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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att göra en begreppsanalys av begreppet fostran för att 
undersöka vad begreppet innebär, hur begreppet används i den senaste svenska 
läroplanen, samt undersöka vem som tillskrivs ansvaret för elevens fostran då begreppet
förekommer i grundskolans läroplan utan vägledning för tolkningen av begreppet. 

Begreppsanalysen gjordes i två delar. Den första delen gjordes genom att studera och 
sammanställa fostrans betydelse i ordböcker, -listor och lexikon, samt hur begreppet 
används för att belysa vem som tillskrivs ansvaret för elevens fostran. Resultatet av 
begreppsanalysens första del visar att det är en innehållsmässig, och inte bara 
grammatisk, skillnad mellan begreppen fostra och fostran, där fostra handlar om att 
överföra kunskaper medan fostran mer handlar om att påverka beteende. 

Begreppsanalysens andra del gjordes genom att studera hur begreppet fostran används i 
läroplanen. Resultatet visar att det i läroplanen talas om två olika sorters 
fostransarbeten. Det första handlar om specifika värden som skolan ska förmedla och 
gestalta och det andra fostransarbetet är det elevens föräldrar som har ansvar för, det 
innefattar bl.a. överföring av kunskaper och värden.

Många av de ord som används tillsammans med fostran i Lgr-11 kan betecknas med 
samlingstermen plastic words, då dessa ord är så innehållsmässigt breda att de inte har 
någon specifik betydelse och att de därav är öppna för tolkning. 

Uppsatsen ska ses som ett bidrag till den större diskussionen om vad som påverkar 
likvärdigheten i den svenska skolan och om tjänsten skattesubventionerad läxläsning har
något stöd i grundskolans läroplan.

Nyckelord: begreppsanalys, fostra, fostran, Lgr-11, läroplan, skola
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1 Inledning
Detta avsnitt redogör för uppsatsens inledning, problemformulering, syfte, 
frågeställningar samt disposition.

1.1 Likvärdighet i svensk skola
Tanken om en sammanhållen grundskola (dagens obligatoriska grundskola) kan spåras 
till 1940-talet.1 När grundskolan infördes 1962 var målet att den skulle vara 
kompensatorisk, d.v.s. att det inte skulle bero på elevens bakgrund om hen klarade sig i 
skolan eller inte, utan skolan skulle kompensera för eventuella brister som barnet kunde 
ha med sig hemifrån.2 För utbildningspolitiken har detta alltsedan varit ett av de centrala
målen.3 Ett annat nationellt mål är att skolan ska vara ”likvärdig på en hög 
kvalitetsnivå”.4

I skollagen tas huvudsakligen två olika aspekter av likvärdighet upp; (1) ”Alla ska, 
oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag.”,5 samt (2) ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”6 Det brukar även 
talas om en tredje aspekt; (3) att oberoende av vilken skolform eleven har gått ska 
utbildningen ges samma värde.7 Förenklat kommer likvärdigheten i svensk skola att 
handla om tre olika faser ”tillträdet till skolan, tillvaron i skolan, samt utträdet ur skolan,
dvs. övergången till vidare studier och arbetsliv.”8

I de slutsatser Skolverket drar av PISA¤ 2000 kan man se att det inte finns något 
deltagande land där elevernas bakgrund inte påverkar skolresultaten, dock hade 
länderna olika stor framgång lyckats kompensera för detta.9 Ett av länderna som, enligt 
rapporten, kunde kombinera likvärdighet och kvalitet var Sverige. Sverige pekades ut 
som ett land som hamnade högt på rankningslistorna och som samtidigt var duktigt på 
att kompensera för elevernas olika sociala bakgrunder.10 Sverige var också ett land som 
hade, relativt sett, små resultatskillnader mellan skolorna men 2009 års PISA-
undersökningen, visar att Sveriges placering sjunker oavsett vilken av likvärdighetens 
olika aspekter som mätes.11

1Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer. Stockholm: Fritzes, 2009, 125. E-bok.
2Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. 2. uppl.. Stockholm: SÖ-förlaget, 1966, 14f.
3Skolverket. Skolverkets lägesbedömning 2013. Stockholm: Fritzes, 2013, 35. E-bok.
4Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 125.
5SFS 2010:800. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 
Norstedts juridik, 8§.
6SFS 2010:800. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 
Norstedts juridik, 9§.
7Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 125.
8Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 126.
¤Programme for International Student Assessment
9Skolverket. Hur förbättra både kvalitet och likvärdighet?: slutsatser från PISA 2000. Stockholm: Fritzes,
2003, 27. E-bok.
10ibid, 3.
11Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid. 
Stockholm: Fritzes, 2012, förord. E-bok.

1



1.2 Problemformulering
Denna uppsats kom till genom en undran om hur en sådan tjänst som 
skattesubventionerad läxläsning passar in i det svenska skolväsendet då skolan ska vara 
likvärdig och Skolverket rapporterar att de kan urskilja en trend i betygen som kan 
spåras till om eleven har fått betald läxhjälp eller inte.12 Med hänsyn till frågans storlek 
behövdes en avgränsning.

Den första (1) avgränsningen skedde genom avsikten att göra en diskursanalys av 
begreppet likvärdighet, där det presenteras i läroplanen*. Att studera den språkliga 
makten13 visade sig bli svårt då likvärdighetsbegreppet förekom i sammanhang som 
innehöll ett flertal ord som inte var definierade, d.v.s. det var svårt att direkt förstå vad 
som menades, och i.o.m. detta blev det ointressant att göra en diskursanalys av dessa 
områden. 

Den andra (2) avgränsningen skedde genom ”upptäckten” av begreppet fostran i Lgr-11.
Fostran nämns på tre olika områden, men utan en förklaring till vad det innebär. Därav 
denna studie som försöker ta reda på begreppets tilltänkta betydelse genom att i 
ordböcker, -listor samt lexikon försöka finna vad begreppet fostran står för, samt utifrån
dessa resultat se vad som kan menas när fostran nämns i Lgr-11.

Det som gör att en begreppsanalytisk studie av begreppet fostran är aktuellt för 
uppsatsens utgångspunkt är att begreppet i Lgr-11 används på ett sådant sätt som 
indikerar på att föräldrarna har en betydande del i barnets fostran, och beroende på vad 
begreppet fostran innefattar för aktioner och handlingar kan föräldrarnas del i detta 
påverka hur likvärdig den svenska skolan kan vara, samt om detta rättfärdigar utbudet 
av skattesubventionerad läxläsning.

Den analys som senare sker av hur begreppet fostran används i Lgr-11, är inte baserad 
på en analys av de i dagens samhälle allmänt rådande tolkningarna utan använder sig av 
den betydelse begreppet tillskrivs i olika deskriptiva material. 

1.3 Syfte
Detta arbetes syfte är att genomföra en begreppsanalys av begreppet fostran, att 
undersöka hur det används i den senaste läroplanen, Lgr-11, samt att undersöka vem 
som tillskrivs ansvaret för elevens fostran.

1.4 Frågeställningar
Nedan presenteras frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån.

 Hur definieras begreppen fostra, fostran och deras synonymer i ordböcker, 
-listor och lexikon?

 Är det någon innehållsmässig skillnad mellan begreppen fostra och fostran?

 Hur påverkar begreppet fostran vem som tillskrivs ansvaret för elevens 
skolgång?

12Maria Jelmini Sundén. och Katia Ostrowska. Boom för läxhjälp oroar Skolverket. Svenska dagbladet. 
2013-08-27.
*Hädanefter kallad Lgr-11.
13James Paul Gee. An introduction to discourse analysis: theory and method. 3rd ed. New York: 
Routledge, 2011.
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1.5 Disposition
Uppsatsens empiriska grund består av två delar; (1) Den första är att göra en 
begreppsanalys av begreppet fostran i olika ordböcker, -listor samt lexikon och (2) den 
andra är att analysera hur begreppet fostran påverkar vilket ansvar skolan och vilket 
ansvar föräldrarna har i elevens fostran samt vad denna fostran innebär. 

Avsnitt 1 presenterar uppsatsens inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar 
och disposition.

Avsnitt 2 behandlar uppsatsens bakgrund.

Avsnitt 3 redovisar den tidigare forskningen.

Avsnitt 4 redogör för de metodologiska grunder som uppsatsen är gjord på.

Avsnitt 5 presenterar resultatet av begreppsanalysen av ordböcker, -listor och lexikon, 
begreppsanalysens första del.

Avsnitt 6 analyserar de områden i läroplanen där begreppet fostran förekommer, 
begreppsanalysens andra del.

Avsnitt 7 presenterar uppsatsens avslutande diskussion.
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2 Bakgrund
Detta avsnitt redogör för uppsatsens bakgrund för att beskriva det större perspektivet av 
vad dels minskad likvärdighet kan leda till och dels vad som kan påverka skolans 
likvärdighet.

2.1 Sjunkande elevresultat
Vid jämförelser av de resultat som svenska elever har haft i internationella 
kunskapsmätningar (t.ex. PISA och TIMSS*), kunde man vid 1990-talets början se att 
de svenska eleverna hade goda kunskaper i de ämnen som jämfördes.14 Sedan mitten av 
samma årtionde kan man se en nedgång av Sveriges placering på dessa rankningslistor. 
De största skillnaderna urskiljes inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik 
men det syns även en skillnad i resultaten för läsförståelse.15 Detta är en trend som kan 
följas in på 2000-talet.16

Samtidigt är det inte bara internationellt som resultaten skiljer sig över tid, även på den 
nationella nivån sker en ökad spridning av elevernas skolresultat. Dessa skillnader har 
kunnat mätas mellan elever, mellan klasser i samma skola, mellan kommuner och 
mellan skolor. Skillnaderna mellan kommunerna är dock fortfarande, generellt sett, låg, 
men skillnaderna har ökat. Störst är skillnaderna mellan skolor, där det sedan slutet av 
1990-talet har skett en fördubbling av resultatskillnaderna.17 Skillnaderna är som störst 
mellan skolorna i storstäderna och en ökning kan skönjas i de större städerna och i 
förorterna, medan det på glesbygden och i de mindre kommunerna inte har skett någon 
större förändring. I internationella jämförelser har de svenska skolorna under tidigare år 
inte skiljt sig särskilt mycket mellan varandra gällande elevernas resultat, men riskerar 
nu att hamna i samma situation som andra länder är i.18 Dock kan man i dessa 
internationella mätningar se att det är vissa områden där resultaten är desamma som vid 
den förra mätningen eller att de t.o.m. har förbättrats på andra områden, men faktum 
kvarstår att resultatskillnaderna mellan skolor, under en dryga 20 års period, har 
fördubblats.19

2.1.1 Skolsegregationen
I början av 1990-talet genomfördes, bland många andra, reformen om det fria 
skolvalet.20 Under dessa ca 20 år har de genomsnittliga skillnaderna gällande resultaten 
mellan skolorna fördubblats.21 Konsekvensen av detta blir således att det får en allt 
större betydelse för elevernas resultat vilken skola de går på,22 det har även inneburit att 

*Trends in International Mathematics and Science Study
14Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, förord.
15Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 8.
16Skolverket. Skolverkets lägesbedömning 2013, 9.; Elisabet Rudhe. Pisachocken fick Norge på spåret. 
Lärarnas tidning nr 10-11 (2013): 26-28.; Emma Leijnse. Godkänt?: en reportagebok om den svenska 
skolan. Stockholm: Natur & kultur, 2012, 7.; Maciej Zaremba. Hem till skolan: [Dagens nyheters 
uppmärksammade artikelserie]. Stockholm: Natur & kultur, 2011, 17.; Ossi Carp. Sverige sämst i 
klassen. Dagens Nyheter. 2013-12-03.
17Skolverket. Skolverkets lägesbedömning 2013, 34.
18ibid.
19ibid, 30.
20Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 57.
21Skolverket. Skolverkets lägesbedömning 2013, 30.
22Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 7f.
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skolsegregationen har blivit mer utbredd. Om eleven går i en skola där majoriteten av 
eleverna har föräldrar med högskoleexamen eller högre, påverkar det idag eleven mer 
än för 15 år sedan.23 En annan faktor som påverkar elevens resultat är om andelen elever
som är födda utomlands är lägre på skolan, detta oavsett om eleven själv ingår i någon 
av de två föregående nämnda kategorierna.24 

2.1.2 Föräldrars påverkan
Under de senaste decennierna har kunskapsnivån i samhället, generellt sett, höjts, bl.a. 
genom att många läser vidare efter den obligatoriska grundskolan och många som nu 
börjar bli föräldrar har mer än avgångsbetyg från gymnasiet. Denna generella 
kunskapshöjning har dock inte nämnvärt påverkat de statistiska samband som urskiljes 
mellan elevers prestationer i skolan och den utbildning deras föräldrar har, snarare syns 
ett starkare samband på skolnivå än individnivå, vilket Skolverket tror sig bero på att 
den negativa skol- och bostadssegregationen har ökat, d.v.s. att i statistiken över elevers 
resultat syns inte deras föräldrars generella kunskapsökning.25 

Tas ovanstående resonemang ett steg längre, kan man se att den enskilda elevens 
socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för hur eleven klarar sig i skolan, och det 
verkar som om att den socioekonomiska bakgrundens betydelse har ökat under de 
senaste åren.26 Studier visar att det inte är hur mycket föräldrarna tjänar som spelar 
störst roll utan att det finns ett starkare samband mellan vilken utbildning(-snivå) 
föräldrarna har och elevens resultat än mellan resultat och ekonomiska resurser27 (dock 
finns en korrelation mellan vad som påverkar mest och om forskarens fokus har varit 
den ekonomiska inkomsten eller utbildningsnivån28). Även analyser av Skolverkets egna
utvärderingar, samt internationella undersökningar, visar att betygen skiljer sig markant 
åt när man fokuserar på olika elevgrupper. Störst skillnad kan man urskilja mellan de 
elever som kommer från hem med hög- eller lågutbildade föräldrar,29 dessa skillnader 
förtydligas i Skolverkets lägesbedömning där de skriver att man kan se en trend som 
visar att ”Barn till lågutbildade föräldrar lyckas sämre än barn till högutbildade.”.30 

23ibid, 8.
24ibid, 7.
25Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 15.
26Skolverket. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 6.
27Skolverket, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 56.; Lurdes Martins. och Paula Veiga. Do inequalities in parent´s education play an important 
role in PISA student´s mathematics achievment test score disparities?. Economics of Education Review nr
6 (2010): 1016-1033.
28Skolverket. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer, 56.
29ibid, 16.
30Skolverket. Skolverkets lägesbedömning 2013, 31.
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3 Tidigare forskning
Detta avsnitt redogör för den tidigare forskningen som har gjorts om fostran och 
begreppsanalys och om fostran och läroplan.

