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Abstract 

The purpose of this degree project is to clarify how five Kenyan Life Skills teachers discuss 

about hiv and aids education. Furthermore, to reveal whether the validity claims in their 

verbal communication refers to facts, morality or personal experiences. This, I will study by 

examine the teachers knowledge of, and attitudes towards, the disease. The teaching methods 

they are using and the basis of their validity claims. I have chosen to use semi-structured 

interviews as method and the theoretical framework is based on Jürgen Habermas theory of 

universal pragmatics. 

My result shows that there is a dilemma about whether the respondents knowledge is 

sufficient or insufficient. Moreover, the attitudes towards the disease indication that all the 

respondents consider schools and religious institutions to have an important role in reducing 

or preventing the spread of hiv or aids. But when it comes to stigmatization there is a dividing 

line concerning if stigma exist at the school or not. The respondents teaching methods vary, 

but a common method is that external persons are invited to school to give lectures. Another 

common method is that students teach their classmates about the virus. In matter of how the 

students can protect themselves against the disease, abstinence seems to be the primary and 

overarching message while condom use tends to be the secondary and subordinating message 

in classroom. Furthermore, my result shows that the respondents validity claims mainly refers 

to moral and to personal experiences. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet syftar till att klargöra hur fem kenyanska life skills lärare resonerar 

kring hiv- och aidsundervisning samt att tydliggöra huruvida giltighetsanspråken i lärarnas 

språkliga kommunikation anspelar på fakta, moral eller personliga erfarenheter. Detta 

kommer jag undersöka genom att studera vad lärarna har för kunskaper om och attityder till 

smittan. Vad de använder för metoder i sin undervisning och vad deras giltighetsanspråk 

grundar sig på. Metoden jag har valt att använda är semistrukturerade intervjuer och min 

teoretiska förankring utgår från Jürgen Habermas teori om universalpragmatiken. 

Mina slutsatser visar att det föreligger ett dilemma kring huruvida respondenternas kunskaper 

är tillräckliga eller otillräckliga. Vad beträffar attityder till smittan så anser lärarna unisont att 

både skolan och religiösa institutioner har en viktig uppgift i att minska eller förhindra 

spridningen av viruset. Därtill blottläggs en tydlig skiljelinje i svaren gällande om 

stigmatisering förekommer på skolan eller ej. Angående lärarnas undervisningsmetoder så är 

de varierande, men ett vanligt förkommande inslag är att utomstående personer bjuds in till 

skolan för att hålla föredrag. En annan frekvent förekommande metod är att elever får 

undervisa andra jämnåriga skolkamrater om viruset. När det gäller undervisning om hur man 

skyddar sig mot smittan så framstår avhållsamhet som det primära och överordnade budskapet 

medan kondomupplysning blir sekundärt. Vidare framkommer att respondenterna främst 

använder giltighetsanspråk som anspelar på moral och på personliga erfarenheter.  

 

Nyckelord: Kenya, hiv, aids, undervisning, intervju, Habermas. 
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1. Inledning 

Förra vintern bestämde jag mig för att åka till Kenya i samband med att jag skulle skriva mitt 

examensarbete. I anslutning till detta gick jag på ett antal informationsträffar och lyssnade till 

studenter som tidigare besökt landet. Jag letade också information på nätet och blev snart 

varse om att ungefär 6,3 % av befolkningen i Kenya mellan 15-49 år bar på hivsmittan.
1
 Detta 

väckte min nyfikenhet. Jag förstod att sjukdomen skulle var någonting högst påtagligt i såväl 

det kenyanska samhället som i skolans värld. Jag sökte efter mer information och började 

även fundera på hur jag själv som blivande samhällskunskapslärare skulle hantera detta svåra 

ämne. Hur jag skulle utforma undervisningen så att den nådde fram till eleverna och berörde 

dem? Hur skulle jag levandegöra och skapa intresse för frågorna? Hur skulle jag få eleverna 

att förstå att det inte bara handlade om människor som dog i Afrika, utan om så otroligt 

mycket mer. Om klyftan mellan fattiga och rika. Om skilda förutsättningar och ett kollektivt 

ansvar. Om en hållbar utveckling och en gemensam framtid. Funderingarna fortsatte och till 

slut bestämde jag mig för att intervjua lärare på en kenyansk skola för att ta reda på hur de 

resonerade kring hiv- och aidsundervisning. Den här uppsatsen är resultatet av mina möten 

med dessa lärare i ett av pandemins hårdast drabbade länder.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur fem kenyanska life skills lärare resonerar kring 

hiv- och aidsundervisning samt att tydliggöra huruvida giltighetsanspråken - eller den 

motiverande kraften i lärarnas språkliga kommunikation - anspelar på fakta, moral eller 

personliga erfarenheter. För att ytterligare konkretisera detta syfte har jag valt att formulera 

fyra vad-frågor. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad har lärarna för kunskaper om hiv och aids? 

2. Vad har respondenterna för attityder till smittan?  

3. Vad använder lärarna för metoder i sin undervisning om pandemin? 

4. Vad för giltighetsanspråk grundar sig respondenternas språkliga kommunikation på? 

                                                           
1
 FN-förbundet (2012) www.globalis.se 



- 7 - 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till endast omfatta en secondary school i västra 

Kenya i provinsen Rift Valley. Skolan är en public school vilket innebär att den är en öppen 

kommunal skola. Antalet elever är drygt 800, bestående av såväl flickor som pojkar. Vidare 

ligger skolan i en stad med mellan 300 000 – 1 000 000 invånare beroende på vilken källa 

man tittar i. En del av eleverna på skolan kommer från slum liknande områden med enkla, 

svåra och fattiga levnadsförhållanden. Skolan är endast tillgänglig under dagtid, alltså en day 

school, vilket kan vara relevant i sammanhanget eftersom en del kenyanska skolor erbjuder 

övernattningsmöjligheter, så kallade boarding schools. Det totala antalet lärare på skolan är 

cirka 30 stycken, men denna undersökning omfattar endast de fem lärare på skolan som 

undervisar i ämnet life skills. Undersökningen är således en fallstudie av fem lärare på en 

public secondary school i västra Kenya, öppen för både flickor och pojkar. Denna 

avgränsning är gjord med tanke på tidsramen på 10 veckor som är anslagen för uppsatsen. 

 

1.5 Metod 

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer som metod i denna uppsats. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att jag har ett på förhand utarbetat frågeformulär, men att 

jag intar en anpassningsbar hållning och avviker från ordningsföljden när så behövs. 

Huvudfokus under intervjuerna ligger hos den som blir intervjuad och mera specifikt på att 

denne ges möjlighet att utveckla sina idéer, klargöra sina synpunkter och fördjupa olika tankar 

kring de ämnen som behandlas.
2
  

Att jag valde intervjuer framför andra möjliga metoder såsom enkäter eller observationer 

berodde främst på de många fördelar som jag såg med intervjuer. Bland annat är intervjuer en 

flexibel metod som möjliggör att kunna fånga upp och fördjupa ett samtalsämne när en 

intressant aspekt dyker upp. Vidare går det att knyta an intervjuer till saker som respondenten 

tidigare sagt eller till uttalanden som verkar motsägelsefulla eller inkonsekventa. På så sätt når 

man fram till en mer kvalitativ kunskap, vilket kan vara svårt att uppnå med exempelvis 

enkäter. Dessutom är det personliga mötet många gånger givande och utvecklande i sig självt, 

eftersom man som forskare nås av värdefulla insikter. I linje med detta resonemang skriver 

                                                           
2
 Denscombe (2009) s.234f 
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även Denscombe att intervjuer erbjuder den bästa metoden när man vill nå djupgående och 

detaljerad information. Samt att intervjuer lämpar sig extra bra när man ”/…/ behöver få insikt 

i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter”.
3
  

Intervjuer har också en del nackdelar som jag tog hänsyn till när jag valde metod. Intervjuer är 

exempelvis tidskrävande och det är svårt att kunna dra generaliserbara slutsatser av ett litet 

antal fall. Dessutom finns det alltid en risk att respondenter svarar så som de tror förväntas av 

dem eller så som de tror stämmer överens med intervjuarens ståndpunkter. Det kan också 

föreligga en diskrepans mellan vad respondenter säger sig göra i en intervju, och vad 

respondenter de facto gör i realiteten.
4
  

En annan nackdel med intervjuer är intervjuareffekten. Denscombe skriver att flera faktorer 

såsom intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung ”/…/ inverkar på hur mycket information 

människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information”.
5
 Samt att detta ”/…/ får 

särskild betydelse när det gäller känsliga frågor eller frågor som kan uppfattas som relativt 

personliga”.
6
 Och eftersom mina frågor tangerar känsliga och personliga områden såsom 

sexuellt överförbara sjukdomar och respondenternas erfarenheter av hiv och aids, har jag tagit 

särskild hänsyn till intervjuareffekten. För att minimera intervjuareffekten har jag för det 

första, tydligt flaggat för respondenterna innan jag ställt en personlig eller känslig fråga. För 

det andra, gått in med föresatsen att respektera när den intervjuade inte vill berätta någonting. 

Och för det tredje, följt Denscombes allmänna råd om att vara artig, punktlig, lyhörd och 

neutral.
7
   

För övrigt är samtliga intervjuer i denna studie genomförda som personliga intervjuer. Med 

det menas att jag suttit ner en och en med respondenterna i ett avskilt och ostört rum på den 

aktuella skolan. Fördelen med detta tillvägagångssätt – jämfört med gruppintervjuer - är att 

det lättare går att härleda de idéer, synpunkter och tankar som framkommer till en specifik 

källa. Samt att bara en respondent behöver ledsagas genom intervjuprogrammet åt gången.
8
  

                                                           
3
 Denscombe (2009) s.232 

4
 Dessa risker föreligger även i mer kvantitativa metoder såsom enkätundersökningar (med den skillnaden att det 

då kan föreligga en diskrepans mellan vad någon kryssar i att de gör på enkäten och vad de sedan gör i realiteten) 

men riskerna får ändå anses vara mer påtagliga i en intervjusituation.  
5
 Denscombe (2009) s.244 

6
 Denscombe (2009) s.245 

7
 Denscombe (2009) s.245 och 254 

8
 Denscombe (2009) s.235 
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Vidare informerade jag respondenterna innan intervjun satte igång att samtalet var 

konfidentiell, alltså att personens identitet, skolans namn eller stadens namn inte skulle kunna 

gå att spåra i uppsatsen. Jag förklarade också att respondenterna bara behövde svara på de 

frågor som de ville och kände sig bekväma med. Därefter bad jag om tillåtelse att få spela in 

intervjun med en liten och lätthanterlig diktafon. Ingen av respondenterna hade någon 

invändning mot detta.  

Före ordinarie intervju startade ställde jag också några enkla bakgrundsfrågor kring 

respondenternas ålder, formella utbildning och det antal år som vederbörande jobbat som 

lärare. Syftet med dessa frågor var dels att kunna sammanställa några bakgrundsvariabler över 

respondenterna. Och dels att smyga igång samtalet och få de intervjuade att glömma bort 

inspelningsutrustningen som annars kan ha en tendens att inledningsvis hämma respondenters 

svar.
9
 Tilläggas bör dock att det trots denna försiktighetsåtgärd, i efterhand går att konstatera 

att flera av respondenterna till att börja med ger korta och specifika svar, för att sedan prata på 

betydligt mer ohämmat, fritt och utförligt.
10

   

Under själva genomförandet var det annars det faktum att intervjuerna skedde på engelska 

som föranledde störst svårigheter. Främst berodde detta på att respondenterna kom från olika 

tribes - eller tillhörde olika etniska grupper
11

 - och därför skilde sig betydligt åt vad gällde 

uttal, dialekt och hastighet i talet.
12

 Detta språkliga hinder gav upphov till en del missförstånd 

och feluppfattningar, vilket i vissa fall gjorde att jag missade att ställa relevanta och kanske 

givande följdfrågor. Exempelvis uppstod ett sådant språkligt missförstånd när jag frågade Mr 

Tano om peer-education (elever som utbildar elever) och han först trodde att jag frågade om 

pr-education (reklam- och marknadsföringsutbildning). Ett annat språkligt missförstånd 

uppstod när Mrs Nne upprepade gånger talade om curse (det engelska ordet för förbannelse 

eller omen) med en så udda accent att jag tillslut blev tvungen att be henne skriva ner ordet på 

ett papper. Förutom detta talade samtliga respondenter om sig själva i vi-termer, vilket 

stundtals kunde upplevas som förvirrande.   

