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Sammanfattning  
 
Konventionen om barnets rättigheter gör anspråk på att vara universell och har ratificerats av majoriteten av  
världens stater. I artikel 28 och 29 i konventionen står det att barn har rätt till utbildning och att den ska syfta till att  
lära barn om deras rättigheter. Dessa artiklar tillsammans med konventionens fyra grundprinciper utgör grunden till  
denna undersökning. 
Studien genomförs på en privatskola i Etiopien. Med en kvalitativ etnografisk ansats har jag undersökt  
hur barns rättigheter realiseras i det pedagogiska arbetet på skolan. Studiens teoretiska referensram utgörs av  
sociokulturell inlärningsteori, Harts delaktighetsstege och hegemoni som maktstruktur.  Vidare har jag tagit del av  
forskning inom barns rättigheter, delaktighet, relationer, disciplin i skolan och mångkultur.  
I studiens material framkom att relationerna mellan lärare – elev och mellan elev – elev har en stor betydelse för hur  
elevernas rättigheter realiseras. Lärarna har en auktoritär roll som ibland kan vara präglat av förtroende och  
legitimitet och ibland av rädsla och bestraffning. Förväntningarna på eleverna i skolan varierade mellan huruvida  
eleverna var hög eller lågpresterande. Det visade sig att de elever som ansågs vara högpresterande fick en större plats 
i skolan och att deras förhållande till läraren var av det mer förtroliga slaget. Jag diskuterar utrymmet för elevernas  
delaktighet. Hur delaktigheten har ett symbolvärde och bygger mycket på elevernas egen förmåga och initiativ att  
våga uttrycka sin åsikt. I studien presenteras också ett genusperspektiv. Genom att ge en inblick i en etiopisk skola  
vill jag bidra med att öka förståelsen för de elever som kommer till vår svenska skola från en annan kultur. 
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1. Inledning 
Förenta Nationerna (FN) arbetade under tio år med att utforma den konvention om 

barns rättigheter som antogs 1989. En konvention är en överenskommelse som blir 

juridiskt bindande för en stat när de ratificerar den (Greenhill & Ulfsparre, 2007). 

Under två år ratificerade majoriteten av världens stater konventionen om barns 

rättigheter. Idag är det endast Somalia och USA som inte har ratificerat konventionen 

om barns rättigheter. För att följa upp hur staterna implementerar och efterföljer 

barnkonventionen så finns det ett organ inom FN som kallas Barnrättskommittén. 

Vart femte år ska länderna skicka in en rapport om hur de arbetar med barns 

rättigheter som kommittén granskar.  

Konventionen om barns rättigheter innehåller 54 artiklar och fyra av dem betraktas 

som konventionens grundprinciper. Jag presenterar kort dessa fyra artiklar här då de 

är utgångspunkten för studien. Artikel två är ett diskrimineringsförbud, vilket innebär 

att barn ska räknas som fullvärdiga människor. Artikel tre handlar om barnets bästa. 

Artikel sex deklarerar alla barns rätt till överlevnad och utveckling. Slutligen handlar 

artikel tolv om barnens rätt till att delta och få säga sin åsikt. En viktig utgångspunkt 

för denna studie är också artikel 28 och 29 som handlar om barns rätt till utbildning. 

Utbildningen ska syfta till att praktiskt och teoretiskt lära barn om deras rätt. 

Etiopien beskrivs av Sveriges utrikesdepartement (UD) som ett av världens fattigaste 

länder. Det framkommer en stor skillnad mellan standarden på livet i en stad och på 

landsbygden. Utbildningsnivån i landet är låg, framförallt hos kvinnor. Historiskt har 

kvinnor diskriminerats och ansetts underordnade män. Mänskliga rättigheter ingår i 

grundlagen i Etiopien men det finns brister i hur dessa realiseras i verkligheten 

(Utrikesdepartementet, 2010). Barnrättskommittén uppmanar Etiopien i sin rapport 

2006 att införliva barns rättigheter i sina nationella lagar och sprida kunskap bland 

poliser, lärare, föräldrar och barn. 

I denna studie har jag undersökt hur barns rättigheter realiseras i det pedagogiska 

arbetet på en privatskola i Etiopien. Skolan i allmänhet är ett forum som både 

förmedlar och producerar värderingar enligt Ljungberg (2005). Thelander (2009) 

anser att skolan är en bra plattform för kommunikation som kan göra barns rättigheter 

verkningsfulla. Konventionen om barnets rättigheter gör i sin utformning anspråk på 

att vara universell. Det ifrågasätts av olika forskare med argumenten att den anpassas 
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till varje kontext och land. Vissa anser också att den speglar ett västerländskt, 

individualistiskt perspektiv (Wessel, 2001, i Thelander, 2009). Genom åren har det i 

många länder investerats stort politiskt och ekonomiskt i att implementera barns 

rättigheter, men det är enligt Thelander (2009) svårt att utvärdera omfattningen på 

dess påverkan. Skolans viktiga roll för barns rättigheter gör det motiverat att studera 

hur dessa rättigheter kommer till uttryck inom det pedagogiska arbetet.  

Många av Sveriges skolor idag bedriver en verksamhet som präglas av mångkultur. 

Där finns ett behov av en social fostran i svenska värden och normer för elever med 

utländsk bakgrund (Ljungberg, 2005). Att länder i världen har olika förutsättningar 

leder till att de når olika långt i implementeringen av konventionen om barnets 

rättigheter. Det innebär i sin tur att elever och föräldrar med utländsk härkomst kan ha 

en annan kunskap och förståelse för barns rättigheter än vad som realiseras i den 

svenska skolan. Med bakgrund i detta så är det intressant att undersöka hur det kan se 

ut i en skolkontext i en annan kultur. Ett syfte med denna studie är att ge en bild av en 

östafrikansk skolkontext, för att en sådan inblick skulle kunna öka vår förståelse när 

vi i de svenska skolorna tar emot elever från en annan kultur. 

Studien genomfördes på en etiopisk privatskola där jag befann mig i sju veckor. Valet 

att göra praktik i en etiopisk skola baseras på mitt personliga intresse av att uppleva 

mötet med en annan kulturs pedagogiska verksamhet. Jag ville själv få en upplevelse 

av hur det är att komma som främling till en ny skola med ett främmande språk. 

Genom observationer, intervjuer och materialinsamling har jag skapat mig en bild av 

hur lärare och elever ser på delaktighet, stöd och disciplin i skolan. Med detta ville jag 

undersöka hur barnens rättigheter realiseras i förväntningar och tillvägagångssätt.  
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2. Syfte och frågeställning  
Mitt syfte är att undersöka hur barns rättigheter realiseras enligt FN:s Konvention om 

barnets rättigheter i det pedagogiska arbetet på en skola i Etiopien. 

För att ta reda på detta har jag begränsat mig till följande frågeställningar: 

• Hur uttrycks elevernas delaktighet i skolans vardagsarbete? 

• Vilket stöd anser lärare och elever är viktigt för elevernas utveckling av 

ämneskunskap och sociala utveckling? 

• Hur upprätthålls disciplin i skolan? 
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3. Disposition  
Efter inledningen och syfte med denna studie fortsätter jag i nästa stycke med att 

redogöra kortfattat för kulturbegreppet. I bakgrundsavsnittet ger jag en överblick över 

mänskliga rättigheter i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. Den forskning som 

jag har studerat presenterar jag sedan i olika delområden. Dessa områden är forskning 

inom barns rättigheter, utbildning, delaktig, relationer och slutligen disciplin och 

mångkulturalitet. Därefter redogör jag för den teori som studien bygger på. För att ge 

en inblick i det studerade landet så gör jag en kontextbeskrivning av staten, kulturen 

och utbildningssystemet. Jag ger även ett exempel från en vardag på skolan. Efter 

detta presenteras den metod som har använts. Jag redogör för materialinsamling, 

etiska överväganden och ger en kritisk reflektion. Sedan tar resultatredovisningen vid 

och efter det en analys och diskussion. Slutligen så summeras hela studien i en 

slutsats och avslutande kommentarer. 
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4. Kultur som begrepp 
Begreppet kultur har många dimensioner och är enligt författarna Stier (2009) och 

Norman (1996) svårt att hitta en enhetlig begreppsförklaring för. Kulturella 

föreställningar kan skildras som de gemensamma idéer människor har om världen och 

sociala relationer (Norman, 1996). Kultur kan beskrivas och förstås på olika sätt 

enligt Stier (2009), vilka kommer nu att kort presenteras.  

För det första kan kultur förstås genom beskrivningar av beteenden och sättet att leva, 

där frågan ”hur” är central. Nästa sätt är vilka sociala funktioner kulturen har för 

samhället. Ett tredje är att ställa sig frågan ”varför”, vilket är att titta på kulturens 

normer och de social förväntningar som finns. Det fjärde att se kulturen ur ett 

kognitivt perspektiv handlar om de tankemönster som vi har och en kulturellt 

påverkad mental karta (Stier, 2009).  

Forskare talar också om kulturell kunskap och symboliska beskrivningar. Även om 

man kan förstå och analysera kultur på olika sätt så menar ovanstående författare att 

”Kulturen skapas och omskapas i samspelet mellan människor.” och ”Kulturen 

inrymmer ett antal sammankopplade delar som innebörder, symboler, 

beteendemönster, normer och värderingar som individer tillägnar sig – och som 

sedermera färgar deras sätt att förstå verkligheten.” (Stier, 2009:29) 
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5. Bakgrund 
I bakgrunden beskriver jag först vad mänskliga rättigheter innebär, dess historiska 

förankring och några centrala begrepp såsom konventioner, ratificering och den 

juridiska giltigheten. Jag fokuserar sedan på konventionen om barnets rättigheter med 

dess historik och innebörd. Därefter förklarar jag Barnrättskommitténs roll och 

beskriver sedan mer ingående de fyra grundläggande principerna i konventionen om 

barnets rättigheter och de artiklar som berör utbildning mer specifikt. 