3.1 Översättnings- och kriterium svårigheter
Meningen med avsnitt 3, var att se om forskningen hade hanterat begreppet fostran utan 
att tillskriva det ett objekt, d.v.s. fostran av olika slag, t.ex. kulturell eller moralisk 
fostran. Detta kriterium gör det svårt att hitta internationell forskning, med engelska 
som sökspråk, då det engelska språket tillsynes inte har ett begrepp som direkt 
korresponderar med det svenska begreppet fostran. Efter att på egen hand, utan 
framgång, ha försökt hitta en engelsk motsvarighet, vände jag mig till en som har 
engelska som modersmål samt min handledare för att se om de hade några förslag på ett
motsvarande ord. Australiensaren sa att han inte visste, utan att i engelskan pratade man 
mer om development där det ofta läggs till pre- eller suffix, t.ex. moral, ethics eller 
social development och att dessa ofta används gällande yngre barn. Suffixet kan även ha
att göra med färdigheter (skills) och kunskaper och inte bara beteende. Min handledare 
föreslog att jag framförallt skulle använda mig av ordet nurturing för att försöka hitta 
internationell forskning. 

Med sökparametrarna development eller nurturing samt elementary school i 
EBSCOhost, var det påtagligt många träffar med titlar som liknande följande två; 
Identifying and Nurturing Future Innovators in Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics: A Review of Findings from the Study of Mathematically Precocious 
Youth,31 och Spelling and Reading Development: The Effect of Teaching Children 
Multiple Levels of Representation in Their Orthography.32 Dessa tillskriver begreppet 
fostran ett objekt och var därför inte tillfredsställande som sökord, varvid jag valde att 
göra en bredare sökning med orden education och concept/conceptual analysis. Av de 
272 artiklarna som undersöktes,* var det en artikel som till viss del korrelerade med mitt
arbete, d.v.s. den behandlade en begreppsanalys och ett ämne som faller under det 
svenska begreppet fostran. Artikeln hittades med sökorden education AND ”conceptual
analysis”, med rutorna peer reviewed och full text ikryssade och den redovisas i avsnitt 
3.3. 

Kriteriet att forskningen skulle behandla fostran utan objekt gjorde det även svårt att 
hitta nationell forskning, då även den allt som oftast studerar fostran med ett objekt. 
Forskningen kan då t.ex. handla om att studera hur skolans fostransuppdrag har skiljt sig
åt under två perioder då Sveriges demokrati ansågs vara i kris33 eller vad för slags 

31Camilla Benbow. Identifying and Nurturing Future Innovators in Science, Technology, Engineering, 
and Mathematics: A Review of Findings from the Study of Mathematically Precocious Youth. Peabody 
Journal Of Education nr 1 (2012): 16-25.
32Victoria Devonshire. och Paul Morris. och Michael Fluck. Spelling and Reading Development: The 
Effect of Teaching Children Multiple Levels of Representation in Their Orthography. Learning And 
Instruction nr 25 (2013): 85-94.
*Sökningarna gjordes hos EBSCOhost, med rutorna peer reviewed och full text ikryssade. De sökord som 
användes var: education AND concept analysis (4625 träffar), education AND ”concept analysis” (6 
träffar), education AND conceptual analysis (1367 träffar) och education AND ”conceptual analysis” (66
träffar). Vid de sökningar som gav mer än 100 träffar var det de 100 första artiklarna som undersöktes. 
33Maria Olsson. Vilka medborgare skulle skolan fostra då? Och nu? - Från medborgarfostran för politisk 
förändring till medborgarfostran för ekonomisk anpassning?. I Skolans moraliska och demokratiska 
praktik: värdepedagogiska texter, Gunnel Colnerud (red.), 121-141. Linköping: Institutionen för 
beteendevetenskap, 2004.
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inställning skolan förväntas fostra barnen till.34 Det kan även handla om hur tiden i 
skolan används för att försöka fostra eleverna till att ta ansvar för sin tid,35 fredsfostran 
via historieundervisningen,36 hur betygen i ordning och uppförande skulle hjälpa till att 
fostra eleverna37 eller hur tävlingsfostran har tagit sig uttryck i skolans idrottslektioner.38

En annan vinkling på forskningen angående fostran kan vara att studera kulturell 
fostran, vilket Lotta Brantefors har gjort i sin avhandling. Brantefors studerade hur 
texter som rör skolan, t.ex. läroplaner, talar om kända och främmande kulturer, och såg 
att lärare omedvetet skapar en ”vi och dem” kultur mellan det som är känt och okänt. 
Hon såg även att Lpo-94 på det sättet kunde ses vara ”andrafierande”, utan att för den 
sakens skull vara rasistisk.39 

Det gemensamma för den ovanstående presenterade nationella forskningen, är att de 
anser att fostran handlar om att påverka beteende.

Vid den sista sökningen efter nationell forskning 2013-10-21, framkom inga träffar med
sökorden fostra OCH läroplan vid DiVA- avancerad sökning, forskarpublikationer. En 
ny sökning med sökparametrarna fostran OCH läroplan resulterade i samma resultat 
som föregående. Vid samma tillfälle som ovan gjordes även den sista sökningen för 
orden begreppsanalys OCH fostra samt begreppsanalys OCH fostran, utan träff på 
någon av sökningarna.

3.2 Nationell forskning
Nedan följer en sammanfattning av den nationella forskningen som behandlar begreppet
fostran utan att tillskriva det ett märkbart objekt. De två första är av begreppsanalytisk 
natur medan den tredje är en analys av tidigare internationell forskning angående 
fostran.

3.2.1 Anna Larsson- Fostrans lexikala utveckling
Anna Larsson40 har gjort en studie av hur begreppet fostran har framställts i nationella 
uppslagsverk från förra decenniet. I de encyklopedier som publicerades i Sverige från 
mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet har begreppet fostran varit frånvarande men 
begreppet uppfostran har då varit dess motsvarighet, dock ersattes begreppet vid mitten 

34Åsa Bartholdsson. På jakt efter rätt inställning. I Skolkulturer, Anders Persson (red.), 121-144. Lund: 
Studentlitteratur, 2003.
35SOU 2005:102. Astrid Ahl. och Håkan Andersson. och Jörgen From. och Carina Holmgren. och Ulla 
Johansson. Tid som frihet – tid som tvång - Fostran, bedömning och elevers behov i den mål- och 
resultatstyrda svenska grundskolan. I Utan timplan: forskning och utvärdering : en antologi från 
Timplanedelegationen, Timplanedelegationen, 173-196. Stockholm: Fritzes. E-bok.
36Daniel Lindmark. Fredsfostran, fredsundervisning och historieboksrevision: Exempel på pedagogiskt 
fredsarbete i Sverige och Norden 1886-1939. I Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, 
Anna Larsson (red.), 29-59. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria, 2010.
37Anna Larsson. och Maria Wester. Betygen i ordning och uppförande, disciplin och skolans fostran 
1935-1970. I Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Anna Larsson (red.), 127-147. 
Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria, 2010.
38Jonny Hjelm, Jonny. Skolidrottens tävlingsfostran 1930-1980. I Fostran i skola och utbildning: 
historiska perspektiv, Anna Larsson (red.), 148-176. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria, 
2010.
39Lotta Brantefors. Kulturell fostran: en didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola
och utbildning. Acta Universitatis Upsaliensis, Diss., Uppsala: Uppsala universitet, 2011. E-bok.
40Anna Larsson. Fostran i skola och utbildning: Inledning. I Fostran i skola och utbildning: historiska 
perspektiv, Anna Larsson (red.), 9-22. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria, 2010.
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av 1990-talet av begreppet socialisation som tog dess plats. Det är först under slutet av 
1990-talet som fostran har gått att finna.41 

I slutet av 1800-talet och fram till slutet av 1920-talet, var det en skillnad mellan den 
uppfostran som riktade sig till själen och den som riktade sig till det intellektuella. 
Skillnaden bestod i att det var skolan som hade det största ansvaret för den intellektuella
uppfostran och mindre ansvar för det själsliga, men skolan hade ändock en svagare 
uppfostrande funktion än hemmet.42 Runt förra sekelskiftet var det en kroppslig och 
själslig uppfostran som dominerade43 medan uppfostran från 1920-talet till slutet av -30-
talet var indelad i fyra olika kategorier, ”fysisk, intellektuell, estetisk respektive 
moralisk uppfostran”44 som skulle vara karaktärsbyggande. Från andra världskrigets 
slut, fram till mitten av 1950-talet var det kunskaper, färdigheter, karaktärsegenskaper 
som uppfostran handlade om, samt att överföra värderingar och en specifik 
kulturtradition. Efter det blev uppfostran en fråga om att anpassa barnet till det rådande 
samhället så att hen skulle passa in, och det är då som termen socialisation börjar 
framträda.45

Larsson visar att det är under mellankrigstiden som skolan börjar få sin moraliskt 
fostrande stämpel, utöver skolans intellektuella fostransuppdrag. Först när samhället 
börjar anse att barnets uppfostran är en angelägenhet som får konsekvenser för övriga i 
samhället, börjar det bli en uttalad fördelning där offentligheten har något att säga till 
om. Att eleverna ska anpassas in i den rådande kulturen blir tydligare ju närmare 
modern tid vi kommer och i.o.m. att värdegrunden presenteras i läroplanen, aktualiseras 
skolans roll som fostrare, d.v.s. skolan ska fostra eleverna efter läroplanens 
värdegrundsmål.46

3.2.2 Joakim Landahl- Fostrans historiska utveckling
I sin avhandling47 gör Joakim Landahl en skillnad mellan fostran och omsorg, där 
fostran ”handlar om att motverka elevernas normlöshet”48 och omsorg är ”att motverka 
elevers lidande”.49 Dessa två begrepp är, enligt Landahl, de två delarna som en lärares 
sociala arbete gentemot eleven består av.50

Landahls studie studerar hur lärares sociala arbete har ändrats genom 1900-talets 
historia, vilka skiftningar man kan se. Genom analyser av texter som handlar om skolan 
(t.ex. lärarhandledningar, styrdokument, pedagogiska tidskrifter m.m.) och 
lärarmemoarer med komplement av intervjuer med yrkesaktiva lärare, kom Landahl 
fram till att fostran har gått från att vara ett resultat som ska synas i mötet mellan elev 
och lärare (t.ex. att eleven fostras till att visa respekt för läraren) till ett resultat som ska 
synas elever emellan. Målet med fostran var, historiskt sett, att eleven skulle vara god 

41ibid.
42ibid, 10; 11-13.
43ibid, 10.
44ibid, 12.
45ibid, 13.
46Larsson. Fostran i skola och utbildning: Inledning.
47Joakim Landahl. Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning. 
Arbetslivsinstitutet. Diss., Stockholms universitet, 2006. 
48Landahl. Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning, 8.
49Landahl. Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning, 8.
50ibid.
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på jorden för att kunna få ett bra liv i himmelen, samt inträde dit, medan fostran idag 
mer har nutiden som mål, d.v.s. en god fostran ska synas nu, och inte när man är död.51 