 

                                                           
9
 Denscombe (2009) s.255f och 269 

10
 Det går inte att utesluta att detta även kan bero på intervjuareffekten eller det faktum att intervjun gällde ett 

känsligt och personligt ämne.  
11

 Ofta översätter man begreppet tribes med stamtillhörighet när det gäller afrikanska folkslag. Men eftersom 

denna term har en negativ klang och man exempelvis inte talar om stamtillhörigheter i Europa, har jag valt att 

istället använda begreppet etniska grupper. 
12

 Engelska är förvisso tillsammans med swahili de två officiella språken i Kenya. Men engelska betraktas till 

mångt och mycket som ett myndighets- och utbildningsspråk och det får ofta stå tillbaka i vardagliga 

sammanhang för både stamspråket och swahilin. 
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1.5.1 Val av respondenter 

Här kan det vara på sin plats att skriva några rader om hur jag fick kontakt med och valde ut 

mina respondenter. När jag anlände till Kenya besökte jag Ministry of Education i den 

aktuella staden och fick där ett intyg som berättigade mig att bedriva research inom 

ämnesområdet History and Government. Detta intyg tog jag med mig till rektorn på den 

aktuella skolan, som i sin tur tilldelade mig en kontaktperson och tillika handledare. Via 

denna handledare fick jag sedan kontakt med samtliga lärare på skolan som undervisade i 

ämnet life skills, vilket visade sig vara 5 stycken, 4 kvinnor och 1 man. Respondenterna 

valdes alltså medvetet ut på grund av att de i egenskap av life skills-lärare förmodades ha 

något speciellt att bidra med.     

 

1.5.2 Transkriberingsprocessen 

Intervjuerna är omskrivna från muntligt tal till dataskriven text med målsättning att vara så 

autentiska som möjligt. Därför är samtalen återgivna så som de spelades in på diktafonen. 

Vidare har jag valt att återge intervjucitat i denna uppsats på originalspråket engelska, för att 

därigenom eliminera risken för felöversättningar eller språkliga nyansmissar. 

Intervjuerna bearbetades i det databaserade transkriberingsprogrammet Express Scribe. Detta 

program innehåller en rad praktiska snabbkommandon som underlättar transkriberingsarbetet 

avsevärt. Exempelvis har programmet ett snabbkommando som spelar tillbaka intervjun 5 

sekunder vilket gör att man kan höra samma mening om och om igen. Ett annat 

snabbkommando sänker hastigheten till hälften vilket gör att snabba och otydliga partier 

tenderar att framträda tydligare. Men trots hjälpen från detta transkriberingsprogram finns det 

enstaka ord, och i vissa fall hela meningar, som jag inte med säkerhet lyckats utläsa. Därför 

har jag valt att skriva [ohörbart ord] eller [ohörbar mening] vid dessa partier. Ett ännu mer 

omfattande problem har jag stött på under transkriberingsarbetet med Respondent 2. I denna 

intervju är svaren på två frågor mot slutet av samtalet så snabba och otydliga att jag bitvis har 

tappat både enstaka ord och kortare stycken. Ändå går det att utläsa essensen eller innebörden 

av svaren. Men trots det har jag valt att inte citera svaren i denna uppsats på grund av att de är 

så ofullständiga och osammanhängande till sin natur.  

I samband med transkriberingsarbetet har jag även tilldelat alla respondenter ett fingerat 

namn. De påhittade namnen kommer från räknetalen ett till fem i det officiella kenyanska 

språket swahili. Ett, två, tre, fyra, fem på svenska motsvaras av moja, mbili, tatu, nne, tano på 
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swahili. Därtill har jag lagt beteckningen Mr eller Mrs framför räknetalen beroende på om den 

intervjuade är en man eller kvinna.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Jag har tagit hjälp av Ann Dyrman vid Karlstads universitetsbibliotek för att söka efter 

relevant forskning till min uppsats bland såväl böcker, uppsatser som artiklar. Tillsammans 

har vi kunnat hitta en hel del material som på olika sätt vidrör eller tangerar ämnet. I de flesta 

fall rör det sig om forskning kring hiv- och aidsundervisning i kenyanska skolor. Men i ett fall 

har vi även valt att ta med betydelsefull forskning från det angränsande landet Tanzania. Men 

vi börjar med att titta närmare på forskning från tryckta böcker.  

Wycliffe Humphrey Odiwuor har skrivit avhandlingen The impact of HIV/Aids on Primary 

Education: A Case Study on Selected Districts of Kenya vid Stockholms universitet från 2000. 

I avhandlingen studerar Odiwuor effekterna av hiv och aids vid fyra olika kenyanska skolor - 

belägna i de två distrikten Homa Bay och Murangà - utifrån ett antal variabler såsom 

inskrivning, delaktighet, fullföljande och avhopp. Skolorna är utvalda så att det ingår en 

landsortsskola och en stadsskola från varje distrikt och i huvudsak är det grundskolans sista år 

(Grade 8) som undersöks. Därutöver finns det ett genusperspektiv i avhandlingen som innebär 

att skillnaderna mellan flickor och pojkar på de olika skolorna studeras närmare.
13

  

Resultatet av Odiwuors avhandling visar att när hiv och aids förekommer i stor omfattning i 

ett samhälle, får det betydande inverkan på elevnärvaron i skolan. Exempelvis blir många 

barn tidigt föräldralösa och får då flytta hem till äldre släktingar, vilka hellre ser att barnen 

bidrar med inkomster till det nya hushållet än ger upphov till ökade utgifter som en fortsatt 

skolgång innebär. Många föräldralösa barn drar också in mot städerna där de slutar upp som 

gatubarn, tiggare, prostituerade eller hamnar i kriminalitet; medan andra faller in i ett alkohol- 

eller drogmissbruk. Ytterligare en förklaring till att närvaron i skolan minskar är att de elever 

som drabbats av smittan upplever att de inte blir accepterade av klasskamrater och lärare, och 

att de känner sig utfrysta och stigmatiserade i skolan.
14

 

Allra värst visar sig situationen vara på den fattigaste landsortsskolan, som också ligger i det 

av hiv och aids hårdast drabbade området. På denna skola är avhoppen större, frånvaron högre 

och deltagande, inskrivningar och fullföljande av studierna lägre än på övriga skolor. Det 

                                                           
13

 Metoderna som används är intervjuer, observationer och fokusgruppdiskussioner. 
14

 Odiwuor (2000) s.129ff 
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finns också en markant skillnad mellan flickor och pojkar som visar sig i att flickor mer sällan 

fullföljer sina studier - och i högre grad hoppar av skolan – jämfört med pojkar.
15

 Några av 

förklaringarna till detta är att flickor tidigt blir gravida, att de luras in i äktenskap och att de 

faller offer för en illegal sexhandel. När en skolflicka blir gravid eller gifter sig anses 

hushållet komma i första hand och därmed blir skolgången lidande. En annan förklaring är att 

de traditionella familjemönstren gör att flickor får ta ett större ansvar i hemmen och först lyfts 

ut från skolan när en släkting eller hushållsmedlem drabbas av smittan. Ytterligare en 

omständighet som misskrediterar skolflickor är att manliga lärare ibland utsätter dem för 

sexuella övergrepp eller våldtäkter, vilket i enstaka fall har resulterat i graviditet och/eller 

avhopp från skolan.
16

  

Något positivt som Odiwuors avhandling visar är däremot att de kenyanska skoleleverna har 

goda kunskaper om hiv och aids. Problemet är således inte kunskapsnivån, utan det faktum att 

eleverna inte tar smittan på allvar och att de ignorerar den hårda verkligheten som viruset 

orsakar. Till exempel visar avhandlingen att många elever har en tidig sexdebut och 

oskyddade samlag. De blundar för riskerna de utsätter sig för och inser inte hur allvarlig 

hivinfektionen är.
17

 Vidare framgår av avhandlingen att två av skolorna använder ett system 

där man utbildar elever till att undervisa andra elever i hiv- och aidsfrågor, så kallad peer-

teaching.
18

 

En annan bok som både hänvisar en del till, och i stort instämmer med, Odiwuors resultat är 

Coping with HIV/AIDS in Education: Case Studies of Kenya and Tanzania av Dr Magdallen 

N. Juma från 2001. Boken har en vetenskaplig förankring och bygger bland annat på 

intervjuer, enkäter och fokusgruppdiskussioner från två skilda geografiska områden i landet. 

Det boken tillför forskningsläget är att den uppmärksammar de många falska rykten och 

myter som cirkulerar om pandemin, både i skolan och i det övriga samhället. En sådan myt är 

exempelvis att man kan bli botad från hivsmittan om man har sex med en ung flicka. En 

annan myt är att infektionen i själva verket är en förbannelse eller ett omen. Och en tredje myt 

säger att viruset är skapat av människor i syfte att råda bot på överbefolkningsproblemet.
19

 

Förutom dessa myter konstateras i boken att kyrkan har en stark ställning i det kenyanska 

samhället och att detta ibland skapar spänningar kring hiv- och aidsundervisningen i skolan. 
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 Odiwuor (2000) s.111 
16

 Odiwuor (2000) s.127f 
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 Odiwuor (2000) s.108 
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 Odiwuor (2000) s.88f och 111 
19

 Juma (2001) s.19 och 78 
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Exempelvis har religiösa ledare motsatt sig vad man kallar för omoralisk och indoktrinerande 

undervisning - såsom förespråkande av kondomer och andra preventivmedel – för att istället 

förorda avhållsamhet fram till äktenskap och sedan trohet mot sin partner.
20

 För övrigt är en 

av bokens tyngsta slutsatser, i likhet med Odiwuor, att de kenyanska skoleleverna har goda 

kunskaper om hiv och aids men att de nonchalerar riskerna. 

Andra och mer nyutgivna böcker har dessvärre inte kunnat vara till någon större hjälp i denna 

studie. Främst därför att de har en tendens att sammanföra flera länder och till exempel 

behandla hiv- och aidsundervisning i Afrika söder om Sahara. I denna litteratur får Kenya 

ytterst lite utrymme och informationen som framkommer bidrar sällan med några nya fakta.
21

  

Bland uppsatsdatabaserna har jag bara kunnat hitta en uppsats som är relevant i 

sammanhanget, och den inriktar sig på det intilliggande landet Tanzania. Det är Therese 

Ivarsson och Fredrik Rimfjälls examensarbete Teachers views on HIV/AIDS related issues in 

the Dodoma region, Tanzania: A qualitative study about teachers attitudes around HIV/AIDS 

in relation to how they educate vid lärarprogrammet på Halmstads högskola från 2009. I 

studien intervjuas 15 lärare på 3 olika skolor i den centralt belägna Dodoma regionen. 

Skolorna är utvalda så att det ingår en stadsskola, en landsortsskola och en skola där emellan 

(en semi-landsortsskola).  

Resultaten av studien visar att lärarna överlag har mycket goda kunskaper om hiv och aids. 