5.1 Mänskliga rättigheter 

Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna proklamerar 

att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” (Greenhill & 

Ulfsparre, 2007:9). FN bildades efter andra världskriget och antog 1948 den allmänna 

förklaringen. Syftet var att klargöra alla människors individuella och juridiska 

rättigheter och alla staters skyldigheter och ansvar. Den allmänna förklaringen är inte 

juridiskt bindande utan enligt ovanstående författare har staterna en moralisk 

skyldighet att följa den. Under 1976 trädde de två första konventioner i kraft, en om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och en om medborgerliga och politiska 

rättigheter. En konvention är enligt Greenhill & Ulfsparre (2007) en 

överrenskommelse som är juridiskt bindande för de stater som har ratificerat dem. Att 

ratificera innebär enligt författarna att staterna skriver under och binder sig vid att 

följa konventionen och kan ställas till svars om de inte gör det. Ovanstående författare 

skriver att idag finns flera konventioner som reglerar olika områden såsom 

barnkonventionen och kvinnokonventionen men också regionala konventioner i 

Afrika, Europa Nord- och Sydamerika. Det är en del av den internationella rätten 

vilket innebär en gemensam rättsordning som skapas genom internationella 

överenskommelser mellan staterna, vilka också verkställer och kontrollerar dem 

(Greenhill & Ulfsparre, 2007). 

I FN-stadgan framgår att staterna ska respektera de mänskliga rättigheterna med 

hänsyn till staternas suveränitet. Det finns alltså ingen dömande makt som kan straffa 

staterna. De åtgärder som FN kan ta till vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

är att påtala dem, offentliggöra och besluta om sanktioner. Greenhill & Ulfsparre 

kallar det för ”shame on you-systemet.” (Greenhill & Ulfsparre (2007:161) 
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5.1.1 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Tre pedagoger har enligt Englundh (2009) haft extra stor betydelse för barns 

rättigheter i 1900-talets Europa. Den första är Ellen Key, en svensk lärare vars tankar 

i skiftet mellan 1800-1900 tal hade stor påverkan. Den andra är läkaren och 

pedagogen Janusz Korczak som satte barnen i fokus och lät deras rättigheter vara 

verklighet på sina barnhem i Polen. Den tredje är Eglantyne Jebb från England som 

var initiativtagare till Save the Children 1919 och skrev den text som sedan skulle bli 

Genèvedeklarationen. Med utgångspunkt från denna arbetade Nationernas Förbund 

(NF) och senare FN fram olika deklarationer om barnets rättigheter och slutligen 

dagens konvention. Den första deklaration som antogs efter Genèvedeklarationen av 

NF var deklarationen om barns skydd och välfärd 1924 (Greenhill & Ulfsparre, 

2007). Det var första gången som barnets rättigheter kom in i internationell 

lagstiftning. I fokus var barnens rätt till skydd, vilka också är de rättigheter som kan 

spåras längst tillbaka (Englundh, 2009). Under 1959 antog FN deklarationen om 

barnets rättigheter men eftersom den inte var juridiskt bindande fick den inte så stor 

genomslagskraft. (Greenhill & Ulfsparre, 2007) Under tio år arbetade FN med 

konventionen om barnets rättigheter till dess att den antogs 1989. Majoriteten av 

världens stater ratificerade den under de följande två åren. I barnkonventionen 

inkluderas alla typer av mänskliga rättigheter, vilket innebär de ekonomiska, sociala, 

kulturella, medborgerliga samt politiska rättigheterna. Till konventionen finns numera 

två tilläggsprotokoll, den första berör barn i väpnade konflikter och den andra sexuellt 

utnyttjande av barn. (Hammarberg, 2006). 

5.1.2 Barnrättskommittén 

FN:s olika konventioner har en granskningskommitté vardera. En av dessa är FN:s 

kommitté för barnets rättigheter. Kommittén består av 18 medlemmar som väljs för 

fyra år, de arbetar som sakkunniga och inte för något lands räkning (Englundh, 2009). 

Deras uppgift är att övervaka och granska hur staterna efterlever konventionen, 

begära att FN:s generalsekreterare genomför studier om barnsrättigheter och att ta 

emot rapporter från staterna. Dessa rapporter ska skickas in vart femte år till 

kommittén och det ska där stå vad staterna har gjort för att förverkliga innehållet i 

konventionen och vilka svårigheter som finns. Till rapporterna skriver kommittén 

sammanfattande kommentarer och ibland publicerar de även generella kommentarer 

(Greenhill & Ulfsparre, 2007). Även andra så kallade kompetenta organ, exempelvis 
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Rädda Barnen och Barnombudsmannen, har rätt att skicka in rapporter om hur landet 

efterlever barnkonventionen till barnrättskommittén för att ge kommittén en vidgad 

bild (Englundh, 2009). 

5.1.3 Artiklar i konventionen om barns rättigheter 

Konventionen om barnets rättigheter har fyra grundprinciper (Greenhill & Ulfsparre, 

2007). I följande text kommer jag att sammanfatta artiklarna och dela med mig av 

några kommentarer från Unicefs handbok om barnkonventionen. Enligt Greenhill & 

Ulfsparre (2007) ska grundprinciperna styra tolkningen av konventionen och enligt 

Hammarberg (2006) så visar de på artiklarnas karaktär och inbördes förhållande. Det 

är artiklarna två, tre, sex och tolv som anses utgöra grundprinciperna. Efter 

beskrivningen av dessa redogör jag i detta avsnitt för artikel 28 och 29 som handlar 

om rätten till utbildning och syftet med utbildningen. 

I artikel två i konventionen beskrivs vad Greenhill & Ulfsparre (200) sammanfattar 

som diskrimineringsförbudet. Barn ska räknas och ges respekt som fullvärdiga 

människor (Thelander, 2009). I artikelbeskrivningen står: 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion 

de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett 

barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 

tro. 

(ur FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef 2013)  

Sammanfattningsvis har konventionsstaterna en skyldighet att genomföra de 

rättigheter som beskrivs i konventionen utan att diskriminera något barn. Deras 

skyldighet är att skydda barnet från diskriminering på grund av närståendes ställning 

eller verksamhet etc. Konventionen tar inte upp någon definition av uttrycket 

diskriminering enligt Unicef Sveriges handbok om barnkonventionen (2008). På ett 

nationellt plan ska staterna genom lagstiftning och planering förhindra att barn 
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diskrimineras, detta gäller även tillgången till tjänster såsom omvårdnad och 

utbildning. Artikel två har relevans för utbildning, vilket diskuteras i den allmänna 

kommentaren om utbildningens syfte. ”Diskriminering av något av de skäl som listats 

i artikel 2, öppen eller dold, kränker barnets värdighet och kan underminera eller till 

och med förstöra barnets förmåga att dra nytta av möjligheterna till utbildning.” 

(Unicef Sverige, 2008:36).  

I artikel tre framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Det är en bärande 

princip genom hela konventionen (Hammarberg, 2006). Tanken om barnets bästa 

fanns före utvecklandet av barnkonventionen enligt Unicef Sverige (2008) och ingick 

redan då i flera länders lagstiftning. Unicef anser att definitionen i tredje artikeln nu 

visar att det inte bara ska omfatta statliga organisationer utan är bredare och innefattar 

alla insatser som rör barn. 

Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 

som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 

för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings – och 

administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt 

behörig tillsyn. 

(ur FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef 2013) 

Sammanfattningsvis framgår i artikel 3 att när aktörerna inom offentliga eller privata 

sektorn fattar beslut om barn ska de göra det utifrån barnets bästa. I artikelns andra 

del lyfts barnets rätt till skydd och omvårdnad för barnets välfärd i alla situationer och 

att staterna är skyldiga att se till så berörda myndigheter efterlever detta. Även då det 

betonas att barnets bästa ska väga tungt så innebär det inte att det alltid ska väga 

tyngre än andra intressen (Hammarberg, 2006). Unicef Sverigeb(2008) diskuterar 

samma sak utifrån att barnets bästa alltid ska övervägas och sättas i relation till de 
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konkurrerande intressena. Unicef anser att det är statens skyldighet att se till så det 

finns tillgång till utbildning och föräldrarnas ansvar att se till så att utbildningen är till 

barnets bästa. 

Artikel sex proklamerar att rätten till liv är en allmänmänsklig rättighet, vilket står 

med i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (Unicef Sverige, 

2008). 

Artikel 6  

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 

och utveckling. 

(ur FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef 2013) 

Sammanfattningsvis är budskapet att barnet har rätt till att leva och utvecklas. Rätten 

till utveckling anser Hammarberg (2006) kan appliceras på utbildningspolitik och 

hälsopolitik. 

Artikel tolv visar att barn och vuxna har ett lika stort människovärde. Hammarberg 

(2006) drar slutsatsen att barn måste få möjlighet att säga sin åsikt och bli hörda. 

Unicef Sverige (2008) menar att det är viktigt att barnen blir sedda som delaktiga 

samhällsmedborgare. 

Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols – och administrativa 

förfaranden som rör barnet. 

(ur FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef 2013) 

Sammanfattningsvis så ska de barn som kan uttrycka sina åsikter få säga vad de 

tycker och betydelsen av deras åsikter ska vägas efter barnets ålder. Barnet har som 

rättighet att få höras i de ärenden som de är berörda av. Detta innefattar enligt Unicef 
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Sverige (2008) formella beslut om exempelvis utbildning. Artikeln ger inte rätt till 

barnen att vara självbestämmande utan har rätten att vara delaktiga i besluten. 

I ratificerandet av konventionen om barns rättigheter så innebär det enligt artikel 28 

att staterna erkänner barnens rätt till en gratis utbildning. De ska arbeta för en 

obligatorisk grundutbildning, som är tillgänglig för alla och ge möjlighet till 

vidareutbildning (Unicef Sverige 2008).  Artikel 29 tar sedan upp utbildningens syfte, 

vilket presenteras här nedan. 

Artikel 2 

1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att 

a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga. 

b) Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för 

de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga. 

c) Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk 

och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för 

kulturer som skiljer sig från barnets egen. 

d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 

tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella, och 

religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. 

e) Utveckla respekt för naturmiljön. 

2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den 

skildes och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid 

under förutsättning att de i punkt 1 i denna artikel uppställda principerna iakttas och att 

kraven uppfylls på att undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överrensstämmelse 

med vad som från statens sida angivits som minimistandard.  

(ur FN:s konvention om barnets rättigheter, Unicef 2013) 

Sammanfattningsvis visar denna artikel enligt Unicef Sverige (2008) på att det finns 

en internationell enighet om ett grundläggande syfte och mål med utbildning och vad 

den bör innehålla. I andra delen framkommer det att olika organisationer får driva 

utbildningar men att det ska stämma överens med de grundläggande syften och målen. 