Omsorg handlade från början om att ta hand om elevens fysiska kropp (genom att t.ex. 
försöka förhindra sjukdomar som tbc) genom att bygga hygieniska lokaler, medan 
omsorg idag mer handlar om att se till elevens mentala hälsa. Denna skiftning har bl.a. 
skett genom att skolan och hemmet idag inte är lika separerade som innan, och att 
skolan idag vet mycket mer om vad som händer i elevens liv. Skiftningen beror även på 
att den psykologiska verksamheten idag har blivit en större och mer utvecklad del av 
samhället. Detta har resulterat i att skolan har fått börja hantera saker i barnens liv som 
tidigare var förbehållet hemmet och familjen, t.ex. dödsfall, missbruk eller ohälsa i 
familjen.52 

Historiskt sett har fostran och omsorg varit två skilda sfärer, först dominerade fostran, 
för att sedan med Lgr-69 ersättas med omsorg. Idag ligger de ganska tätt ihop, d.v.s. det 
är svårare att idag se vart den ena börjar och den andre slutar än vad det var för 50 år 
sedan.53

3.2.3 Anders Törnvall- Fostran i internationell forskning
Med fokus på Lgr-80 gjorde Anders Törnvall 198554 en studie angående hur lärare 
uppfattade och hanterade läroplanens uppdrag till lärarna, att skolan skulle vara en 
fostrande arena. Resultaten visade att det bland lärarna rådde en oklarhet gällande 
uppdraget, framförallt gällande ”/.../ till vad läraren egentligen skall fostra och från vad 
han skall fostra”.55 En anledning till förvirringen var att det inte hade gjorts en analys av
Lgr-80, en annan anledning var att lärarna själva inte hade reflekterat över vad hen hade
för mål med elevernas fostran.56 

Studien från 1985 blev grunden till studien som genomfördes 1988, där Törnvall 
analyserade forskning från, mestadels, USA. Med begreppet moral education som 
motsvarighet till det svenska begreppet fostran, visade Törnvall att den internationella 
forskningen handlade om vad man som lärare kan göra för att förtydliga sin egen 
fostranssyn och målet med fostran, om skolan ej har en sådan plan. Forskningen handlar
om olika strategier och teorier som ligger till grund för hur man kan bygga en grundsyn,
och hur konsekvenserna av dessa strategier och teorier påverkar fostranssynen. 
Resultaten av forskningen sattes sedan in i ett svenskt sammanhang.57 Törnvalls resultat 
visar att lärarens grund- och helhetssynen är viktigt i fostransarbetet, för om det saknas 
tydliga mål från styrande dokument kan helhetssynen hjälpa att skapa meningen i 
arbetet man gör. Lärarens personliga filosofiska uppfattning angående etik och moral 
spelar en stor roll i hur hens fostransarbete ter sig.58

51ibid, Del II.
52ibid, Del III.
53ibid, slutdiskussion.
54Törnvall, Anders. Läraren och fostran. Linköping: Universitet i Linköping, 1985. Citerad i Törnvall, 
Anders. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan. 
Rapport/Skapande vetande: 1988:10. Linköping: Lärarutbildningen, 1988, 5.
55Törnvall, Anders. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan. 
Rapport/Skapande vetande: 1988:10. Linköping: Lärarutbildningen, 1988, 5.
56Törnvall, Anders. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan, 5.
57ibid, kap 1.
58Törnvall, Anders. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan.
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Törnvall uppmärksammade vissa problem med fostransarbetet i den svenska skolan. Ett 
problem vara att skolan, medvetet eller omedvetet, inte ska indoktrinera, utan förhålla 
sig neutral, men att när fostran handlar om att förmedla värderingar och normer går det 
inte att hålla en neutral attityd. Ett annat problem var undran om när pedagogens ansvar 
övergår till föräldrarnas ansvar.59

1988 såg fostransarbetet ut att vara allt för organisations- och metodcentrerat, men att 
man med systematik kunde leda den till mer struktur och ge den djupare mening. 
Slutsatsen var att skolans viktigaste fostransuppgift var ”att maximera det goda i sitt och
andras liv.”.60

3.3 Internationell forskning
Nedan följer sammanfattningen av den internationella artikeln.

3.3.1 Graham P. McDonough- Vikten av dissent i moralutbildningen
Graham P. McDonough studerar i sin studie vikten av dissent (sv. meningsskiljaktighet 
eller oenighet61) i moralundervisningen (moral education). Moralundervisningen har 
som mål att minska spänningen mellan ”loyalty and sedition”62 (min kursivering) 
(lojalitet och uppvigling63). Till moralundervisningen hänvisar McDonough vissa sub-
grupper, t.ex. demokrati och minoritetsgruppers rättigheter.64

Genom att göra en begreppsanalys av begreppet dissent får McDonough fram att 
begreppet består av sju olika kriterier (bl.a. etik och övertygelse). McDonough menar att
genom användning av begreppet i undervisningen får pedagogen på ett smidigt sätt in 
demokrati i undervisningen och eleverna lär sig även att bli kritiska 
samhällsmedborgare på ett konstruktivt sätt, och att inte ifrågasätta ”bara för att”. Att 
använda och lära eleverna vad dissent betyder, d.v.s. innebär, gör att de på ett bättre sätt 
blir utrustade att delta i det demokratiska samhället utan att upplevas som kritiska 
uppviglare utan agenda, och det utan att påverka sociala relationer. Det mål som hoppas 
uppnås är loyal disagreement (lojal oenighet), d.v.s. medborgarna är lojala mot de som 
styr (en organisation, firma, politiker m.m.) och deras bestämmelser men de godtar inte 
allt som sägs, presenteras eller är, utan vill förbättra, föra en dialog och utveckla det 
som sker.65

59ibid, 78ff.
60Törnvall. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan, 91.
61Dissent. Nationalencyklopedin.
62Graham P McDonough. Why Dissent Is a Vital Concept in Moral Education. Journal Of Moral 
Education nr 4 (2010): 421-436, 421.
63Sedition. Nationalencyklopedin.
64McDonough. Why Dissent Is a Vital Concept in Moral Education, 421.
65McDonough. Why Dissent Is a Vital Concept in Moral Education.
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4 Metod
Detta avsnitt redogör för vad som definierar ett begrepp, vad begreppsanalys innebär, 
hur uppsatsens materialinsamling gick till samt uppsatsens etiska grund.

4.1 Begrepp
Dagligen använder vi begrepp som om dessa vore entydiga, men oavsett om det är 
vardagliga begrepp eller om de är av mer politisk natur, t.ex. samhälle och demokrati, 
innebär dessa ord olika saker för olika människor.66 Dessa begrepp består inte bara av de
innebörder som deras talare ger dem, utan inbyggda i dem är även den historiska 
betydelsen som har gjort begreppet till vad det är idag, men även vad det historiskt sett 
inte har inneburit. För att kunna göra ett begrepp rättvisa (och få en ordentlig förståelse 
för vad det innebär) bör talaren tänka på att ta ovanstående i beaktande när man 
behandlar ett begrepp.67 Däri ligger faran med att använda ett begrepp på ett 
ogenomtänkt sätt då talare allt som oftast riskerar att tala förbi varandra.68 

4.1.1 Förförståelse
Tillsammans med våra sinnen hjälper förförståelsen oss att förstå, eller snarare tolka, 
den information vi tar in via sinnena. Upplever vi något som vi inte känner igen tar vår 
förförståelse vid och försöker tolka situationen åt oss baserat på det vi redan vet. Den 
nya informationen blandas sedan med den ”gamla” förförståelsen för att bli den nya 
förförståelsen som nästa upplevelse kommer att tolkas mot.69 Förförståelsen är något 
som vi inte kan komma ifrån, den är alltid med oss som en omedveten eller medveten 
tanke om vad vi kommer att uppleva i det vi gör,70 och hjälper oss att skapa mening i det
vi konsumerar.71

”It will never be possible simply to study what any writer has said (especially in an alien
culture) without bringing to bear our own expectations and pre-judgements about what

they must be saying.”72

Ovanstående citat visar vikten av att uttalat beskriva vad man menar, för även om 
parterna inte är överens vet de i alla fall på vilka grunder t.ex. ett antagande eller beslut 
är taget.

4.2 Begreppsanalys
Begreppsanalysen härstammar från den filosofiska vetenskapsgrenen, och sedan början 
av 1900-talet är det den analytiska filosofin som först och främst använder 

66Jussi Kurunmäki. Begreppshistoria. I Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), 177-218, 3 [utök.] uppl.. Lund: 
Studentlitteratur, 2012, 177.
67ibid, 178f.
68Marcus Persson. och Katarina Sjöberg (red.). Om begrepp och förståelse: att problematisera det enkla 
och förenkla det svåra. Department of Sociology. Lund: Lund University, 2004, 4.
69Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare. 2. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber, 2007, kap 9.
70Kurunmäki. Begreppshistoria, 210.
71Poul Lübcke. och Arne Grøn. och Jan Bengtsson. och Dag Prawitz (red.). Filosofilexikonet: [en 
uppslagsbok] : [filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö]. Stockholm: Forum, 1988, 178f.
72Quentin Skinner. Visions of Politics. Volume I: Regarding Method. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002. Citerad i Kurunmäki, Jussi. Begreppshistoria. I Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Göran Bergström och Kristina Boréus (red.), 177-218, 3 
[utök.] uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2012; 210.
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begreppsanalysen.73 Även om det finns många sätt att göra en begreppsanalys på (alla 
med egna tilltänkta metoder)74 handlar det i mångt och mycket om att försöka tydliggöra
tankar och idéer som finns i samhället. Detta görs genom att analysera och se vad som 
sammanfaller med begreppen man använder, m.a.o. man försöker att redogöra för 
betydelsen av olika begrepp (meningen med begreppet om man så vill).75 Dock försöker
man inte ta reda på Meningen (den enda) utan det handlar mer om att ta reda på 
meningarna med ett begrepp, då samma begrepp kan användas på olika sätt, d.v.s. man 
försöker ta reda på hur olika begrepp används och vad som då menas med dem.76 Att 
försöka ta reda på begreppets olika betydelser ska, förhoppningsvis, hjälpa användaren 
att inte oreflekterat acceptera andras användande av begrepp ute i samhället.77

Med beaktade av ovanstående framkommer det att en begreppsanalys inte är enkel att 
genomföra och kan i mångt och mycket misslyckas (misslyckas i den meningen att inte 
kunna fullfölja studiens syfte). Risken för misslyckade ska dock inte vara något 
argument mot begreppsanalys, för även om det önskade resultatet fås fram, har man 
antagligen hjälpt till att göra begreppet lite tydligare. Att det är svårt att tydligt förklara 
vad en begreppsanalys är, är inte heller ett motargument då det inte är begreppsanalysen
i sig som är problemet utan problemet ligger i språket som ska förklara.78

4.3 Min metod
Wilson säger att när man försöker finna begreppets meningar, är det meningslöst att gå 
till ett lexikon och slå upp det då meningarna mer eller mindre bara går att fås genom 
analys av användandet.79 Dock är denna tankegång inte kompatibel med mitt syfte då 
det för denna uppsats är just det lexikala som är av intresse, för att få en idé om 
vad den tilltänkta meningen med begreppet är tänkt att vara.

Under förarbetet till denna uppsats lästes kompletterande texter till Lgr-11 för att se om 
det däri kunde finnas förklaringar till vad begreppet är tänkt att innebära. Begreppet 
fostran förekom i ett fåtal skrifter80 men utan att ge en tillfredsställande anvisning till 
förklaring eller mening av begreppet. Hade tiden för arbetet varit längre hade en, i 
Wilsons mening, ”ordentlig” begreppsanalys kunnat göras genom att analysera hur 
begreppet används i samhället.

De två ovanstående styckena är anledningen till varför begreppsanalysens första del är 
gjord på ett flertal ordböcker, ordlistor och lexikon och detta för att försöka hitta en 
gemensam referensram för vad begreppet förväntas förmedla (detta kan dock skilja sig 
från det faktiska användandet).