Merparten av respondenterna (13 av 15) har själva tagit hand om en närstående person som 

drabbats av smittan. Vidare är lärarna väldigt idérika och innovativa i sin undervisning. Flera 

av dem använder sporter och lekar, andra sjunger sånger, spelar teater eller målar teckningar 

som anknyter till ämnet. Vad beträffar genus så visar studien en påtaglig skillnad mellan de 

olika skolorna. I landsortsskolan och semi-landsortsskolan svarar respondenterna att graviditet 

hos skolflickor är ett problem och att uppskattningsvis två flickor per år slutar på grund av 

havandeskap. I stadsskolan däremot anses graviditet inte vara något problem. På frågan om 

manliga lärare blivit avstängda på grund av att de gjort en skolflicka gravid, är svaret från 

samtliga respondenter ett entydigt nej. 

                                                           
20

 Juma (2001) s.39ff 
21

 Avser böckerna Gender Equality, HIV and AID: A Challenge for the Education Sector av Sheila Aikman, 

Elaine Unterhalter och Tania Boler. Gender, Sexuality and Development: Education and Society in sub-Saharan 

Africa av Máiréad Dunne. Och Education and HIV/AIDS: Accelerating the Education Sector response to HIV av 

Donald A. P. Bundy. 
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I artikeldatabasen ERIC har jag valt ut tre artiklar som berör mitt ämne. Två av dessa artiklar 

handlar om ett skolbaserat utbildningsprogram som började införas på nationellt plan i Kenya 

år 1999 och som vänder sig mot elever i upper primary, eller motsvarande årskurs 6, 7 och 8 i 

det svenska utbildningssystemet. Utbildningsprogrammet går under namnet Primary School 

Action for Better Health och förkortas PSABH. Målsättningen med programmet är att genom 

utbildning av lärare och annan skolpersonal, lyckas hejda hivsmittans framfart och få bukt 

med elevers riskbenägenhet. I juni 2006 hade programmet införts på 11 000 av totalt 19 000 

berörda skolor i landet.
22

   

Den första artikeln som berör PSABH utkom 2004 och har titeln HIV/AIDS and education: 

experience in changing behaviour: a Kenyan example. I artikeln har författarna Eleanor 

Maticka-Tyndale, Janet Wildish och Mary Gichuru tittat närmare på 160 skolor i Nyanza 

Provinsen invid Victoriasjön.
23

 Av artikeln framgår att lärare i huvudsak undervisar om - och 

förespråkar - sexuell avhållsamhet för att skydda sig mot viruset. Ofta sker detta i form av hot 

eller skrämselpropaganda såsom: Om du inte avhåller dig från sex kommer du att dö av aids! 

Förutom avhållsamhet fram till äktenskapet talar lärare om att vara trogen mot en partner. Det 

finns också ett utbrett motstånd bland lärarna att undervisa om kondomer som en möjlig 

skyddsväg. När kondomer nämns – om de överhuvudtaget nämns - är det vanligtvis i negativa 

termer och som en sista utväg. Vidare framgår att många lärare har en personlig erfarenhet av 

hiv och aids. Exempelvis uppger 80 % av respondenterna att de känner någon som för 

tillfället lever med aids, eller någon som har avlidit till följd av viruset. Därutöver anser 

flertalet kenyanska lärare att kyrkor, vid sidan av skolan, är den samhällsinstitution som har 

ett ansvar i att förhindra eller minska spridningen av hiv och aids.
24

  

Den andra artikeln som handlar om utbildningsprogrammet PSABH utkom 2007 och har 

titeln Quasi-experimental evaluation of national primary school HIV intervention in Kenya. I 

denna artikel har samma författare Eleanor Maticka-Tyndale, Janet Wildish och Mary 

Gichuru studerat utfallet av programmet vid 80 skolor i samma provins, Nyanza Provinsen.
25

 

Artikeln pekar på att en majoritet av lärarna anser sig ha dåliga kunskaper, och otillräckliga 

färdigheter, för att undervisa om viruset. Dessutom klagar respondenterna över en bristfällig 

vägledning från såväl styrdokument som läroplaner.
26

 Vidare visar det sig att sex- och 
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 Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.172 
23

 80 mätskolor och 80 kontrollskolor 
24

 Maticka-Tyndale m.fl. (2004) s.173f 
25

 40 mätskolor och 40 kontrollskolor 
26

 Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.178 
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samlevnadsfrågor till mångt och mycket är tabubelagt att tala om i relationen vuxna-barn.
27

 

Lärarna förespråkar avhållsamhet och den känsliga kondomfrågan hanteras stundom genom 

att utomstående personer kommer till skolan och informerar eleverna. Av statistiken i artikeln 

framgår också att många elever tidigt blir sexuellt aktiva och att så stor andel som 37,5 % av 

ungdomarna mellan 11-12 år har erfarenhet av sex.
28

 Andra saker som tas upp är att skolorna 

aktivt arbetar med att förhindra stigmatisering av smittade elever. Att man kämpar med att ta 

död på falska myter och förlegade trosföreställningar kring hiv och aids. Och att man utbildar 

elever till att undervisa andra elever i frågor om viruset (benämns peer-supporters eller peer-

education).
29

 

I den tredje och sista artikeln ”If you don`t abstain, you will die of aids”: Aids education in 

Kenyan public schools från 2009 intervjuar författarna Carolyne Njue, Charles Nzioka, Beth-

Maina Ahlberg, Anne M. Pertet och Helene A.C.M. Voeten 60 lärare på primary och 

secondory schools i de två distrikten Meru South och Kajiado. Resultaten av artikeln klargör 

att en stor majoritet av lärarna (47 av 60) anser att de har för lite kunskaper och för dålig 

träning för att undervisa om hiv och aids. Mer än hälften (34 av 60) känner sig obekväma med 

ämnets karaktär och som ett resultat av det skyndar de förbi känsliga partier med anknytning 

till sex- och samlevnad. Vidare uppger huvuddelen av lärarna (38 av 60) att de hoppar över 

potentiellt känsliga områden eftersom de känner påtryckningar från både religiösa 

institutioner och elevernas föräldrar. Exempelvis talar man inte om kondomer, p-piller eller 

andra preventivmedel utan nämner enbart avhållsamhet. Vad beträffar undervisningsformer så 

visar artikeln att lärarna främst använder en envägskommunikation i klassrummet i syfte att 

förmedla faktakunskaper till eleverna. Diskussioner och mer interaktiva undervisningsformer 

förekommer endast i liten utsträckning. Förutom detta använder lärarna videofilmer, drama, 

sånger och därtill bjuder de in personer utifrån
30

 att komma och föreläsa om ämnet. Det 

förekommer också olika former av skrämseltaktik för att fånga elevernas uppmärksamhet i 

ämnet, vilket rubriken på artikeln avser att illustrera.
31
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 Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.174 
28

 Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.178 
29

 Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.174  
30

 Såsom experter, hälsoarbetare, NGO:s och infekterade personer 
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 Njue m.fl. (2009) s.173ff 
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1.7 Teoretisk utgångspunkt 

Jag har observerat att en stor del av den tidigare forskningen har någon form av genusteoretisk 

förankring. Men eftersom denna forskning är omfattande och det skulle vara svårt att bidra 

med ny och kumulativ forskning inom detta fält, har jag valt en annan teoretisk infallsvinkel. 

Utifrån Jürgen Habermas teori om universalpragmatiken ämnar jag undersöka 

giltighetsanspråken – eller den motiverande kraften - i lärarnas språkliga kommunikation. 

Enligt Habermas teori om universalpragmatiken anknyter ett giltighetsanspråk till någon av 

följande tre världar (även om dessa världar också påverkar och påverkas av varandra). Den 

objektiva världen, den sociala världen och den subjektiva världen. Om ett uttalande hävdas 

vara sant därför att det överensstämmer med fakta eller rådande sakförhållanden, anknyter det 

till den objektiva världen. Till exempel uttalanden som att hiv och aids sprids på tre sätt; 

genom samlag, blodtransfusioner och från mor till barn vid födseln. Om ett uttalande däremot 

hävdas vara riktigt därför att det överensstämmer med samhällets normer och värderingar, 

anknyter det till den sociala världen. Till exempel enligt vår religion är det fel att ha sex före 

äktenskap. Och slutligen, om ett uttalande hävdas vara sannfärdigt därför att det finns 

personliga erfarenheter som ligger till grund för yttrandet, anknyter det till i den subjektiva 

världen. Till exempel när min syster låg döende i aids fick hon inga bromsmediciner därför att 

patentlagstiftningen gjorde att medicinerna var alldeles för dyra.
32

   

Min teoretiska utgångspunkt blir således att utifrån Habermas teori om universalpragmatiken 

klargöra vilken typ av giltighetsanspråk som lärarnas språkliga kommunikation grundar sig på 

och huruvida den motiverande kraften i dessa uttalanden främst anspelar på fakta, moral eller 

personliga erfarenheter.  

 

1.8 Begrepp 

Hiv/aids – Jag har uppmärksammat att det förekommer olika stavelser av hiv och aids i 

litteraturen. En del använder enbart stora bokstäver, andra bara små och en del skriver med 

stor bokstav i början av orden. Själv har jag valt att skriva med små bokstäver rakt igenom.  

För övrigt har jag valt att kursivera alla engelska ord som förekommer i den löpande texten. 

Detta beror på att orden emellanåt saknar en exakt och korrekt översättning till svenska. Så är 

                                                           
32

 Månson (2007) s.324-332; Roth (2003) s.27 
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exempelvis fallet med primary och secondary school som med de svenska översättningarna 

grundskola och gymnasium blir en aning missvisande.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Fakta om hiv och aids 

Hiv är en initialförkortning som på svenska står för humant immunbrist virus.
33

 Viruset 

smittar genom oskyddat sex, blodöverföring (Sprutor, blodtransfusioner) och från mor till 

barn under graviditet, via förlossning eller genom amning. När viruset tagit sig in i kroppen 

angriper de några av kroppens celler, T-hjälparceller, vilka har en betydande roll i 

immunförsvaret. Viruset angriper inte bara cellerna, utan tar bokstavligt över dem och gör om 

dem till egna virusfabriker. Genom att infoga sitt eget genetiska material (RNA) i cellens 

arvsmassa (DNA) ser viruset se till att nya kopior av hiv-viruset ständigt tillverkas i kroppen. 

Detta gör det omöjligt att bli botad från viruset efter att man blivit smittad. Däremot finns det 

i dag bromsmediciner att tillgå som dämpar sjukdomsutvecklingen.
34

 

Vid själva smittotillfället märker en del ingenting alls medan andra drabbas av en period på 

mellan 1-2 veckor av hög och ihållande feber, halsont eller svullna körtlar. Sedan tar det olika 

lång tid för sjukdomen att bryta ut i kroppen. Inkubationstid, alltså den tid som förflyter 

mellan smittotillfället och tills sjukdomen bryter ut, varierar mellan tämligen omgående och 

upp till 10-12 år.
35

 Med andra ord kan viruset ligga latent eller vilande i kroppen under lång 

tid, vilket gör att man kan vara hivpositiv i flera år utan att veta om det.  

