral 
avser vad som är gott och ont eller rätt och fel, när det gäller handlingar, medan etik har att 
göra med reflektionen över handlingarna. Etik handlar alltså om att göra sig medveten om 
varför man handlar på ett visst sätt och vad det kan få för konsekvenser. (Gren 2007) 
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Forskningsbakgrund 

Fostran och socialisation 
 
Samhälle 
I början av 1900-talet var de ideal man skulle fostra barn till tydliga, stabila och självklara. 
Idealen vilade på västerländsk filosofi, vetenskap och kristna värden. I Metodiska anvisningar 
till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk (Skolöverstyrelsen 1935) nämns en lång 
rad karaktärsegenskaper som skolan skulle frambringa alternativt bekämpa. Ärlighet, 
punktlighet, plikttrogenhet, ansvarskänsla, uthållighet, kamratkänsla, hjälpsamhet, 
ordningssinne, initiativförmåga, hövlighet, stillhet och uppmärksamhet, behärskning och 
koncentrationsförmåga, vårdat språk och så vidare, sågs som eftersträvansvärda egenskaper. 
Egenskaper som skulle bekämpas var oärlighet, trots mot lärare, förakt för skolans ordning, 
vårdslöshet, prat eller oordning under lektionen, benägenhet att komma för sent till 
morgonbön eller lektionstimma, vårdslöshet i avseende på klädsel och kroppsvård med mera.  
 
Dewey (2003) menar att det är genom utbildning som samhället kan påverkas. Skolan är den 
institution som är samhällets främsta och mest effektiva instrument för sociala framsteg och 
reformer. Att vara lärare innebär att vara en samhällets tjänare som har fått i uppgift att 
upprätthålla en riktig samhällsordning och säkra en riktig samhällsutveckling. Det är läraren 
som ska se till att eleverna blir rustade för livet, att klara sig på egen hand.  
 
Deweys (2003) tankar ligger till stor del till grund för dagens läroplan, där detta bland annat 
framträder genom uttryck som att ”Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” (Lpo 94/98). Det största och 
viktigaste menar Dewey (2003) är demokrati, och det bör ligga hos varje individ. Alla vuxna 
människor skall medverka till att skapa de värden som bestämmer hur den mänskliga 
samlevnaden skall se ut.  
 
Tidigare fanns givna traditioner och självklara sätt för hur man skulle handskas med barn. Nu 
lever vi en tid då den moral- och trosgrund som tidigare fanns till stor del vittrat ner, och inget 
annat har kommit i dess ställe. Den homogenitet som människor tidigare utgjorde i samhället 
har luckrats upp, och idag är det individuella livsprojekt som står i centrum för människan 
(Åhs 2004). Vi kan se att många vuxna i vårt samhälle idag sätter högt värde på yrkeskarriär, 
hög status och välbetalda arbeten. Åhs (2004) skriver att ett sådant liv tar mycket av de 
vuxnas tid i anspråk, vilket leder till att många barn inte tillbringar så stor del av sin tillvaro 
tillsammans med familjen.  
 
Familjen 
Familjen är den sociala grupp som barn föds in i, den är av stor betydelse för barnen. Det är 
genom familjen som barnet kan utveckla en förståelse för sociala relationer och för sin egen 
roll i dessa relationer. Familjen innebär en länk till omvärlden och hjälper till att forma en 
struktur som infogar barnet i något större, in i ett sammanhang. Får man detta naturligt som 
barn kommer man att få det lättare i sociala relationer (Enkvist 2007). Föräldrar sköter om 
sina barn genom att tillgodose deras behov och därigenom får barnen förståelse för vad som 
är normalt och återkommande. Detta är den första kontakten med goda vanor, vanor som 
anses vara bra. Har man goda vanor med sig från tidig ålder hjälper det oss att styra vår 
uppmärksamhet och vår viljestyrka till andra och mer komplexa uppgifter så som till exempel 
skoluppgifter (ibid.). 
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Forskningsbakgrund 

Enkvist (2007) talar om primärsocialisation och sekundärsocialisation. Primärsocialisationen 
påpekar Enkvist är familjens ansvar och grunden för att växa upp till att bli en god 
medborgare. Denna grund läggs alltså redan innan barnet nått skolåldern. 
Primärsocialisationen handlar om att barnet skall kunna ta hand om sig fysiskt, psykiskt och 
socialt, utifrån mognad och ålder. Primärsocialisationen ligger till grund för 
sekundärsocialisationen, vilken ingår skolundervisningen.  
 
Skola 
Enkvist (2007) menar att när primärsocialisationen inte är utförd på ett tillfredsställande sätt 
innebär det att skolan tvingas ansvara både för primär- och sekundärsocialisationen. Ovan 
nämnde vi att allt fler föräldrar idag satsar på yrkeskarriär och egna livsprojekt, och att barn 
därför tillbringar mindre tid tillsammans med familjen. Här är det nödvändigt att förtydliga att 
yrkeskarriär inte alltid är ett eget val utan en följd av man måste försörja familjen. Dock 
innebär detta att barns grundtrygghet kan se väldigt olika ut när de börjar grundskolan, vilket 
gör att skolans roll som fostrare får stor betydelse (ibid.). Några viktiga uppgifter som skolan 
har är att hjälpa barn att utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lära sig att benämna 
sin omvärld, lära sig vilka sociala regler som gäller och lära sig förstå sammanhang (Dewey 
2003). 
 
Dewey ställer höga krav på lärarens pedagogiska kunskaper. Även om Dewey talar om att det 
enskilda barnets intresse skall styra undervisningen är det ingen fri och kravlös utbildning han 
förespråkar, tvärtom skriver han att en utbildning skall präglas av elevernas intresse och 
aktivitet. Detta skall vara utgångspunkt för ett målinriktat arbete där lärarna arbetar aktivt med 
att stimulera och fördjupa elevernas utveckling. Att hjälpa barnen att bli demokratiska och 
sociala medborgare skall även kombineras med att läraren ser till det enskilda barnets behov 
och fångar dess intresse (Dewey 2003).  
 
En annan som lyft fram det faktum att skolan har en viktig funktion i skapandet av nästa 
generation, är Sigurdsson (2002). Han påpekar att ett samhälle är beroende av dess 
medborgare, samt att medborgarna har sådana grundläggande värden som är av betydelse för 
att ett samhälle ska fungera. Sigurdsson ifrågasätter vad sådana värden kan vara, och vem som 
i så fall har mandat att bestämma dessa värden. Social kompetens är något som enligt Normell 
(2002) värderas högt idag. Det handlar om känslomässig mognad och psykisk hälsa, och det 
är ofta ett grundkrav för att få en anställning. Med bakgrund mot det resonemanget blir 
lärarens roll oerhört viktig för elevernas sociala utveckling.  

 
Skolan och samhället lever i en slags symbios. Det som händer i samhället påverkar skolan, 
och det som sker i skolan får konsekvenser för samhället och dess utveckling (Carlgren & 
Marton 2002). Samhällstempot ökar stadigt i takt med det stora informationsflöde som hela 
tiden hungrar efter vår uppmärksamhet (Åhs 2004). I denna komplexa tillvaro tvingas vi 
vuxna att genom egna ställningstaganden hitta de värden och normer som vi anser vara 
viktiga att föra vidare till kommande generation. 
 
Broady (2004) skriver om den dolda läroplanen, vilket är ett fenomen som ständigt pågår i 
klassrummet. Det handlar om fostransuppdraget. Man kan tydligt se i skollagens, läroplanens 
och kursplanernas texter att skolan har skyldighet att främja elevernas harmoniska utveckling, 
göra dem till ansvarskännande samhällsmedlemmar och implementera grundläggande 
demokratiska värderingar. Texterna är dock skrivna på ett så övergripande sätt, att varje lärare 
måste göra sin egen tolkning för att kunna omvandla det i praktiken. Detta gör att lärarens 
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Forskningsbakgrund 

människosyn, kunskapssyn och samhällssyn får stor betydelse för hur läraren kommer att 
arbeta med fostransuppdraget. Det är här den dolda läroplanen kommer in.  
 
Här är det också relevant att ta upp det Tiller (1999) benämner lärares tysta kunskap. Det 
handlar om kunskap som lärare tillägnat sig genom erfarenheter. Dessa kunskaper är så 
självklara för lärarna att de inte kan sätta ord på sin kunskap. 
 

”Handlingskunskap är något en lärare kan ha även om hon/han inte kan verbalisera sin  
praktiska kompetens eller redogöra för hur man har tillägnat sig kunskaperna.  

Vi kan säga att läraren i detta fall inte äger sina erfarenheter på ett 
 sådant sätt att hon/han kan tala om dem. Kunskaperna är tysta” (Tiller 1999, s. 139) 

 
För att inte de tysta kunskaperna ska begränsa läraren i sitt handlingsutrymme menar Tiller 
(1999) att det är viktigt att man kritiskt reflekterar kring saker man egentligen bara gör utan 
närmare eftertanke. Handlingskunskapen bör därför kombineras med handlingsreflektion. 
Detta ligger i linje med begreppet reflekterande praktiker, ett begrepp som betonas starkt i 
skoldiskursen (Brusling & Strömqvist 2007)  
 
Lärare tvingas ständigt i skolvardagen att ta ställning till saker som sker här och nu, ta snabba 
beslut kring olika typer av konflikter. Läraren använder sig själv som verktyg i sin yrkesroll, 
vilket gör att den enskilde lärarens egenskaper, förhållningssätt och värderingar blir normen 
för vad ordning och uppförande är och hur fostran bör ske i klassrummet (Maltén 2003). Även 
Gren (2007) påpekar att läraren använder sig själv som redskap i sitt arbete. Kunskap, 
personlighet, idéer och färdigheter påverkar och formar verksamheten. Författaren poängterar 
också att värderingar, normer, ideal och människosyn påverkar lärarens förhållningssätt till 
eleverna. Det finns inte några texter gällande skolan, där man kan hitta klara uttryck för hur 
lärare mer i detalj ska upprätta praktiken för att på bästa sätt utföra uppdraget. Detta är också 
något Fjellström (2004) lyfter fram när han skriver att värdegrunden för skolans idealbildande 
fostran i huvudsak utgörs av värde-, norm- och karaktärsprinciper för vårt handlande, samt att 
dessa på grund av sin allmänna formulering blott är en ansats i behov av förtydligande.  

Etik- och moral 
I vår studie fokuserar vi på normer och värderingar, och det är ofta begrepp som förekommer i 
samtal kring etik. Av den anledningen anser vi att det är viktigt att lyfta ett resonemang kring 
etik och moral. Enligt Gren (2007) är det av stor betydelse att barn får möjlighet att utveckla 
etik och moral. Det handlar om en inre känsla av vad som är rätt och fel, och denna känsla är 
grundläggande för alla sociala relationer.  
 
För att barn ska kunna utveckla denna inre rätt- och fel känsla krävs det att de vägleds av 
vuxna som själva har en inre rätt- och fel känsla som de är trygga i och kan argumentera för. 
Läraren har således en stor uppgift i att vara medmänniska och förebild. Läraren fungerar som 
ett bollplank, mot vilket eleverna ständigt testar sina handlingar och idéer, för att få kunskap 
om vad som är rätt och fel (Gren 2007). För att läraren ska kunna vägleda barnen i detta 
sökande behöver läraren enligt Normell (2002) ha utvecklat en personlig mognad, en trygg 
yrkesidentitet och ha ett intresse för uppgiften.  
 