73Lübcke. och Grøn. och Bengtsson. och Prawitz (red.). Filosofilexikonet: [en uppslagsbok]: [filosofer 
och filosofiska begrepp från A till Ö], 20.
74Johansson, Ingvar. och Malmgren, Helge. Marxism och begreppsanalys: fem debattinlägg. Göteborg: 
Inst. för filosofi, Univ., 1979, 19ff.; Lübcke. och Grøn. och Bengtsson. och Prawitz (red.). 
Filosofilexikonet: [en uppslagsbok] : [filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö], 20f.
75Johansson. och Malmgren. Marxism och begreppsanalys: fem debattinlägg.; John Wilson. Thinking 
with concepts. London: Cambridge Univ. Press, 1963.; Persson. och Sjöberg (red.). Om begrepp och 
förståelse: att problematisera det enkla och förenkla det svåra.
76Wilson. Thinking with concepts, 10.
77ibid, viii-ix.
78Johansson. och Malmgren. Marxism och begreppsanalys: fem debattinlägg, 12.
79Wilson. Thinking with concepts, 9f.
80Skolverket. Kunskapsbedömning - vad, hur och varför: kunskapsöversikt. Stockholm: Fritzes, 2011. E-
bok.; Skolverket. Skolan är till för ditt barn: en broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen 
som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. 
Stockholm: Fritzes, 2011.; Skolverket. Systematiskt kvalitetsarbete: för skolväsendet. Stockholm: Fritzes,
2012. E-bok.
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Då uppsatsens syfte inte handlar om begreppets etymologi, dess historiska utveckling,81 
läggs det inte någon större vikt vid den historiska bakgrunden, varvid denna bara kort 
kommer att presenteras i början av resultatet för att sedan följas av en semantisk 
sammanställning. I den semantiska sammanställningen kommer fostransbegreppets 
olika definitioner att sammanställas, då semantik handlar om att se vilka olika 
betydelser och meningar som tillskrivs ett ord.82 Även definitionerna av verbet fostra 
samt deras synonymer, begreppen uppfostra och uppfostran, kommer att sammanställas 
i denna del. Även fostrare och uppfostrare ingår i den semantiska delen, om skolan skall
ägna sig åt fostran blir pedagogerna indirekt fostrare. 

I bilaga 1 återfinns det datamaterialet som begreppsanalysens första del är gjord utifrån i
tabellform. Datamaterialet är ordagrant överfört och det som saknas (/.../) är 
grammatiska variationer, exempel för hur användandet kan se ut samt för denna uppsats 
ovidkommande information. 

I begreppsanalysens andra del, ligger fokus på att finna betydelse för begreppet fostran i
Lgr-11. Detta görs genom att analysera de områden där begreppet förekommer var för 
sig och se vilken av innebörderna, som framkom i begreppsanalysens första del, som 
kan tänkas vara den mest troliga användningen, och sedan se om begreppets 
omkringliggande text sker någon ytterligare förklaring för vad som kan menas med 
begreppet fostran.

4.4 Materialinsamling
Materialet till datainsamlingen består av relevanta* ordböcker, ordlistor samt lexikon där
de olika begreppen har slagits upp. De böcker som underlaget består av, är de som går 
att finna på Högskolan i Gävles bibliotek och som är utgivna efter 1990. Helst hade 
underlaget uteslutande bestått av material från 2000-talet (för att få så aktuella 
definitioner som möjligt) men då ordböcker etc. inte ges ut särskilt ofta hade det blivit 
ett tunt underlag och för att få en bredare utgångspunkt är även material från 1990-talet 
inkluderat.

För att försäkra mig om ett sådant omfattande och korrekt återgivet material som 
möjligt gicks bibliotekets samling av ordböcker och ordlistor igenom ett flertal gånger,¤ 
dels som försäkran för att ingenting hade utelämnats/missats vid överförandet till 
tabellerna i bilaga 1, men även för att se om det hade tillkommit nytt material sedan 
förra gången.

Att bara hålla sig med det material som ett bibliotek har att tillgå innebär en 
begränsning, dock ingår tre av de största förlagen i Sverige (Norstedts, Bonniers och 
Natur & Kultur) samt Nationalencyklopedin i materialet. Då deras material är 
lättillgängliga är chansen stor att det är någon av dessa som används vid behov av 
förtydligande. Indirekt blir då deras beskrivningar det som tolkningar baseras på, t.ex. 
ute i skolor.

81Etymologi. Nationalencyklopedin. 
82Semantik. Nationalencyklopedin. 
*Med relevant menas de böcker som inte har t.ex. slang, synonym, dialekt, förnamn eller liknande i titeln 
även om den innehåller ordet ordbok eller ordlista.
¤Fyra gånger totalt, den sista 2013-10-11.
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I de fall där det fanns både en tryckt och en digital version av källan, har den digitala 
valts om den är uppdaterad senare än den tryckta motsvarigheten.* Fanns samma titel i 
olika årgångar har den senast utgivna utgåvan använts. 

4.4.1 Nationellt material
Då syftet med uppsatsen är att studera begreppet fostran i ett svenskt sammanhang 
består inte uppsatsens data av internationella definitioner av begreppet, då dessa skiljer 
sig från den svenska föreställningen. Det skulle dock vara intressant att göra en 
jämförande studie mellan länders läroplaner för att se vilken status och fokus 
fostransbegreppet har i deras skolverksamhet. Dels för att se om det finns några likheter 
gällande användningen och dels för att se hur stor vikt det läggs på de olika 
dimensionerna som det svenska begreppet innefattar (om den svenska läroplanen är 
utgångspunkten). En studie som jämför internationella kursplaner skulle även kunna 
lysa klarhet över hur Europas, men även resten av världens skolor, arbetar med att skapa
en förstående och accepterande skola och omvärld, i enlighet med FN:s mänskliga 
rättigheter. Men för att få ett sådant riktigt och tillförlitligt resultat som möjligt, måste 
det först ske ett förtydligande angående vad dessa länder ger deras motsvarighet till det 
svenska begreppet fostra för betydelse.

4.5 Uppsatsens etiska grund
Då denna uppsats datamaterial ej har insamlats genom kontakt med människor faller 
detta arbete ej under samma etiska principer som om t.ex. intervjuer hade varit vald 
metod och som då hade fallit under bl.a. individskyddskravet,83 dock innebär det inte att 
det inte finns förhållningsregler att följa. Några av dessa förhållningsregler är, utan att 
gå djupare in i dem, att vara ärlig och öppen samt att inte förvanska resultat eller 
material, att inte undanhålla information angående metod och resultat eller angående 
studiens utgångspunkt. Att inte ta äran för eller rent av att stjäla någon annans resultat är
också en viktig aspekt.84

Ovanstående är de etiska reglerna som denna uppsats har utgått ifrån.

*Det enda undantaget är Svenska Akademien i semantik avsnittet, då det i deras digitala motsvarighet var 
svårt att urskilja vad som var nytt och vad som var äldre än den tryckta motsvarigheten.
83Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002. E-bok.
84Göran Hermerén. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011, 12. E-bok.; Louis Cohen. och 
Lawrence Manion. och Keith Morrison. Research methods in education. 7. ed.. London: Routledge, 2007,
103f.
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5 Begreppsanalys av begreppen fostra och fostran
Detta avsnitt redogör för begreppsanalysens första del, resultatet av begreppsanalysen 
som gjordes av ordböcker, -listor och lexikon, samt en jämförelse av resultatet och den 
tidigare forskningen.

I den semantiska sammanställningen presenteras först verbformerna (fostra och 
uppfostra) och sedan substantiven (fostran och uppfostran samt fostrare och 
uppfostrare). Efter det individuella begreppets presentation* finns en tolkning av 
begreppet och efter varje begreppspar är en sammanfattning placerad, där båda 
begreppen behandlas tillsammans och likheter och skillnader belyses. 

5.1 Historisk bakgrund
Fostra och fostran har historiskt sett varit grammatiska variationer med samma 
betydelse tillskrivet dem.85 Fostra är en avledning av ordet foster86 (något som är avlat 
och fött av människa eller djur87). I fornsvensk användning (ca 1200-1500-talet88) 
användes ordet fostran i samband med näring (läs intagandet av föda) men även att barn
skulle bli omhändertagna och få fysisk omsorg när de växer upp. Även i modernare 
språkbruk har fostran använts med den intentionen, att fokus låg på den fysiska 
aspekten, att barnen skulle vara närda, växa och trivas. Fostra har även handlat om 
utbildning. I modernare tid (men även förr i hemmen med fler och bättre resurser) har 
fokus mer hamnat på sinnet och hur barnet ska utveckla sitt liv när det kommer till vilja,
tankar och känslor89 samt utvecklandet av ett beteende som anses vara moget och 
kulturellt accepterat.90

Tolkning

Fostran har ingen egen betydelse utan ses som en substantivering av verbet fostra. Att 
fostra härstammar från foster märks när man tittar på hur ordet användes innan 
reformationen, det innehåll som tillskrivs ordet har fokus på de fysiska delarna av 
barnets liv. Att fostra barnet innebar att man gav barnet föda och såg till de fysiska 
grundbehoven så att barnet kunde växa, men även att utbilda barnet till något. Först 
under senare år har man börjat lägga in den andliga/mentala dimensionen i begreppet, 
men den dimensionen fanns tidigare hos dem som hade mer resurser än övriga. 
Begreppets fokus har dock legat på att ge näring och att ta hand om barnet.

5.2 Semantisk sammanställning

5.2.1 Fostra och uppfostra
Fostra

En term som förekommer hos fem av de 14 källorna är ”fortlöpande påverka (barn) i 
riktning mot större mognad och önskvärt socialt beteende särsk. om föräldrar”.91 Samma
tanke, d.v.s. att barn ska få lära sig hur man uppför sig, vad man får och inte får göra 
*En sammanfattning av sammanställningarna i bilaga 1.
85Fostran. Svenska Akademins ordbok.; Fostra. Svenska Akademins ordbok. 
86Norstedts etymologiska ordbok: [20.000 uppslagsord]. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008.
87Foster. Svenska Akademins ordbok.
88Fornsvenska. Nationalencyklopedin. 
89Fostra. Svenska Akademins ordbok. 
90Norstedts etymologiska ordbok: [20.000 uppslagsord].
91Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser]. 3., rev. uppl.. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.; Prismas 
svenska ordbok. Stockholm: Prisma, 2003.; Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien / [1] A – L. 
Stockholm: Norstedt, 2009.; Fostra. Nationalencyklopedin.; Svensk ordbok och svensk uppslagsbok. 2. 
uppl.. Stockholm: Norstedts ordbok, 1999.
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etc., går att finna hos ytterligare två källor.92 Av de 14 källorna, finns orden utbilda, 
undervisa eller lära (utan objekt) i nio av dem.93 Hälften av källorna använder ord som 
på ett eller annat sätt har med omvårdnad att göra, t.ex. vårda och ta hand om94 medan 
fem källor har med ordet uppfostra i förklaringen till fostra.95 

Tolkning

Hälften av källorna visar att en individs beteende gentemot andra samt dennes eget 
handlande är viktiga delar när man fostrar någon och att det oftast är föräldrar som gör 
detta. Att en majoritet av källorna använder ord som förknippas med 
kunskapsutveckling visar att även det har en betydande roll i begreppets betydelse. 
Omvårdnad har också en stor betydelse när man fostrar någon.

Uppfostra

”Fortlöpande lära ut till (ngn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra sig mot andra för 
att klara sig i samhället etc.”96 är en term som förekommer ordagrant i fem av källorna 
och samma innebörd (att någon ska lära en annan vad som är rätt och fel och hur man 
bör bete sig mot andra människor för att underlätta vuxenlivet) går att finna i ytterligare 
fyra av källorna.97 I fem stycken hittas ord som har med någon slags undervisning och 
kunskaper att göra,98 bl.a. ”ger barn kunskaper och normer”99 eller ”lära ut vad man bör 
kunna i livet”.100 En av källorna hänvisar till ordet fostran.101

Tolkning

Att uppfostra innebär att man försöker hjälpa någon, med stor sannolikhet ett barn, att 
förstå och inse hur hen bör leva sitt liv för att inte bryta mot normen. En som uppfostrar 
utbildar även den som akten är riktad mot.

Sammanfattning

Båda fostra och uppfostra ger beteende och utbildning som två förklaringar till 
respektive begrepp vilket gör att den större skillnaden mellan dem är att uppfostra inte 
har en direkt anknytning till vård, vilket fostra har. Uppfostra inbegriper denna 

92Natur och kulturs svenska ordbok. Stockholm: Natur och kultur, 2001.; Norstedts första svenska 
ordbok: [18.000 ord och fraser]. Stockholm: Norstedts ordbok, 2001.
93Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser]; Svensk skolordlista: [35000 ord och fraser]. 4. [omarb. och 
utök.] uppl.. Stockholm: Norstedts ordbok, 2004.; Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien / [1] A -
L.;  Svenska ordboken. 5. utök. uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2005.; Fostra. Nationalencyklopedin.; 
Natur och kulturs svenska ordbok.; Svensk ordbok och svensk uppslagsbok.; Svensk ordlista. 45. uppl.. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2000.; Gleerups ordlista: [för elever i åldern 9-13 år]. Malmö: Gleerup,
1995.
94Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd]. 10. uppl.. Stockholm: Bonnier Fakta, 
2010.; Fostra. Lexin.; Svensk skolordlista: [35000 ord och fraser].; Svenska ordboken. 5. utök. uppl.. 
Lund: Studentlitteratur, 2005.; Svensk ordlista.; Gleerups ordlista: [för elever i åldern 9-13 år].; Våra 
viktiga ord: basordlista med utbytesord. 1. uppl.. Stockholm: Esselte studium, 1995.
95Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].; Fostra. Lexin.; Svensk skolordlista: 
[35000 ord och fraser].; Svenska ordboken.; Gleerups ordlista: [för elever i åldern 9-13 år].
96Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser].; Prismas svenska ordbok.; Svensk ordbok: utgiven av Svenska
Akademien / [2] M – Ö. Stockholm: Norstedt, 2009.; Svensk ordbok och svensk uppslagsbok.; Uppfostra. 
Nationalencyklopedin.
97Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].; Svensk skolordlista: [35000 ord och 
fraser].; Natur och kulturs svenska ordbok.; Norstedts första svenska ordbok: [18.000 ord och fraser].
98Våra viktiga ord: basordlista med utbytesord.; Gleerups ordlista: [för elever i åldern 9-13 år].; 
Uppfostrar. Lexin.; Svenska ordboken.; Svensk ordlista.
99Uppfostrar. Lexin.
100Svenska ordboken.
101Våra viktiga ord: basordlista med utbytesord.
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dimension genom att först hänvisa till fostran. En annan, mindre skillnad, är att hos 
fostra hittar man att det särskilt är föräldrarna som fostrar medan uppfostran inte har 
någon uttalad aktör.