Även Thelander (2009) menar att det i artikeln framkommer att barns rättigheter 

gäller i utbildning. Barns rättigheter främjas även via utbildning genom att eleverna 

lär sig om fred, tolerans och alla människors värde. För att barnen ska kunna 
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”utveckla en respekt för de mänskliga rättigheterna” (Unicef Sverige, 2008:311) så 

måste ett främjande arbete genomsyra hela utbildningsorganisationen, även det som 

finns utanför klassrummet.  
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6. Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera tidigare forskning inom några olika områden som är 

relevanta för uppsatsen. Jag börjar med frågan om barns rättigheter är universella och 

fortsätter sedan med forskning om barns rättigheter inom utbildning, delaktighet och 

relationer. Till sist redogör jag för forskning inom disciplin i skolan och avsnittet 

avslutas med lite forskning om mångkulturalitet i skolan. 

6.1 Barns universella rättigheter 

Thelander (2009) undersöker om konventionen om barns rättigheter är universell. I 

studien genomförde Thelander intervjuer med elever i Sverige och i Kenya. Eleverna 

fick rangordna några utvalda rättigheter och samtala om detta i gruppintervjuer. I 

resultatet framkom att elevernas syn på sina rättigheter speglade deras liv och den 

kontext de levde i. Det visade också hur de påverkades av faktorer som etnicitet, kön 

och kultur. Gemensamt för eleverna var att de lyfte fram barns behov framför deras 

rättighet. De såg det som nödvändigt med beskydd för det sårbara barnet. Basen för 

beskyddet utgörs av sociala relationer med den vuxne. I sin huvudfråga, om 

barnkonventionen är universell, fann Thelander i intervjuerna två linjer. Den första 

visar på barnkonventionen som allmängiltig för alla. Det visar sig i att barnen beskrev 

ett samband mellan individen och kollektivet. Andra linjen var åt motsatt håll, att den 

inte är universell. Exempelvis att barnkonventionen är till för allas behov men särskilt 

för de som är utsatta.  

Några fler forskare som enligt Thelander (2009) har undersökt om barns rättigheter är 

universella är Qvarsell (2001) och Wessels (2001). De visar i sin forskning att 

konventionen för barnets rättigheter har svårt att vara universell eftersom nationella 

lagar och regleringar vill anpassa dess implementering till den nationella kontexten. 

Wessels (2001), återgivet av Thelander (2009), argumenterar för att barnkonventionen 

har ett västerländskt perspektiv. Burr (2002) är inne på samma spår i sin studie. 

Författaren har undersökt hur barnkonventionen influerar synen på barn. Där 

framkom att det västerländska individualistiska perspektivet på barn hamnar i konflikt 

med det mer kollektivistiska, traditionella familjeperspektivet. 

För att barns rättigheter ska bli verkningsfulla drar Thelanders en slutsats i sin 

avhandling (2009) att det behövs ett utrymme för barnen att kommunicera runt sina 

rättigheter, denna kommunikationsplattform kan skolan ge. Alderson (1999), återgivet 
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av Elvstrand (2009) menar att skolans arbete med barns rättigheter ofta har ett 

framtidsperspektiv och inte ett här och nu perspektiv. Alderson (1999) fann att 

förväntningarna på eleverna var att de ska förstå rättigheterna teoretiskt men inte 

praktiskt. Författaren anser att de beskyddande rättigheterna är i fokus inom skolan 

och inte de deltagande rättigheterna.  

Här framkommer att det finns både argumentation för och emot att barnkonventionen 

är universell. Synen på barnen är att de är i behov av stöd och beskydd. Det influerar 

deras kunskap om deras rättigheter. 

6.2 Barns rättigheter i utbildning 

Som skrivet ovan nämndes skolan som ett bra forum för att få kunskap om barns 

rättigheter. Skolans viktiga roll att implementera barns rättigheter kan kopplas till 

dess uppdrag att förmedla värderingar. Ljungberg (2005) anser att skolan fungerar 

både som förmedlare och producent av värderingar. Författaren menar att skolan inte 

är en neutral arena i samhället i förhållande till ideologi och hegemoni (se vidare 

förklaring s.24). Hon menar att ”Skolan är ett ideologiskt och intressemässigt 

sammelsurium” (Ljungberg 2005:54). Skolan är en arena där allt från politiska idéer, 

kulturella uttryck, sociala normer och intressen konkurrerar. I Ljungbergs avhandling 

fokuseras och analyseras tre olika områden, ”skolan som värde och normförmedlare”, 

”den mångkulturella skolan” och ”skolans lokalisering i tid och rum” (Ljungberg 

2005:5). Författarens syfte är att synliggöra skolans värderingar och för att göra detta 

har hon intervjuat åtta rektorer i Malmöområdet. Ljungberg (2005) finner att skolan är 

full av paradoxer; mellan den universella och specifika kontexten, mellan kollektivet 

och individen och mellan det offentliga och det privata.  

I Etiopien har Unicef stöttat några rapporter gjorda av en statlig utbildningsenhet. I en 

av rapporterna skriver Tessema (2007) att antalet högre utbildningar som utbildar 

lärare i Etiopien har ökat markant sedan 1990-talet. Idag präglas lärarnas utbildning 

av motstridiga aktiviteter och effekter. I rapporten framkommer att försök har gjorts 

att förändra läroplan och tidsramar men att det inte lett till några stora förändringar. 

Författaren visar på att stora förändringar är svåra i Etiopien;  

"Third world countries in general and African countries in particular do not have the 

resources as well as the expertise to effect large-scale and significant changes in 
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teacher education although they are receptive to what is the latest in the discourse.” 

(Tessema, 2007:44) 

I en annan av den etiopiska statens rapporter handlar om implementering av ett 

skolutvecklande program. Där såg de att förändringarna inte blev så stora som 

eftersträvat. Orsakerna var relaterade till både elev, lärare, kontext, samhälle och 

administration (Sillasie et al 2011). I rapporten presenteras rekommendationer på hur 

elevernas studieresultat ska förbättras. Det innebär bl.a. att skolmiljön ska göras säker. 

De vill öka betydelsen av en demokratisk och kompetent skoladministration, där 

skolledarna ska vara "instructional leaders" med fokus på utbildningsfrågor. De 

rekommenderar också att samhället görs delaktig i skolans verksamhet. (Sillasie et al 

2011). Som en jämförelse kan nämnas att eleverna i Thelanders (2009) undersökning i 

Kenya såg barnkonventionen som en problemlösare främst för barn som är utsatta och 

inte för alla barn som individer. Eleverna ansåg att barnen i Afrika har störst behov av 

barnkonventionen.  

I detta avsnitt har presenterats att skolan är en plats där värderingar och normer möts 

och skapas. Undersökningar visar på att Etiopien är i behov av förändringar men att 

det tar tid. En av de åtgärder som föreslås är att skoladministrationen ska vara mer 

demokratisk. 

6.3 Barns delaktighet 

Det finns inte någon systematisk forskning om demokrati i skolan, utan den kunskap 

som finns utgörs av fallstudier enligt skolforskaren Davies (1999), återgivet i 

Elvstrand (2009). Elvstrand själv har gjort en avhandling med syftet att undersöka hur 

delaktighet görs i skolvardagen. I resultatet presenteras två processer för att skapa 

delaktighet: gemenskapsbygga och inflytandeförhandla (Elvstrand, 2009). Att 

gemenskapsbygga är en social delaktighet och innefattar att förtroendeskapa, 

viktiggöra, gruppträna och kompisagera. Elever lyfter själva fram kamratskap och 

solidaritet som viktiga demokratiska värden i skolan enligt Davies (1999). Den andra 

av Elvstrands (2009) delaktighetsprocesser är inflytandeförhandla. Det är av en 

politisk delaktighetskaraktär och involverar informera, motivera, göra val, komma 

med förslag, överrenskomna, utvärdera och protestera.  
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Elvstrand har i sin avhandling sett delaktighetens begränsningar och hinder för 

delaktighet. Hon sammanfattar dem i främjande och bromsande faktorer (Elvstrand, 

2009). Delaktighetsfrämjande är tillit med kontinuitet, begriplighet, inneslutning och 

nutidsorientering. Delaktighetsbromsande faktorer är misstro, diskontinuitet, 

obegriplighet, uteslutning och framtidsorienterat. Elvstrand diskuterar hur 

delaktigheten rör sig mellan olika nivåer, varierar mellan elever, är individualiserad 

och att delaktighet är en rättighet. Författaren menar också att relationernas kvalité har 

betydelse för delaktigheten och att eleverna behöver ha en vana att utöva inflytande 

för att efterfråga det.  

Elevernas vana och självförtroende återkommer i Pedder & McIntyres (2006) studie 

där de såg att högpresterande elever visade på större vilja att vara delaktiga och göra 

sin röst hörd. Johansson & Johansson (2003) i Elvstrand (2009) skriver i sin studie  

om etik i skolan. Att barnens vana vid att de vuxna fattar besluten visar på en syn att 

det är självklart, vilket kan vara ett hinder för delaktighet. Eleverna uppfattar då inte 

sin egen rätt till delaktighet.  

Sammanfattningsvis kan delaktighet kopplas ihop med processer av social eller 

politisk karaktär. Kamratskap är viktigt för delaktighet. Den presenterade forskningen 

visar också på att elevernas vana vid deltagande påverkar deras delaktighet likaså om 

de är högpresterande eller inte. 

6.4 Barns relationer 

Kamratskap och elevers relation till vuxna har nämnts i tidigare stycken och 

presenteras här lite mer. Ayton (2008) har undersökt barns plats i en skolklass och 

deras utrymme för handlingar; vad som begränsar och vad som ger möjligheter. 

Ayton (2008) fann att eleverna positionerar sig till de vuxna i två relationer. 

Författaren benämner dem generationellt barn - vuxna och institutionellt lärare - elev. 

Dessa två förstärker varandra och förenas. Ayton (2008) menar även att barn kan ses 

som ofullständiga, behövande barn eller som professionella elever.  

En till författare som kopplar samman delaktighet med relation är Morrow som 

återges i Elvstrand (2009). Morrow menar att känna tillhörighet är viktigt för en social 

delaktighet och en av aspekterna i att känna tillhörighet är att ha en bra relation till 
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lärarna. Några faktorer som kan ge en känsla av att inte tillhöra är innehållet i 

skolarbetet och ett odemokratiskt arbetssätt. 