”Skolan skall stäva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och  
utveckla medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” (Lpo 94/98) 

 
Gren (2007) poängterar att etik- och moralutveckling är en del av socialisationsprocessen. 
Denna process pågår hela livet, på det sättet att man ständigt hamnar i skilda kontexter som 
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alla innefattar sina specifika normer och värden, vilka man måste lära sig och anpassa sig till. 
För små barn spelar familjen den viktigaste rollen i socialisationsprocessen, när sedan barnet 
börjar på förskola och senare i skola möter det nya sammanhang som de måste lära sig att 
fungera i. Allt eftersom denna process pågår skaffar sig barnet mer och mer social kompetens, 
och lär sig också så småningom att använda sin sociala kompetens i olika sociala 
sammanhang.  
 
Fostran kan ses som både direkt och indirekt. Den består både i det som uttryckligen sägs och 
det som visas utan ord. Det ordlösa lärandet som barn ”suger i sig” av omgivningen är det 
som får mest genomslag. För alla biologiska varelser är imitation en viktig lärandemodell. Att 
härma ger en känsla av att höra till. Att beundra och bli beundrad, är starka psykologiska 
drivkrafter hos människan (Enkvist 2007). Se även Åhs (2004). Ytterligare en som talar om 
den här lärandemodellen är Bergem (2000), han lyfter fram att denna modell är ett centralt 
element i all undervisning och fostran. Denna lärandemodell lyfter tydligt fram fostrans etiska 
karaktär och det ansvar som är förbundet med lärarrollen. Författaren poängterar vidare att 
läraren ständigt måste tänka på sitt uppträdande i förhållande till elever, föräldrar och 
kollegor. Lärarens kroppsspråk, tonfall, attityder och beteenden påverkar omgivningen på ett 
eller annat sätt. Det är viktigt att läraren lever som han/hon lär, därför att elever är känsliga för 
om det råder en brist mellan liv och lära (Bergem 2000). För att vara en god förebild krävs 
enligt Normell (2002) att läraren har ett professionellt förhållningssätt.  
 
Enkvist (2007) och Dewey (2003) delar uppfattningen om att skolan har en avgörande roll för 
det framtida samhället, inte bara när det gäller den intellektuella kunskapen utan också när det 
gäller den moraliska och sociala kompetensen. I skollag och läroplan ges starka uttryck för 
vad skolan har för plikter och ansvar gällande elevers fostran, och till syvende och sist är det 
den enskilde läraren som bär ansvaret för att detta uppdrag utförs. Vi lyfte tidigare i texten 
fram att barn lär bäst genom att imitera sina föräldrar. Enkvist (2007) poängterar att barn även 
härmar andra vuxna, vilket betyder att läraren i skolan har ett stort moraliskt och intellektuellt 
inflytande över eleverna genom sitt sätt att vara.  
 
Dewey (2003) lyfte, som vi tidigare nämnt, fram demokratibegreppet i skolan och lärarens 
betydelse för formandet av framtida samhällsmedborgare.  
 

”All den fostran och bildning man får i en grupp tenderar att socialisera dess medlemmar, 
 men socialisationens kvalitet och värde beror på gruppens vanor och mål” (Dewey 2005, s. 122) 

 
Detta innebär att alla i ett barns omgivning fostrar medvetet eller omedvetet, dock med olika 
kvalitet, beroende på fostrarens personlighet och egenskaper. Dewey poängterar att om 
fostran ska lyckas måste de vuxna i barnens omgivning vara medvetna om vilka värden och 
normer det står för och vill föra vidare.  
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Tidigare forskning 
 
Vi kommer här att behandla två aktuella avhandlingar som vi anser vara relevanta för vår 
studie. Den första avhandlingen har titeln ”Auktoritet och ansvar – lärares fostrans- och 
omsorgsarbete i historisk belysning” och är gjord av Joakim Landahl (2006) och den andra 
avhandlingen har titeln ”Skolbarnets fostran – Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 
1946 – 1962” och den har Jonas Qvarsebo (2006) författat. Vi kommer att lyfta fram de båda 
studiernas syfte, gå igenom de angreppssätt som författarna använder sig av samt redogöra för 
resultat. För att göra det enkelt och tydligt väljer vi att gå igenom varje avhandling för sig.  

Auktoritet och ansvar – lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk 
belysning 
Studiens syfte är att studera hur lärares fostrans- och omsorgsarbete har förändrats under 
1900-talet. Genom en historisk belysning av läraryrket lyfter Landahl fram vad som ansetts 
vara de sociala uppgifterna under 1900-talet. Han tar också upp vad som setts som ordnings- 
och uppförande problem, samt vad lärare haft för disciplinära befogenheter genom åren. 
Empirin i Landahls avhandling är koncentrerad till lärare i grundskolans år 6-9.  
    
Landahl lyfter fram olika dimensioner av läraryrket utifrån skolans två huvudmål som varit 
rådande under hela 1900-talet; fostran och kunskapsförmedling. Författaren menar att många 
lärare har en viss föreställning om vilka arbetsuppgifter som ska ingå i yrket. Olika delar kan 
uppfattas ligga i eller utanför yrket, och de bitar som anses ligga utanför benämner Landahl 
som ”smutsiga” dimensioner. Det ”smutsiga” är ofta det som handlar om att agera till 
exempel psykolog, kurator, socialarbetare, extraförälder och polis. Landahl påpekar att det är 
genom att intressera sig för de ”smutsiga” dimensionerna som man kan närma sig läraryrket. 
Han menar vidare att det har växt fram en helt ny lärarroll i och med framväxande sociala 
problem, nedskärningar inom elevvården och en mer informell kontakt elever och föräldrar.  
 
Landahl ger en egen tredelad beskrivning av läraryrket; lärande, fostran och omsorg. Denna 
indelning bygger på att man tar hänsyn till skolans alla samhälleliga uppdrag. Landahl väljer 
att dela lärarens sociala uppgifter i två typer av uppgifter; fostran och omsorg, där fostran 
avser att motverka elevers normlöshet, och omsorg avser att motverka elevers lidande. 
Fostransarbete handlar enligt Landahl om att forma barn till människor som har införlivat 
värden och normer som hålls för viktiga. Han har iakttagit två typer av fostransarbete. Den 
ena delen är främst inriktad på hur man ska fostra för att forma människor som passar i ett 
framtida samhälle med de ideal som råder där. Den andra delen är mer inriktad på situationen 
här och nu och handlar ofta om ”arbetsro”. Läraren fokuserar på allt som stör ”arbetsron” och 
det kan handla om prat, sena ankomster och skolk. Omsorgsarbete vilar enligt Landahl på en 
annan logik än fostransarbete och riktar sig mer till de sidor av vår existens som har med 
sårbarhet, beroende, skörhet och dödlighet att göra. I sin avhandling använder sig Landahl av 
”den sociala dimensionen” som en samlingsbeteckning av fostran och omsorg.  
 
Landahls forskning är präglad av ett kritiskt perspektiv. Han poängterar att lärarens arbete inte 
bara formas av materiella ramar som klasstorlek, resurstillgång och personaltäthet, utan också 
av olika outtalade ideal om hur lärare och elever bör vara. Dessa ideal implicerar i sin tur 
förväntningar på lärarens arbete. Vidare skriver Landahl att det normbrytande, odisciplinerade 
och auktoritetstrotsande skolbarnet varit ett ständigt återkommande tema inom pedagogiken. 
Läraren har alltid haft någon form av auktoritet och denna auktoritet har alltid utmanats på 
något sätt.  
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Hur auktoritet har erövrats respektive utmanats har sett olika ut genom tiderna. Vad som ses 
som ett provocerande och elevbeteende är alltså inte konstant, vilket gör att lärarens sociala 
fostrande roll inte heller är konstant. Landahl utgår från den barndomshistoriska forskningen i 
syfte att studera lärarrollen. Han menar att synen på barn har stor betydelse för hur lärarrollen 
konstrueras. En annan utgångspunkt för studien är ett mentalitetshistoriskt perspektiv, vilket 
möjliggör studium om huruvida ett visst fenomen uppfattas som ett problem eller inte.  
 
Huvudresultatet i undersökningen visar att den sociala dimensionen i läraryrket är både evig 
och starkt föränderlig. Landahl lyfter i sin avhandling fram att skolan kan ses som ett 
Panoptikon, det vill säga en institution som vilar på att eleverna ständigt görs synliga. Landahl 
påpekar att man kan få en djupare insikt om vilka problem som kan förknippas med lärares 
fostrans- och omsorgsarbete, genom att hitta de sätt varpå skolan inte är ett Panoptikon. I ett 
kapitel belyser Landahl lögnen som ett osynligt normbrott i dubbel bemärkelse, dels genom 
att lögnen är dold och dels genom att lögnen kan dölja andra normbrott. I resultatet lyfter 
Landahl fram att det går att bevittna en annan form av osynlighet, nämligen eleven själv. 
Eleven kan själv välja om den vill vara synlig eller inte genom att möta eller undgå lärarens 
blick. Lärare har i och med det utformat olika typer av strategier där en av dem är att bearbeta 
elevernas attityder.  

Skolbarnets fostran – Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946 – 
1962 
Denna avhandling innefattar skolans fostran och barndomens omvandling. Qvarsebo 
poängterar att han ser barndom som en tidlös och universell kategori, och att man kan tala om 
barndomens förändring i både tid och rum. Med tidsaspekten menas att barndom utformas och 
framträder på olika sätt, som olika sociala konstruktioner, under olika tider i historien. Den 
rumsliga aspekten handlar om de kulturella dimensionerna. Barndomen ses ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, det vill säga att barndom konstrueras på olika sätt i olika 
sociala sammanhang.  
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de problem som uppstod då parallellskolesystemet 
övergick till enhetsskola. Det han framförallt lyfter är den stora diskussionen kring skolagan. 
Qvarsebo ifrågasätter om agaförbudet verkligen var en följd av övergången från 
parallellskolesystem till enhetsskola. Qvarsebo antyder att agaförbudet inte uppstod i och med 
enhetsskolans uppkomst, utan istället i diskussionen om hur man bäst bör fostra barn. Det 
handlar kort och gott om kampen om fostran och synen på barn.   
 
Qvarsebo utgår bland annat från studier som har belyst historiska förändringar av 
fostransmönster inom det svenska utbildningsväsendet, studier som belyst parallelskolans 
fostranskulturer och studier som har fokuserat på frågor om barn och barndom i relation till 
skola och fostran. I avhandlingen använder Qvarsebo diskursanalys som verktyg för att tolka 
resultaten, framförallt har han fokuserat på två maktteoretiska begrepp; styrningsrationalitet 
och hegemoni. Qvarsebo framhåller att allt meningsskapande är knutet till språket, objekt och 
handlingar i tillvaron får sin mening och identitet genom språket. Genom en analys av hur 
skola, barn och fostran historiskt har konstruerats i texter av skilda slag, menar Qvarsebo att 
det blir möjligt att identifiera vad som gjorde ett förbud mot aga möjligt och vilka 
konsekvenser det fick.  
 