5.2.2 Fostran och uppfostran
Fostran

Begreppet fostran hittades i tio av källorna och i sex stycken beskrivs fostran som något 
man ska lära barnen för att de ska kunna bete sig enligt den ledande kulturens norm, 
bl.a. genom att veta vad som är rätt och fel.102 En bok nämner utbildning103 och vård 
nämns i tre böcker.104 I hälften av dessa tio källor refererades fostran till uppfostran.105 
Familjen har förut varit de som haft ansvar för barnets fostran men på senare tid, med 
förändringar i familj och samhälle, har detta ansvar börjat delats med bl.a. skolan.106 

Tolkning

I vad som går att urskilja är barnets sociala beteende en central del av fostrans syfte, och
då att det är något som barnet måste påverkas till av, antaget, vuxna i sin närhet, det är 
inte något som barnet själv kan skaffa sig kunskap om. Att barnet ska vårdas är också en
central del av begreppet och att det förut var familjens ansvar medan det nu är ett delat 
ansvar, mellan bl.a. hem och skola.

Uppfostran

Det är 13 källor som nämner uppfostran. En av dessa förklarar uppfostran som ”träning 
för vuxenlivet”107 medan en annan menar att uppfostran sker när föräldrar, men även 
lärare, överför en generations värderingar och normer till nästa.108 De resterande elva 
källorna hänvisar till verbet uppfostra.109 I hemmet sker uppfostran på ett mer 
osystematiskt sätt än i skolan, där man ofta har en läroplan som anger vilka mål 
eleverna förväntas uppnå.110 

Tolkning

Med beaktande av hänvisningen och tolkningen av ordet uppfostra, samt det ovan 
nämnda, innebär uppfostran att skolan eller hemmet förbereder eleven inför det 
kommande livet genom att förmedla saker som är viktiga att kunna. Med hänvisningen 
till begreppet uppfostra innebär uppfostran även att barnet ska utbildas och tas hand om.

102Fostran. Lexin.; Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser].; Svensk ordbok: utgiven av Svenska 
Akademien / [1] A - L.; Fostran. Nationalencyklopedin.; Natur och kulturs svenska ordbok.; Svensk 
ordbok och svensk uppslagsbok.
103Svenska ordboken.
104Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd]; Svenska ordboken.; Svensk ordlista.
105Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].; Fostran. Lexin.; Svensk skolordlista: 
[35000 ord och fraser].; Svenska ordboken.; Svensk ordlista.
106Fostran. Nationalencyklopedin.
107Svenska ordboken.
108Uppfostran. Nationalencyklopedin.
109Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser].; Svensk ordlista.; Våra viktiga ord: basordlista med 
utbytesord.; Prismas svenska ordbok.; Svensk ordbok och svensk uppslagsbok.; Norstedts första svenska 
ordbok: [18.000 ord och fraser].; Natur och kulturs svenska ordbok.; Bonniers svenska ordbok: [4000 
nya ord, praktiska skrivråd].; Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien / [2], M - Ö.; Svensk 
skolordlista: [35000 ord och fraser].; Uppfostran. Lexin.
110Uppfostran. Nationalencyklopedin.
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Sammanfattning

Båda begreppen handlar om att en vuxen i barnets närhet ska hjälpa hen att förstå hur 
hen ska bete sig och agera och det är något som måste överföras från vuxen till barn då 
barnet själv inte har möjlighet att tillägna sig det. Detta är något som sker i både hem 
och skola, med skillnaden att skolan har en mer uttalad plan för vad man vill fostra till 
än vad hemmet har. Men begreppen innebär även utbildning och omvårdnad, om än 
med mindre tyngd på dessa än vad det är på barnets beteende.

5.2.3 Fostrare och uppfostrare
Fostrare

Enligt det material där fostrare finns med111 är fostrare en person som utför själva 
fostran mot ett objekt, vanligtvis ett barn. Hos två källor likställs fostrare med 
uppfostrare.112 

Tolkning

En fostrare är den som utför substantivet fostran. 

Uppfostrare

Det är bara i två av källorna som uppfostrare finns angivet. Den ena förklarar 
uppfostrare som ”person som uppfostrar”113 medan den andre dirigerar till mentor, med 
uppfostrare som synonym, tillsammans med lärare. En mentor definieras som en person,
oftast äldre, som tar hand om de yngre (vanligtvis medarbetare på en arbetsplats) och 
hjälper dem att utvecklas, både personligt och professionellt.114

Tolkning
En uppfostrare hjälper någon yngre att lära sig de saker den behöver kunna senare i 
livet. Intressant är att bli omdirigerad till mentor av Nationalencyklopedin, med tanke på
att klasslärare oftast kallas för mentorer, det visar att skolan har en tydlig del i ansvaret 
för elevens framtid.

Sammanfattning

En fostrare ger fostran medan en uppfostrare agerar efter verbet uppfostra. En 
uppfostrare kan även vara en mentor som har i uppgift att vägleda, t.ex., barnet i dess 
professionella och personliga utveckling.

5.3 Avslutande kommentarer
När ordet ”begreppen” används i nedanstående stycken, åsyftas begreppen fostra och 
fostran om inget annat anges.

5.3.1 Historisk utveckling
En del av den historiska användningen av begreppen fostra och fostran finns kvar i 
dagens betydelse, vilket blir tydligt då mer än hälften av de två begreppens data 
refererar till områden som har med omvårdnad att göra, barnet ska få den stimulans hen 

111Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].; Svensk ordbok: [100.000 ord och 
fraser].; Fostrare. Nationalencyklopedin.
112Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].; Svensk ordlista.
113Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser]. 
114Mentor. Nationalencyklopedin.
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behöver för att det inte ska kunna sägas att barnet är negligerat. Men det syns även att 
en utveckling har skett då betydelsen har kommit att till mångt och mycket handla om 
hur personer beter sig, både mot samhället i stort men även människor emellan. Fokus 
har flyttats från att handla om omvårdnad till att mer handla om utbildning och 
beteende, och då inte bara beteende och utbildning för de med tillräckliga resurser, utan 
för alla.

5.3.2 De tre dimensionerna
Jag har kunnat urskilja tre stycken övergripande dimensioner som går att finna hos de 
fyra begreppen fostra, fostra, uppfostra och uppfostran; 1) beteende, 2) utbildning* och 
3) omvårdnad (figur 1). Beteende handlar om att, särskilt föräldrar, ska hjälpa barnet att 
bete sig på ett sådant socialt accepterat sätt som möjligt. Utbildning får här representera 
att förvärva kunskaper och omvårdnad blir i sin tur att sköta om barnets fysiska och 
psykiska välmående.

Begreppen och dess innebörder kan ses hänga ihop som ett nät, för även om t.ex. 
uppfostran i sig själv inte har innebörd av dimensionen omvårdnad får begreppet ändå 
en liten del av den betydelsen genom en tertiell hänvisning via uppfostra och sedan 
fostran som direkt omnämner omvårdnad. Dimension 2) och 3) har samma nätverk när 
det gäller begreppens hänvisningar till dimensionen samt till varandra; fostra, uppfostra 
och fostran har direkta hänvisningar till dimensionen medan uppfostran hänvisar till 
uppfostra. Detta är dock en förenklad förklaring då begreppen inte är lika linjära i sina 
relationer till varandra som figur 1 ger skenet av, utan en mer rättvisande bild är den 
som figur 2 nedan ger.

*Utbildning syftar här till överförandet av kunskaper mellan personer och inte nödvändigtvis mellan lärare
och elev.
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Detta innebär att det egentligen inte är någon större skillnad mellan begreppsparen 
fostra/ fostran och uppfostra/uppfostran då alla på något sätt refererar till varandra och 
i.o.m. detta även till alla dimensioner. Då uppfostrare likställs med mentor, och fostrare 
i vissa källor likställs med uppfostrare, berörs även fostrare av mentorsbegreppet, 
tillsammans med alla de begrepp och handlingar som fostrare refererar till.

5.3.3 Definition av fostra och fostran
Vid första anblick verkar begreppen fostra och fostran ha samma innebörd då båda 
begreppen hänvisar till de tre dimensionerna beteende, utbildning och vård (se figur 1), 
men studeras datamaterialet djupare syns en större skillnad mellan begreppen. 
Skillnaden märks först när frekvensen av hur ofta de tre dimensionerna nämns i 
materialet studeras (tabell 1).* Hos fostra har utbildning den högsta 
omnämningsfrekvensen av de tre dimensionerna, men den har den lägsta frekvensen hos
fostran¤. Fostran domineras mest av beteendedimensionen, medan den hos fostra har 
samma frekvens som omvårdnadsdimensionen. 

Antal omnämningar
i materialet

Beteende Utbildning Omvårdnad

Fostra 14 st 7 st 9 st 7 st

50,00% ~64,00 % 50,00%

Fostran 10 st 6 st 1 st 3 st

60,00% 10,00% 30,00%

Ovanstående innebär att när man ser bakom begreppens yta, finns det en större skillnad 
mellan dem än den rent grammatiska skillnaden mellan verb och substantiv. När fostra 
används läggs betydelsens fokus på utbildning av barnet, följt av påverkan av barnets 
beteende och sörjandet för barnets omvårdnad. Gällande fostran hamnar den 
dominerande betydelsen på att påverka barnets beteende, sedan barnets omvårdnad och 
sist barnets utbildning. 

För att kort sammanfatta vad fostra och fostran innebär, handlar fostra om att utbilda 
eleven men även om att påverka beteende och ta hand om hen. Fostran handlar om att 
påverka beteende men också att ta hand om och utbilda eleven. Det gör att det är mer än
en grammatisk variation mellan begreppen.

5.3.3.1 Dimensionernas osäkerhet

Även om det finns en tydligare förklaring till vilket sorts beteende det är som barnet ska
påverkas till, finns det fortfarande en osäkerhet då ett önskvärt socialt beteende skiljer 
sig mellan kulturer likväl som mellan samhällsklasser eller t.o.m. mellan familjer. Även 

*Frekvensen ficks fram genom en division av antalet omnämningar med antalet källor där begreppet 
nämndes.
¤Frekvenserna gäller för den direkta hänvisningen, ingen hänsyn tas för de sekundära hänvisningarna då 
dessa inte är lika starka som de direkta.
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utbildningsdimensionen är osäker, då det inte finns en tydlig förklaring till vilken sorts 
utbildning som menas, hur den ska gå till eller vart den ska ske. Gällande 
omvårdnadsdimensionen finns det även där inte några större indikationer på vad eller 
hur omvårdnaden ska gå till, eller vem det är som ska göra den. Det skulle krävas en 
begreppsanalys även av dessa begrepp (dimensionerna) för att kunna skapa en klarare 
och mer utbredd uppfattning av vad som menas.

5.3.4 Tidigare forskning och begreppsanalysresultaten
Nedan kommer jag att jämföra mina resultat över fostran, med hur den tidigare 
forskningen definierar begreppet.

Ingen av författarna* har gjort en åtskillnad mellan fostra och fostran utan de använder 
dem som om det bara vore en grammatisk, och inte en innehållsmässig, skillnad mellan 
dem. Detta får en påverkan för hur mottagaren av texterna förstår dem, om hen är 
medveten om skillnaden vill säga, och även hur hen tolkar författarens mening med 
texten.

Precis som hos den tidigare forskningen, kommer även fostran i mina resultat att handla 
om beteendet hos barnet och arbetet med att påverka beteendet mot att det blir 
accepterat i samhället. Dock är det ingen som nämner utbildning (förutom indirekt hos 
Larsson, som säger att innan mellankrigstiden var skolans mål för fostrans av 
intellektuell natur men att det efter kriget blev en mer moralisk natur på skolans 
fostransmål115). Gällande omvårdnadsdimensionen är det bara Landahl116 som nämner 
den och då i särställning till fostran, d.v.s. det är två skilda fenomen (dock har jag inte 
kunnat se vad denna urskiljning beror på, om det är ett resultat av sammanställningen av
hans material eller om han utgår från en tidigare fastställd åtskillnad).