Forskaren Frønes (1994) i Elvstrand (2009) talar om relationerna mellan barn som 

horisontella, alltså på samma nivå och relationerna mellan barn och vuxen som 

vertikala, uppifrån och ned. I samma linje är en av de paradoxer som Ljungberg 

(2005) diskuterar. Paradoxen finns i den praktiska demokratin i skolan där eleverna 

genom betygsättandet är i en sårbar situation gentemot lärarna. Devine (2002), i 

Elvstrand (2009), åskådliggör i sin studie att lärarnas omsorgsfulla sätt mot eleverna 

visar på en syn på eleverna som behövande och inte som elever med rättigheter. Detta 

kan i sin tur försvåra elevernas delaktighet och deras rättigheter.  

I Ljungbergs (2005) undersökning framkommer en rädsla från lärarnas sida mot en 

stor medvetenhet hos eleverna om sina rättigheter och inflytande. Likaså hävdar 

Alderson (1999) att den underordning som eleverna har emot lärarna gör att det kan 

uppfattas som provokation om de efterfrågar delaktighet, i Elvstrand (2009).  

Eleverna från Sverige och Kenya i Thelanders (2009) undersökning gav en 

flerdimensionell bild av barn som både oberoende och skyddsbehövande. Värden som 

sociala relationer, beroende av andra och att tillhöra en gemenskap uttrycktes som 

viktigare än självständighet och oberoende. En skillnad mellan eleverna var att de 

kenyanska barnen uttryckte en vidare syn på vilka relationer de har ansvar för i sin 

omgivning. De svenska eleverna gav bilden av en mer privat sfär. Några rättigheter 

som de inte prioriterade så högt var att säga sin åsikt och bli lyssnade på men de tog 

samtidigt upp problem inom detta område och maktbalansen mellan barn och vuxna. 

Gemensamt för barnen i båda länderna var att de önskade att de vuxna lyssnade mer 

och respekterade dem. 

Gordon m.fl. (2000) har undersökt hur elevers agens (självbestämmande) kommer till 

uttryck, men ser också till lärarnas roll. De jämför likheter och skillnader mellan i 

huvudsak Finland och England. När de såg sitt resultat ur ett genusperspektiv kunde 

de konstatera att vänskapen mellan tjejer hjälpte dem att bli mer delaktiga i 

klassrummet.  
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I detta textavsnitt går det att läsa om olika typer av relationer mellan lärare och elever. 

Relationen kan vara paradoxal och präglas mycket av den syn som både lärare och 

elever har på barn, om de är i behov av skydd eller personer med rättigheter. 

6.5 Disciplin i skolan 

Här lyfter jag fram forskning om upprätthållandet av disciplin i skolan. Samuelsson 

(2008) har i sin avhandling studerat regler, förväntningar, elevers beteende och lärares 

korrigeringar. Det störande beteendet delas upp i störande aktivitet, störande artefakt, 

störande oordning och störande egenhet. Resultatet visar att lärarna riktar mest 

uppmärksamhet mot när eleverna pratar utan tillåtelse. Lärarna korrigerar eleverna till 

störst del genom uppmaningar, antingen verbala eller icke verbala. I sin studie hade 

Samuelsson (2008) ett genusperspektiv och konstaterar att pojkars beteende får mer 

uppmärksamhet än flickors. Pojkar korrigeras också mer. Författaren konstaterar även 

att lärare och elevers kön inte har någon betydelse i vad lärare störs av. Det finns dock 

en benägenhet hos lärare att hårdare korrigera elever av samma kön som de själva. 

Historiemässigt blev det i Sverige en ny fostranssituation efter agaförbudet enligt 

Qvarsebo (2006) i Samuelsson (2008). Qvarsebo menar att lärarnas auktoritet hade 

underminerats vid förbudet och att en osäkerhet infann sig om vad som var tillåtet för 

lärarna att göra för att upprätthålla ordning. Det är intressant för denna undersökning 

där jag såg att elever och lärarna i studien vill minska fysisk bestraffning i skolan. 

En lite äldre studie är gjord av Behnke et al (1981) i Samuelsson (2008). I studien har 

de undersökt lärares förmåga att hantera distraherande beteende i klassrummet. I 

resultatet skilde de mellan preaktiva och reaktiva tekniker. De preaktiva förebyggde 

framtida problem och de reaktiva var direkta reaktioner på felbeteende för att eleven 

skulle återgå till arbetet. Vanligast bland de verbala teknikerna var att lärarna 

korrigerade med befallningar. Gester och kroppsspråk var vanligast av icke verbala 

tekniker. I studien drogs slutsatsen att förebyggande åtgärder är effektiva om det är en 

del av det lärarledarskap som eleven accepterar. Kommandon, gester och beröring är 

också effektivt om det kan ske under undervisningens gång (a.a.).  

Vi har i detta textavsnitt läst om att prat utan tillåtelse är det beteende som anses som 

mest störande och att det är vanligt att korrigera via befallningar. Det konstateras 

också att pojkar vanligtvis uppmärksammas mer än flickor. 



   

19 
 

6.6 Mångkultur 

Presentationen av tidigare forskning avslutas med denna del om mångkultur. 

Ljungberg (2005) undersöker i sin avhandling den mångkulturella skolan i Sverige. 

Författaren menar att barn från en annan kulturell kontext kan ha särskilda behov av 

social fostran inom svenska normer, värderingar och förväntningar. Hon belyser att 

vår samhällskontext och förändringen av denna har en nära sammankoppling med 

skolan och dess uppdrag att förmedla demokratiska värden och vara social fostrare 

(Ljungberg 2005).  

I resultatet framkommer att demokratin ses som svensk och att för att elever med 

utländsk bakgrund ska ses som svenska ska de ha en grundläggande förståelse och 

delaktighet i den svenska demokratin. Ljungberg visar på att föräldrarna bemöts på 

olika sätt från skolan beroende på sin kulturella härkomst. Författarens slutsats är att 

skolan har en mer offensiv hållning mot föräldrar med invandrarhärkomst och en mer 

defensiv mot svenskfödda föräldrar. I en multikulturell skola är det centralt och 

viktigt med självreflektion, flera perspektiv och erfarenheter (Ljungberg 2005).  

I undersökningen som gjorts av Gordon m.fl. (2000) uttrycker några lärare vikten av 

att känna till sin egen kultur och historia för att kunna ta till sig andra internationella 

perspektiv. Inom samma linje resonerar Banks (1994/1999) om kopplingen mellan att 

förstå sig själv, sin kultur och att förstå andra. 

"Det huvudsakliga målet med den mångkulturella undervisningen är att skaffa sig 

större insikt om sig själv genom en förmåga att se utifrån andra och andras kulturella 

perspektiv.” (Banks, 1994/1999:2) i Lungberg (2005:110) 
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7. Teori  
I nedanstående stycke kommer jag att presentera tre teorier som är relevanta för min 

undersökning. Den första är den sociokulturella inlärningsteorin som visar på att 

kunskap skapas i delaktighet i en gemensam kontext. Jag förklarar här några aspekter 

i sociokulturellt lärande. Nästa teori är Harts delaktighetsstege som kan användas för 

att utvärdera barns delaktighet utifrån åtta nivåer. Sist beskriver jag hegemoni, som 

handlar om former av dominans och baseras på en sociokulturell förståelse. 

7.1 Sociokulturell teori 

Lärande sker i en social praktik enligt det sociokulturella synsättet, det innebär att 

skolan har en stor betydelse som pedagogisk miljö (Orlenius, 2001). Teorin har sin 

grund i Vygotskijs kulturhistoriska tradition och Dewey och Meads pragmatiska 

tradition (Dysthe, 2003). Motivation kommer enligt den sociokulturella teorin från 

upplevelsen av meningsfullhet, en god lärmiljö och samhällets och kulturens 

förväntningar. I de sociala sammanhangen är interaktion och samarbete avgörande för 

att kunskap ska kunna skapas (Dysthe, 2003). Författaren framställer det 

sociokulturella lärandet i sex centrala aspekter. Fyra av dem är att lärande är situerat, i 

huvudsak socialt, distribuerat och medierat. Två andra aspekter är att i läroprocessen 

är språket grundläggande och lärande innebär deltagande i praxisgemenskap. 

Kortfattat innebär detta att bygga upp undervisningen runt faktiska situationer och låta 

eleven ta en aktiv roll i gemensamma aktiviteter där kunskapen fördelas i gruppen. 

Kunskapen kan förmedlas genom hjälpmedel och formuleras på olika sätt i språk. 

Viktigt är det gemensamma engagemanget mot samma mål (Dysthe, 2003). Barn 

utvecklas i förhållande till sin kulturella gemenskap och för att förstå ett barn är det 

viktigt enligt Hundeide (2006) att förstå barnets sociokulturella landskap.   

7.2 Harts delaktighetsstege 

För att utvärdera barn och ungdomars delaktighet i beslutsfattande är Harts 

delaktighetsstege ett av de mest användbara verktygen enligt Elvstrand (2009). Det 

finns åtta nivåer i delaktighetsstegen. Den lägsta nivån är manipulation, sen kommer 

dekoration och symbolvärde. De tre innebär att barnen inte är delaktiga på det viset att 

de har ett verkligt delinflytande. Det kan vara så att barn uttrycker eller pratar för en 

åsikt som de själva inte förstår eller har tagit ett eget beslut om. En av delaktighetens 

styrkor är att synliggöra då barn inte är delaktiga (Elvstrand, 2009). De resterande fem 
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stegen handlar enligt ovanstående författare om olika grad av delaktighet och det är 

grundläggande att barnet blir informerat. De fem stegen är i stigande ordning; 

”anvisade men informerade”, ”rådfrågade och informerade”, ”initierade av vuxna, 

delade beslut med barn”, initierade beslut och styrda av barn” och ”initierade av barn, 

gemensamma beslut med vuxna” (Elvstrand, 2009:18). 

7.3 Hegemoni 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) står hegemonier för ledarställning och makt, i 

internationell politik står det för en stats makt över en annan/andra stater och dess 

regelsystem. Det kan också innebära en ledande grupps makt över samhällsynen eller 

människosynen. Ljungberg (2005) menar att begreppet i samhällsvetenskapliga 

studier ska tolkas från Antonio Gramscis betydelse från 1920-talet då demokrati fick 

betydelse för arbetarklassen. ”Hegemonibegreppet är användbart för att analysera 

subtila former av dominans, vilka för att fungera, kräver att de dominerade spelar 

med. Hegemonibegreppet inkluderar en förståelse för social och kulturell kontext.” 