I resultatet kan man finna att målet med fostran i början av 1900-talet handlade om att forma 
en frisk och stark kropp och personliga egenskaper som kom nationen till nytta. Under åren 
vid efterkrigstid syftade fostran mer till att skapa en ny sorts individualitet där begrepp som 
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frihet och självständighet vägde tungt. Detta ställde naturligtvis nya krav på dem som skulle 
forma barnen, bland annat lärare.  
 
När diskussionen om att avskaffa skolagan aktualiserades protesterade lärarkårerna vilket 
ledde till att man tillsatte den stora skoldisciplinutredningen 1947. Utredningen bestod endast 
av personer som på ett eller annat sätt hade anknytning till skolan. Detta var ett strategiskt 
drag från politiskt håll. Man ville vinna slaget om att avskaffa skolagan genom att inkludera 
lärarna i beslutsprocessen. Lärarna fick också vara med och utforma nya metoder för att 
komma tillrätta med disciplinproblemen i skolan. Man lyckades till sist få med sig lärarna 
men skolagan avskaffades likväl inte förrän 1958, eftersom 1947 års utredning inte ledde till 
ett förslag om ett agaförbud. Då kroppsagan inte längre var ett legitimt sätt att forma barnen 
på ändrade skolans fostransuppdrag karaktär. I och med att agan avskaffades tillskrevs barn 
fysisk och psykisk integritet. Ur det har en modern barndom växt fram, vilket innebär att 
samhället till stor del ser tillvaron ur ett barnperspektiv.  
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Teoretiska perspektiv  
 
Här vill vi först och främst poängtera att vårt ämne är av sådan karaktär att det omöjligt går 
att utgå endast från ett perspektiv. Vi kommer därför att använda oss av tre olika perspektiv i 
våra analyser; Delar av Foucaults diskursanalytiska perspektiv (Herman 2004 samt Börjesson 
2003), Broadys (2004) ”Den dolda läroplanen” och delar ur Joakim Landahls (2006) 
avhandling ”Auktoritet och ansvar”.  

Michel Foucault 
Michel Foucault (1926-1984) föddes i Frankrike och kom att bli en av vår tids stora namn 
inom den psykologiska och filosofiska världen. Det han framförallt blivit känd för är hans 
författarskap om makt om hur makt utövas när den inte är synlig. Det som ofta stod i fokus 
för Foucaults studier var att synliggöra olika sätt att styra, disciplinera och normalisera 
människor (Herman 2004). Foucault förknippas också ofta med begreppet diskurs. Diskurs 
handlar om ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Vidare kan diskurs förklaras som att 
det är vissa normer och värderingar som ses som sanningar inom ett visst område. Ofta kan 
dessa normer och värderingar vara så djupt rotade och självklara att de till slut ses som 
sanningar. Dessa mer eller mindre förgivet tagna sanningar utgör ramen för vad som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt inom ett visst område.  Foucault lyfter fram att skolan är 
en av de institutioner där olika styrnings- och maktprocesser är verksamma genom de 
diskurser där de blir normerande – det förgivet tagna. Foucault poängterar också att de 
diskurser som för tillfället är rådande inom ett visst område i samhället, mycket väl kan dyka 
upp inom ett annat område i samhället. På så sätt skapas hela tiden nya diskurser (Börjesson 
2003). 

Donald Broady 
En teori värd att utgå från är ”den dolda läroplanen”. Den innefattar den dimension av 
läraryrket som har med fostran att göra. Fram till mitten av 1900-talets var fostransuppdraget 
tydligt, och vad det innefattade och hur det uppnåddes var ingen hemlighet. I mitten av 1940-
talet kom progressivismen in i den svenska skolan. Detta innebar en helt ny syn på barn. Det 
kom att bli en betoning på individen och individens personlighetsutveckling. Fostran och 
undervisning kunde inte längre vila på patriarkal auktoritet, eftersom detta inte alls låg i linje 
med demokratibegreppet som nu betonades starkt. Parallellt med denna utveckling har också 
samhället genomgått stora förändringar. De värden och normer som var fast förbundna med 
den kristna tron har, på grund av en ökad sekularisering, luckrats upp. 
  
När vi inte längre vet vilka de fasta värdena och normerna är, blir den enskilda lärarens egna 
uppfattningar om normer och värderingar rådande. Så länge läraren inte synliggjort sina 
normer och värderingar för sig själv, och någon gång reflekterat kring dem, kommer den 
dolda läroplanen att styra. Broady (2004) påpekar att den dolda läroplanen underbyggs av en 
mängd mer eller mindre outtalade krav på eleverna. Dessa krav handlar om att eleverna ska 
kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, kunna vänta, kontrollera sig motoriskt och 
verbalt, undertrycka sina egna erfarenheter och underordna sig lärarens osynliga auktoritet. 
Vidare framgår att dessa krav är direkt förbundna med undervisningens ramar såsom tid, 
moment som ska genomgås, den fysiska miljön, storlek på grupp och gruppens 
sammansättning (Broady 2004). Detta perspektiv använder vi främst i analysen av vår första 
frågeställning.  
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Joakim Landahl 
När det gäller Landahl (2006) har vi valt att använda oss av två utgångspunkter i hans 
resonemang. För det första använder vi oss av Landahls beskrivning av fostransuppdraget, där 
fostran och omsorg är två delar av uppdraget. Fostran avser att motverka elevers normlöshet. 
På sikt leder denna fostran till att forma människor med normer och värderingar som stämmer 
överens med vad som är användbara normer och värderingar i ett framtida samhälle. Omsorg 
avser att motverka elevers lidande, och denna fostran är mer inriktad på situationen här och 
nu. För det andra har vi valt att använda oss av Landahl beskrivning av läraryrkets ”smutsiga” 
dimensioner, framförallt när vi analyserar vår fjärde frågeställning. Det ”smutsiga” handlar 
om delar som läraren kan uppfatta tillhöra eller inte tillhöra lärarprofessionen.  Lärarens 
förväntningar på och uppfattningar om vad läraryrket ska innehålla får betydelse för vad som 
uppfattas vara ”smutsigt”.  
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Val av metod 
Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra hur lärare ute i verksamheten ser på 
begreppen ordning och uppförande, och vad de har för normer och värderingar kring det. Vi 
ville fånga lärarnas egna upplevelser och vi insåg att det kan man bara göra genom att samtala 
med lärare. Av den anledningen valde vi en kvalitativ ansats med intervju som redskap för att 
erhålla empiri. Då tiden fram till sommarlovet var knapp, både för oss studenter och för lärare 
ute i verksamheten, ville vi först konstruera ett skriftligt intervjuunderlag, med öppna frågor 
som skulle främja uttömmande svar. Vi tänkte att med en skriftlig intervju kunde lärarna 
besvara frågorna när de själva ansåg sig ha tid. Vi kände oss på något sätt lite tveksamma till 
detta metodval. Dels skulle det ställa höga krav på frågeformuleringarna för att få så 
innehållsrika svar som möjligt, och dels skulle vi bara haft vår egen tolkning att lita till och 
det försämrar validiteten. Till slut såg vi nästan bara nackdelar med denna metod och 
bestämde oss därför att genomföra intervjuer, öga mot öga så att säga.  
 
Kvale (1997) framhåller att de kvalitativa forskningsintervjuernas stora fördel är att forskaren 
får inblick i informantens livsvärld, dess upplevelser och hur de förhåller sig till dessa 
upplevelser. Informanten har dessutom möjlighet att förändra sin uppfattning och sina svar 
under intervjun genom att nya aspekter och sammanhang uppstår under samtalets gång. Den 
kvalitativa forskningsintervjun ger också möjlighet för intervjuaren att under samtalets gång 
sända tillbaka tolkningar, och på så sätt kan informanten bekräfta eller dementera det som 
sagts.  

Urval 
Vi genomförde totalt tio intervjuer, fem av dem med lärare i grundskolans år ett och de 
resterande fem med lärare i grundskolans år fyra. Anledningen till att vi valde just dessa 
årskurser var att vi såg ettan som ingång i ”lågstadiet” och fyran som ingång i 
”mellanstadiet”, stadier som fortfarande existerar i en formellt stadielös skola. Vi tänkte att 
det kunde vara intressant att se om det fanns skillnader, hos lärarna i de olika stadierna, i 
avseende på synen på ordning och uppförande och normer och värderingar kring ämnet. Kön, 
ålder och utbildning var ovidkommande vid urvalet, då vi inte har vare sig genusperspektiv 
eller avser att lyfta fram skillnader i avseende på ålder och utbildning. Vi gjorde ett 
bekvämlighetsurval, på så sätt att vi valde skolor i en och samma kommun, som inte låg 
alltför långt ifrån vår egen. Detta bekvämlighetsurval var ett medvetet val liksom valet att 
fördela intervjuerna på olika upptagningsområden för att få en så stor bredd som möjligt, och 
på så sätt öka validiteten.  

Tillvägagångssätt 
Litteratursökningen till litteraturgenomgången gjorde vi främst via databaserna Libris och 
Sofia men också på Vänersborgs stadsbibliotek och via Internet. Till en början sökte vi på 
orden ordning och uppförande som ett par, utan större framgång, varför vi istället började 
använda sökord som fostran, den dolda läroplanen, beteende, normer och värderingar.  
Detta resulterade i ett flertal avhandlingar bland vilka vi valde ut två. Att vi fann flera nya 
avhandlingar tyder på att det är ett aktuellt område vi valt fokusera på. Vi fann också en 
mängd böcker som vi ansåg vara relevanta för vår studie.  
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För att komma i kontakt med lärare ute i verksamheterna började vi med att skicka ut mejl till 
rektorerna på fem skolor i en och samma kommun. I mejlen redogjorde vi för vårt syfte med 
studien. Två av rektorerna besvarade våra mejl och meddelade att de hade vidarebefordrat 
våra mejl till lärare som kunde vara aktuella för undersökningen. Resterande skolor fick vi ta 
kontakt med igen via telefon och på så sätt fick vi ihop våra tio informanter. Inför varje 
intervju fick den berörda läraren ta del av vårt missivbrev (Se bilaga 1). Några lärare uttryckte 
önskemål om att få ta del av intervjufrågorna i förväg. Vi nekade till detta och motiverade det 
med förklaringen att det skulle kunna försämra intervjuns kvalitet. Vi ville undvika det 
faktum att lärare som eventuellt kände sig osäkra skulle rådfråga en kollega, vilket skulle 
kunna leda till att vi inte skulle komma åt den informantens personliga upplevelser. Vi 
undkom inte detta problem helt och hållet då vi i flera fall var tvungna att dela upp de båda 
intervjuerna på samma skola på två olika tillfällen med ibland upp till en veckas mellanrum.  
 
Vi valde att göra en halvstrukturerad intervjuguide (Se bilaga 1) där vi formulerat åtta frågor 
som kan ses som beröringspunkter inom vilka vi ville diskutera. Vi hade också formulerat 
följdfrågor, för att kunna driva samtalet vidare om svaret på huvudfrågan blev för fattigt. Vi 
märkte att vi med tiden blev mer vana vid intervjusituationen och kunde intervjuguiden 
utantill, vilket gjorde att vi kunde kringgå ordningsföljden på frågorna och följa upp svar och 
berättelser som informanten delgav. Detta är enligt Kvale (1997) positivt eftersom samtalet 
blir mer avslappnat och naturligt.   
 