Symptomen varierar något. Det främsta symptomet är ett försvagat immunförsvar. Detta i sin 

tur leder till att kroppen blir mer mottaglig för besvärliga infektioner såsom svårartad 

lunginflammation, hudcancer och återkommande svampinfektioner i luftvägarna eller 

matstrupen. När en eller flera av dessa symptom har brutit ut med full kraft övergår 

hivsmittan i nästa fas, aids. Aids kan alltså sägas vara en förlängning eller ett svårare tillstånd 

av hiv. Även aids är en initialförkortning som på svenska står för förvärvat immundefekt 

syndrom.
36

 Termens avslutande ord syndrom betonar att sjukdomen har sin grund i flera olika 

symptom, men att alla kan härledas till samma källa. Aids har - till skillnad från hiv - en 

dödlig utgång. 
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 På engelska: Human Immunodeficiency Virus. 
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 Lundgren, J.D. m.fl. (1993) HIV och AIDS: Diagnostik och behandling s.12; Blaxhult, A & Riksförbundet för 

hivpositiva (2010) Ett liv med hiv: Vad vi vet idag om hiv och aids.  
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2.2 Historik 

Första gången som aids omnämndes i en medicinsk tidskrift var sommaren 1981 i USA. Då 

rörde det sig om ett antal unga män, de flesta homo- eller bisexuella, som drabbats av flera 

allvarliga symptom. Man rapporterade att de unga männen  

/…/ drabbats av en ovanlig tumörsjukdom, Kaposis sarkom, en lika sällsynt lunginflammation 

kallad PCP (Pneumnocysis carinii pneumonia) och dessutom av en mängd andra infektioner. 

Mycket tydde på att patienternas immunsystem var kraftigt försvagat. Själva sjukdomsförloppet 

beskrevs som utdraget och prognosen var sällsynt dyster. Åtskilliga patienter avled inom ett eller 

två år efter insjuknandet.
37

 

 

I Sverige ställdes den första aidsdiagnosen i slutet av 1982. Inledningsvis, både i Sverige och 

utomlands, kopplades den nya sjukdomen ihop med männens homosexualitet och fick därför 

den informella beteckningen GRID (Gay-related immunodeficiency). Senare upptäcktes att 

sjukdomen även spreds bland narkomaner som delade spruta och via blodtransfusioner med 

smittat blod. Detta ledde till att det uppstod en allmänt stigmatiserande bild av aids som en 

sjukdom ihopkopplad med en dekadent, ekivok och ociviliserad livsstil. Även en del religiösa 

röster tog tillfället i akt att basunera ut domedagsprofetior om den nya orena sjukdomen som 

hotade att bli hela världens undergång. Men ganska snart, 1983, hittade man hivviruset som 

låg bakom den dödliga aidssjukdomen.
38

  

 

2.3 Spridningens omfattning i dag 

FN organet UNAIDS samlar varje år in data från merparten av världens länder och redovisar 

statistik över smittans utbredning. Den senaste rapporten kom i slutet av november månad 

2011 och visar en sammanställning av siffror fram till och med utgången av 2010. Rapporten 

visar att uppskattningsvis 34 miljoner människor levde med hiv 2010. Av dessa var 2,7 

miljoner nyligen smittade, det vill säga smittade under det gångna året. Samma tid avled 1,8 

miljoner till följd av aids. Antalet barn under 15 år som levde med smittan var 

uppskattningsvis 3,4 miljoner, varav mer än 90 % levde i Afrika söder om Sahara.
39
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 Bondestam & Gustavsson Chorell (2010) In på bara huden s.211 
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 Bondestam & Gustavsson Chorell (2010) s.211ff; Blaxhult, A & Riksförbundet för hivpositiva (2010) 
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towards universal access: progress report 2011 s.1, 10-11 och 19 
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Mer specifik statistik över Kenya hittar man i CIA:s The World Factbook och på FN-

förbundets webbsida globalis.se. Av siffrorna från dessa båda källor framgår att 6,3 % av 

Kenyas vuxna befolkning (15-49 år) levde med hiv/aids 2009, vilket i ett globalt perspektiv 

placerar landet på en 11e värsta plats. Ännu dystrare siffror blir det om man istället för 

procenttalet ser till det totala antalet människor som levde med smittan i Kenya - 1,5 miljoner 

- vilket motsvarar en 4e sämsta plats i världen.
40

 Samma år, 2009, avled 80 000 människor till 

följd av aids i landet. Dessutom visar statistiken att endast 48 % av kvinnorna och 55 % av 

männen i ålderskategorin 15-24 år hade tillräckliga kunskaper om hivsmittan.
41

 

I kontrast till den kenyanska statistiken kan svenska siffror belysas. I Sverige har alltsedan 

viruset upptäcktes totalt 9 400 fall registrerats.
42

 Av dessa har 2 346 vidareutvecklats till en 

aids. Under 2010 registrerades 465 nya fall och i dagsläget beräknas drygt 5 300 personer leva 

med smittan i landet.
43

 

 

2.4 Hiv och aids i det kenyanska utbildningssystemet 

År 1999 tog det kenyanska utbildningsministeriet på uppdrag av regeringen fram en nationell 

läroplan för hantering av hiv och aids i skolan. Denna läroplan inbegrep såväl primary som 

secondary school. Man tog också fram en specifik kursplan för aidsundervisning i skolan med 

målsättning att förebygga och kontrollera hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
44

  

När implementeringsprocessen av styrdokumenten började år 2000 inriktade man sig främst 

på en faktabaserad undervisning kring pandemins smittvägar, hur man skyddar sig mot viruset 

och hur man bemöter och tar hand om drabbade personer. Det primära budskapet i läroplanen 

var att elever skulle avstå från sex före äktenskap, för att därefter leva trogen mot sin partner. 

I andra hand tryckte man på att försena elevers sexdebut och minska antalet sexpartners.
45

 År 

2001 kom ytterligare en skärpning i tonen när myndigheterna i landet gav skolor i uppdrag att 

undervisa minst en aidslektion i veckan.
46

 Någonting annat som haft effekt på hiv- och 
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aidsundervisningen i Kenya är att landet 2002 införde allmän och fri skolgång.
47

 Detta ledde 

till att betydligt fler unga människor än tidigare fick tillgång till utbildning.
48

 Efter att en ny 

läroplan införts i landet 2009 kom mycket av hiv- och aidsundervisningen att ske inom ämnet 

life skills.
49

  

 

2.5 Hiv och aids i det svenska utbildningssystemet 

I svenska styrdokument finns det inget preciserat krav på att hiv och aids ska utgöra en del av 

den ordinarie samhällskunskapsundervisningen. Till viss del är det ett ämne som tangerar 

flera andra ämnesområden eller discipliner. Det kan ses som en del i sex- och 

samlevnadsundervisningen, vilket faller under biologi. Det kan ses som en del av hur 

resursfördelningen i världen ser ut, vilket faller under geografi. Men det kan också ses som en 

del av mänskliga rättigheter, FN:s milleniemål, biståndspolitik, utvecklingsproblematik och 

en hållbar utveckling. Och därmed faller det under samhällskunskap. Två författare som 

argumenterar för att hiv och aids ska ses som en fråga om mänskliga rättigheter är Annica 

Holmberg och Anna Rambe. I skriften Gör HIV till en rättighetsfråga anger de flera skäl till 

varför hiv och aids är en fråga om mänskliga rättigheter. Exempelvis att det handlar om alla 

människors rätt till hälsovård, utbildning och information.
50

 

I nya gymnasieutbildningens kursplan för samhällskunskap står det att ämnet ”/…/ ska syfta 

till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med 

utgångspunkt i olika samhällsfrågor”. Vidare finns det ett uttryckligt krav på att man ska 

behandla mänskliga rättigheter i samtliga gymnasiekurser inom samhällskunskap. Detta 

formuleras i följande stycke. 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och 

funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
51

  

 

 

Således finns det tydliga kopplingar mellan gymnasieskolans styrdokument och undervisning 

om hiv och aids inom ramen för samhällskunskapsämnet.  
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3. Resultatdel 

Uppsatsens fem intervjuer kommer att redovisas tematiskt i denna resultatdel. Mina tre teman 

utgår från respondenternas kunskaper, attityder och undervisningsmetoder. Det bör framhållas 

att gränsdragningen mellan dessa teman inte alltid är uppenbar och klar. Till exempel kan 

kunskaper och attityder ibland vidröra samma områden. Därför ska inte uppdelningen i teman 

ses som något definitivt och obestridligt, utan som en kategorisering, ett förtydligande och ett 

hjälpmedel i presentationen av resultatdelen. 

  

3.1 Bakgrundsvariabler 

Här följer en kortfattad presentation av respondenterna som ingår i denna undersökning. 

Respondent 1 eller Mrs Moja intervjuades den 26 oktober 2011 och samtalet tog 16.05 i tid. 

Mrs Moja är 42 år och har undervisat i sammanlagt 17 år, varav 4 år på den aktuella skolan. 

Hon har en formell utbildning till lärare.  

Respondent 2 eller Mrs Mbili intervjuades den 26 oktober 2011 och samtalet tog 14.31 i tid. 

Mrs Mbili är 32 år och har undervisat i totalt 8 år, varav 4 år på den aktuella skolan. Hon har 

en formell utbildning till lärare.  

Respondent 3 eller Mrs Tatu intervjuades den 26 oktober 2011 och samtalet tog 18.58 i tid. 

Mrs Tatu är 39 år och har undervisat i sammanlagt 16 år, varav 2 terms på den aktuella 

skolan.
52

 Hon har en formell utbildning till lärare. 

Respondent 4 eller Mrs Nne intervjuades den 26 oktober 2011 och samtalet tog 15.20 i tid. 

Mrs Nne är 46 år och har undervisat i totalt 22 år, varav 12 år på den aktuella skolan. Hon har 

en formell utbildning till lärare.  

Respondent 5 eller Mr Tano intervjuades den 8 november 2011 och samtalet tog 13.18 i tid. 

Mr Tano är 37 år och har undervisat i sammanlagt 10 år, varav det här året är första året på 

den aktuella skolan. Han har en formell utbildning till lärare.  

Samtliga respondenter har alltså en formell kenyansk utbildning till lärare. Däremot skiljer sig 

deras yrkesverksamma tid från varandra. Mrs Mbili har den kortaste erfarenheten med 8 år 
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inom yrket. Mrs Nne har den längsta erfarenheten med 22 år. Däremellan finns Mr Tano som 

undervisat i 10 år, Mrs Tatu med sina 16 år, Mrs Moja med sina 17 år som lärare.  

 

3.2 Kunskaper 

Den första intervjufrågan handlar om respondenternas kunskaper om hiv och aids och mera 

specifikt om de fått någon utbildning i att undervisa om pandemin. Här svarar samtliga 

respondenter (5 av 5) att de har erhållit utbildning i att undervisa om hiv och aids, men 

däremot skiljer sig svaren åt beträffande vad för slags utbildning de uppger att de fått. Allra 

vanligast är att respondenterna erhållit utbildning via seminarier och/eller workshops (4 av 5). 

Den enda respondenten som varken nämner seminarier eller workshops är Mr Tano. Han talar 

istället om sin collegetid och hur han utbildades av en enhet som kallades för hiv och aids.  

[Mr Tano] Yes in college… with a unit called hiv and aids. One unit. 

 

På följdfrågan vilken typ av utbildning han fick av enheten svarar Mr Tano   

[Mr Tano] There where lectures. And visits to… ahh those affected by aids. Then pictures, 

videos, look on different videos, films of those… the aids sufferers. And the effects of aids. And 

the causes. So there were first lectures, and then visits to hospitals, and films. So there where 

those three. And then it was an exam after the end of the course. 

 

Noterbart i detta citat är att Mr Tano uppger att han fick åka till sjukhus och besöka drabbade 

personer. Detta innebär att han fick möjlighet att bygga på sin subjektiva erfarenhetsbank med 

personlig möten och upplevelser som han senare i yrkeslivet kan välja att plocka fram och 

använda som giltighetsanspråk i undervisningen.  