Det som kan ses vara den största likheten mellan mina resultat och den tidigare 
forskningen är att ingen, förutom McDonough, är särskilt specifik med vad man vill 
uppnå med fostran (McDonough vill att man genom att lära eleverna att vara kritiska 
ska de bli bättre på att vara aktiva demokratiska medborgare117). Landahl talar om att 
minska normlösheten,118 Larsson om att fostran ska ske enligt skolans värdegrund och 
för att anpassa eleven till samhället119 och Törnvall om att man ska göra gott samt föra 
över normer och värderingar.120

Om det finns likheter på ett djupare plan mellan mina resultat och deras, beror på vad 
avsändare och mottagare har gett begreppen för innehåll och i vilka kretsar de hade 
tänkt sig att begreppet skulle verka i, samt hur omfattande de anser att begreppen ska 
vara: jag tänker mest på Törnvalls och McDonoughs moral och Larssons värdegrund. 
Beroende på hur brett Törnvall och McDonough anser sig att begreppet moral sträcker 
sig och vad det omfattar avgör om mina resultat (att påverka beteende till något som är 
socialt accepterat) faller under begreppet eller inte. Men det räcker inte bara med att 
göra klart för vad de anser att moral innebär, utan även vems moral vi talar om. 
Larssons värdegrund kan vara en likhet med mitt resultat om man först definierar vad 

*Inräknat är bara de nationella författarna då dimensionsdelningen inte är ett problem i det engelska 
språket eftersom begreppen inte finns.
115Larsson. Fostran i skola och utbildning: Inledning.
116Landahl. Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning.
117McDonough. Why Dissent Is a Vital Concept in Moral Education.
118Landahl. Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning, 8.
119Larsson. Fostran i skola och utbildning: Inledning,18.
120Törnvall. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan, 91; 78.
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socialt accepterat beteende är och för vem den ska gälla för. Det krävs även en tydligare
förklaring av skolans värdegrund och vad den innebär samt om den är konstruerad för 
att skapa socialt accepterat beteende, för att en djupare analys ska kunna göras.

En anledning till att mina resultat skiljer sig från den tidigare forskningen är att jag inte 
har studerat hur den faktiska användningen av begreppet ter sig utan bara har studerat 
den lexikaliska betydelsen vilket inte de andra har gjort (bortsett från Larssons 
lexikaliska begreppsanalys). Det kan vara därför jag har fått andra dimensioner än bara 
beteende, då begreppet fostran likväl innebär omvårdnad och utbildning. För att få en 
mer aktuell betydelse (aktuell i den meningen att det är den som används ute i 
samhället) skulle det behövas en begreppsanalys av det slaget som Landahl har gjort, 
men med fokus på nutidens betydelse.

5.4 Sammanfattning
När verbet fostra används menas i första hand utbildning och sedan att påverka beteende
och omvårdnad, medan när substantivet fostran används, handlar det först och främst 
om att påverka beteende, sedan omvårdnad och sist utbildning.

Det är svårt att genom materialet se vem det är som har ansvaret för elevens fostran (och
att fostra eleven), för även om det i ovanstående material går att finna att det har blivit 
en större samhällelig angelägenhet121 och att ansvaret mer har flyttats över från 
föräldrarna till bl.a. skolan,122 går det inte utifrån detta att avgöra hur fördelning mellan 
skola och hem ser ut. För om skolan från början inte hade någon större del i 
fostransarbetet behöver det inte innebära att skolan i.o.m. ansvarsskiftningen har mer 
ansvar än vad föräldrarna har, det innebär bara att skolan har mer ansvar nu än innan 
skiftningen skedde. Man måste även se om texten i sig gör någon skillnad mellan fostra 
och fostran eller om de bara är variationer med samma innebörd, då detta påverkar vem 
som ska agera och hur hen ska agera, för många av källorna som gav en förklaring till 
fostra, visade att det ofta var föräldrarna som fostrade. 

I.o.m. att båda begreppen har dimensioner av beteende, utbildning och omvårdnad 
måste man som användare vara noga med vilken av dimensionerna man syftar till att 
använda. Allra helst bör man göra läsaren medveten om denna tredelning och vilken 
man menar att använda, för utan det medvetandet löper mottagaren en 66 % risk att 
välja fel betydelse då begreppet har tre dimensioner, och på så sätt förvränga meningen 
med texten. Trots att resultaten ovan visar att t.ex. fostra har en större anknytning till 
utbildning än fostran har, måste man söka sig till ett större antal källor innan detta blir 
tydligt och det inbegriper att mottagaren är kritisk nog, samt har tid, att söka sig till 
flertalet källor för att få en definition. Men även om mottagaren gör detta finns ändock 
risken att det blir fel, för att sändaren inte var medveten om att begreppet kunde ha olika
betydelser. 

I syfte att undvika den risk för missförstånd och konfundering som nämns ovan hade det
varit enklare om det svenska språket på denna punkt hade liknat engelskan (se 3.1 ovan)
och haft de tre dimensionerna i enskilda begrepp, istället för att som idag ingå i 
paraplybegreppet fostran. Om varje dimension hade ett eget begrepp skulle man kunna 
bortse från betydelseskillnaden mellan fostra och fostran, och ännu en grund för 
missförstånd skulle tas bort, dock inte sagt att det i.o.m. dimensionernas egna begrepp 
hade blivit klarare vad deras betydelse är bara att risken för missförstånd hade minskat. 

121Larsson. Fostran i skola och utbildning: Inledning.
122Fostran. Nationalencyklopedin.
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Den tidigare forskningen och mina resultat stämmer delvis överens, den nämner inte att 
fostran även innehåller dimensionerna utbildning och omvårdnad utan fokuserar bara på
att fostran handlar om att påverka beteende. De använder dessutom de två begreppen 
fostra och fostran, som om det vore en grammatisk skillnad mellan dem och inte även 
en innehållslig. Om man vill se om det finns djupare likheter mellan deras och mitt 
innehåll måste man i båda fallen först definiera vad som menas med innehållet samt 
vem det gäller för.
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6 Fostransbegreppet i den svenska läroplanen
Detta avsnitt redogör för begreppsanalysens andra del, analysen av fostran i Lgr-11, då 
med definitionen av fostran som har framkommit i avsnitt 5: Fostran handlar om att 
påverka beteende men också att utbilda och ta hand om eleven.*

Varje nytt avsnitt börjar med det citat från Lgr-11 som är aktuellt för stycket. Citaten 
presenteras i samma ordning som Lgr-11 nämner dem. Kursiveringarna är gjorda av 
mig. 

Diskussionen om hur fostran ska gå till finns i avsnitt 6.4 och är en gemensam 
diskussion tillsammans med desamma funderingar från avsnitt 6.1, 6.2 och 6.3, och 
kommer därför ej att nämnas i respektive avsnitt.

6.1 Första området
1. Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de

värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.123 

För detta stycke är det tydligt att det är beteende som menas av de tre dimensionerna 
och att det är skolan som har i uppdrag att se till att det sker, d.v.s. det är skolans uppgift
att se till att påverka elevernas beteende så att det stämmer överens med de värden som 
nämns. Det finns dock inga indikationer på hur läraren ska kunna veta när eleverna har 
nått nämnda värden. Ett steg i riktning mot förtydligande är att klargöra vad värdena 
innebär, då t.ex. rättskänsla kan betyda olika saker beroende på hur och av vem det 
tolkas. 

Att skolan ska förmedla och gestalta ”alla människors lika värde” kan bli problematiskt 
beroende på hur ordagrant läraren väljer att gestalta värdena då skolan är en institution 
som bygger på att vissa (lärarna) har mer makt än och makt över andra (eleverna). 
Värdena ”individens frihet och integritet” kan också bli svårt att implementera, 
beroende på hur ordagrant läraren ser på det. Den enes frihet att göra vad den vill 
konkurrerar med den andres integritet, det handlar då snarare om frihet till en viss del. 

De värden som skolan har i uppdrag att förmedla och gestalta är den etik som återfinns i
den kristna traditionen och den västerländska humanismen.124 Genom att påverka 
elevens beteende (fostran) så att hen kan agera enligt de värden som anges i styckets 
sista led, ska skolan få eleven att leva upp till de värden som nämns i styckets början, 
och då även agera enligt en etik som har förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism. Men vilken etik är det som den västerländska humanismen och den kristna 
traditionen har förvaltat?

*I nedanstående text kommer ordet ”stycke” att användas, det som menas är det citat som inleder varje 
nytt avsnitt och inte stycke i dess traditionella mening.
123Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 7.
124Christer Hedin. Kristen tradition och västerländsk humanism. I Värdegrund och svensk etnicitet, Göran 
Linde (red.), 156-199. Lund: Studentlitteratur, 2001, 156.
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Det som gör den kristna etiken kristen är att den ”/.../ grundas på ett personligt 
förhållande, till Gud och, hos de kristna, hans Son Jesus Kristus.”125 Den kristna 
traditionen är beroende av historia, tid och plats, d.v.s. en kristen etik behöver inte se 
likadan ut för alla kristna,126 ändock kan grundkärnan i den kristna etiken sägas vara att 
man ska göra goda gärningar utan tanke om egen vinning.127

Den västerländska humanismen har till stor del skapats av de filosofer som levde under 
antiken, renässansen och upplysningen128 och handlar bl.a. om att tro på människan, 
utvecklade tankar om 1700-talets idéer om frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter,129

respekt ”för förnuft och vetande”.130 Den handlar även om att man kan tolka saker olika 
och om att vara öppen för att kunna skapa sig kunskap om vart man befinner sig i 
verkligheten.131 Att den västerländska humanismen har kunnat utvecklas till det den är 
idag beror till stor del på att man i öst lade grunden (bl.a. i Babylon, Indien och inom 
islam).132

Det finns tankegångar som menar att kristen och västerländsk humanistisk etik inte är 
förenliga,133 det innebär att utgången (vad som är tilltänkt att förmedlas och gestaltas i 
Lgr-11) är avhängigt vad författarna bakom dokumentet har gett termerna för betydelse.

Tydligt är att det inte finns några lätta och enkla svar på vad dessa värden egentligen 
innebär och att det, för bästa resultat ute i skolorna, skulle behövas en tydlig 
fostransplan, det stämmer överens med det som Törnvall kom fram till (3.2.3). 

6.2 Andra området
1. Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan

ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.
Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.134 

I den första meningen separeras utbildning från fostran. Genom att läsa hela stycket 
utesluts även dimensionen omvårdnad ur begreppet och fostran kommer att handla om 
beteende, men även om överförandet av kunskaper (se nedan).

Då fostran handlar om beteende borde fostran, i överförandet av ett kulturarv, beröra 
”värden och traditioner” medan utbildning mer berör ”språk och kunskaper”, eftersom 
värden och traditioner är något man agerar efter och språk och kunskaper har mer med 
utbildning att göra. En annan anledning till varför det vore logiskt med en tudelning av 
kulturarvets aspekter, är att skollagen definierar utbildning som ”/.../ den verksamhet 
125SOU 1992:94. Piltz, Anders. Kristen etik och västerländsk humanism. I Skola för bildning: 
huvudbetänkande, Betänkande av läroplanskommittén, 437-461. Stockholm: Allmänna förl., 459.
126Hedin. Kristen tradition och västerländsk humanism, 181f.
127ibid, 187.
128ibid, 157.
129ibid, 157; 165.
130Hedin. Kristen tradition och västerländsk humanism, 167.
131Piltz. Kristen etik och västerländsk humanism, 460.
132Hedin. Kristen tradition och västerländsk humanism, 167f.
133Hedin. Kristen tradition och västerländsk humanism, 163.; Piltz. Kristen etik och västerländsk 
humanism, 437f.
134Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 9.
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inom vilken undervisningen sker utifrån bestämda mål.”135 och undervisning i sin tur är 
”/.../ sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 
till utveckling av lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 
värden /.../”.136 Men då det inte står någonting om en tudelning i stycket blir antagandet 
att både hem och skola ska ägna sig åt kulturarvets fyra aspekter. Det står nämligen inte 
att någon utom lärare inte får ägna sig åt överförandet av kunskaper, bara att det inte får 
kallas utbildning.

I styckets andra mening står det att ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran och utveckling.”. Detta visar att det för detta styckes 
innebörd, är tydligt att det är föräldrarna som har ansvaret, men det framgår inte vad det 
är de har ansvar för. Att fostran är ett ansvarsområde är tydligt men utbildning nämns 
inte längre, som i styckets första mening, utan det är ”/.../ fostran och utveckling.” som 
föräldrarna ska ansvara för, dock utan förtydligande om vad objektet för utvecklingen 
är.

Sista meningen i stycket lyder ”Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”, 
dock står det inte vilken sorts arbete eller samarbete det gäller. Om det är familjen som 
har största ansvaret och skolan bara ska vara ett stöd, men kursplanerna ska följas, blir 
det att skolan ställer villkoren och sätter ramarna men att det är hemmen som har 
ansvaret för att barnen når upp till kraven.