Vi valde att banda intervjuerna för att underlätta bearbetningen av materialet. Kvale (1997) 
menar att det är en fördel att använda bandspelare då intervjuaren kan koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken i intervjun. Det är också en fördel att kunna återvända till intervjun för 
att kunna urskilja ord, nyanser i talet och pauser. Ejvegård (2003) tar upp att bandspelare kan 
inverka hämmande på vissa personer, vilket kan leda till att informanten blir mer försiktig i 
sina uttalanden. Detta är dock inget vi upplevde under våra intervjuer. 

Bearbetning och analys 
Efter varje avslutad intervju skrev vi ut den ordagrant med upprepningar, understrykningar 
vid betoningar och pauser markerade med en rad punkter. En följd av att vi skrev ut 
intervjuerna ordagrant var att vi fick med dialektala skiftningar, vilket hjälpte oss att återskapa 
intervjusituationen visuellt. Vi kom ihåg uttryck och gester i samband med olika uttryck och 
det menar vi gör att vi kan tolka det som sägs på ett mer korrekt sätt. I presentationen av vårt 
resultat lägger vi in en del citat. I dessa har vi korrigerat en del ord och meningsbyggnader, 
för att få skriftspråk istället för talspråk. På så sätt blir det lättare för läsaren att både läsa och 
förstå citaten.    
 
När vi återupptog arbetet med studien efter sommaren, började vi med att läsa igenom varje 
intervju i sin helhet för att friska upp minnet. I resultat- och analysarbetet utgick vi från våra 
fyra frågeställningar och inför varje frågeställning gick vi igenom intervju för intervju för att 
se hur de resonerade kring den aktuella frågan. Därefter började vi leta mönster och 
kategoriserade svar. Dessa klippte vi ut och klistrade upp på ark för att göra det hela så 
överskådligt som möjligt. Därefter gick vi tillbaks och läste intervjuerna i sin helhet. Under 
hela arbetet med resultat och analys har vi ständigt pendlat mellan delarna och helheten 
intervjuerna, för att se vad som uttrycks och vad det kan stå för. Vi kan inte påstå att vi använt 
oss av den hermeneutiska analysmetoden, men vi vågar säga att vår analysmetod är inspirerad 
av den hermeneutiska. Parallellt med arbetet av resultatet har vi inhämtat ytterligare litteratur 
som var av värde för studien. Det viktigaste tillskottet är litteratur kring etik och moral.  
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Vi har bytt ”glasögon” flera gånger. Inledningsvis tänkte vi använda oss av Landahls (2007) 
fostrans- och omsorgsbegrepp som analysverktyg. Det kändes lite tunt, vilket gjorde att 
försökte oss på att utgå från Foucaults teorier om makt och styrning. Ju mer vi tänkte på det 
insåg vi att det inte var det vi i huvudskap var intresserade av. Vad var det då vi var 
intresserade av? Vi ville höra hur lärare resonerar kring begreppen ordning och uppförande, 
och i förlängningen ger det en bild av hur de menar att den gode medborgaren ska se ut. 
Därför hamnade vi i Deweys tankar och teorier. Under arbetets senare del har vi frångått 
ambitionen att ge en bild av den gode medborgaren, då vi inte riktigt kunde utläsa det av 
resultatet. Vi hade heller inte frågat lärarna om det i intervjuerna, och då skulle vi kunna bli 
ifrågasatta med tanke på den etiska principen informerat samtycke. I stället fokuserade vi på 
att lyfta fram lärarnas normer och värderingar kring ämnet ordning och uppförande.  
 
Under arbetets gång har vi fått insikt i vilket komplext ämne vi valt för vår studie. Denna 
komplexitet utgör grund för att vi insåg att vi inte kunde utgå från ett perspektiv, utan måste 
använda oss av flera stycken, för att kunna tolka och analysera resultatet på ett framgångsrikt 
sätt. Dewey och Foucault finns i bakgrunden som två övergripande perspektiv. Där utöver 
använder vi Broadys ”den dolda läroplanen” och Landahls fostran- och omsorgsbegrepp som 
mer specifika analysverktyg.  

Etiskt ställningstagande 
När vi hade den första kontakten med de lärare vi skulle intervjua, redogjorde vi för syftet 
med vår studie, hur lång tid intervjun kommer att ta och att vi helst bandar intervjuerna på 
kassett. Vi informerade också intervjupersonerna om att de deltar på frivillig basis, och när 
som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Dessa delar ingår i den etiska princip 
som handlar om informerat samtycke (Kvale 1997). En annat viktigt etisk princip är den om 
konfidentialitet. Vi försäkrar våra intervjupersoner om att det råder full anonymitet, vilket 
betyder att varken deras namn eller arbetsplats görs synligt i studien. Här ingår också ett löfte 
om att det inte kommer att förekomma fiktiva beskrivningar där identiteter kan röjas. Kvale 
(1997) framhåller att konfidentialitetskravet är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer. 
Vårt etiska ställningstagande framgår tydligt i det missivbrev varje intervjuperson tilldelades 
inför intervjun (Se bilaga 1). Sammantaget samstämmer detta med HSFR: s krav på etik inom 
forskning. 

Validitet 
Validitet handlar om kvalitet på en studie. För att nå hög validitet krävs att forskaren 
verkligen mäter det han eller hon avser att mäta (Ejvegård 2003). Detta gäller framförallt i 
kvantitativa studier, medan man i kvalitativa studier istället frågar sig om man undersökt det 
man avsåg att undersöka (Kvale 1997). Man kan dela upp validitet i inre respektive yttre 
validitet. I den inre validiteten ingår kommunikativ validitet. Det är en fördel att ge en tydlig 
beskrivning av datainsamling, urval och analysprocess, för att om dessa korrelerar med 
studiens syfte, ökar den inre validiteten.  
 
Syftet i vår studie var att undersöka vad lärarna lägger i begreppen ordning och uppförande 
samt vad de har för normer och värderingar kring ämnet. Genom våra frågeställningar och 
lärarnas uttalanden har vi fått kunskap om det vi avsåg att undersöka. Vi kan aldrig veta vad 
de innerst inne har för tankar kring ämnet men vi har hört hur de resonerar kring det. Vi har 
också registrerat tonfall och gester, vilket vi menar bidrar till en ökad tillförlitlighet. För att 
ytterligare öka validiteten i vår studie sände vi, om vi upplevde tveksamhet kring något i 
samtalet, tillbaks våra tolkningar av det informanten sagt, och fick på så sätt bekräftelse på 

 18



Metod 

om vår tolkning var korrekt eller felaktig. Detta kallas dialogisk validering1. Vi beskriver vårt 
urval tydligt och även datainsamlingen och analysprocessen, vilket förhoppningsvis bidrar till 
ökad inre validitet i vår studie. Vi har också försökt inta ett neutralt förhållningssätt, där vi 
strävat efter att lägga våra egna förkunskaper och värderingar åt sidan, såväl i själva 
intervjusituationen som under bearbetningen av intervjuutskrifterna.  
 
Den yttre validiteten i en kvalitativ studie handlar om generaliserbarhet, och detta är inte upp 
till studiens författare att avgöra. Författaren kan endast presentera vägen till resultatet och 
slutsatser av resultatet. Det är sedan läsarens uppgift att avgöra studiens generaliserbarhet2. 
Möjligheten för tillämpning beror på om resultatet överskrider sin egen horisont. När man 
undersöker den yttre validiteten ställer man sig frågan vad av resultatet som kan tillämpas, 
vem eller vilka kan ha användning av resultatet och i vilka kontexter resultatet kan användas.  

                                                 
1 Se www.infovoice.se Denna sida handlar om validitet inom forskning. Informationen tillhandahålls av 
institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet. 
2 Se www.infovoice.se Denna sida handlar om validitet inom forskning. Informationen tillhandahålls av 
institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet. 

 19

http://www.infovoice.se/
http://www.infovoice.se/


Resultat och analys 

Resultat och analys 

Ordning och uppförande 
Resultatet visar att samtliga lärare anser att de måste ha vissa krav på ordning och uppförande 
i klassrummet för att få det att fungera, de har dock svårigheter att sätta fingret på vad ordning 
och uppförande är. Detta kommer till uttryck bland annat genom uttalande som  
 

”Ordning … det är väl egentligen det gamla ordningsbegreppet jag tänker på, 
och uppförande … ett normalt uppförande tycker jag räcker egentligen” 
 
”Ordning … det tycker jag är att hålla ordning, komma med sitt material till 
lektionerna, hitta i sin låda … ja du vet det där vanliga” 
 
”Ett gott uppförande räcker” 
 
”Ordning … det handlar egentligen om sunt förnuft” 
 
”Ordning … det är väl att hålla reda på sina saker … det gamla 
ordningsbegreppet tänker jag väl först och främst på” 
 
”Ordning och reda … det är lite tillbaka till det gamla …” 
 

Lärarna pratar om ”det gamla ordningsbegreppet”, ”ett normalt uppförande”, ”det där 
vanliga” och ”sunt förnuft”. Vad är då detta? Handlar det ”gamla ordningsbegreppet” om 
sådana karaktärsdrag som omnämns i Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för 
rikets allmänna läroverk (Skolöverstyrelsen 1935), som vi lyfter fram i bakgrunden? Som vi 
ser det kan det mycket väl vara det lärarna menar, men de ger ibland uttryck för det i en 
annorlunda skepnad. Här följer några exempel på vår tolkning av hur det gamla ordnings- och 
uppförandebegreppet kommer till uttryck hos de intervjuade lärarna. 
 
Behärskning och koncentrationsförmåga 
 

”För mig är det att veta när saker och ting passar sig. Att veta att nu är det läge 
att vara tyst. Nu är det läge att vänta på min tur. Nu tillåts jag att prata med 
mina kompisar. Man ska veta när det är läge” 
 

Plikttrohet 
 
 ”Ett ord är väl respekt. Respekt för varandra och respekt för uppgiften” 
 
Punktlighet 
 

”Ordning och uppförande är att hålla reda på sin tid, att komma i tid till 
lektion” 

 
Hjälpsamhet 
 

”Det är viktigt att hjälpa till att plocka upp i klassrummet, även det man själv 
inte har varit med och tagit fram” 
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Motverka förakt för skolans ordning 
 

”Det var två pojkar som kom för sent från idrotten idag. Vi gjorde ingen affär 
av det för det var första gången, men händer detta igen vill jag ju säga att de får 
sitta kvar i eftermiddag” 
 
”Det var en elev som stod och svor åt sin lärare och sa håll käften, då lyfte 
läraren ut eleven” 

 
Vårdat språk 
 

”Man får en gul lapp om man svär … och det kan vara helt vanliga ord, det 
beror på hur de sägs och i vilket tonläge” 

 
Här kan vi analysera med hjälp av Foucault (Börjesson 2003). Skolan är en institution där alla 
normer och värderingar är så djupt förankrade och så naturliga att det inte har funnits 
anledning att ifrågasätta dem och det kan vara anledningen till varför det lärarna kallar ”det 
gamla ordningsbegreppet” lever kvar än idag.  
  