(Ljungberg, 2005:33). Hegemonier kan också tolkas som gemensamma skapade 

sanningar som anses självklara och naturliga i dess verklighetsuppfattning.  Lindeborg 

(2001) förklarar hegemoni som en typ av maktinstrument som baseras på ett system 

av värdenormer som genomsyrar hela samhället. Utövningen av makt grundar sig på 

att de som står under maktutövarna ger dessa legitimitet, utifrån sin verklighetsbild 

och värderingar. Linderborg (2001) och Mattlar (i Säfström, red 2006) kopplar 

hegemoni till skolan och menar att staten kan hålla hegemonin levande genom 

utbildningsväsendet och att läraren och läroboken då innehar rollen som förmedlare 

av värderingar och budskap. 
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8. Kontextbeskrivning  
För att sammanhanget inte ska bli för isolerat och för att skapa en vidare förståelse har 

jag skrivit denna kontextbeskrivning. Efter en redogörelse av tillvägagångssättet 

kommer en kortfattad beskrivning av landets kultur, religion, statskick, barns 

rättigheter och utbildningssystem. För att ge läsaren en inblick i vardagen kommer jag 

också att beskriva en vanlig dag på den aktuella skolan. ”Människors handlingar blir 

begripliga först när de sätts in i sina sociala och kulturella och även historiska och 

psykologiska sammanhang” (Norman, 1996:21). En undersökning av verkligheten 

måste alltså både innebära en gränsdragning av ett specifikt sammanhang och en 

koppling till en större kontext.  

8.1 Tillvägagångssätt  

Min önskan var att genomföra min praktik utomlands och sammanföra det med en 

undersökning till min uppsats. Genom en lärare på lärarprogrammet på Linköpings 

universitet (Liu) fick jag kontakt med rektorn på privatskolan i Etiopien, som var 

positiv till mitt besök. Eftersom läraren på Liu hade besökt skolan tidigare och har ett 

intresse av ett fortsatt samarbete blev hon min handledare till uppsatsen.  

För att kunna förstå en verklighet är det viktigt att dra gränser för vilket sammanhang 

som ska analyseras. (Norman, 1996). Bell (2006) skriver att informationsinsamlingen 

bör anpassas efter den tid som är avsatt. En naturlig avgränsning för mitt arbete var de 

två månader jag tillbringade i en mellanstor stad ganska långt från huvudstaden Addis 

Abeba. På privatskolan gjorde jag fem veckors praktik och fokuserade sedan på 

materialinsamling till studien. Jag har valt att det ska framgå att det var i Etiopien som 

jag befann mig men att inte avslöja i vilken stad och på vilken skola som jag 

tillbringade min tid, detta för att göra mina kontakter och informanter anonyma 

Ämnet som jag ville undersöka var inom området barns rättigheter och jag blev starkt 

inspirerad av Nina Thelanders avhandling (2009) We are all the same…but och tänkte 

mig en studie snarlik hennes då jag skulle intervjua eleverna om deras syn på barns 

rättigheter. Jag förberedde mig genom att läsa på om barnkonventionen och började 

skriva detta som bakgrund. På plats visade sig först att jag inte kunde praktisera i det 

ämne och den årskurs som planerat utan vi fick hitta en annan lösning. Likaså visade 

det sig senare att jag inte kunde genomföra min undersökning med de intervjuer jag 

gjort upp en mall för. På kort varsel fick syfte och frågeställning ändras och istället 
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för fokusgruppintervjuer med elever så genomförde jag nu med lärare och elever 

intervjuer som hade ett mer pedagogiskt perspektiv. 

8.2 Etiopien 

Landet är beläget i östra Afrika, söder om Sahara, det är Afrikas näst största land och 

ett av de landområden i Afrika som aldrig koloniserades. Enligt UNESCO Institute 

for Statistics, UIS (2013) bodde år 2011 83% av befolkningen på landsbygden och 

66% av befolkningen levde på mindre än två dollar per dag. Sveriges 

Utrikesdepartement (UD, 2010) skriver att Etiopien är ett av världens fattigaste länder 

men antalet människor som lever i fattigdom minskar.  

I Landguiden (2013) går att läsa att Etiopien till största del är ett jordbruksland som 

ofta har drabbats av torka och svält. Medellivslängden för män är 47 år och för 

kvinnor 49 år (UD, 2010). Etiopien har en dokumenterad historia som går tillbaka 

tusen år före vår tideräkning enligt Landguiden (2013). Jag anser att det märks i den 

etiopiska kulturen att det är ett stolt folk som värnar om sina traditioner.  

Etiopiens befolkningsmängd är ca 85 miljoner och omfattar 80 olika etniska grupper 

(Demissie & Belayneh 2010). Det talas fler än 200 olika språk och dialekter (UD, 

2010).  De språk som används av staten är amhariska och engelska. Amharerna har 

historiskt haft makten i Etiopien även om de inte är ett majoritetsfolk. FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter i Östafrika har sitt säte i Etiopien (UD, 

2010) och i huvudstaden Addis Abeba finns huvudkontoret för Afrikanska Unionen 

(AU). I samtal med etiopier nämner de ofta en stor skillnad mellan det moderna 

statslivet och traditionella landsbygdslivet både i levnadsstandard, religion, utbildning 

och kultur. Min erfarenhet i Etiopien präglas av statsliv i en lite större stad. 

På 300-talet e.Kr blev kristendomen Etiopiens statsreligion men idag råder det enligt 

grundlagen religionsfrihet i Etiopien och inga partier grundar sig på en religion. 

Ortodox kristendom är störst med ca 50 %, en tredjedel är muslimer och 10 % kristna 

protestanter (UD, 2010). I policyn för den privatskola undersökningen baseras på står 

att skolan ska vara objektiv så att alla föräldrar kan låta sina barn gå där. Religion är 

alltså inte en del av undervisningen, men min upplevelse är att religion är en stor del 

av människors vardagsliv. Jag var där under de ortodoxas fastetid, då de inte äter 

något från djur. Det påverkade hela stadens tillgång till kött och andra djurprodukter. I 
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den delen av Etiopien som jag besökte var den ortodoxa kyrkan stor och hade enligt 

mina informanter betydande inflytande. 

Etiopien är en federal republik uppdelat i nio etniska delstater med egna regeringar 

och självstyre (UD, 2010). Grundlagen proklamerar att landet är demokratiskt men 

det nationella genomförandet är svagt och de demokratiska institutionerna försämras 

enligt UD (2010). Landguiden (2013) hävdar att regeringspartiet har den verkliga 

makten istället för delstaterna, vilket även inkluderar rättssystemet. Presidenten har en 

symbolisk roll och makten ligger hos premiärministern. Den förre premiärministern 

Meles Zenawi dog hösten 2012 och sörjdes och hyllades fortfarande våren 2013 då 

jag var där genom plakat, bilder och dokumentärer.  

Respekten för de mänskliga rättigheterna har försämrats enligt UD (2010) trots att 

grundlagen från 1994 tillgodoser de krav som finns. Etiopien har ratificerat de enligt 

UD (2010) mest centrala dokumenten för mänskliga rättigheter och regeringen har 

ambitionen att leva upp till sina åtaganden, samtidigt som det brister på flera 

områden. Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har minskat i antal och 

det förekommer kränkningar av pressfriheten. 

Enligt FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har kvinnor historiskt diskriminerats 

och setts som underordnade män. För att främja en större jämställdhet införde staten 

1993 en policy och positiva åtgärder har införts i olika lagar. Trots detta konstaterar 

FN att diskrimineringen och underordningen fortfarande idag är en stor det av 

kvinnors liv och det påverkar deras personliga utveckling i nästan alla delar av livet 

(UNHRC, 2009). Diskriminering och kvinnors brist på utbildning är också något som 

Barnrättskommittén tar upp i sin rapport (CRC, 2006). 

8.3 Barns rättigheter 

Etiopien ratificerade konventionen om barns rättigheter 1991, den införlivades då i 

landets konstitution och översattes till de lokala språken (Demissie & Belayneh 2010). 

Tio år senare, 2002, ratificerade Etiopien ”The African Charter of Rights and Welfare 

of the African Child” (CRC, 2006:2). Enligt UD (2010) uppmuntrar regeringen 

organisationer att arbeta för barns rättigheter. Barnrättskommittén anmanar Etiopien i 

sin rapport (CRC, 2006) att införliva barnkonventionen i sina nationella lagar och att 

sprida kunskap bland barn, föräldrar, lärare och poliser. Några av de utmaningar som 
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Etiopien bör arbeta med enligt Barnkommitténs rapport 2006 är den stora andel 

barnarbete, gatubarn och trafficking. De behöver även stärka möjligheten för barns 

åsikter att bli hörda, både i familj och i samhälle. Barns rättigheter framkommer också 

i utbildningspolicyn vilket vi ser i näst stycke (Demissie & Belayneh 2010). 

8.4 Utbildning 

Nedanstående citat står med i introduktionen till etiopiska statens Education and 

Training Policy (ETP) (1994) . 

”Education also plays a role in the promotion of respect for human right and 

democratic values, creating the condition for equality, mutual Understanding and 

cooperation among people” (ETP, 1994:1) 

De slår fast att utbildning är en väldigt viktig faktor för mänsklig utveckling, men där 

framgår också att analfabetism är ett stort problem i samhället. Enligt FN:s Human 

Developing report (2013) så var 39 % av de vuxna analfabeter år 2010. 

Utbildningsnivån är låg i Etiopien, vilket resulterat i att från år 2000 fördubblades de 

ekonomiska medlen till skolan. Satsningen på kvantitet har dock inneburit en lägre 

kvalitet med stora klasser. Grundskolan är gratis men föräldrarna ska betala böcker, 

material och skoluniform (UD, 2010). UIS (2013) anger att 2011 gick 13 % av barnen 

i grundskoleålder inte i skolan och enligt UD (2010) fullföljer endast en tredjedel av 

eleverna hela grundskolan. Ett problem är också att högre utbildning och praktiska 

utbildningar är förlagda i större städer (ETP, 1994). Barnrättskommittén (CRC, 2009) 

kommenterar att Etiopien bör arbeta mer för att motverka avhoppen och de kostnader 

vilka föräldrarna får betala, som är en del av orsaken. 