I stycket nämns det inte vilket kulturarv som ska föras vidare och vem det är som ska 
bestämma sagda kulturarv. Det framgår inte heller om skolan och hemmet måste 
överföra samma kulturarv eller om det kan vara olika. Om det ska vara samma kulturarv
kan parterna behöva komma överens, dock är frågan vem det är som har 
tolkningsföreträde i skiljetvister angående detta. Det kulturarv som överförs avgör till 
viss del vad det är för innehåll i kulturarvets fyra aspekter som förs vidare.

Utöver de otydligheter som nämns ovan finns det ytterligare en otydlighet i stycket, vad 
föräldrarnas ansvar för elevens fostran och utveckling i själva verket innebär. Om 
föräldrarna ansvarar för allt som kan tänkas täckas av dessa två områden eller om det 
bara är vissa delar som menas. Att definiera vad för slags ansvar föräldrarna har är 
viktigt för en annan aspekt också, nämligen att se om de sköter det eller inte och vad 
konsekvenserna blir om de inte sköter sig, samt vad som kommer att hända med elevens
fostran och om det är någon annan som då får ansvaret.

6.3 Tredje området
2. Övergripande mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Riktlinjer

Läraren ska

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som
en grund för arbetet och för samarbete.137

Att fostran ses som viktigt syns genom att detta samarbete får en egen punkt under 
riktlinjerna. Det går inte att genom kontexten se vilken av de tre dimensionerna av 
135SFS 2010:800. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801), 1 kap 3§.
136SFS 2010:800. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801), 1 kap 3§.
137Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 13.
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fostran som menas, men när hela stycket tas i beaktande talas det om ett samarbete med 
familjerna. Slutsatsen blir att den fostran som detta stycke knyter an till är den form av 
fostrans som omnämns i stycke nummer 2 (6.2), då det även där talas om ett samarbete 
mellan hem och skola.

Det innebär att begreppets betydelse från det avsnittet är aktuellt även här, d.v.s. att ett 
kulturarv ska överföras, men det betyder även att det styckets oklarheter läggs till detta 
styckes oklarheter. De oklarheter som finns i detta stycke är bl.a. att det inte går att se 
vad det är för normer och regler som ska klargöras för föräldrarna. En skola har många 
regler och normer och även inom ramen för samarbete finns det många som kan 
redogöras. Det finns även en viss oklarhet gällande vad för arbete som menas, det skulle
kunna vara skolans arbete med elevens fostran eller föräldrarnas arbete med elevens 
fostran, men även båda dessa arbetsformer.

Om detta stycke syftar till det föregående stycket angående fostran, är det inte längre 
bara de ovanstående oklarheterna som ska behandlas, utan också oklarheter rörande bl.a.
vem som bestämmer vilket kulturarv som ska föras vidare och vad för slags utveckling 
som avses. Det innebär också att även här är fostran föräldrarnas ansvar och att detta 
samarbete från skolans sida bara ska betraktas som stöd och inget ansvarstagande från 
deras sida. Men samtidigt som skolan inte har ett ansvar i elevens fostran ska de, även 
här, ställa kravet att det är skolans normer och regler som blir ramen för samarbetet 
mellan hem och skola.

Detta stycke ligger under rubriken ”riktlinjer”, följaktligen borde det betyda att det är 
bra om skolan (läraren) gör detta men det är inget tvång och det blir inga repressalier 
om hen inte gör det. Om det i detta stycke är upp till läraren att bestämma om hen vill 
samarbeta, borde kopplingen till föregående stycke betyda att även det samarbetet är 
frivilligt från lärarens sida, om skolan i stycket inte är menat att inkludera annan 
personal på skolan och inte bara läraren, då är övrig personal tvungna att ha ett 
samarbete medan lärarens samarbete är frivilligt.

6.4 Fostransarbetet
Att det inte i något av styckena framgår hur detta fostransarbete ska gå till är delvis 
förståeligt då varje skola skiljer sig från de andra, av samma skäl som varför 
utbildningen inte kan utformas lika.138 Men det ställer samtidigt till problem om 
skolorna själva inte har en mer utformad och konkret plan än det som står i Lgr-11, då 
det blir upp till den enskilde läraren att försöka klargöra vad och hur det innebär att 
fostra till de värden som nämns.139 

6.5 Sammanfattning
I de tre områdena i Lgr-11 där begreppet fostran nämns, talas det om två olika sorters 
fostransarbeten. Det första (1) fostransarbetet innebär att skolan ska förmedla och 
gestalta vissa värden som återfinns i den etik som bl.a. finns i den västerländska 
humanismen och den kristna traditionen. Jämlikhet mellan könen, alla människors lika 
värde och att alla människor har rätt till att inte bli kränkta är exempel på dessa värden. 

Det andra (2) fostransarbetet är det elevens föräldrar som har ansvar för och skolan ska 
finnas där som stöd. Detta fostransarbete handlar om att överföra ett kulturarv och i 
detta ingår fyra aspekter, bl.a. kunskaper och värden. I stycket nämns det ingen 

138Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 8.
139Törnvall. Skolan skall fostra - men hur?: en analys av forskningen kring fostran i skolan.
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uppdelning mellan hem och skola i överförandet av dessa aspekter och fostran får då 
innehållet av de båda dimensionerna beteende och utbildning. Något som inte framgår 
är vilket, eller vems, kulturarv som fostran ska ske utifrån.

I det tredje (3) området där fostran nämns går det inte i själva stycket att se vad som 
menas med fostran, men genom att det nämner ett samarbete mellan skola och föräldrar 
görs antagandet att det handlar om ett fostransarbete som det som nämns ovan. Texten i 
stycket är inte särskilt deskriptiv utan saknar information för att man ska kunna förstå 
vad som menas, t.ex. står det ”normer och regler” men det finns ingen närmare 
förklaring till vilka dessa är. Det verkar även som om detta samarbete med hemmen, 
från lärarens sida, är frivilligt.

Som synes handlar det om två olika fostransuppdrag, och även två olika fostransformer, 
en som skolan inte har något ansvar för och med, i jämförelse, relativt tydliga mål, 
medan den andre som föräldrarna har ansvar för, inte är lika tydlig i vare sig vad som 
ska göras eller vad som ska uppfyllas. Inom denna form av arbete verkar som det är 
föräldrarna som har ansvaret men att det är skolan, som föräldrarna ska samarbeta med, 
som ska bestämma ramen för arbetet.

Denna uppsats påstår sig inte ha svaret på frågan vem som, enligt hela Lgr-11, har 
ansvar för elevens fostran eller skolgång, utan det skulle behövas en annan, större, 
studie över vad för ansvar som menas i de resterande delarna av Lgr-11s två första 
kapitel. Det som denna uppsats har gjort är att se på de områden där fostran nämns, och 
ansvar, samt även indirekta fostransanvisningar, nämns på andra områden i de två 
kapitlen. En sådan studie skulle även tydliggöra vad för slags fostransarbete skolan 
respektive föräldrarna ska arbeta med och hur det skiljer sig mellan de båda parterna.

En studie angående hur fostran uppfattas av lärare (och föräldrar) och hur samarbetet 
mellan dem ser ut, skulle även det behövas för att se hur lärarna har tolkat Lgr-11 på 
denna punkt och hur de arbetar med elevens fostran. En sådan studie skulle även 
behövas för att se om föräldrarna är medvetna om det ansvar de har och vad de anser att 
det innebär.
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7 Diskussion
Detta avsnitt redogör för svaret av den undran som uppsatsen grundas i (7.1) samt en 
beskrivning av vad vissa av de ord som påträffades i Lgr-11 kallas och innebär (7.2).

7.1 Uppsatsens undran
Denna uppsats kom till genom en undran om det i Lgr-11 fanns något stöd för att låta 
skattesubventionerad läxhjälp vara tillgängligt då den svenska skolan ska vara likvärdig 
för alla. 

Jag undersökte detta genom att göra en begreppsanalys av ordet fostran, då det 
förekommer i Lgr-11 utan någon förklaring till vad som menas med begreppet. 
Begreppsanalysen genomfördes i två delar, den första var att undersöka vad ordböcker, 
-listor och lexikon gav fostran för definition och den andra delen var att se hur fostran 
användes i Lgr-11. Svaret på min undran är att det i Lgr-11 finns stöd för att 
skattesubventionerad läxläsning ska finnas och att elevers föräldrar ska få bruka 
tjänsten. Detta svar är möjligt då vissa av orden i Lgr-11 används på ett speciellt sätt. 

Sammanställningen av begreppsanalysens första del visar att begreppet fostran till stor 
del handlar om att förändra och utveckla beteende, men att det även handlar om att ta 
hand om och att överföra kunskaper till, oftast, ett barn och att både hemmet och skolan 
ägnar sig åt detta arbete. Begreppsanalysens andra del, visar att det i Lgr-11 talas om två
olika fostransarbeten, ett som innebär att skolan ska förmedla och gestalta vissa värden 
och det andra är att föräldrarna har ansvaret för att överföra ett kulturarv till barnen, där 
bl.a. kunskaper och värden ingår. 

Skollagen säger att utbildning handlar om undervisning som i sin tur handlar om värden
och kunskaper mot bestämda mål i ledning av läraren, dock står det ingenting om att 
överföring av kunskaper mellan andra personer och elever inte får ske, bara att det inte 
får kallas utbildning. Slutsatsen blir att eftersom elevens fostran är föräldrarnas ansvar, 
och att det i fostran ingår överförande av kunskaper, har de stöd i Lgr-11 att köpa 
skattesubventionerad läxhjälp till sitt barn om de känner behovet av det, och detta för att
fostran är ett ord utan ett bestämt innehåll.

7.2 Innehållslösa ord
Som det framgick i analysen av Lgr-11, är det inte bara fostran som inte kan tillskrivas 
en specifik betydelse eller innehåll, utan även många av de begrepp och ord som fostran
används tillsammans med saknar ett specifikt och bestämt innehåll. 

Ord som används på detta sätt med en allmängiltig betydelse, av t.ex. politiker, kallas 
bl.a. för allmänbegrepp. Ett allmänbegrepp är ett begrepp som människor har en viss 
förförståelse för men vid en närmare precisering varierar betydelsen av samma begrepp 
markant.140 Ett annat ord är ”kollektivsingular” och det är ett ord som används som om 
det vore ett singular men utan ”en konkret, avgränsad eller specifik referens; det 
hänvisar snarare till en generell, allmän, men ändå absolut storhet”.141 I.o.m. att 
begreppen blir så allmänna kan allt mer täckas in i dem* och en större skara kan då göra 
bruk av dem. Genom att alla kan lägga in sitt perspektiv i begreppet kan samma begrepp

140Rienhart Koselleck. Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik. Göteborg: Daidalos, 
2004, 89.
141Reinhart Koselleck. Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik. Göteborg: Daidalos, 
2004, 20.
*Oavsett begreppens ”naturliga” betydelse.

  29



användas som slagord av två motstridiga sidor, i hopp om att övertyga den stora massan
om att ”deras” betydelse är den rätta,142 exempel på sådana ord är samhälle, demokrati 
och frihet,143 men även fostran passar in då begreppet används på detta sätt.

Det finns ytterligare en term för denna sorts ord, plastic words144 (den svenska termen 
skulle antagligen vara plastiska ord, men den engelska termen kommer användas 
nedan). Plastic words är i första hand begrepp (men alla begrepp är inte plastic words) 
och väldigt lika de två ovanstående termerna i att avsändaren har svårt att ge orden en 
specifik betydelse och att användningsområdena är mer eller mindre oändliga. Ett 
plastic word känns dessutom så självklart i sin användning att läsaren inte tvivlar på 
dess betydelse.145 Andra kännetecken är att man ej kan definiera begreppet utifrån dess 
sammanhang,146 och ett plastic word har även förlorat sin historiska betydelse. Det kan 
jämföras med att man släpper en sten i vattnet och det som märks är ringarna som rör 
sig utåt medan stenen och den första ringen har försvunnit,147 t.ex. är tyskans 
motsvarighet för engelskans development148 eller begreppet revolution sådana ord där 
båda idag har en annan betydelse än vad de ursprungligen hade.149 Dictionary.com 
definierar ett plastic word som ”language twisted to fit various circumstances by 
politicians and other officials; words that can mean everything and nothing”.150 

Vid första anblick kanske inte läsaren av Lgr-11 märker att många av orden saknar 
innehåll utan att deras mening är självklar, och att det är det som gör dessa begrepp 
bedrägliga, oavsett om de kallas allmännbegrepp, kollektivsingular eller plastic words, 
de verkar så självklara och passar så bra in att läsaren inte tänker på att de egentligen 
inte har någon innebörd.

Vid beaktande av ovanstående, blir Lgr-11 ett ”farligt” dokument* eftersom det är 
uppbyggt av ord som inte har någon egentlig betydelse, men som ändå ska vara grunden
för den svenska skolverksamheten, och därav är öppen för tolkning. En lärares 
undervisning, samt förmedlande och gestaltande, kommer mer att handla om hur läraren
har tolkat Lgr-11 än vad författarna bakom dokumentet hade för intentioner, eftersom 
läsaren av dokumentet inte får tillräckligt med information för adekvat tolkning. 