Vidare frågar jag respondenterna om de önskar att de fått mera utbildning i att undervisa om 

hiv och aids. Här svarar alla (5 av 5) att de velat ha mera utbildning. Mrs Tatu ger ett kort och 

koncis, men samtidigt signifikativt svar  

[Mrs Tatu] Yes, we wish to have more training. It´s necessary.  

 

Ett mer utförligt och uttömmande svar kommer från Mr Tano. Han svarar så här på 

spörsmålet om han föredragit mera utbildning i att undervisa om pandemin.  
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[Mr Tano] Yes, I don’t think I done all. But I wish I could do it… study aids more so that I can 

be more confident in understanding about aids. Especially about the cause, the effects and how 

you can [ohörbart ord] the effects and assist people to have a positive attitude towards life if they 

are infected or affected by aids.  

 

3.2.1 Personliga erfarenheter 

Personliga erfarenheter av hiv och aids säger någonting om hur mycket och vilken typ av 

kunskap respondenterna besitter. Personliga erfarenheter är också en förutsättning för att 

respondenterna i en undervisningssituation ska kunna åberopa giltighetsanspråk som anknyter 

till Habermas subjektiva värld. Därför valde jag att ställa denna något känsliga fråga, om 

respondenterna har en personlig erfarenhet av hiv och aids.  

Av svaren framgår att samtliga respondenter (5 av 5) har en personlig erfarenhet av pandemin. 

Alla har på ett eller annat sätt upplevt förlusten av en familjemedlem, släkting eller nära vän. 

Så här svarar exempelvis Mr Tano på frågan 

[Mr Tano] Yah my family, two members of my family died of aids. So I have had a personal… I 

been affected by that. The grief of losing a loved one through aids. 

 

Anmärkningsvärt bland de övriga svaren är att två av respondenterna, Mrs Mbili och Mrs 

Nne, uppger att de förlorat en närstående person men inte förrän efteråt insett att det var aids 

som personen avled av. Så här beskriver Mrs Mbili varför hon inte förstod att det var aids som 

drabbat hennes släkting  

[Mrs Mbili] Okey personal experience is a relative who we didn´t know was suffering from 

hiv/aids until he die. We never knew it was aids. Because it started… the person just started 

becomes weak. It could have been malaria. We thought it was malaria because there are some 

symptoms that remind of malaria /…/  

 

Även Mrs Moja talar om svårigheterna med att säkert veta om en person framlider av aids. 

Hon berättar om en elev på skolan som gått bort föregående år och som det ryktas om bland 

de övriga eleverna, dött till följd av aids. Men eftersom skolan aldrig tagit eleven till 

provtagning och föräldrarna inte vill berätta vad pojken led av, så kan man inte att med 

säkerhet säga att han dog av aids, konstaterar Mrs Moja.  

[Mrs Moja] /…/ Aah… there was a time we had a case here, I was… I´m not very sure. And that 

student felt sick and he died. Other students were saying it was out of … out of that. But the 

parents never really came up to tell us the scene to confirm… so even if the boy died last year, 
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he was in form 3, but I can not really say it was hiv and aids because for one; as a school we 

didn’t take him for testing because he was seriously ill, he was just at home and the parent they 

didn’t tell us… the cause. So back at the rumors, everywhere the students are talking of the 

scene.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga om kunskaper att samtliga respondenter erhållit utbildning 

i att undervisa om hiv och aids, främst genom seminarier och workshops. Samtidigt svarar 

respondenterna unisont att de velat ha mera utbildning i att undervisa om smittan. Ingen ansåg 

sig vara fullärd. Alla respondenter har också en personlig erfarenhet av hiv och aids, 

vanligtvis genom förlusten av en familjemedlem, släkting eller nära vän. Vidare framgår att 

de intervjuade stundom inte har förstått att en närstående person drabbats av smittan och att 

det finns svårigheter med att säkert säga om en person avlider av aids eller inte. 

 

3.3 Attityder 

För att urskönja respondenternas attityder till hiv och aids valde jag att inledningsvis fråga om 

de anser att skolan har en speciell uppgift i att minska eller förhindra spridningen av viruset. 

Också här blir svaret samstämmigt. Samtliga respondenter (5 av 5) anser att skolan har en 

speciell uppgift i att minska eller förhindra spridningen av hiv och aids. Men motiveringarna i 

svaren skiljer sig något åt. Mrs Tatu svarar så här  

[Mrs Tatu] My answer is yes because teachers are the one who are responsible with the student. 

And as you could see, this is the future generation, and everybody passes through an education. 

Especially now in Kenya because education is almost compassionate to everybody. Therefore 

teachers have a main role in shaping the society, and imparting all the barriers and values of our 

community. 

 

Som tidigare nämnts införde Kenya allmän och fri skolgång år 2002. Antagligen är det detta 

som Mrs Tatu åsyftar när hon säger att utbildning nuförtiden nästan är tillgänglig för alla och 

att lärare därmed har en viktig och avgörande roll i formandet av framtidens kenyanska 

samhälle. Men om nu alla unisont säger att skolan har en speciell uppgift i att minska eller 

förhindra spridningen av viruset, kan det även vara intressant att vinkla om spörsmålet något 

och fråga respondenterna om de anser att någon annan samhällsinstitution har ett liknande 

ansvar. På denna fråga svarar de allra flesta (4 av 5) att kyrkor har denna uppgift. Den enda 

som inte uttryckligen nämner kyrkor - eller närmare bestämt använder ordet kyrkor - är Mrs 

Tatu. Men hon är inne på samma spår som de andra när hon inledningsvis talar om ”Religion 
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institutions”. Vidare säger Mr Tano och Mrs Nne (2 av 5) att moskéer har denna uppgift. I 

enskilda fall nämner respondenterna också fackföreningar, kvinnogrupper och 

regeringsinstitutioner. Därtill säger Mrs Nne att olika former av möten i byar och mindre 

samhällen är en möjlig arena 

[Mrs Nne] Yee, we have churches. We have mosques and such religious places. And maybe 

other meetings, like in the village meetings are known that, we have many places where we 

can… other form of meetings, informal meetings where we can be able to use… and send the 

gospel about how to prevent from hiv and aids.  

 

Att kyrkor och moskéer nämns i så stor utsträckning kan ses som ett tecken på att religionen 

har ett starkt inflytande över det kenyanska samhället vilket i förlängningen även påverkar 

respondenternas attityder till smittan.  

 

3.3.1 Stigmatisering 

För att avtäcka ytterligare en dimension av respondenternas attityder till smittan ställer jag en 

något hypotetisk fråga som lyder: Om du haft en elev som varit smittad av hiv eller aids, tror 

du då att denna elev på något sätt har känt sig stigmatiserad i skolan? Här framträder en tydlig 

skiljelinje i svaren. En majoritet av respondenterna (3 av 5) svarar att stigmatisering inte 

förekommer på skolan. Allra distinktast i sitt svar är Mr Tano  

[Mr Tano] No not here. We… The systems we have put in place have prevented any 

stigmatization. At… in this school… in fact students who have aids may not even be known. 

Because it is, it is a gathered secret. And even if it is known, the other students have to treat 

them with respect. So they are never, they feel part and parcel of the other students. They are not 

stigmatized. Because of our system; the system we have put in place. So I don’t… I have no see 

it here. 

 

Även Mrs Mbili svarar att stigmatisering inte förekommer på skolan, men tillägger att hon har 

erfarenhet av det från en annan skola.
53

 När Mrs Moja får frågan säger hon lite svävande och 

avvärjande att infekterade elever helt enkelt inte berättar om smittan och att andra elever 

därmed inte har kännedom om det.  

Å andra sidan finns det två respondenter som klart och tydligt säger motsatsen. Mrs Nne 

svarar att det naturligtvis finns elever på skolan som känner sig stigmatiserade. Sedan berättar 
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hon om en händelse från föregående år då en elev på skolan avled i sviterna av aids.
54

 Mrs 

Nne beskriver hur eleven, som var en pojke, brukande sitta alldeles ensam och utfryst och hur 

han till slut fick psykiska problem av omgivningens behandling.  

[Mrs Nne] Of course, yes, yes. We had one last year. Was it last year… yeeh last year. Who 

finally died /…/ And the boy would just sit like… you know all alone by himself and all that 

time. And you see this boy, he has a psychological problem just because of that. So it is truth. 

 

Även Mrs Tatu svarar att stigmatisering förekommer på skolan och hon berättar hur elever 

bemöter sina infekterade skolkamrater i följande citat  

[Mrs Tatu] /…/ Whenever a student is saying she has aids or he has aids. Students still don’t 

accept that person. As much as we say aids is not transmitted in greetings or hugging. We find 

people intend to move away from the person and they suffer from loneliness. Yee they don’t 

accept, if they know they have aids. 

 

Eftersom bara två av respondenterna svarar jakande på frågan om stigmatisering förekommer 

är det endast dessa som får följdfrågan: Hur hanterade du situationen? Dessutom får Mrs 

Moja och Mrs Mbili ett något omformulerat spörsmål som lyder: Om du som lärare skulle få 

kännedom om att en elev bär på smittan, hur skulle du då hantera det? Av svaren framgår att 

två av respondenterna, Mrs Moja och Mrs Nne, föredrar att vända sig direkt till den drabbade 

eleven för att skaffa sig ytterligare information och bilda sig en mer heltäckande bild av 

situationen. De två andra respondenterna, Mrs Tatu och Mrs Mbili, väljer istället att tala med 

de elever som fryser ut den drabbade skolkamraten. Mrs Tatu säger att hon – med 

utgångspunkt i normativa giltighetsanspråk - försöker förmå de övriga eleverna att behandla 

andra så som de själva vill bli behandlade. Därtill lägger hon in ett osäkerhetsmoment i sin 

tillrättavisning och frågar eleverna hur de själva kan vara så säkra på att de inte har smittan, 

om de inte varit och testat sig.  

[Mrs Tatu] /…/ you talk to the student and you tell them; if one of us can be… taint right now. 

We realize it is not one only… one person who have aids. Maybe also us have it. And how do 

you want to be treated? We tell them to treat others like they want to be treated if they were in 

the same position Because they don’t even know whether they have aids. That one is known 

only because maybe he have been tested and he has confessed he has it. What about those who 

have not yet been tested? So get tested and you know /…/ 

 

Mrs Mbili beskriver hur hon skulle hantera situationen i följande citat 
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[Mrs Mbili] /…/ I would go to class and counsel the students on the same and tell them that 

anybody can be infected with hiv/aids. And ask them all, maybe challenge them, to imagine that 

everybody had the disease. Or do you feel good when the other people isolate you? Just such 

questions that would not demand an answer but I just help them to be in the shoes of this 

infected. And then try to counsel them so that they keep this student closer. And as a teacher I 

just be very close to the student so that… may not be feeling like an outcast in my class or in the 

group.    

 

Sammanfattningsvis kan man säga om respondenternas attityder till smittan att de unisont 

anser att skolan har en viktig uppgift i att minska eller förhindra spridningen av hiv och aids. 

Därutöver anser respondenterna att det främst är kyrkor och moskéer som har ett liknande 

ansvar. Vad gäller stigmatisering svarar en majoritet av respondenterna (3 av 5) att detta inte 

förekommer på skolan. Medan de övriga (2 av 5) svarar tvärtemot – att stigmatisering 

förekommer – och de ger även exempel på när detta inträffat. För att hantera stigmatisering 

väljer hälften (2 av 4) av de tillfrågade att prata med den drabbade eleven. Medan den andra 

hälften väljer att konfrontera den utfrysta elevens skolkamrater.    