En sak vi uppmärksammat i sammanhanget är att ingen av lärarna lyfter fram något som har 
med lögn och oärlighet att göra. I 1940- talets skola intog ärlighet kontra oärlighet en central 
position i talet om skolans fostrande roll (Landahl 2006) En viktig egenskap var ärlighet och 
skolans uppgift var att motverka oärlighet. Innebär det faktum att ingen av lärarna i våra 
intervjuer överhuvudtaget nämnde ärlighet och oärlighet, att barn idag inte ljuger? Enligt vår 
tolkning av tillvaron tror vi inte att barn ljuger mindre idag, men vi har en ide om att 
progressivismens intåg i den svenska skolan, då pedagogiken blev mer barncentrerad, har 
bidragit till att barn inte längre behöver ljuga för att t ex undkomma aga för något normbrott, 
vilket också Qvarsebo (2006) lyfter fram.  
 
Vi kommer nu att återgå till det som lärarna ovan benämnde som ”det normala”, ”det vanliga” 
och ”ett sunt förnuft”. Det kanske inte är så konstigt att lärarna har svårt att sätta fingret på 
vad det är, för det normala och det vanliga kan idag vara så många olika saker, inget är rätt 
eller fel, allt är öppet för egna tolkningar. Ett sunt förnuft kan vara i stort sett vad som helst, 
bara man kan argumentera för det (Åhs 2004). Detta är också något Fjellström (2004) 
poängterar i förhållande till läroplanen. Han lyfter fram att läroplanen är skriven på ett så 
övergripande sätt att läraren själv tvingas göra sin egen tolkning av fostransuppdraget. 
Tolkningen blir således väldigt personlig, och vad det ”det normala”, ”det vanliga” och ”sunt 
förnuft” innebär, kan ingen annan än den enskilde läraren redogöra för. Det är också därför 
fostransuppdraget sker i inom ramen för den dolda läroplanen (Broady 2004).  
 
Att lärarna svarade ”det normala”, ”det vanliga” och ”ett sunt förnuft” kan också tolkas som 
att de inte är medvetna om vad de lägger i begreppen ordning och uppförande. De otydliga 
uttrycken blir ”bra svar” på en fråga de inte riktigt kan svara på. En annan analys vi kan göra 
är att begreppet reflektion betonas starkt i dagens skoldiskurs, och därmed även i den senaste 
lärarutbildningen. Reflektion var något som tack vare Donald Schön fick genomslag i 
skoldiskursen redan på 1980-talet, men nu har reflektion blivit ett honnörsord i 
lärarutbildningen och det fokuseras mycket på att ge studenterna verktyg för att kunna 
reflektera över situationer från många olika perspektiv.  Ingen av de lärare vi intervjuade har 
genomgått den senaste lärarutbildningen. Kan det vara en bidragande orsak till de ”luddiga” 
svaren? 
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Ordning i skolan 
Längre fram i samtalet kring ordning och uppförande ger lärarna mer konkreta uttryck för vad 
de lägger i begreppen ordning och uppförande. När det gäller ordning lyfter lärarna fram den 
fysiska ordningen. De betonar den ur två synvinklar. Dels måste det vara ordning för att man 
lätt ska kunna hitta material, och dels bidrar den fysiska ordningen till att det fungerar socialt. 
Detta uttrycker lärarna så här: 
 

”Ja, den fysiska ordningen är jätteviktig, för är det kaos i klassrummet, då 
spelar det liksom ingen roll. Jag tycker att det är jätteviktigt att det är ordning i 
klassrummet” 
 
”Det handlar om att skapa ett arbetssätt som fungerar så att vi får arbetsro. Det 
ska finnas förutsättningar för att lära. Då kan man inte ha material på olika 
ställen, det måste tillbaka till exakt samma plats” 

 
En lärare lyfter fram ordningen ur ett djupare perspektiv, läraren uttalar att ordningssinne är 
något som ingår i läraryrket. Även om man inte är en ordningsam person privat, måste man 
vara det i sitt jobb.  

 
” Lärarens ordningssinne påverkar barnen jättemycket. Jag är egentligen en 
ganska slarvig person men man får ju skärpa sig i sitt jobb. Kommer jag 
oförbered, utan material, och har glömt en massa saker, påverkar det ju barnen. 
De blir osäkra och då blir det ingen ordning heller. Ibland kan man känna att 
man för egen del blir trött på att ha samma ordning och rutiner hela tiden, men 
det är viktigt att ha det för barnens skull” 

 
Vi kan se att den fysiska ordningen har flera funktioner. Dels handlar det om att skapa 
ordning på material för att det ska vara lätt för barnen att t ex hitta, och på så sätt slippa ödsla 
tid på att gå och leta. En tydlig struktur i klassrummet och tydliga rutiner skapar trygghet för 
barnen. Det handlar om att få ett fungerande arbetssätt, såväl för den enskilde som för 
gruppen. Det kan också handla om att läraren värderar ordningssinne som en viktig egenskap 
att överföra till kommande generation, och håller ordning för att vara en god förebild 
(Normell 2002).  
 
Till sist ser vi att en annan tolkning av det fysiska ordningsbehovet kan vara sinnesbilden 
”ordning på skrivbordet – ordning inombords”. I den ”gamla” skolan var den fysiska 
ordningen väldigt tydlig. Ordningsamheten var så högt värderad att den styrdes med regler, 
tvång och straff (Qvarsebo 2006). Det ”gamla” klassrummet var avskalat, få möbler, få 
detaljer. Kanske är det så att den ”gamla” sinnesbilden lever kvar än idag, vilket är 
anledningen till att den fysiska ordningen eftersträvas? Här kan man återigen koppla till 
Foucault på så sätt att ordning kan vara en förgivet tagen företeelse i skoldiskursen. Som vi 
tidigare beskrivit har synen på barn förändrats radikalt inom skoldiskursen, och samtidigt ser 
vi att strävan efter att lära eleverna ordningsamhet i stor grad lever kvar. Ibland kanske läraren 
strävar efter ordning utan att egentligen veta varför.  

Ordning från hemmet  
De flesta lärarna påpekade att hemmet har en viktig del för hur ordningen ser ut i skolan. De 
poängterar att om barnen inte har fått med sig ordning hemifrån påverkar detta hela 
skolsituationen på ett negativt sätt.   
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”När det gäller ordning så måste de ha ordentliga föräldrar, för det gäller 
ordning med läxläsning, att mapparna kommer in i tid och att det är ordning på 
veckobrev. Den ordningen måste föräldrarna hålla, även när det gäller 
gymnastikpåsar och allt sånt där. Det är ordning och reda från hemmet” 
 
”Ordning är att eleven kommer utrustad till skolan, utsövd och med frukost i 
magen” 
 
”Ordning och uppförande … det är väl egentligen mycket sådant som man 
egentligen ska ha med sig hemifrån” 

 
”De barn är ju hjälpta som har ordning och uppförande med sig hemifrån, de 
har ju mycket hjälp av det” 
 
”Ibland kommer jag i konflikt med mig själv … för jag känner ibland att vissa 
saker borde ha varit klara redan … hemifrån”  

 
Att så många lärare påtalar att ordningen från hemmet är så viktig, tolkar vi som att lärarna 
upplever brister från hemmets sida. Hade ordningen från hemmet fungerat, menar vi att de 
inte hade gjort någon sak av det. Enkvist (2007) lyfter fram att det är föräldrarnas ansvar att 
hjälpa sina barn att vara rustade för en hel skoldag, oavsett vad den innehåller. Det två första 
citaten vittnar om att det finns brister i hemmets funktion när det gäller denna materiella eller 
praktiska ordning. Vi kan dessutom se att lärarna inte bara pratar om den materiella eller 
praktiska ordningen. När vi tolkar de tre sista citaten ser vi att lärarna uttrycker brister i det 
som Enkvist (2007) benämner primärsocialisation, det vill säga att föräldrarna brustit i sin 
fostransroll.   
 
Flera av lärarna poängterar att mycket av kommunikationen mellan hem och skola sker via 
informationslappar och kontaktböcker. Brister hemmet i denna kommunikation, det vill säga 
om föräldrar inte läser veckobrev eller kontaktböcker, blir barnet lidande. Barnet kanske inte 
har med sig fika till utflykten eller kanske inte är klädd ordentligt och får gå och frysa eller bli 
blöt. I sådana här situationer tvingas läraren ta ställning till hur han eller hon ska agera. Ska 
läraren låta eleven sitta utan fika på utflykten och frysa, för att eleven ska ”lära sig av sina 
misstag”, eller ska läraren rädda situationen genom att ha med sig lite extra fika och kläder?  
 

”Jag ger veckobrev som är avsedda till både barn och föräldrar, och jag läser 
det alltid högt för barnen innan jag skickar hem det så att de vet vad som står. 
Ändå händer det gång efter gång att det kommer barn utan både cykel och 
matsäck till utflykten. I alla tider har jag packat ner lite extra mackor och så 
där, men nu har jag slutat med det, för de lär sig aldrig om man alltid räddar 
situationen åt dem … åh det är så jobbigt att inte rädda dem, men det har blivit 
bättre, det har det faktiskt” 

 
Det handlar om att fostra. Landahl (2006) lyfter, som vi nämnde i bakgrunden, fram två delar 
i fostransuppdraget; fostran och omsorg, vilket vi kan överföra till den här situationen. 
Fostran avser att fostra det normbrytande barnet och omsorg avser att fostra det lidande 
barnet. Anser läraren att barnet bryter mot normen kan man tänka sig att läraren väljer att låta 
barnet själv uppleva hur det känns att vara utan fika och varma kläder, vilket kan leda till att 
det misstaget inte upprepas. Om läraren istället väljer att se barnet som lidande till följd av 
föräldrarnas misstag, kan man tänka sig att läraren räddar situationen genom att ta med en 
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extra smörgås eller bulle. Detta är naturligtvis ett stort dilemma för läraren. Vilken fostran är 
den rätta?  

Uppförande 
Vi kan se att det lärarna uttrycker kring uppförande har en direkt koppling till alla de krav 
som ingår i ”den dolda läroplanen” (Broady 2004). Kravet på att kunna arbeta individuellt 
kommer till uttryck genom bland annat det här uttrycket 

 
”Respekt för uppgiften kan man säga att det är… för sitter man i klassrummet 
och har vissa uppgifter, då är det ju någonting man ska göra och ta hänsyn till” 
 

Kraven på att vara uppmärksam, kunna vänta, kontrollera sig motoriskt och verbalt och att 
undertrycka sina egna erfarenheter, återspeglas i följande citat 
 

”Det är viktigt att kunna sitta stilla och lyssna utan att lägga sig i, och att man 
räcker upp handen om man vill säga något” 
 
”Ja, uppförande det är ju mer sådant här vanligt, hur man tilltalar folk” 
 
”Det handlar om att vårda språket, att inte såra någon och att inte kritisera 
varandra i onödan” 
 
”Man kan inte bara sitta och prata rätt ut” 

 
I följande citat kan vi se uttryck som vittnar om att eleverna bör följa lärarens osynliga 
auktoritet.  