Grundskolan är åttaårig och uppdelat i primary school som innefattar år ett till fyra 

och middle school vilket är år fem till åtta. Sekundärskolan är fyraårig, år nio till tio 

är generella och år elva till tolv är indelad i universitetsförberedande eller 

yrkesförberedande (ETP, 1994). I de senare skolåren är det större andel pojkar än 

flickor som fullföljer sin utbildning, särskilt på landsbygden där flickorna förväntas ta 

ett stort ansvar i hemmet (UD, 2010). För att få fortsätta från en årskurs till nästa 

måste de ha minst 50 % godkända betyg. De har nationella examinationer i årskurs 

åtta och tio för att se så de har klarat grundskolan och ett antagningstest för högre 

utbildning efter år tolv (ETP, 1994). I grundskolan är undervisningen på de lokala 
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språken, engelska undervisas som ett ämne från första året (Demissie & Belayneh 

2010). 

8.5 Privatskolan  

Skolan där jag praktiserade och som jag baserar min undersökning på startades för lite 

över tio år sedan. Den har sedan växt och utökats så att det idag går strax över 2500 

elever på skolan från förskola upp till år tolv, varav 53 % är tjejer. Föräldrarna betalar 

en avgift för att eleverna ska gå på skolan och avgiften är ca 38 % av en lärares 

ingångslön.  I skolans ”Teaching and Learning policy” framgår deras vision att se ett 

utvecklat land genom självständiga och produktiva invånare. För att nå detta så vill de 

ge utbildning med hög kvalitet, skapa en ledande miljö för inlärning och vara ett 

föredöme i samhället för förändring. Det framgår tydligt vad som är skolpersonalens, 

lärarnas, elevernas och föräldrarnas ansvar i arbetet för målen. 

Min praktik utförde jag i årskurs fyra, jag var i fem klasser med ca 45 elever i varje 

klass. I primary school är det nästan 800 elever från årskurs ett till fyra varav ca 

hälften är flickor. Varje klass har en egen ”homeroom teacher”, som jag 

fortsättningsvis kallar hemlärare. Denne undervisar i amhariska, matte och 

naturkunskap, de två sista undervisas både på engelska och på amhariska. Utöver 

detta har skolan lärare som undervisar enbart i spoken english, written english, 

aestetics (idrott och estetiska ämnen) och ICT (datorkunskap). Varje klass möter alltså 

fem olika lärare. De har en ”director” för varje stadium; primary, middle och high 

school. Dessa kallar jag i texten för biträdande rektorer, över dem står rektorn vilket 

är skolans ägare. Varje fredag har eleverna veckotest på vad de jobbat med i ämnena 

men de testas inte på alla ämnen varje gång. Varje månad har de ett ”monthly exam” 

och tillsammans så utgör dessa test delar i slutbetyget. 

8.6 En dag på skolan 

Skoldagen börjar kl 8.00 med att alla elever samlas på skolgården för en 

flaggceremoni. Under ceremonin presenteras ett program via högtalare från lärare 

eller elever och det avslutas med att alla elever sjunger nationalsången under tiden 

flaggorna hissas. Eleverna går direkt till sina klassrum tillsammans med sin assistent 

teacher, i texten skriver jag fortsättningsvis assistent. Denna assistent ska vara med 

eleverna under hela skoldagen och är ansvarig för det sociala klassrumsklimatet och 

disciplinen. Schemat för skoldagen är uppdelat i åtta perioder på 35-40 minuter, 
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ibland har ett ämne dubbelpass. Mellan 8.40 och 10.00 är det två perioder, paus är 

mellan 10.00-10.15 då går eleverna på rad till toaletterna med sina assistenter. Mellan 

paus och lunch 12.15 är det tre perioder. Eleverna har en timmes lunch, då de äter sin 

medtagna mat i klassrummet tillsammans med sina assistenter och efter det får de gå 

ut och leka. De mindre barnen går tillbaka tidigare till sina klassrum för att vila. Efter 

13.15 har de tre perioder om 35 minuter innan skoldagen slutar 15.00.  

Lärarna går till klassrummet efter att eleverna har kommit på plats, tidsmässigt är det 

inte så noga när lärarna kommer dit. Varje lektion börjar med en ritual då läraren gör 

entré in i klassrummet, eleverna ställer sig upp och hälsar läraren med ett unisont 

”Goodmorning teacher” läraren svarar ”Goodmorning students, how are you today?”, 

”We are fine thank you, how are you?”. Läraren avslutar med ”I´m fine thank you, 

please sit down.” Lektionerna består av att läraren föreläser om ämnet eller skriver 

bokens text på tavlan som eleverna kopierar ner i sina övningsböcker. När eleverna 

svarar eller högläser ställer de sig upp. Det förekommer ibland några gruppövningar 

och diskussioner mellan eleverna. Vid byte av lektioner väntar nästa lärare utanför 

klassrummet tills den undervisande lärare går ut så att nästa lärare kan göra sin entré 

med samma procedur.  Lärarna har tillgång till ett gemensamt arbetsrum för lunch och 

var sitt bås för planering och rättning. Där arbetar de tills arbetsdagens slut kl 15.30.
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9. Metod och genomförande 

I denna del kommer jag att redogöra för vilka metoder som har använts i studien och 

motiven till att dessa metoder valdes. Först förklarar jag varför jag valde en 

etnografisk metod och vad det innebär. Sedan beskriver jag tre sätt att samla in data; 

deltagande observation, kvalitativ intervju och dokumentinsamling. Senare i stycket 

redogörs för urval, genomförande och analytiskt tillvägagångssätt. Efter etiska 

överväganden kommer jag att diskutera metoden i en kritisk reflektion. 

9.1 Kvalitativ ansats och etnografisk metod  

Att använda sig av en etnografisk ansats framstod som ett lämpligt alternativ eftersom 

jag i min undersökning ville inta ett brett perspektiv och kunskap om den studerade 

kontexten. Bryman (2002) förklarar genomförandet av en etnografisk forskning som 

att forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre tid. Min utgångspunkt till 

undersökningen var att jag skulle tillbringa åtta veckor i den etiopiska skolkontexten 

så det var bra med en metod som baserar sig på att jag integrerar med de som 

studeras.  

En passande alternativ benämning på etnografisk forskning är ”kvalitativa 

mellanmänskliga metoder” (Aspers, 2011:21). Att engagera sig i en social miljö kan 

enligt Bryman (2002) innebära att forskaren observerar, intervjuar och deltar i samtal 

för att skapa sig en förståelse för gruppkulturen och för att kunna redogöra för miljön. 

Målet för den etnografiska forskaren är att skapa sig en förståelse av hur en kultur 

fungerar enligt Bell (2006). Den etnografiska metoden är en kvalitativ 

forskningsmetod som enligt Widegren (2002) har som fokus att söka efter innebörd 

och mening för att kunna tydliggöra egenskaper och karaktär hos det som studerades. 

Frågeställningarna präglas av vokabulär som ”Vad betyder fenomenet?” och ”Vad 

handlar det om?” (Widegren, 2002:15).  

För att avgöra kvalitén i en studie används begrepp såsom validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att vi undersöker det som vi har som avsikt att undersöka. 

Speciellt viktigt i en kvalitativ studie är enligt Patel & Davidsson (2003) att vi 

undersöker rätt företeelse. Författarna säger också att validiteten i kvalitativ studie 

inte är avgränsad endast till materialinsamlingen utan ska genomsyra hela 

forskningsprocessen. Reliabilitet anger tillförlitlighet i en studie och är enligt 

ovanstående författare starkt sammanvävt med validitet i en kvalitativ forskning.  
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9.2 Datainsamling 

För att i enlighet med den etnografiska metoden skapa en helhetsbild har jag använt 

olika metoderna för att samla in material. Jag har observerat, genomfört intervjuer och 

studerat dokument. Att studera ett fenomen ur olika perspektiv är ett sätt att öka 

validiteten i en kvalitativ forskning (Patel & Davidsson, 2003). I följande stycke 

presenterar jag datainsamlingen lite mer ingående. 

9.2.1 Deltagande observation 

Till största del var jag en deltagande observatör, vilket enligt Bryman (2002) är en 

stor del av den etnografiska forskningsmetoden. Mina observationer skedde under 

tiden som praktikant och utöver det under en speciellt avsedd observationsdag. För att 

förstå personerna i studien anser Bell (2006) att det är positivt med deltagande 

observation eftersom forskaren kan dela upplevelser och erfarenheter med dem. Som 

observatör kan man göra valet att ha en öppen eller dold roll, vilket avgör om man är 

känd eller okänd för de personer som deltar i undersökningen. För mig fanns bara 

alternativet att inneha en öppen roll. Det är viktigt enligt Bell (2006) att innan 

observationen bestämma vad man vill veta, vad som ska observera och varför. Utifrån 

detta måste forskaren bestämma sig för vilken observationsteknik som ska användas.  

Jag började med en ostrukturerad observation som enligt Patel & Davidssson (2003) 

har en utforskande roll och jag letade strukturer under observationens gång. Jag 

genomförde sedan några strukturerade observationer angående barnens talutrymme 

som jag antecknande i en frekvenstabell (se bilaga 1).  

Ett till ställningstagande som observatören behöver göra enligt Bryman (2002) är ifall 

man vill vara aktiv eller passiv deltagare. Jag var till största del en aktiv deltagare 

men hade även möjlighet att under några tillfällen vara passiv och endast observera 

händelseförloppet. Som deltagande observatör förhåller man sig löpande till tre olika 

roller enligt Gans, beskrivet av Bryman (2002). Rollerna är fullständig deltagare, 

forskare och deltagare och fullständig forskare. Under studiens gång rör man sig 

mellan dem beroende på situationerna. Enligt denna benämning var jag en forskare 

och deltagare. Det är viktigt anser Bell (2006) att efter observationen sätta in en 

observation i sitt sammanhang och skapa sig en helhetsbild. Jag har genom löpande 

samtal med skolpersonal, etiopiska vänner och västerländska vänner med lång 
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erfarenhet av den etiopiska kulturen försökt förstå och tolka den kultur som jag 

befann mig och de olika saker som hände.   

9.2.2 Kvalitativ intervju 

De intervjuer jag genomförde var i form av kvalitativa intervjuer där båda parterna är 

medskapare i ett samtal (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuprocessen är enligt 

Bryman (2002) flexibel och författaren lyfter fram två olika typer av kvalitativa 

intervjuer som är vanliga, ostrukturerade och semi - strukturerade. I den förstnämnda 

får den intervjuade prata fritt och den som intervjuar har några teman till minneshjälp. 