 

3.4 Undervisningsmetoder 

Alla respondenter är verksamma lärare som undervisar om hiv och aids, bland annat i ämnet 

life skills. Men hiv och aids är ett ämnesområde som berör flera andra skolämnen och som 

därmed behandlas i andra sammanhang och på andra arenor än bara inom life skills. Mrs 

Mbili uppger exempelvis att hon talar om viruset på biologilektioner och på klassmöten. Mr 

Tano menar att samtliga skolämnen på ett eller annat sätt involverar aidsundervisning och att 

kunskapsförmedlingen även sker via parader och andra särskilda event på skolan. Och Mrs 

Tatu säger att en del av hiv- och aidsundervisningen bedrivs av en särskild verksamhet på 

skolan – guidance and counselling – som i grova drag kan sägas motsvara svenska 

inrättningar för studiesocialt ansvar. 

 

3.4.1 Undervisningens omfattning 

Jag frågar respondenterna hur ofta, och hur mycket, de undervisar om smittan. Här svarar de 

intervjuade något skiftande. Mr Tano och Mrs Mbili uppger att de undervisar om viruset 

uppskattningsvis en gång i veckan. Även Mrs Moja är inne på samma linje när hon svarar 

cirka 30 minuter i veckan. Mrs Nne säger att ämnet life skills behandlas en gång i veckan men 

att hon så gott som dagligen försöker nämna någonting om pandemin. 
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[Mrs Nne] /…/ Even if… it´s not a real topic but you have to keep mention it. So it´s like, almost 

on a daily basis. If you can, if the topic that you are teaching has to do with it, you just mention. 

But when you come to life skills we teach it once in a week here.  

  

Den som utmärker sig i svaret jämfört med övriga respondenter är Mrs Tatu. Å ena sidan 

uppger hon att aidsundervisning sker i form av program som äger rum en gång per termin.
55

 Å 

andra sidan säger hon att klassrumsundervisning i ämnet life skills bedrivs 40 minuter i 

veckan. Vidare understryker hon att tiden som avsätts för aidsundervisningen inte är det 

väsentliga i sammanhanget, utan de värden som förmedlas till eleverna. 

[Mrs Tatu] Ohh, we do it in program. When it is such for once, we program. On a program 

maybe on timely basis, we can choose topics to teach. Sometimes it is aids, sometimes it´s 

other… topics. And… like we can have only one session of aids in a term, depending on their 

program. /…/ If we teach a class as an individual class like when I go for life skill, we teach only 

for 40 minutes. /…/ Because in life skills, what is important is to impart the values you want in 

this child… That is what is important, not the rent of time you use. 

 

3.4.2 Utomstående personer 

Ett annat inslag i undervisningen är att utomstående personer kommer till skolan och 

informerar eleverna om hiv och aids. Samtliga respondenter (5 av 5) uppger att denna 

undervisningsmetod förekommer.
56

 Vanligast är att hivinfekterade, aidssjuka eller på annat 

sätt drabbade personer bjuds in till skolan för att hålla föredrag. Så här säger Mrs Moja 

[Mrs Moja] Yes, sometimes affected and infected… they have the knowledge. Some are trained. 

Some… sometimes we invite people who are infected.  

 

När jag frågar Mrs Moja hur eleverna reagerar på att det kommer sjuka personer till skolan 

och föreläser om hiv och aids svarar hon att de blir förvånade och chockade men att de lyssnar 

väldigt bra och uppmärksammat.  

[Mrs Moja] Shocked, they are shocked. They are surprised. Because some they have never seen 

somebody who are infected. So they get shocked and they listen so well /…/ 
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Ytterligare ett tillfälle då utomstående personer kommer till skolan och informerar eleverna 

om smittan är i samband med bloddonationer. Mr Tano beskriver besöken på följande sätt
57

 

[Mr Tano] Yes, especially during blood donation. They come before they collect the donation. 

Then they talk to them about aids. And ask them if they have tested or something. So people 

from outside can come, especially those donating… those asking for blood donation.   

 

Varför väljer då respondenterna att använda denna undervisningsform? Mrs Tatu förklarar 

syftet med metoden på följande sätt 

[Mrs Tatu] /…/ Because they see them in person, not just think…you know he is like this and 

that. They see it… it´s real. So that goes on and helps the students to realize how serious aids is.       

 

En del av intentionen med att bjuda in utomstående personer till skolan kan alltså sägas vara 

att knyta an kunskapsförmedlingen till Habermas subjektiva värld. Eller uttryckt med andra 

ord, att utifrån personliga erfarenheter som motiverande kraft försöka få eleverna att bättre ta 

till sig hiv- och aidsundervisningen.  

  

3.4.3 Metoder 

När jag frågar respondenterna vilka metoder de använder i undervisningen om smittan möts 

jag av ett flertal svar. Några av respondenterna pratar om traditionella undervisningsformer 

såsom klassrumsundervisning, grupparbeten, filmer, böcker, tidningar och affischer. Andra 

berättar om mer estetiska och interaktiva undervisningsformer såsom sporter, drama, roll-spel, 

sånger, parader, dikter och diskussioner. Därutöver säger Mrs Tatu att hon ibland tar med sina 

elever till sjukhus och besöker smittade 

[Mrs Tatu] /…/ Sometime we take them to hospital to visit the sick /…/ So the students… when 

you take them there… they see the reality. And they… some of the patient also talk /…/  

 

Förutom detta svarar Mrs Tatu att hon använder egna livserfarenheter som 

undervisningsmetod i skolan. Så här beskriver Mrs Tatu hur hon berättar en händelse för 

eleverna om när hon själv gick på universitetet - och en flicka som blivit hivsmittad av sin 

lärare på secondary school - spred viruset vidare till andra studiekamrater på lärosätet.   
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[Mrs Tatu] We share with them our own experiences. In our families, in our society you can 

pick a story and tell them. As I was a student this and that happened. Like I usually tell them 

over a story where a girl was infected of hiv and aids by a teacher. She was in secondary school, 

in form three. And when she passed and went to university, it was my university. She followed 

to spread the same. And then I tell them what happened after that. So many were infected of 

aids. Because they were not careful /…/ 

 

Vidare frågar jag respondenterna varför de väljer att använda just de här metoderna? På detta 

spörsmål varierar svaren beroende på vilken metod respondenterna angivit i föregående fråga. 

Mrs Moja säger om videofilmer att eleverna är intresserade av dem och att de fångar deras 

uppmärksamhet. Mrs Mbili säger om diskussioner och dikter att de enkelt går att tillämpa i 

undervisningen och att de inte tar särskilt mycket tid i anspråk. Mr Tano säger om 

klassrumsundervisning att eleverna förväntar sig prov på innehållet och att de därför tar 

kunskapsförmedlingen mera seriöst. Men allra vanligast är att respondenterna svarar att 

metoden de använder skapar gynnsammare förutsättningar för eleverna att minnas. Mrs Tatu 

beskriver varför hon väljer att använda sånger och drama i sin undervisning på följande sätt 

[Mrs Tatu] Like in a song, When use a song, and this is dramatized songs, not just songs. We 

dramatize. Song with action. You see they can not forget. And also it is entertaining. When you 

use a drama. They see the characters and they knows and remember those characters even many 

years after that /…/ 

 

Även Mrs Nne redogör för fördelarna med sånger i följande citat 

[Mrs Nne] It is the best for the age that we are dealing with. And the message will get to them 

much, much better. Because when you sing, that one remains in you. And when you sit down to 

think about the words of the song. You keep repeating to yourself, keep repeating to yourself 

about that message, aids and aids and aids /…/ 

 

3.4.4 Elevföreträdare  

En annan metod som samtliga respondenter (5 av 5) uppger att de använder är elever som 

undervisar andra elever. Mrs Moja berättar för hur detta system med peer-counsellors eller 

elevföreträdare fungerar 

[Mrs Moja] /…/ Each class has two peer-counsellors. These are the students who are morally 

well behaved. They are well disciplined. So we use them to reach to their classmates. If they 

identify a student with having a problem, maybe morally. They call them. They talk to them. If it 

is difficult for them. They bring their cases for us teachers /…/   
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Elevföreträdarna utbildas via seminarier och workshops för att bland annat undervisa 

jämnåriga skolkamrater om hiv och aids. Mrs Tatu förklarar mera 

[Mrs Tatu] /…/ They attend seminars. And they share with other students whatever they get 

from the seminars. We have a group which goes for seminars. Because you can not take the 

whole school in all the seminars. So we have a small group of peer-counsellors there. 

 

Vidare berättar Mrs Moja att elevföreträdare från andra skolor bjuds in till den aktuella skolan 

för att komma och undervisa eleverna om hiv och aids.  

[Mrs Moja] /…/ We sometimes invite other students from other schools to come and talk to 

students here on hiv and aids /…/ 

 

Vilket är då syftet med att låta elevföreträdare undervisa andra elever? Vad är det 

respondenterna vill uppnå med denna undervisningsform som de inte kan åstadkomma med 

andra metoder? Mrs Nne och Mrs Tatu ger oss svaren på dessa frågor. 

[Mrs Nne] /…/ when peer-counsellors are sitting one and one the message is far much better 

reach, than when the teacher is talking. I believe that one. It is much better. So we make use of 

that. Again now when you are giving a lecture in class, you can just lecture where you don’t 

expect the student to say anything… you know in peer-counselling you expect the student to talk 

one on one. But in class you don’t expect the students to say anything, so you just discuss.  

[Mrs Tatu] /…/ When they hear it from their peer-group they attend to believe more than what 

they believe from me. Because they think ahh… this is just like my mother. She always says this 

so they will not believe you. But if you pick one of them and tell their story, then they attend to 

believe it /…/ 

 

Att elevföreträdare får undervisa andra jämnåriga skolkamrater är följaktligen ett sätt att 

bättre nå ut med budskapet, få eleverna att ta till sig av innehållet och skapa förutsättningar 

för diskussioner som det saknas utrymme för i klassrummet.  

 

3.4.5 Hjälp till självhjälp 

Goda kunskaper om hur eleverna skyddar sig mot viruset kan hjälpa dem att inte drabbas av 

smittan. Det kan med andra ord rädda liv och sägas vara en form av hjälp till självhjälp. 

Därför frågar jag respondenterna hur de lär eleverna att skydda sig mot smittan. Här svarar 

alla respondenter (5 av 5) att de förespråkar avhållsamhet. Och i så gott som samtliga fall 

framstår avhållsamhet som det primära och överordnade budskapet.  
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[Mrs Nne] /…/ You tell them about… abstaining, abstinence. Because that is my major area. I 

always tell them about abstinence, waiting until one gets married. That´s the main thing that I 

talk about /…/ 

 

I flera fall finns också tydliga och påfallande kopplingar mellan å ena sidan avhållsamhet och 

å andra sidan religion, moral och goda värderingar. Ibland är ordvalet hårt och tonfallet 

skarpt, som här när Mrs Tatu svarar på frågan  

[Mrs Tatu] Basically… and this is state. Personally I feel they should abstain. And I talk about 

abstinence. I talk about knowing God. And knowing the want of God. Because the Bible tells us 

to be holy. And also I tell them to fear God because God is always present, he´s everywhere. If 

they fear him they will do things away from him. If they fear their parents they also do things 

away from their parents. So I emphasis the knowledge of God because it will protect them from 

being evil. And sex is evil before marriage. In morality it is evil. So if they can turn away from 

evil than they still abstain /…/ 

   

Mrs Nne belyser kopplingen mellan avhållsamhet och goda värderingar i följande citat 

[Mrs Nne] /…/ I believe there´s a purpose to acquire good values. Good attitudes and all that. 

And with the good values they are not supposed to have sex unmarried. So I always tell them, 

abstain, until that time comes. So normally we use abstinence /…/   

 

Någonting annat som framgår av svaren, och som delvis följer av avhållsamhetens starka 

ställning i undervisningen, är att kondomupplysning tenderar att bli sekundärt. En av 

respondenterna uttrycker obehag eller blyghet inför att tala om preventivmedlet och säger att 

utomstående personer ibland får komma till skolan och informera eleverna.  