 
”Uppförande är att kunna lyda. De ska veta vem det är som bestämmer, och de 
ska kunna se på vilka vägar de får och kan påverka” 
 
”Det är att visa respekt mot sina kamrater och mot alla vuxna i skolan” 
 
”Man får följa de regler man har bestämt” 
 
”Jaa… ordning och uppförande, det är ju att barnen vet att det finns … vad det 
är som gäller här inne och på hela våran skola” 
 
”Jag hade en elev som inte alls förstod att han skulle följa reglerna … han satt 
och mumlade hela tiden och tog tid från de andra barnen” 
 

Vi tolkar resultatet som att det till stor del är den dolda läroplanen som råder, särskilt med 
tanke på att lärarna, som vi kunde se ovan, hade svårt att sätta fingret på vad ordning och 
uppförande står för.   

Ordnings – och uppförandeproblem 
I resultatet av vad lärarna ansåg vara ordnings- och uppförandeproblem dominerade tre olika 
kategorier, dessa kategorier är tid-, språk- och beteenderelaterade. Vi presenterar dem i den 
ordning de står ovan.  
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Tid 
Tidsaspekten handlar om att eleverna inte ska komma för sent till lektion, att de inte ska stjäla 
tid från andra och eleverna ska heller inte lägga för mycket tid på att leta efter sina saker och 
sitt material.  
 
 ”Att ha ordning är att hålla ordning på sin tid”   
  

”Det finns elever som tar all energi, det är bråk efter varje rast.  De andra 
kanske bara får hälften av sin undervisningstid” 
 
”Det tar så otroligt mycket tid när eleverna ska springa runt och leta efter sitt 
material” 

 
Språk 
Språkaspekten handlar om att eleverna bryter mot normen om de säger fula ord som könsord 
och svordomar eller uttrycker sig på ett nedvärderande sätt gentemot såväl kamrater som 
lärare och andra vuxna.  
 

”Är det någon som säger nåt fult till mig eller till sina kamrater får man med sig 
en lapp hem”  
 
”Det var en elev som stod och svor åt sin lärare och sa håll käften, då lyfte 
läraren ut eleven” 
 
”Man måste tänka på hur man tilltalar andra människor” 
 
”Han hade svurit och burit sig åt och då fick han med sig en grön lapp hem” 
 
”Man får en röd lapp om man svär … och det kan vara helt vanliga ord, det 
beror på hur de sägs och i vilket tonläge” 

 
Beteende 
Beteendeaspekten handlar i stor utsträckning om elevers sätt att vara. Eleven bryter mot 
normen om han eller hon är barnslig, besvärlig, får utbrott, flippar ur, pratar rätt ut, eller 
springer runt utan anledning.  
 

”Det är några stycken här som är väldigt barnsliga” 
 
 ”Vi har en besvärlig elev” 
 
 ”Det finns elever som kan driva dig till vansinne” 
 
 ”Det finns elever som inte kan sitta stilla på stolen utan bara stör” 
 

”Att någon flippar ur och får ett utbrott eller slår någon annan händer, som tur 
är väldigt sällan här”  

  
Att lärarna lägger tyngdpunkten på de här tre kategorierna menar vi beror på att skolan är en 
institution där man ingår i en grupp. I en grupp kan man inte bete sig hur som helst. Om man 
kommer för sent, stör, svär eller säger andra fula ord, springer omkring och så vidare, förstör 
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man inte bara för sig själv utan för hela gruppen, och det är också något som lyfts i den dolda 
läroplanen (Broady 2004).   

Det här bygger lärarna sina normer och värderingar på 
Här följer en redogörelse för vad lärarna grundar sina normer och värderingar kring ordning 
och uppförande på.  
 

”Jag är gammaldags och jag tycker det finns normer man ska leva efter, barnen 
får anpassa sig” 
 
”Ja, det är naturligtvis det jag har i ryggsäcken, det jag har med mig, det jag 
vet är rätt och riktigt” 
 
”Man har ju mer eller mindre sunt förnuft med sig i bagaget, det har ju alla 
människor” 
 
”Jag tycker att det ligger i sunt förnuft” 
 
”Det är väl nånting som man känner själv, det som man burit med sig” 
 
”Det handlar väl otroligt mycket om både kunskapssyn och människosyn, att 
man gör sig medveten om vad man tycker är viktigt. Man ser också vad som är 
framgångsrikt och det ger ringar på vattnet” 
 
”Himla bra fråga. Jag vet ju precis vad jag ska göra men var jag har fått det 
ifrån det kan jag inte svara på” 

 
Dessa uttalanden kan vi koppla till Foucault, genom att de svar lärarna uttrycker i mångt och 
mycket handlar om något som tas för givet, normer och värden som är så naturaliserade att 
man inte kan uttala dem (Herman 2004). Dock påverkar dessa normer och värden lärarens sätt 
att styra och normalisera eleverna i skolan, vilket är en anledning till att diskussioner kring 
detta ämne är nödvändiga att lyfta.  

Målet med ordning och uppförande 
I resultatet kan vi urskilja två distinktioner gällande målet med lärarnas arbete kring ordning 
och uppförande. Det ena handlar om kortsiktiga mål där syftet är att lösa situationen här och 
nu. Det andra handlar om långssiktiga mål som syftar till att lära för livet i avseende på att 
fungera socialt. Så här uttalar sig lärarna kring de långsiktiga målen.  
 

”Jag tycker man undervisar för livet på något sätt, de ska fungera som 
människor när de kommer ut i livet och då är det ju viktigt att de får med sig det 
här sociala, så det blir ju mycket fostran. Jag tycker den sociala fostran är minst 
lika viktig, om inte viktigare, än kunskapen” 
 
”Ja, det är att få barnen att fungera socialt och även om de inte når målen ska 
de ändå veta att de duger som människor, det är kunskapen” 
 
”Det har nästan varit lite fult att prata om att det ska vara lite ordning och reda 
och hur man uppför sig. Men när man är vuxen och kommer ut i livet är det ju 
vissa som gäller och de är viktiga att kunna” 
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 ”I de här åldrarna lär vi dem det som dem måste ha nytta av sen någon gång” 
  

”De ska veta att det här kan jag, det här är jag bra på… det kan vara precis vad 
som helst, det behöver inte vara matte eller svenska, det viktiga är att de känner 
att de kan. Det handlar om att ge dem självförtroende, att uppmuntra dem och 
få dem att känna sig nöjda med det de gör. Sen vill jag att de ska kunna fungera 
i en grupp. Det är svårt att säga vad de behöver kunna om tjugo år när de 
kommer ut i arbetslivet men jag tror att de behöver kunna samarbeta och kunna 
vara med andra i en grupp” 

 
De kortsiktiga målen handlar mer om här och nu lösningar i klassrumssituationen, till 
exempel skapa arbetsro, se till att ingen gör något dumt mot kamraterna och se till att eleverna 
ägnar sig åt det läraren har sagt att de ska göra och inget annat. Det kommer till uttryck 
genom följande uttalanden: 
 

”Vi brukar ha samling i ringen och då måste jag hela tiden påminna barnen om 
att vi sitter upp när vi pratar, vi räcker upp handen om vi vill säga något och 
står jag och pratar med någon då får man vänta” 
 
”Man kan inte sitta och prata rakt ut, utan man måste lära sig att fungera så att 
alla kan komma till tals i klassrummet” 
 
”Jag anser att man aldrig kan bedriva undervisning eller förmedla något om det 
inte är ordning” 
 
”Det är som jag säger att jag kan aldrig förmedla något till barnen utan att jag 
har deras öra och då måste det vara ordning och reda eller hur” 

 
”Det är lättare att ha koll på gruppen när det är ordning. Jag vill kunna se och 
höra alla elever. Är det rörigt och högljutt uppfattar man inte vad som händer. 
Man är rädd att man inte ska upptäcka sådant som händer vid sidan om, 
mobbing till exempel” 
 
”Det är väldigt viktigt att ha klassrumsregler, jag menar det är väldigt viktigt 
att alla vet vad som gäller om vi ska få det att fungera” 

 
Här kan vi se en tydlig koppling till Landahls (2006) resonemang om fostransuppdragets två 
dimensioner; fostran och omsorg. Fostran avser främst att motverka normbrott, vilket får till 
följd att eleverna införlivar de normer och värderingar som rustar dem för livet som vuxna. 
Omsorg handlar om att motverka lidande, och i sin enklaste mening handlar det om att 
hantera vardagen i skolan för att få ett fungerande arbetsklimat och att alla ska ha det så bra 
som möjligt fysiskt, psykiskt och socialt.    
 
Det intressanta i sammanhanget är att samtliga lärare i år fyra tydligt uttrycker att de lär 
barnen för livet, för det som komma skall och då handlar det i stor utsträckning om den 
sociala kompetensen. Detta uttrycks även hos lärarna i år ett, men dock inte lika tydligt och 
inte lika samstämmigt som hos lärarna i år fyra. I ettan måste lärarna lägga stort fokus på 
barnens socialisation in i den, för dem, nya kontexten skolan, vilket kan vara en av 
anledningarna till att dessa lärare inte i lika stor utsträckning fokuserar på långsiktiga mål.  
Detta stämmer överens med Grens (2007) resonemang om att barn faktiskt inte kan de sociala 
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koderna som gäller i skolan, utan måste lära sig detta genom att befinna sig i sammanhanget 
och sakta växa in i det, vilket också några lärare påpekar  
  

”Barnen har ju inte allting färdigt från början, utan det får växa fram. Man får 
börja med några få saker som de ska försöka tänka på, som till exempel att sitta 
och lyssna utan att lägga sig i och att man ska räcka upp handen om man vill 
prata. Sedan stegrar det sig, det blir fler regler ju äldre barnen blir” 
 
”I ettan handlar det ju så mycket om att skola in barnen, få dem att lära sig hur 
saker fungerar i skolan” 

Fostran – en del av uppdraget? 
Vi har tidigare gett en beskrivning av det Landahl (2006) kallar ”smutsiga” dimensioner av 
läraryrket. Det vill säga delar som läraren kan uppfatta tillhöra eller ligga utanför uppdraget. 
Vi har i resultatet sett att alla lärare upplever att de lägger väldigt mycket tid på att fostra. I 
vår bearbetning av resultatet fann vi att en övervägande del av lärarna tydligt uttryckte att 
fostran är en naturlig del av uppdraget, att det ingår i lärarprofessionen, och det kommer till 
uttryck genom uttalanden som 
 
 ”Man fostrar jättemycket, och det måste man göra, det är en del av uppdraget” 
  

”Ibland kan man tycka att man använder mycket tid till att lösa saker som sker 
runt om kring. Men det står ju faktiskt i våra dokument att vi ska göra det, vi ska 
arbeta med socialiseringsprocessen, det har vi som en uppgift” 
 
”Man undervisar ju för livet på nåt sätt. De ska fungera socialt och som 
människor när de kommer ut i livet, och då är det viktigt att de får med sig det 
här sociala, så det blir ju mycket fostran” 

  
 ”Kunskap och fostran hänger ihop, du uppnår inte det ena utan det andra” 
 