I den semi – strukturerade intervjun så har forskaren ofta en lista med teman och 

frågor som ligger till grund för intervjun, men ordningen på frågorna kan variera. Jag 

genomförde semi - strukturerade intervjuer då jag hade ett formulär (bilaga 2) med 

teman och frågor som utgjorde en grund till intervjuerna men jag var utifrån det 

flexibel att låta varje intervju bli unik. Jag genomförde intervjuer med lärare och 

elever på privatskolan, detta beskrivs mer i urval. 

9.2.3 Dokumentinsamling 

Den vanligaste typen av dokument är skrivna och tryckta. Utöver dessa innefattar 

dokument också bl.a. bilddokument, så som filmer och fotografier (Patel & Davidsson 

2003). I denna studie har jag använt mig av officiella dokument, både statliga såsom 

rapporten från barnrättskommittén och privata, med skolans policy som exempel. 

Dessa officiella dokument har tjänat som grund till kontextbeskrivningen. Under min 

vistelse på skolan dokumenterade jag också med fotografier, allt från klassrummens 

inredning till händelser på skolgården. Jag fick även hjälp av några lärare att översätta 

texter som berör barns rättigheter i läroböcker från årskurs ett till fyra. Patel & 

Davidsson (2003) skriver om källkritik och vikten att veta när texterna skrevs, av vem 

och varför, i detta fall var sådan information bristfällig. Dokumenten analyserades 

tillsammans med det övriga materialet men användes begränsat av ovanstående orsak. 

En orsak till var att eftersom läroböckerna är på amhariska kunde jag inte få en 

helhetsbild av böckernas innehåll men de översatta texterna gav mig en del av vad 

eleverna lär sig i det specifika området.  
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9.3 Urval 

I etnografisk forskningen menar Bryman (2002) att urval handlar om vilka personer 

som ska vara med, om tid och kontext. Mitt urval har baserats på min tillgång till den 

privata skolan och är därför en typ av bekvämlighetsurval (Bryman 2002). Jag valde 

att intervjua lärare som arbetade på primary school, eftersom det var där jag 

genomfört observationerna. Urvalskriteriet blev de lärare som kan uttrycka sig i en 

engelsk konversation. Tillsammans med den biträdande rektorn frågade jag om de 

ville ställa upp. Det var en förutsättning för dem att få tillstånd från deras biträdande 

rektor. Jag intervjuade fem lärare varav tre män och två kvinnor. Två var lärare i 

spoken english, i olika årskurser, tre var hemlärare i vardera årskurs två, tre och fyra. 

De var mellan 23 och 28 år och hade olika ämnesutbildningar. Fyra av dem hade inte 

en lärarutbildning, vilken utbildning den femte läraren har framgick inte.  

Jag ville intervjua elever utan tolk och för att kunna göra detta valde jag äldre elever 

på grund av deras kunskap i engelska. Därför vände jag mig till den biträdande 

rektorn på middle school som med engelskläraren valde ut två tjejer och två killar från 

årskurs åtta, de var 14-15 år gamla. De gick i tre olika klasser och valdes ut eftersom 

de enligt deras engelsklärare är ärliga, duktiga, har bra betyg, bra beteende och kan 

prata engelska. Urvalet skedde utan min vetskap och jag var tacksam eftersom det 

varit svårt att få genomföra elevintervjuer överhuvudtaget. Att jag inte själv får välja 

personer är vad Bryman (2002) kallar bekvämlighetsurval.  

9.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga 2) med samma tema på 

frågorna men olika formulerade för lärare och elever. Intervjuerna på privatskolan 

skedde i kopieringsrummet som var det mest avskilda rummet på kontoret. Till 

skillnad mot svenska kopieringrum var det lugnt eftersom bara en kontorsassistent 

fick kopiera åt lärarna vid speciella behov. Samtliga intervjuer spelades in på band 

och jag transkriberade dem när jag var tillbaka i Sverige, på grund av tidsbrist i 

Etiopien.  

9.5 Analytiskt tillvägagångssätt  

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) att beskriva och 

tolka teman. I analysen av intervjuer, observationer och dokument har jag använt mig 

av tre av de olika analyseringsverktyg som Kvale (1997) presenterar. 
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Den första är meningskoncentrering, vilket innebär att jag har plockat ut väsentliga 

ord och koncentrerat meningarna. Jag har sedan använt dessa för att göra en 

meningskategorisering där jag har kategoriserat de väsentliga orden och meningarna i 

kategorier. Slutligen samlade jag de olika kategorierna under teman. Exempel på ett 

tema är förväntningar med underkategorier elevs förmåga, duktig elev, svag elev och 

ung elev. Att använda sig av olika metoder för att skapa mening är karaktäristiskt för 

ad hoc metoden enligt Kvale (1997). Ad hoc tillåter att man i sin analys växlar fritt 

mellan de olika teknikerna. Förutom det ovan presenterade arbetssättet har jag även 

räknat frekvens och medelvärde på resultatet från den strukturerade observationen. 

Resultaten har sedan presenterats och analyserats tillsammans. 

9.6 Etiska överväganden 

Skillnaden mellan om deltagandet i undersökningen är anonymt eller konfidentiellt är 

enligt Patel & Davidsson (2003) att i en anonym undersökning vet inte forskaren vem 

som deltar medan i en konfidentiell studie så vet forskaren om vilka som är delaktiga 

men deras identitet döljs i resultatet. Det är viktigt enligt ovanstående författare att 

deltagarna får information om detta innan och lämnar sitt samtycke. Eftersom 

intervjupersonerna är kända för mig så är detta en konfidentiell studie. Jag började 

varje intervju med att informera om studien, innebörden av att det är konfidentiell och 

frågade om deras godkännande. Inför intervjuer som ska ljudupptas måste man enligt 

Patel & Davidsson (2003) ha personernas tillstånd. Biträdande rektor på privatskolans 

middle school gjorde bedömningen ifall elevernas föräldrar skulle kontaktas eller inte. 

9.7 Kritisk reflektion 

Kvale (1997) menar att analysen ska genomsyra hela undersökningen och inte vara 

isolerad efter transkriberingen av intervjuerna. Författaren presenterar och analyserar i 

sin bok frågan ”Hur ska jag hitta en metod för analysen av de tusen sidor 

intervjuutskrifter som jag har samlat ihop?” (Kvale, 1997:161). Även om mina 

transkriptioner var lite färre än tusen sidor så kände jag väl igen mig i frågan. Att inte 

analysera under tidens gång gjorde materialet svårhanterligt och det var svårt att se 

teman. Norman (1996) talar om att allt för vida ramar kan göra materialet besvärligt 

att förstå och förklara, författaren menar att det är viktigt att göra avgränsningar. Som 

ett led i att jag med kort varsel fick ändra mitt syfte och frågeställningar så gjorde jag 

min materialinsamling med intervjuer och observation med extra breda ramar. Dessa 
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vida ramar gjorde att jag sedan kände mig handfallen inför mitt eget material och inte 

visste hur jag skulle bearbeta och analysera det. Likaså blev validitet och reliabilitet 

problematiskt när jag ändrade syftet och inte var helt klar själv med vad det var jag nu 

ville undersöka. För att slutligen se teman och kategorier har jag lyssnat och läst 

igenom mitt material åtskilliga gånger. Stundtals har jag kommit på följdfrågor som 

jag skulle vilja ställa för en fördjupning i de teman som trädde fram. På grund av det 

stora geografiska avståndet har detta inte varit möjligt men det visar också på att om 

jag hade tillämpat en löpande analys på plats så kanske jag hade kunnat få svar på lite 

fler funderingar. Nu får jag istället lämna över dem som förslag på vidare forskning. 

De kulturella skillnaderna utgjorde också lite svårigheter. Att jag var på plats en 

längre tid gav mig möjligheten att öka min kännedom om kulturen, normer och de 

förväntade beteenden som präglade skolverksamheten. I den etiopiska kulturen är det 

fint att tillmötesgå besökaren/gästen så att denne känner sig nöjd och belåten. Detta 

kan yttra sig i både att gästen får den bekvämaste sittplatsen till att man ger det svar 

som man tror att besökaren förväntar sig. Ett tydligt exempel på detta såg jag under 

praktiken då eleverna gav de svar de trodde att jag ville ha istället för att vara ärliga. 

Det var en utmaning för mig inför intervjuerna och väldigt svårt att avgöra hur 

mycket detta påverkade hur både lärare och elever svarar.  
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10. Resultatredovisning  
Här kommer jag att presentera tre teman i resultatet, relationer, förväntningar och 

åsiktsutrymmen. I avsnittet relationer skiljer jag på relationer mellan lärare - elev och 

elev - elev. När jag presenterar förväntningar så visar jag på hur detta skiljer sig 

mellan hög och lågpresterande, genus och ålder. Slutligen redogör jag för de 

åsiktsutrymmen som finns på skolan och olika medier för eleverna att få sin röst hörd 

i klassrummet och utanför klassrummet. 

Lärarna och eleverna i studien använder sig av ordet "advice" på olika sätt. Jag tolkar 

det som att ordet har olika innebörder. Det användes för att beskriva både hur lärare 

ska tillrättavisa eleverna vid disciplinproblem, att hjälpa dem framåt i undervisningen 

och vid hanteringen av konflikter Att "advice" både kan syfta till tillrättavisningar, 

förmaningar, råd och uppmaningar gör att jag väljer att inte tolka dess betydelse utan 

skriver ut det engelska ordet "advice" när det används. 

10.1 Relationer  

I undersökningens resultat har relationerna fått en framträdande roll och i intervjuerna 

visas en koppling mellan relationernas karaktär och hur barnens rättigheter gestaltar 

sig. Jag har valt att presentera resultatet i relationen mellan lärare och elev och 

relationen mellan elev och elev. 