[Mrs Moja] As us teachers sometimes we feel shy to tell the student to use the condoms. 

Because we insist on… on waiting /…/ we feel shy to advise students to use condoms. 

Sometimes we get people here and they can come and distribute their condoms to the students. 

But for us teachers it´s very difficult to give our students the condoms /…/ 

 

Vidare framkommer att kondomer, i hög utsträckning, ses som en nödlösning eller en sista 

utväg. Någonting som eleverna kan tillämpa om de misslyckas med att leva i avhållsamhet 

fram till äktenskapet.   

[Mr Tano] /…/ So in school we really emphasis on abstinence. So they should abstain until the 

right time. But in case… in case it is impossible to abstain, then they can use the condoms.  

[Mrs Tatu] /…/ And so if you must have sex, then use condoms /…/ 
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Andra sätt att skydda sig mot viruset - som i enstaka fall berörs i undervisningen - är att vara 

trogen och att inte ha mer än en sexpartner.
58

 Ingen av respondenterna säger explicit att de 

nämner andra preventivmedel än kondomer. Det blir således uppenbart att avhållsamhet har 

en helt dominerande ställning när det gäller hur respondenterna undervisar om att skydda sig 

mot smittan. Och tittar man på giltighetsanspråken beträffande avhållsamhet så anspelar de 

starkt på religion, moral och sunda värderingar. Den motiverande kraften i de intervjuades 

språkliga kommunikation pekar i tydlig riktning mot vedertagna normer och värderingar, samt 

till en kristen och muslimsk värdegrund. Giltighetsanspråken kan sålunda sägas ha en klar 

anknytning till Habermas sociala värld.    

 

3.4.6 Rykten och falska myter 

Nästa fråga handlar om vilka rykten och falska myter som respondenterna har mött i 

klassrummet. Här svarar merparten (4 av 5) att de hört myten om att hiv och aids är häxkraft 

eller trolldom. Flertalet av respondenterna tillägger dock att det var länge sedan de hörde 

myten och att den främst förekommer ute på landsbygden. Men så här kan det låta 

[Mrs Moja] /…/ our students come from different communities, different cultures, different 

tribes. And there are some cultures they believe there are no hiv or aids. They believe it is 

witchcraft. When somebody is infected. They don´t see it as a disease. They see it as witchcraft. 

So there are such kind of rumors.  

 

Vidare nämner några av respondenterna (2 av 5) att de hört myten om att viruset är en 

förbannelse eller ett omen.  

[Mrs Nne] /…/ when aids started coming /…/ There were believing like… something like it is a 

curse /…/  

 

Mr Tano säger också att det cirkulerar rykten bland eleverna på skolan att man inte blir 

normal som vuxen om man inte ägnar sig åt sex i ungdomen. Och att han hört myten om att 

hiv och aids fördes in från västvärlden.  

                                                           
58

 Mrs Tatu säger även att hon betonar fritidsaktiviteter såsom sport och dans för att därigenom få eleverna att 

dränera ut överskottsenergi ur kroppen, vilket i sin tur skulle underlätta fokuseringen på avhållsamhet. 
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[Mr Tano] There´re in this phase myth about engaging in sex. That students are taught that if 

you engaging in sex, if you don’t engage in sex, you will not be normal in the end of… when 

you grow up. /…/ There´s the myth that it is was brought from the Western world /…/  

 

Avslutningsvis frågar jag respondenterna hur de bemöter dessa rykten och falska myter i 

undervisningen? Här framträder inget tydligt mönster utan svaren är avhängiga den myt eller 

det rykte som respondenten lyfte fram i föregående spörsmål. Mrs Moja menar att en bra 

metod att slå hål på häxkraftmyten är att låta sjukvårdspersonal få komma till skolan och via 

blodprover påvisa att viruset är verkligt och att det finns i kroppen. Mrs Mbili säger att 

trolldomsmyten kan bekämpas genom att infekterade personer bjuds in till skolan och berättar 

hur de fick smittan. Mr Tano menar att han genom att prata, undervisa och utbilda eleverna 

lyckas ta död på både ryktet om att man blir onormal om man inte ägnar sig åt sex i 

ungdomen och myten om att viruset fördes in från västvärlden. Mrs Nne säger att hon 

bemöter förbannelsemyten med att ge eleverna ett verkligt exempel och sedan fråga dem 

vilket omen som de såg 

[Mrs Nne] Just by talking to the students. You just talk to them and try to give them examples 

like you have… we talk of a life example. Then we ask them: Now what curse did you saw? /…/ 

 

Något annat intressant angående frågorna om rykten och falska myter är att två av 

respondenterna, i samband med att de avfärdar myterna de talar om, ger tydliga hänvisningar 

till att hiv och aids skulle grunda sig i ett promiskuöst eller dåligt levnadssätt.  

[Mr Tano] /…/ It was not brought by anybody. But you can get it if you are promiscous /…/ 

[Mrs Nne] /…/ They have come to realize that it is… it is not just a curse. That it is… it comes 

out of that bad behavior.   

 

Här finns en underton av att smittan skulle orsakas av ett omoraliskt levnadssätt och att 

viruset inte drabbar vem som helst. Men det framkommer inte i övrigt att respondenterna 

skulle använda några giltighetsanspråk som anspelar på moral. Istället tyder respondenternas 

andra svar på att de använder giltighetsanspråk som främst anknyter till personliga 

erfarenheter och till Habermas subjektiva värld när de bemöter rykten och falska myter i 

undervisningen.    
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Sammanfattningsvis kan man säga om undervisningsmetoder att alla respondenter uppger att 

utomstående personer kommer till skolan och informerar eleverna om hiv och aids. Som regel 

är det hivinfekterade, aidssjuka eller på annat sätt drabbade personer som bjuds in till skolan 

för att hålla föredrag. Vidare säger samtliga respondenter att de använder ett system där elever 

utbildas till att undervisa andra elever om hiv och aids. Andra metoder som tillämpas är såväl 

traditionella undervisningsformer som mer estetiska och interaktiva metoder. Och syftet med 

undervisningsmetoden som används är vanligtvis att skapa gynnsamma förutsättningar för 

eleverna att minnas. Vad gäller att skydda sig mot smittan så framstår avhållsamhet som det 

primära och överordnade undervisningsbudskapet medan kondomupplysning blir sekundärt. 

Vanligaste myten som respondenterna har mött i klassrummet är myten om att hiv och aids är 

häxkraft eller trolldom, och för att ta död på denna och andra myter förslår respondenterna 

bland annat att man låter sjukvårdspersonal få komma till skolan och via blodprover påvisa att 

viruset är verkligt och att det finns i kroppen.  
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4. Diskussion 

Att hiv och aids är ett omfattande och påtagligt problem i dag råder det inga tvivel om när 

man läser statistik över utbredningen. Uppskattningsvis 34 miljoner människor världen över 

är drabbade, många av dem barn. Situationen är extra svår i Afrika söder om Sahara och i 

Kenya visar statistiken att 6,3 % av landets vuxna befolkning (15-49 år) levde med smittan 

2009. Skolan är en institution med uppgift att sprida information och kunskap till barn och 

unga, och i den kenyanska skolvärlden sker mycket av hiv- och aidsundervisningen inom 

ämnet life skills. Därför valde jag att intervjua fem kenyanska life skills lärare för att ta reda 

på hur de resonerar kring undervisningen om smittan. 

Min första forskningsfråga var: Vad har lärarna för kunskaper om hiv och aids? Och det 

resultat jag kommit fram till är att samtliga respondenter (5 av 5) säger att de velat ha mera 

utbildning i att undervisa om smittan. Ingen ansåg sig vara fullärd. Denna kunskapsbild, anser 

jag, delvis stämmer överens med resultaten i den tidigare forskningen som pekar på att en 

majoritet av lärarna anser sig ha för lite kunskaper, för dålig träning och otillräckliga 

färdigheter för att undervisa om smittan.
59

 Att mitt resultat inte mer än delvis stämmer 

överens med den tidigare forskningen har sin förklaring i att andra faktorer pekar i motsatt 

riktning – mot att respondenterna har goda kunskaper om viruset. Exempelvis svarar 

respondenterna unisont (5 av 5) att de erhållit utbildning i att undervisa om pandemin, främst 

via seminarier och workshops. Vidare uppger alla respondenter (5 av 5) att de har en 

personlig erfarenhet av hiv och aids - vanligtvis genom förlusten av en familjemedlem, 

släkting eller nära vän.
60

 Detta anser jag tyder på att respondenterna besitter goda kunskaper 

om smittan. Sålunda uppstår ett dilemma kring att uttala sig om respondenternas kunskaper. 

Dilemmat tydliggörs genom att en indikator pekar på att kunskapsnivån hos respondenterna är 

otillräcklig - eftersom alla efterfrågar mera utbildning i att undervisa om smittan. Medan två 

andra indikatorer pekar på att kunskapen är god – eftersom alla har fått utbildning om 

pandemin och alla dessutom har en personlig erfarenhet av viruset. Därför kan jag bara 

konstatera att det föreligger ett dilemma kring huruvida respondenternas kunskaper är 

tillräckliga eller otillräckliga, och att det behövs ytterligare forskning för att kunna fastställa 

vilken typ av kunskap respondenterna besitter, och i vilken omfattning de har denna kunskap. 
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 Njue m.fl. (2009) s.173ff; Maticka-Tyndale m.fl. (2007) s.178 
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 Styrks även av resultaten i Ivarsson & Rimfjäll (2009); Maticka-Tyndale m.fl. (2004) s.173  
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När det gäller min andra forskningsfråga: Vad har respondenterna för attityder till smittan? 

Har jag kommit fram till att de intervjuade samstämmigt (5 av 5) anser att skolan har en viktig 

uppgift i att minska eller förhindra spridningen av hiv och aids. Detta kan ses som ett tecken 

på att respondenterna intar attityden att det är skolans ansvar att bedriva undervisning om 

smittan och att den egna lärarprofessionen fyller en viktig funktion i detta avseende. Därtill 

uppger alla respondenter (5 av 5) att kyrkor, moskéer och andra religiösa institutioner har ett 

liknande ansvar vad gäller att minska eller förhindra spridningen av viruset. Detta tolkar jag 

som att religiösa institutioner har en stark position i det kenyanska samhället vilket i 

förlängningen även påverkar respondenternas attityder till smittan. Mina slutsatser anser jag 

ligger väl i linje med den tidigare forskningen på området som visar att många lärare tycker 

att kyrkor har ett ansvar i att förhindra eller minska spridningen av viruset, och att religiösa 

institutioner utövar inflytande över - och påtryckningar på - skolundervisningen om hiv och 

aids.
61

 

För att avtäcka ytterligare en dimension av respondenternas attityder till smittan valde jag att 

ställa frågor om stigmatisering. Här visar sig en tydlig skiljelinje i svaren. En majoritet av 

respondenterna (3 av 5) svarar att stigmatisering inte förekommer på skolan. Medan de övriga 

(2 av 5) svarar tvärtemot – att stigmatisering förekommer – och de ger även exempel på när 

detta inträffat. Själv anser jag att svaren från de två respondenterna som uppger att 

stigmatisering förekommer, får anses väga tyngst och vara mest trovärdiga. Dels på grund av 

att dessa respondenter underbygger sina svar med exempel. Och dels på grund av att den 

tidigare forskningen visar att hivinfekterade och aidssjuka elever blir utsatta för stigmatisering 

i kenyanska skolor.
62

 Mitt resonemang innebär således att de tre respondenterna som uppger 

att stigmatisering inte förekommer på skolan, får anses inta någon av följande tre 

förhållningssätt. Ett, de är ovetande om att stigmatisering förekommer. Två, de väljer att 

blunda för det. Eller tre, de vill inte berätta för mig som intervjuare att det existerar.  