Vi fann även några lärare som uttrycker att fostransuppdraget tar stor plats i skolan, och att 
man därför inte hinner med att göra det man borde. Det kommer till uttryck så här 
 

”Fostran har blivit vår sak, men då får man å andra sidan putta ut någonting 
annat” 

 
”Egentligen är ju huvuduppgiften att undervisa, men tiden går ju åt till så 
mycket annat … sen kan man ju diskutera vad kunskap är … man kan väl säga 
att man undervisar i värdegrund också …” 

   
Vi kan se att lärarna har olika inställningar till fostransuppdraget. De två sistnämnda citaten 
ger en viss antydan om att fostran skulle vara någon slags bisyssla, något man måste göra för 
att sedan kunna ägna sig åt det man egentligen ska göra, i det här fallet kunskapen. Vi kan 
koppla resultatet till Landahls (2006) resonemang kring lärares förväntningar på uppdraget. 
Förväntningarna på läraryrket får konsekvenser för hur man ser på uppdraget. En lärare som 
säger ”Fostran har blivit vår sak” förväntar sig att primärsocialisationen ska vara utförd 
(Enkvists 2007), och med en sådan inställning blir fostransuppdraget en form av 
”smuts”(Landahl 2006).  
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Övervägande delen av lärarna uttrycker dock att fostran är en del av uppdraget, och några 
uttrycker dessutom att de tycker det är viktigt och spännande att få delta i denna process 

 
”Uppdraget innehåller många delar. Det är ju naturligtvis att vara 
kunskapsförmedlare, men vi är ju också satta på att vara med i 
socialisationsprocessen, alltså utveckla dem till sociala människor, och det 
känner jag är både spännande och viktigt” 

 
Elever som har lärare som är trygga i sig själva och i sin yrkesidentitet, samt har ett genuint 
intresse för sin uppgift, har om man ska ansluta sig till Gren (2007), bättre förutsättningar att 
utveckla etik och moral, vilket är en viktig del av den personliga mognaden (ibid.). Den 
personliga mognaden hos läraren har enligt Normell (2002) stor betydelse för hur läraren ser 
på sitt uppdrag, och Landahl (2006) påpekar att det är genom att intressera sig för den 
”smutsiga” dimensionen, som man kan närma sig det som kännetecknar lärarprofessionen. 
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Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i vårt sökande efter empiri, då vi var 
intresserade av lärares uppfattningar och förhållningssätt kring begreppen ordning och 
uppförande. Eventuellt kunde intervjuerna kompletterats med observation för att få mer och 
djupare empiri. Vi valde dock bort detta då vi inte alls var intresserade av att jämföra om 
lärarna praktiserade det de uttryckte teoretiskt. Normer och värderingar kring ordning och 
uppförande är oftast väldigt personligt präglade, vilket gör att ämnet för många kan vara 
känsligt att prata om och stå för. Observationer kunde ur lärarnas synvinkel ha uppfattats som 
någon form av kontroll, vilket vi absolut ville undvika av etiska skäl. En annan anledning till 
att ämnet kan uppfattas som känsligt är att det faktum att det pågår en ganska het debatt kring 
brist på ordning och uppförande i skolan. Det är en stor samhällsfråga, och när det kommer 
två lärarstuderande från högskolan och vill ha reda på uppfattningar och förhållningssätt inför 
ämnet, kan lärarna uppleva detta som lite obekvämt, särskilt lärare som inte reflekterat över 
sin egen ståndpunkt.  
 
Från första början hade vi tänkt skicka ut skriftliga intervjuunderlag för att samla in empiri, 
för att det skulle vara lättare för lärarna att, så här i slutet av vårterminen, hitta tid till att delta 
i undersökningen. Vi valde bort det av den enkla anledningen att materialet med all 
sannolikhet skulle bli torftigt. Vi skulle inte ha kunnat ställa följdfrågor, för att fördjupa 
förståelsen av det som sägs. Vi skulle inte heller ha fått tillgång till gester och mimik, som 
faktiskt är en viktig del i det en människa uttrycker. Ytterligare en nackdel med skriftliga 
intervjuer är att man inte kan vara säker på att man får syn på den enskilde lärarens 
uppfattningar, och inte heller får ta del av lärarens spontana reaktioner. Vår uppfattning är att 
ett skriftligt intervjuunderlag skulle kunna inbjuda till diskussion med kollegor. Vi ville vara 
övertygade om att vi får tag på den enskilde lärarens resonemang kring vårt ämne. Av samma 
anledning valde vi att inte skicka ut vår intervjuguide (Se bilaga 2), vilket var ett önskemål 
från några lärare. Vi ansåg att det som läraren behövde veta stod i vårt missivbrev (Se bilaga 
1).  
 
I efterhand är vi väldigt glada att vi valde kvalitativa intervjuer som metod, för att det var en 
väldigt positiv upplevelse att sitta ner och resonera med lärare ute i verksamheten. I 
intervjusituationerna upplevde vi att vi hanterade vår roll väldigt bra, men i efterhand måste vi 
dock vara kritiska till att vi inte var mer uppmärksamma på att fördjupa oss i en del saker 
lärarna uttryckte. Till exempel hade vi en fråga som handlade om vad lärarna lägger i 
begreppen ordning och uppförande, och på denna svarade de att det handlar om ”sunt 
förnuft”, ”det gamla ordningsbegreppet” och det ”vanliga och normala”. I själva 
intervjusituationen kom vi oss inte för att be lärarna utveckla dessa resonemang, och i vår 
bearbetning av resultatet är detta något vi önskar att vi hade förstått värdet av då. Till vårt 
försvar måste vi säga att det hela har handlat om en process. En process där vi ständigt med 
hjälp av litteratur, diskussioner med varandra och bearbetning av materialet, fått nya insikter i 
hur vi borde ha gått tillväga. Av den anledningen sitter vi nu här med en önskan om att arbetet 
med C-uppsatsen skulle ha börjat nu.   
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Resultatdiskussion 
Inledningsvis vill vi knyta an till titeln på uppsatsen och lyfta fram att ”ordning och 
uppförande” kan ses både som mål och medel. Vi menar att ordning och uppförande är ett mål 
i sig på det sättet att det i skoldiskursen finns vissa krav på ordning och uppförande. Som 
lärarna uttryckte har de vissa krav på ordning och uppförande, men de hade svårt att precisera 
sig om vad dessa krav innehöll och vad de baserade sin ståndpunkt på. I analysen kunde vi 
dock se att kraven lärarna har på ordning och uppförande svarar upp mot de krav som ingår i 
den dolda läroplanen. Dessa krav syftar till att få klassrumssituationen att fungera här och nu, 
att varje dag ta sig i ”mål”, på så sätt blir ju även ordning och uppförande ett medel. Huruvida 
läraren använder sig av ordning och uppförande som mål eller medel har att göra med lärarens 
egen medvetenhet kring ämnet. Har läraren inte gjort sig medveten om sina normer och 
värderingar kring ordning och uppförande blir det bara ett mål i sig, och läraren arbetar 
kortsiktigt. Är läraren medveten används ordning och uppförande både som mål och medel.  
 
Resultatet visar att ordning och uppförande är en viktig del i skolan, dels för att få 
skolsituationen att fungera men också för att fostra för livet. Vi kunde också se att de normer 
och värderingar lärarna uttryckte i fråga om ordning och uppförande, handlar om något 
förgivet taget, något självklart som alla människor antas veta innebörden av. Denna slutsats 
gör vi med tanke på de uttalandena lärarna gjorde i avseende på frågan om vad de lägger i 
begreppen ordning och uppförande, och frågan om vad de grundar sina normer och 
värderingar på.  Lärarna svarade att ordning och uppförande handlar om ”sunt förnuft”, ”det 
vanliga”, ”det normala” och det ”gamla ordningsbegreppet”. Dessa uttalanden blir, som vi 
också lyfter fram i resultat och analys, godtagbara svar på frågor man kanske inte reflekterat 
så mycket kring.  
 
Vidare visade resultatet att det i allra högsta grad är ett sedan länge myntat ordnings- och 
uppförandebegrepp som fortfarande gäller. Vi gick tillbaks till 1935 års Metodiska 
anvisningar till undervisningsplan för rikets allmänna läroverk, och då liksom nu är 
plikttrohet, punktlighet, hjälpsamhet ett vårdat språk och respekt för skolans ordning, 
eftersträvansvärda dygder. Vi har reflekterat över varför det är så, med tanke på att samhälle, 
familj, skola och synen på barn förändrats så mycket sedan 1930-talet. Troligen handlar det 
om att dessa dygder är så djupt förankrade i vår kultur, att livet i vår kultur kräver att man 
innehar dessa dygder. Dessa verkar till och med vara så självklara och förgivet tagna att det i 
läroplanen tycks vara överflödigt med någon närmare beskrivning av skolans uppdrag som 
fostrare. Vi ansluter oss till Fjellströms (2004) uppfattning att värdegrundens för skolans 
idealbildande fostran i huvudsak utgörs av värde-, norm- och karaktärsprinciper, vilka på 
grund av sin allmänna formulering blott är en ansats i behov av förtydligande.  
 
Vi kan se att dessa eftersträvansvärda dygder har en koppling till kristendomen. Med tanke på 
att vår tro idag inte är så stark som den var tidigare måste man väl ändå säga att det är 
anmärkningsvärt att dessa kristendomligt grundade dygder så tydligt lever kvar. Beror det på 
att vi innerst inne behöver ha något konstant och fast att luta oss emot? Många talar om att 
skolan är en fristad för många barn, en trygg plats att komma till. Denna trygghet kanske just 
ligger i det djupt förankrade normsystem som varit rådande och fortfarande råder i skolan. 
 
Vi lyfter i resultatet fram att oärlighet kontra ärlighet inte tycks vara ett problem i skolan idag, 
då ingen av lärarna överhuvudtaget nämnde något om det. Vi påpekade att det kan ha att göra 
med att med progressivismens intåg i skolan bidragit till att barn inte längre behöver använda 
sig av lögner för att till exempel dölja ett normbrott, och på så sätt undkomma aga. Vi har 
diskuterat om det kan bero på att vi idag har ett så stort barnperspektiv jämfört med för sjuttio 
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år sedan. Idag skulle det nästan vara oacceptabelt om vuxna förutsätter att barn ljuger. Det 
som förr kallades lögn, klär vi idag i ord som god fantasi och ett kreativt sinnelag.  
 
Vi lyfter vidare fram att de normer och värderingar den enskilde läraren har är starkt 
förknippade med dennes personlighet och egenskaper. Lärare är inte en homogen grupp utan 
en skara av människor med olika bakgrund, livssituation och syn på omvärlden och 
människorna i den. Lärarens personliga mognad, yrkesidentitet och intresse för sin uppgift får 
betydelse för hur han/hon tar sig an fostransuppdraget. I läroplanen står det att skolan skall 
erbjuda en likvärdig utbildning för alla (Lpo 94/98). Vidare framkommer att utbildningen inte 
kan utformas lika för alla, men nog borde man kunna kräva att det fanns någon gemensam 
ram för hur man ska arbeta med fostransuppdraget. Visst arbetar man med värdegrunden ute 
på skolorna, men det är ju lärarna på något vis ålagda att göra. Om läraren egentligen inte har 
något större intresse i detta arbete blir det vackra ord utan dignitet. Detta menar vi leder till att 
utbildningen inte blir likvärdig för alla.  