Sammanfattningsvis skulle det behövas fler studier av begreppsanalytisk karaktär för att
påvisa vilka politiska mekanismer som används, samt ligger bakom när, bl.a., 
styrdokument konstrueras och skapas. 

142ibid, 161f.
143ibid, 20.
144Uwe Pörksen. Plastic words: the tyranny of a modular language, Pennsylvania: Pennsylvania 
University Press, University Park, 1995.
145ibid, 27.
146ibid, appendix.
147ibid, 8.
148ibid, 19.
149Koselleck. Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik, 87-108.
150Plastic Words. Dictionary.com.
*I alla fall de stycken som har berörts i detta arbete.
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Bilaga 1
Här presenteras sammanställningarna av de resultat som hittades i ordböcker, -listor och
lexikon.

Historisk bakgrund
Fostra påverka till mognad och socialt beteende

fornsvenska fostra ' avla; föda; fostra'; till foster
Norstedts etymologiska ordbok: [20.000 uppslagsord].

Foster [fsv. foster, fostring (i ssgr), avföda, avkomma, motsv. isl. fóstr, 
uppfödande, fostrande, fosterbarn, d. foster, foster, mnt. vōster, foder, 
feng. fōstor, uppfödande, föda, eng. foster-, fostrande (i ssgr); av ett 
germ. fōs(t)ra-, avledn. av stammen fōð- i FÖDA, V.]
/.../ 1) (†) vad som födts (resp. avlats) av människa l. djur; livsfrukt; 
barn, unge; avkomling; äv. mer l. mindre oeg. o. bildl /.../
/.../ a) i uttr. råda med foster, råda med barn, göra havande /.../
/.../ b) koll.: avföda, avkomma; yngel /.../
/.../ 2) om individen under dess utvecklingsperiod i moderlivet (äv. i 
fråga om motsvarande utvecklingsperiod hos lägre ryggradsdjur) samt 
om barn l. unge som just håller på att framfödas l. nyss framfödts /.../

Svenska Akademins ordbok..

Fostra /.../ [fsv. fostra (i bet. 2 o. 3), motsv. d. fostre, isl. fóstra, eng. foster, v.; 
av germ. fōstrōn, avledn. till fōstra- i dess urspr. abstr. bet.: födande, 
fostrande] 
1) (†) avla, föda; anträffat bl. i förb. fostra av sig (se särsk. Förb.) /.../
/.../ 2) (nästan † utom i a) föda, nära; amma, dägga; mata; äv. mer l. 
mindre oeg. o. bildl /.../
/.../ a) (numera bl. i pediatriskt fackspr.) refl. l. dep.: taga näring till sig; 
frodas, trivas, växa /.../
/.../ b) (†) i uttr. (väl) fostrad, väl närd, välfödd. /.../
/.../ 3) (i sht i högre stil) giva (ett barn) underhåll o. vård under (dess) 
uppväxt(år), uppföda, uppfostra; numera i sht, ofta uteslutande, med 
tanke på den andliga sidan av uppfostran (utvecklingen o. inriktningen 
av tanke-, känslo- o. viljelivet); äv. med prep. till; uppfostra l. utbilda till
(ngt); ofta i mer l. mindre oeg. o. bildl. anv. /.../ 
/.../ 4) (numera föga br.) med avs. på djur: uppföda; förr äv. med avs. på 
växt: uppdraga, odla; äv. bildl. /.../
/.../ 5) (i skriftspr., i sht i vitter stil) bildl.: giva näring åt (en känsla l. 
tanke o. d.), uppamma (ett förhållande l. en egenskap o. d.); vanl. 
övergående i bet.: giva upphov åt, framkalla, alstra, "föda", väcka; vanl. 
med sakligt subj. /.../
Särsk. förb.: 
– FOSTRA AV SIG . (†) till 1: avla, föda (av sig) /.../

Avledn.:
Fostran

– FOSTRAN /.../ vbalsbst. till FOSTRA, v. 
[FOSTRAN.avl 1]

1) (†) till 2     a: förhållande(t) att frodas l. trivas; trivsel, tillväxt. /.../
[FOSTRAN.avl 2]

2) (i sht i högre stil) till 3: underhåll o. vård (som ngn giver ett barn l. 
som detta åtnjuter); fostrande, uppfostran; äv. mer l. mindre oeg. o. 
bildl. /.../
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Svenska Akademins ordbok.

Fostra (uppfostra)
Våra ord: deras uttal och ursprung : kortfattad etymologisk ordbok.

Fostra (uppfostra)
Våra ord: kortfattad etymologisk ordbok : [berättelser om ordens historia]. 

Semantisk sammanställning
Fostra uppfostra, vårda /.../

Fostran uppfostran, vård /.../

Fostrare person som (upp)fostrar /.../

Uppfostra lära (ngn) hur man beter sig i livet (o. vad man bör kunna) /.../

Uppfostran det att uppfostra(s), handledning o. utbildning under uppväxtåren /.../

Uppfostrare
Bonniers svenska ordbok: [4000 nya ord, praktiska skrivråd].

Fostra /.../ lära, ta hand om, undervisa, vårda

Fostran

Fostrare

Uppfostra /.../ lära, påverka

Uppfostran

Uppfostrare
Gleerups ordlista: [för elever i åldern 9-13 år].

Fostra (r) /.../ ger fostran, uppfostrar /.../

Fostran /.../ social träning av barn och ungdomar inför vuxenlivet, 
uppfostran /.../

Fostrare

Upp|fostra (r) /.../ ger barn kunskaper och normer /.../

Upp|fostran /.../ handlingen att uppfostra någon /.../

Uppfostrare
Lexin.

Fos`tra /…/ fortlöpande påverka (barn) i riktning mot större mognad och 
önskvärt socialt beteende särsk. om föräldrar; vanl. med kombination av 
belöningar och bestraffningar /…/
bet.nyanser: a) allmännare utbilda /…/ b) överfört alstra /…/

Fostran Den process genom vilken en människa, oftast en uppväxande, formas av
den omgivande kulturen och dess olika institutioner, t.ex. familj, skola 
och arbetsplats; med en sociologisk term ofta kallad socialisation. 
Fostran har av hävd ägt rum främst inom familjen. Då denna struktur och
funktion i modern tid avsevärt förändrats har andra institutioner, främst 
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förskolan och skolan, fått rycka in och ta på sig större uppgifter. Inom 
reformpedagogiken har skolans betydelse för fostran vid sidan av dess 
traditionella uppgift som kunskapsförmedlare understrukits. Detta har 
aktualiserat samverkan mellan hem och skola. /…/

Fos`trare /…/ person som står för fostran av ett visst barn /…/

Upp`fostra /…/ fortlöpande lära till (ngn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra sig 
mot andra för att klara sig i samhället etc.; mest med avs. på barn men 
äv. allmännare /.../ bet.nyans: i fråga om kunskap på visst område e.d. /
…/

Uppfostran Överföring av normer och värderingar från en generation till en nästa. 
Direkt ansvariga för uppfostran är i regel föräldrar och lärare. I skolan är 
uppfostran ofta systematisk och inriktad på att man ska uppnå klart 
uttalade mål, vanligen formulerade i läroplaner. I hemmet rör det sig om 
en mer outtalad påverkan, där föräldrarna inte alltid har medvetna 
handlingsplaner. /.../

Uppfostrare 
(vidare 
direktad till 
me`ntor)

me´ntor (efter Mentor), uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt 
den äldre, erfarne chef som på företagsledningens uppdrag vägleder en 
eller flera yngre medarbetare i deras personliga och professionella 
utveckling. /…/

Nationalencyklopedin.

Fostra /.../ 1 lära barn vad som är rätt och fel och hur man ska uppföra sig
2 lära någon att bli något /.../

Fostran /.../ när man lär barn vad som är rätt och fel och hur man ska uppföra sig

Fostrare

Uppfostra /.../ lära t.ex. ett barn hur man bör vara och hur man ska bete sig mot 
andra /.../

Uppfostran /.../ när man lär barn hur de bör vara och hur man ska bete sig mot 
andra /.../

Uppfostrare
Natur och kulturs svenska ordbok.

Fostra /.../ När föräldrar fostrar sina barn så påverkar de barnen så att de blir 
mogna och bra människor. Fostra är ett gammalt ord för uppfostra.

Fostran

Fostrare

Uppfostra /.../ När föräldrar uppfostrar sina barn, lär de dem hur de ska vara mot 
andra, och hur de sedan ska klara sig själva i livet.

Uppfostran Uppfostran är det man håller på med när man uppfostrar barn /.../

Uppfostrare
Norstedts första svenska ordbok: [18.000 ord och fraser].

Fostr/a /.../ fortlöpande påverka (barn) i riktning mot större mognad och 
önskvärt socialt beteende särsk. om föräldrar /.../

Fostran
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Fostrare

Uppfostr/a /.../ fortlöpande lära ut till (ngn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra 
sig mot andra för att klara sig i samhället etc.; mest med avs. på barn 
men äv. allmännare /.../ äv. i fråga om kunskap på visst område e.d. /.../

Uppfostran /.../ det att uppfostra. Ofta om resultatet, särsk. med tonvikt på typ av 
innehåll /.../

Uppfostrare
Prismas svenska ordbok.

Fostr|a /.../ fortlöpande påverka (barn) i riktning mot större mognad och 
önskvärt socialt beteende särsk. om föräldrar; vanl. med kombination av
belöningar och bestraffningar /.../ äv. allmännare utbilda /.../ äv. 
överfört alstra /.../

Fostran /.../ påverkan (av barn) i önskad riktning vanl. till mognad, önskvärt 
socialt beteende o.d. /.../

Fostrar|e /.../ person som står för fostran av ett visst barn /.../

Uppfostr|a /.../ fortlöpande lära ut till (ngn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra 
sig mot andra för att klara sig i samhället etc.; mest med avs. på barn 
men äv. allmännare /.../ äv. i fråga om kunskap på visst område e.d. /.../

Uppfostran /.../ det att uppfostra /.../ ofta om resultatet, särsk. med tonvikt på typ av 
innehåll /.../

Uppfostrar|e /.../ person som uppfostrar /.../
Svensk ordbok: [100.000 ord och fraser]. 

Fostra Fortlöpande påverka (barn) i riktning mot större mognad och önskvärt 
socialt beteende äv. allmännare utbilda

Fostran Påverkan (av barn) i önskad riktning

Fostrare

Uppfostra Fortlöpande lära ut till (ngn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra sig 
mot andra för att klara sig i samhället etc. äv. i fråga om kunskap på visst 
område

Uppfostran Det att uppfostra

Uppfostrare
Svensk ordbok och svensk uppslagsbok.

Fos`tra /.../ fortlöpande påverka (barn) i riktning mot större mognad och 
önskvärt socialt beteende särsk. om  föräldrar; vanl. med en kombination
av belöningar och bestraffningar /.../ äv. med tonvikt på utbildning (ibl. 
med partikeln fram) utbilda /.../
ngn gång äv. bildligt alstra /.../

Fos`tran /.../ påverkan av barn i önskad riktning vanl. till mognad och önskvärt 
socialt beteende /.../

Fostrare

Upp`fostra /.../ fortlöpande lära (barn) hur man bör ordna sitt liv och uppföra sig 
mot andra mest om föräldrar men äv. allmännare /.../ äv. i fråga om 
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kunskap på visst område e.d. /.../

Upp`fostran /.../ det att uppfostra /.../ ofta om resultatet /.../

Uppfostrare
Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien / [1] A – L.; 

Svensk ordbok: utgiven av Svenska Akademien / [2] M – Ö.

Fostra /.../ 1 ha hand om och uppfostra ett barn 2 utbilda, lära upp

Fostran /.../ uppfostran

Fostrare

Uppfostra /.../ lära ett barn vad som är rätt och fel och hur man ska uppföra sig

Uppfostran /.../ det som man har lärt sig av t.ex. sina föräldrar om vad som är rätt 
och fel och hur man ska uppföra sig /.../

Uppfostrare
Svensk skolordlista: [35000 ord och fraser].

Fostra /.../ uppföda, upplära

Fostran = uppfostran, vård

Fostrare /.../ uppfostrare

Uppfostra = kunskaper och regler

Uppfostran = uppfostring

Uppfostrare
Svensk ordlista.

Fostra /.../ uppfostra, uppföda, utbilda, vårda, lära /.../

Fostran /.../ uppfostran, upplärning, utbildning, vård 

Fostrare

Uppfostra /.../ lära ut vad man bör kunna i livet, undervisa /.../

Uppfostran /.../ träning för vuxenlivet /.../

Uppfostrare
Svenska ordboken.

Fostra uppfostra, uppföda /.../

Fostran

Fostrare

Uppfostra fostra, lära, undervisa

Uppfostran fostran, undervisning

Uppfostrare
Våra viktiga ord: basordlista med utbytesord.
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