Vad gäller hantering av stigmatisering så väljer hälften (2 av 4) av de tillfrågade att prata med 

den drabbade eleven. Medan den andra hälften väljer att konfrontera den utfrysta elevens 

skolkamrater. Här framträder inget klart mönster beträffande respondenternas attityder till 

smittan.  
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 Juma (2001) 39ff; Maticka-Tyndale m.fl. (2004); Njue m.fl. (2009) s.173ff 
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 Odiwuor (2000) s.131 
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Min tredje forskningsfråga var: Vad använder lärarna för metoder i sin undervisning om 

pandemin? Här inledde jag med att titta närmare på hur mycket och hur ofta respondenterna 

undervisar om hiv och aids. Det visar sig att undervisningens omfattning vanligtvis är en 

lektion i veckan vilket stämmer väl överens med det nationella uppdraget på en aidslektion i 

veckan.
63

 Metoderna som respondenterna använder vid dessa tillfällen är alltifrån traditionella 

undervisningsformer såsom klassrumsundervisning, grupparbeten, filmer, böcker, tidningar 

och affischer. Till mer estetiska och interaktiva undervisningsformer såsom sporter, drama, 

roll-spel, sånger, parader, dikter och diskussioner. Även här anser jag att mitt resultat går hand 

i hand med den tidigare forskningen som visar att lärarna använder varierande 

undervisningsformer och är idérika och innovativa i sin undervisning.
64

  

Vidare säger alla respondenter (5 av 5) att utomstående personer kommer till skolan och 

informerar eleverna om hiv och aids. Som regel är det hivinfekterade, aidssjuka eller på annat 

sätt drabbade personer som bjuds in till skolan för att hålla föredrag. Detta uppges vara en bra 

och effektiv undervisningsmetod som fångar elevernas uppmärksamhet och får dem att 

lyssna. Dessutom framkommer att metoden med att bjuda in utomstående personer till skolan 

- kan användas i ytterligare ett syfte – nämligen för att ta död på rykten och falska myter som 

cirkulerar bland eleverna. Merparten av respondenterna (4 av 5) säger sig ha hört myten om 

att hiv och aids är häxkraft eller trolldom i klassrummet. Och för att ta död på denna och 

andra myter förslår respondenterna bland annat att man låter sjukvårdspersonal få komma till 

skolan och via blodprover påvisa att viruset är verkligt och att det finns i kroppen.  

En annan undervisningsmetod som alla respondenter (5 av 5) säger sig använda är ett system 

där elever får undervisa andra jämnåriga skolkamrater. Att systemet med elevföreträdare är 

utbrett och väl inarbetat finns det flera faktorer som tyder på. För det första utbildas 

elevföreträdarna vid särskilda workshops och seminarier. För det andra åker de runt till olika 

skolor och föreläser om viruset. Och för det tredje visar den tidigare forskningen att systemet 

förekommer på andra håll i landet.
65

 Och visst framstår respondenternas intentioner med 

systemet som goda - att bättre nå ut med budskapet, få eleverna att ta till sig av innehållet och 

skapa förutsättningar för diskussioner som det saknas utrymme för i klassrummet. Men jag 

anser ändå att skolans hiv- och aidsundervisning är av sådan vikt att man kan ifrågasätta om 
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elever verkligen ska bära ansvaret för att utbilda jämnåriga skolkamrater om smittan. 

Självklart vet jag att systemet måste sättas in i, och ses utifrån, det kenyanska 

utbildningssystemets kontext och det faktum att klasserna är stora och resurserna små. Men på 

grundval av att rätt information kan betyda skillnad mellan liv och död för många unga 

människor, så blir mitt ställningstagande ändå att metoden med elevföreträdare främst bör 

användas under överinseende av en ansvarig lärare.  

Vad beträffar respondenternas undervisning om hur man skyddar sig mot smittan så framstår 

avhållsamhet som det primära och överordnade budskapet medan kondomupplysning tenderar 

att bli sekundärt. Samtidigt visar forskning att de kenyanska skoleleverna tidigt blir sexuellt 

aktiva och att så många som 37,5 % av ungdomarna mellan 11-12 år har erfarenhet av sex.
66

 

Detta anser jag indikerar att det finns en klyfta mellan respondenternas undervisningsinnehåll 

och elevernas verklighet. Och som jag ser det, skulle det i detta fall finnas mycket att vinna på 

att respondenterna bortsåg från den etiska och moraliska aspekten av undervisningsinnehållet 

och istället eftersträvade att anpassa innehållet efter elevernas verklighet och vardag. 

Sannolikt skulle detta leda till att eleverna, i större utsträckning, fick rätt verktyg till att 

skydda sig mot smittan. 

Min fjärde och sista forskningsfråga var: Vad för giltighetsanspråk grundar sig 

respondenternas språkliga kommunikation på? Här utgick jag från Jürgen Habermas teori om 

universalpragmatiken för att klargöra huruvida den motiverande kraften i respondenternas 

uttalanden främst anspelar på fakta, moral eller personliga erfarenheter. Att denna teoretiska 

utgångspunkt är intressant beror på att giltighetsanspråken som används, får betydelse för 

vilken värld som eleverna socialiseras in i. Naturligtvis påverkar även andra faktorer en 

socialisationsprocess såsom hemmiljö, vänner och media. Men skolan och skolundervisningen 

får ändå anses vara en viktig och betydande socialisationsagent.  

Det resultat jag kommit fram till är att giltighetsanspråken som respondenterna använder både 

anspelar på moral och på personliga erfarenheter. Det som därmed blir intressant är att titta 

närmare på i vilket sammanhang som respondenterna väljer att använda än det ena och än det 

andra giltighetsanspråket. Här utkristalliserar sig ett mönster som tydliggörs genom att 

giltighetsanspråk som anspelar på moral främst tillämpas i samband med undervisning om hur 

man skyddar sig mot smittan. Avhållsamhet och kondomupplysning har starka och påtagliga 

kopplingar till såväl religion, moral som sunda värderingar. Å andra sidan tillämpas 
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giltighetsanspråk som anspelar på personliga erfarenheter främst i samband med att 

utomstående personer kommer till skolan och undervisar om hiv och aids, för att ta död på 

rykten och falska myter, och som undervisningsmetod när man besöker smittade personer på 

sjukhus eller lärarna berättar om sina egna livserfarenheter i klassrummet. Sammantaget 

innebär detta att eleverna både socialiseras in i Habermas sociala och subjektiva värld.     

Avslutningsvis anser jag ha uppfyllt syftet med den här uppsatsen och klarat av att besvara de 

fyra frågeställningarna på ett tillfredställande sätt.  
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5. Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att klargöra hur fem kenyanska life skills lärare resonerar 

kring hiv- och aidsundervisning samt att tydliggöra huruvida giltighetsanspråken i lärarnas 

språkliga kommunikation anspelar på fakta, moral eller personliga erfarenheter. För att nå 

detta syfte valde jag att formulera fyra forskningsfrågor.  

Den första forskningsfrågan handlade om lärarnas kunskaper om hiv och aids och den slutsats 

jag kommit fram till är att det föreligger ett dilemma kring huruvida respondenternas 

kunskaper är tillräckliga eller otillräckliga. Detta dilemma visar sig genom att en indikator 

pekar på att kunskapsnivån hos respondenterna är otillräcklig - eftersom alla efterfrågar mera 

utbildning i att undervisa om smittan. Medan två andra indikatorer pekar på att kunskapen är 

god – eftersom alla har fått utbildning om pandemin och alla dessutom har en personlig 

erfarenhet av viruset. 

Den andra forskningsfrågan handlade om respondenternas attityder till smittan och den 

slutsats jag kommit fram till är att de intervjuade samstämmigt anser att både skolan och 

religiösa institutioner har en viktig uppgift i att minska eller förhindra spridningen av hiv och 

aids. Därtill blottläggs en tydlig skiljelinje i svaren om stigmatisering förekommer på skolan 

eller ej. En majoritet av respondenterna (3 av 5) svarar att detta inte förekommer på skolan. 

Medan de övriga (2 av 5) svarar tvärtemot – att stigmatisering förekommer – och de ger även 

exempel på när detta inträffat.  

Den tredje forskningsfrågan handlade om lärarnas undervisningsmetoder och den slutsats jag 

kommit fram till är att respondenterna använder alltifrån traditionella undervisningsformer till 

mer estetiska och interaktiva metoder. Ett vanligt förekommande inslag i undervisningen är 

att utomstående personer bjuds in till skolan för att hålla föredrag. En annan frekvent 

förekommande metod är att elevföreträdare får undervisa andra jämnåriga skolkamrater om 

smittan. Vad beträffar undervisning om hur man skyddar sig mot smittan så framstår 

avhållsamhet som det primära och överordnade budskapet medan kondomupplysning blir 

sekundärt.  

Den fjärde och sista forskningsfrågan handlade om giltighetsanspråken i lärarnas språkliga 

kommunikation och den slutsats jag kommit fram till är att giltighetsanspråken både anspelar 

på moral och på personliga erfarenheter. De giltighetsanspråk som anknyter till moral 
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tillämpas främst i samband med undervisning om hur man skyddar sig mot smittan. Och de 

giltighetsanspråk som anknyter till personliga erfarenheter tillämpas främst i samband med att 

utomstående personer kommer till skolan, för att ta död på rykten och falska myter, och som 

undervisningsmetod när man besöker smittade personer på sjukhus eller lärarna berättar om 

sina egna livserfarenheter i klassrummet.  
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Muntliga källor 

Intervju respondent 1 eller Mrs Moja: 2011-10-26  

Intervju respondent 2 eller Mrs Mbili: 2011-10-26  

Intervju respondent 3 eller Mrs Tatu: 2011-10-26  

Intervju respondent 4 eller Mrs Nne: 2011-10-26  

Intervju respondent 5 eller Mr Tano: 2011-11-08 

 

Övrigt 

Ljudfiler från intervjuerna och fullständiga transkriberingar finns tillgängliga hos författaren 

och lämnas ut på begäran.   



 

Bilaga 1 – Frågeformulär 

 

Bakgrundsfrågor 

Man eller kvinna 

Ålder 

Om de har någon formell utbildning till lärare 

Hur länge de har undervisat, dels på den aktuella skolan, dels på andra skolor. 

Kunskaper 

1. Have you been provided with any training to teach about hiv/aids?  

2. If yes, what kind of training.  

3. Do you wish you have received more training about the disease? 

OBS! Tydliggör att nu kommer en känslig fråga!  

4. Do you have any personal experience of dealing with hiv/aids? 

5. If yes, what kind of personal experience?  

 

Attityder 

6. Do you think that teachers have a special responsibility to reduce or prevent the spread 

of hiv/aids? 

7. Moreover, do you think that any other institution in society also has a responsibility to 

reduce or prevent the spread of hiv/aids?? 

8. If you have had a student who had been infected with hiv/aids do you think that this 

student has felt stigmatized in any way within school? 

9. If yes, how did you handle it? 

 

Undervisningsmetoder 

10. Do you educate pupils about hiv/aids? 

How often? How much? 

Does it come people from outside school to teach? 

11. What kind of method do you use to educate or teach your pupils about hiv/aids?  

12. Why do you choose to use these specific methods? 

13. Do you use any form of peer-education? 

14. How do you teach the pupils to protect themselves from the disease? 

OBS! Inled med att i litteratur kan man läsa om falska myter etc.! 

15. Have you heard any myth or false rumors about hiv/aids in classroom? 

16. If yes, how did you deal with these rumors?  