 
” I det senaste årets vulgära skoldebatt har kunskapsförmedling ställts mot fostran. Som om man 

som lärare kunde välja det ena eller det andra. Som vore fostran något man kunde addera till 
undervisningen om man har lust” 

(Broady 2004, s. 4) 
 
De flesta lärarna betonar vikten av ordning hemifrån, för att det ska bli ordning i skolan. 
Många av lärarna uttryckte att det finns brister från hemmets sida då det gäller till exempel att 
läsa veckobrev, skicka med fika till utflykter, ta med läxan tillbaka och skicka med 
gymnastikpåse och frukt. Genom en djupare analys kunde vi mellan raderna utläsa att det inte 
enbart var den materiella ordningen lärarna anser att föräldrarna brister i. Lärarna gav också 
uttryck för brister då det gäller barnets uppförande, det som har med primärsocialisation att 
göra vilket är föräldrars ansvar (Enkvist 2007). Med tanke på att lärarna så starkt betonar att 
ordningen från hemmet är oerhört betydelsefull kan man undra om skolan inte bara ska fostra 
eleverna, utan också fostra elevernas föräldrar. Frågan är vad vi lärare har för mandat att göra 
detta? Var går gränsen för vad man påpekar till föräldrar? Vi menar att det är okej att säga till 
föräldrar att ”skärpa sig” när det gäller att skicka med barnen fika, gymnastikpåse, läxböcker, 
läsa veckobrev och så vidare. Det känns däremot inte lika okej att påtala för föräldrar att deras 
barn brister i sitt uppförande, för i djupare mening handlar det om en antydan om att föräldrar 
inte lyckats fostra sitt barn. Det blir mer av ett personangrepp mot föräldrarna, och det vill 
man ju som lärare undvika. 
 
I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att skolans norm är typiskt svensk och 
medelklassig (Giddens 2003). I vårt pluralistiska och mångkulturella samhälle är det många 
föräldrar som inte finns inom ramen för denna medelklass, och som inte har inte kunskap om 
vad skolan ställer för krav. I läroplanen kan man finna budskapet att skolan i samarbete med 
hemmet ska ge de bästa förutsättningar för att barnet ska klara sin skolgång.  Med detta 
resonemang menar vi att skolans uppgift även innefattar att fostra elevers föräldrar, 
åtminstone de föräldrar som inte svarar upp till läroplanens krav. 
 
På tal om läroplanen, vill vi nu lyfta ett resonemang om den dolda läroplanen. En fördel med 
studien är att vi lyft fram konkret vad som gömmer sig i den dolda läroplanen. Vår analys av 
resultatet visar att den dolda läroplanen till stor del gör sig gällande i de intervjuade lärarnas 
klassrum. Det visar sig dels genom att lärarnas normer och värderingar kring ordning och 
uppförande vilar på en till synes ganska oreflekterad grund, men också genom att det lärarna 
uttrycker är väsentligt kring ordning och uppförande, i stor utsträckning svarar upp mot de 
krav som ingår i den dolda läroplanen. När vi säger att lärarnas normer och värderingar vilar 
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Diskussion 
 

på en oreflekterad grund, menar vi inte att lärarna bara gör saker utan att tänka, för det är vi 
helt övertygade om att de gör hela tiden varje dag. Det vi menar är att lärarnas grundläggande 
värden och normer kring ordning och uppförande har de tillägnat sig genom livserfarenhet 
och arbetslivserfarenhet. Det har blivit något som bara finns där, något självklart och för givet 
taget. Detta är orsaken till att det blir ett oreflekterat område.  
 
Vi anser att alla skulle vinna på att göra den dolda läroplanen synlig, det vill säga förtydliga 
fostransuppdraget så att alla vet vad som gäller. Idag är det så mycket upp till varje enskild 
lärare att själv ta ställning till hur man tar sig an fostransuppdraget. Det blir på så sätt väldigt 
personligt och kan därigenom vara känsligt att stå för (Broady 2004). Ska den dolda 
läroplanen bli synlig, menar vi att det ute i verksamheterna måste föras en hetare diskussion 
kring vad ordning och uppförande bör vara och hur man ska arbeta med fostransuppdraget. Vi 
anser att varje lärare först och främst måste hitta sina egna normer och värderingar, och 
verkligen synliggöra dessa för sig själv och reflektera över varför han/hon har just dessa 
normer och värderingar. Nästa steg är att diskutera sitt ställningstagande tillsammans med 
andra lärare, och därigenom utvecklas i sitt tänkande och i sin profession. Detta leder inte bara 
till personlig utveckling utan i förlängningen också till skolutveckling.  
 
Vi lyfter i bakgrunden fram att läraren har en otroligt viktig uppgift i att vara en god förebild.   
Landahl (2006) poängterar att det är genom att närma sig läraryrkets ”smutsiga” dimensioner 
som man också närmar sig professionen. I resultatet lyfter vi fram att det finns olika 
inställningar hos lärarna till hur man ser på fostransuppdraget. Hur ska läraren kunna vara en 
god förebild om denne inte är intresserad av hela sin yrkesprofession? Barn är väldigt 
känsliga för om läraren säger ett och gör ett annat (Gren 2007), vilket är en stor anledning till 
att lärare bör göra sig medvetna om hur de ser på sitt uppdrag, och på sin egen roll i det 
uppdraget. Det är viktigt att läraren har insikt i att han/hon i egenskap av förebild påverkar 
eleverna, vare sig han/hon vill det eller inte. Alltså är det av stor betydelse att det som läraren 
medvetet eller omedvetet förmedlar stämmer överens med det han/hon säger i ord.  

Slutord 
Vår slutsats av den studie vi gjort är att det är oerhört viktigt att som lärare reflektera kring 
och göra sig medveten om vad det egentligen är för normer och värderingar man står för och 
vad man grundar det på. Det handlar om att granska mig själv som människa men också som 
professionell lärare. Läraren har ett stort ansvar i att överföra de normer och värden som är av 
betydelse från till en generation till nästa, och om man ska kunna införliva dessa normer och 
värden hos de barn man möter gäller det att man vet vad man själv står. Vi har ökat vår insikt 
i hur viktigt det är att läraren lever som han/hon lär. Att vara en god förebild är något av det 
viktigaste en lärare kan ägna sig åt, av den enkla anledningen att barn gör som vi gör och inte 
som vi säger. Vi vill avsluta med att citera Deweys (2003) pedagogiska credo, som vi anser 
sammanfatta hela vår studie.  
 
 
”Jag tror slutligen att läraren är inbegripen, icke endast i utbildning av individen, utan även i formandet av ett 

lämpligt socialt liv. Jag tror att varje lärare borde försöka inse det upphöjda i sin kallelse, att han är en 
samhällets tjänare som fått i uppgift att upprätthålla en riktig samhällsordning och säkra en riktig 

samhällsutveckling. Jag tror att läraren på detta sätt alltid är den sanne Gudens profet 
och den som förebådar det sanna Gudsriket” 

(Dewey 2003, s. 49) 
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Fortsatt forskning 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Under intervjuerna träffade vi många lärare, alla med olika personlighet och olika 
medvetenhet kring sina normer och värderingar. I bakgrunden lyfter vi fram att lärarens 
personlighet och normer och värderingar har stor betydelse för hur läraren arbetar och 
bemöter eleverna. Vi skulle tycka att det vore intressant att göra en longitudinell studie, där vi 
följer ett antal elever som har lärare med olika grad av medvetenhet kring sina normer och 
värderingar och kring sitt arbete med elevers socialisation. Vår förhoppning med en sådan 
studie är att få syn på om det finns något samband mellan lärarens egenskaper och 
förhållningssätt och elevernas sätt att senare i livet ta itu med till exempel problem eller 
konflikter.   
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Bilagor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Här kommer en del information inför intervjun. Syftet med vår studie är att ta reda på vad 
lärare i grundskolans år 1 och år 4 har för tankar kring ordning och uppförande. Vårt intresse 
för det här området har växt genom att vi följt debatten som förs i media. Vi vill få en bild av 
hur det förhåller sig ute i verksamheterna när det gäller ordning och uppförande. Vi vill därför 
göra intervjuer med lärare, då det är ni lärare som kan beskriva de faktiska förhållandena.  
 
Det råder full anonymitet. Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att synliggöras i studien. 
Inte heller kommer det att förekomma fiktiva beskrivningar där din identitet kan röjas. 
Intervjun är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta den. Under intervjun önskar vi 
att använda bandspelare eller mp3, för att underlätta när vi ska bearbeta materialet. 
Kassettband och utskrifter från intervjun kommer att behandlas och förvaras på ett sätt så att 
inga obehöriga får tillgång till materialet.  
 
Vi beräknar intervjutiden till ca 30 minuter.  
 
 
Vi tackar på förhand för din medverkan. Om du har några frågor eller av någon annan 
anledning behöver ta kontakt med oss kan du när som helst nå oss: 
 
Camilla Zetterström 0730-873624 eller camilla.zetterstrom@student.hv.se
Jessica Spandén 0735- 269833 eller jessica.spanden@student.hv.se
 
Men vänliga hälsningar 
Camilla & Jessica   
 

 
 
 
 

Vänersborg 2007-05-10 
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Intervjuguide 
 
Vi har under utbildningens VFU sett att lärare ute i verksamheten lägger mycket tid och möda 
på att upprätthålla ordningen i klassrummet. Vi upplever att det tar mycket energi av lärarna. 
Vi har med intresse följt den nu så aktuella debatten kring betyg i ordning och uppförande i 
skolan, och tycker därför att det skulle intressant med en studie inom detta område. Vi vet att 
när vi kommer ut som färdigutbildade lärare, kommer vi troligtvis att lägga mycket tid och 
energi till att upprätthålla någon form av ordning i klassrummet. Vad är då ordning i 
klassrummet? Finns det ett färdigt koncept? För vems skull strävar man efter ordningen? Är 
ordningen till för läraren eller eleverna eller för båda parter?  
 

1. Beskriv hur du tänker kring dagens mediedebatt om en skärpning när det gäller 

ordning och uppförande. 

a. betyg? 

 

2. Vad är ordning och uppförande för dig? 

a. Varför är just det ordning och uppförande för dig? 

b. Anser du att det är ett problem i skolvardagen idag? ( Varför/Varför inte?) 

c. På vilket sätt är det annorlunda idag?  

 

3. Som vi ser det har alla lärare någon form av krav på ordning och på hur eleverna skall 

uppföra sig. Berätta hur du arbetar för att främja ordningen i ditt klassrum. 

a. Varför väljer du det sättet? 

b. Vad eller vem anser du att ordningen är till för? 

c. Hur ser du på förutsättningarna på skolan? 

 

4. Beskriv hur du agerar när en elev stör den gällande ordningen?  

5. Befogenheter stöttning.  
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Bilagor 

6. Hur ser du på din roll som lärare?  

a. Vad anser du vara dina viktigaste uppgifter? 

 

7. I vilka situationer anser du att du fostrar eleverna? 

8. Lärarens egna kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se
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