10.1.2 I lärare - elev relationen har två olika underteman på tillvägagångssätt 

framträtt, att förtroendeskapa och auktoritetsskapa. Att förtroendeskapa handlar om 

vikten av att eleverna kan prata fritt med lärarna, att de kan fråga vad de vill och 

berätta sina känslor. Både lärare och elever framhåller det som viktigt. Lärarna 

försöker stödja eleverna i klassrummet, uppmuntra dem och få dem att försöka. I 

observationerna såg jag hur vissa elever självmant gick fram och frågade läraren. Jag 

såg att läraren ibland rörde sig runt i rummet och gav eleverna stöd. Några lärare 

lyfter fram betydelsen av att känna till elevens bakgrund och kommunikationen med 

föräldrarna. En kvinnlig lärare för årskurs två säger att hon får ersätta kärleken från 

familjen till en elev som har det svårt hemma. Nedanstående citat visar på omtanke 

från läraren och ett personligt förhållande till eleven; 

"He doesn´t get the love of his family so I must replace his family I think"  

(kvinnlig hemlärare, år två).  
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Två lärare som jobbar i årkurs två och tre pratar om elevernas vilja och behov av att 

leka. Genom att ibland gå dem tillmötes och få dem att skratta under lektionerna så 

kan de få eleverna att tycka om ämnet och acceptera läraren. Eleverna i intervjun 

uppskattar en bra och vänskaplig relation med sina lärare och vill att de ska 

kommunicera med eleverna.  

"Teachers must respect the students and students must respect the teachers and 

the students in first place do not have to disturb the teachers if they don´t want 

to have a punishment from him, so sometimes the teachers will know our 

feeling and they will know what they do and they can decrease their punishment 

due to that." (kille, 14år) 

I intervjucitatet ovan framgår de två sidorna i relationen mellan lärare och elev, dels 

vikten av ömsesidig respekt, att förtroendeskapa, men också att det är eleven som i 

första hand inte ska störa läraren och att läraren bestraffar eleven, auktoritetsskapa. 

När vi pratar om disciplin så nämner både lärare och elever två typer av bestraffning, 

"advice" som anses vara en positiv form och fysisk bestraffning som anses påverka 

eleverna negativt. 

Det andra undertemat kallar jag auktoritetsskapande. Det visar sig i uttryck som att 

läraren aldrig har en konflikt med en elev. Om de skulle ha det så är det eleven som 

ska be läraren om förlåtelse. Följande kommentar anser jag även visar på lärarens syn 

på sitt förhållningssätt till eleverna.  

"It´s hard to control the students behavior" (manlig hemlärare, år 4) 

I ovanstående citat säger läraren att det är svårt att kontrollera elevernas beteende. Jag 

anser att det visar på lärarens syn på sig själv som auktoritet som har i uppgift att styra 

elevernas beteende. Framförallt så syns lärarens auktoritet i bestraffningsmetoder och 

elevers rädsla. Några exempel på bestraffning är att lärarna ger eleverna sämre betyg 

om de inte beter sig bra, eleverna får stå i skamvrå eller så lämnar läraren 

klassrummet. I kapitlet om barns rättigheter i läroboken för årskurs två får eleverna 

lära sig att fysisk bestraffning går emot deras rättigheter. Även om alla lärare säger i 

intervjuerna att det inte är bra med fysisk bestraffning och att det är emot både lag och 

skolans policy så såg jag i observationerna hur lärare bestraffade eleverna fysiskt. Det 

kunde vara genom nyp, slag eller en liten dask med en pinne. En av lärarna jag sett slå 
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några av sina elever sa i intervjun att han tillrättavisade eleverna med ett tecken med 

handen. Vid en sådan varning såg jag hur eleven visade rädsla och ryggade tillbaka. 

Elevernas rädsla är något som återkommer både i observationer och i intervjuer. 

Elevernas rädsla över att bli slagen, rädsla över att svara fel, rädsla över att fråga och 

rädslan om läraren pekar ut eleven att svara inför hela klassen. Alla elever säger i 

intervjuerna att de ser lärare slå elever. Ingen av dem tycker att det är bra. Ibland 

kommer även kommentarer från de intervjuade eleverna att eleverna har framkallat 

det själva genom sitt beteende. En förklaring är också att det är när lärarna är väldigt 

arga som de slår. En åtgärd som är vanlig är att den störande eleven skickas till 

kontoret för "advice". Till kontoret kan eleverna likaså gå själva om de är missnöjda 

med lärarens beteende. Även detta ser jag som en typ av auktoritetskapande, att de 

som arbetar på kontoret har en högre auktoritär ställning än vad lärarna har.  

10.1.3 I elev - elev relationen finns det två teman i hur de integrerar med sina 

kamrater, jag har valt att kalla det kamratstöd och kamratdisciplin. Genom 

kamratstöd så hjälper och stödjer eleverna varandra både i ämneskunskap och i det 

sociala livet. Det kan se ut på några olika sätt. Dels ett självinitierat, det visar sig i 

exempelvis i en kommentar från en av de intervjuade tjejerna. Hon sa att hon först 

frågar sin kompis om hjälp, efter det läraren. Likaså såg jag i observationerna hur 

eleverna hjälpte varandra i klassrummet. Det kan också vara initierat av läraren, 

exempelvis genom att de placerar lågpresterande elever tillsammans med 

högpresterande elever för att dessa ska assistera, influera och uppmuntra de andra. 

Det kan också ske genom grupparbete, där läraren ser till att en duktig och drivande 

elev finns i varje grupp. Andra exempel är att jag observerade att de har som en rutin i 

primary school att klappa en speciell rytm för varandra vid ett bra genomförande. En 

elev säger att läraren ibland pratar med kompisen till den elev som inte deltar så 

mycket. Läraren ber kompisen att uppmuntra och ge råd. Ett kamratstöd som är 

initierat från lärarna berättar de intervjuade tjejerna berättar om. I årskurs åtta har de 

ett gruppsystem där de är indelade i smågrupper om ca fem personer. I denna grupp 

kan de ställa frågor till varandra om ämnesinnehållet, om de inte förstår. Om de inte 

kan lösa det tillsammans så frågar gruppen läraren. Genom detta system tycker eleven 

att sammanhållningen utvecklas i gruppen.  
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Mitt andra undertema kamratdisciplin initieras också på olika sätt. Läraren kan 

exempelvis använda det genom att byta platser på stökiga elever, så de får nya 

bänkkompisar. Under observationen såg jag hur läraren frågade resterande klass om 

en elev hade skrivit rätt på tavlan. Jag tolkade det som gemensam bedömning av 

elevens resultat. Likaså kan en anledning till att elever inte vågar prata högt i klassen 

vara av rädsla inför sina kamrater. En kille konstaterar i intervjun att vissa vänner har 

dåligt inflytande och att läraren borde prata med dem. I intervjuerna sa några lärare att 

eftersom eleverna är barn så löser de sina konflikter själva. Denna åsikt finns även hos 

de intervjuade eleverna som gärna går in och löser kompisars konflikter. De anser att 

eleverna själva ska kunna sköta sådant. Efteråt händer det att läraren bestraffar den 

person som startade bråket. De elevgrupper som beskrevs ovan har förutom 

kompisstöd också en annan uppgift, att varje fredag skriva en rapport till läraren över 

gruppmedlemmarnas beteende under veckan. 

 "In the end of this week, that means Friday, there is a report paper, how the 

students was in that week and they report to the homeroom teacher and the 

homeroom teacher give to the director and to the others. By this, students help 

each other."/.../ "so in the report the good side and the bad side is coming to the 

homeroom teacher"/.../ "they can control all students by the group leaders" (tjej, 

15 år) 

I ovanstående citat framkommer att gruppens medlemmar utvärderar varandras 

beteende varje vecka. Detta rapporteras på fredagen till hemläraren och biträdande 

rektor. Genom vad jag kallar kamratdisciplin kan då hemläraren kontrollera alla 

elevers beteende. I den sista delen av citatet visar den intervjuade tjejen på att det 

även finns en liten hierarki i gruppen. Gruppledaren utses genom akademiska poäng 

och är en av eleverna med högst betyg i klassen. Mer om detta återkommer under 

temat förväntningar. 

10.2 Förväntningar 

Lärarnas förväntningar på eleverna och elevernas förväntningar på sig själva visar sig 

ha betydelse för vilka möjligheter och utrymme som de har i skolan. En kvinnlig 

lärare har höga förväntningar på sina elever och säger även att ämnesnivån är så lätt i 

år två att alla kan förstå. I citatet nedan framgår att läraren anser att alla elever har sin 

egen drivkraft och kan göra allt genom sin egen kraft. 
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"All of the students have their own power, that means they can do everything by 

their own self." (kvinnlig hemlärare, år två) 

En metod som visar sig vara vanlig är att dela in eleverna i tre nivågrupperingar, hög, 

mellan och lågpresterande. I den följande texten vill jag lyfta fram lite av de 

skillnader som har visat sig i förväntningar på högpresterande och lågpresterande 

elever. Jag kommer också att presentera förväntningarna ur ett genusperspektiv med 

en historisk och kulturell förankring och slutligen titta lite på hur åldern spelar in i 

förväntningarna. 

10.2.1 Att vara högpresterande elev innebär att man förutom förväntningarna på hög 

studieambition också förväntas ha ett bra beteende. Inte ha några konflikter med 

lärarna och de utses till gruppledare. Lärarna lyfter också fram de duktiga eleverna. 

Exempelvis genom att prata inför klassen eller i skolans morgonsamling, för att visa 

på ett bra exempel och föredöme. Eller som i urvalet till denna undersökningen, då de 

bästa eleverna valdes ut av deras lärare. De duktiga eleverna får också mycket 

uppmuntran och stöd från lärarna. 

"The teachers teach me, first they ask me, is everything clear with this subject? 

and when I say yes they support me. / Tove: yeah/ And if they say no they give 

me more and more exercise." (kille 14 år)  

Eleven som citeras ovan uppfattar att han får stöd av lärarna då han är duktig, då han 

säger att han har förstått ämnet. När han svarar lärarna med att han inte har förstått får 

han fler övningsuppgifter. Jag tolkar detta som att eleven upplever att han får 

uppmuntran när han kan och om han inte kan ska han jobba hårdare. Under min tid på 

skolan hände det flera gånger att lärare presenterade en utvald elev för mig som "min 

duktigaste elev" och jag fick lyssna på och berömma elevens engelska. Bredvid den 

uppmärksammade, duktiga eleven kunde kamraten stå utan att nämnas vid namn. 

 "Most of the time the teachers listen to the opinion of the clever students than 

that of the lazy students, that means the students that show bad acts in the class. 

That most of the time the idea or the opinion of clever students or good students 

have a big place then that of the others." (tjej, 15 år) 
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I ovanstående citat säger eleven rakt ut att lärarna lyssnar mer till de duktiga och 

skötsamma eleverna. Deras åsikter och idéer får därför större plats. 

10.2.2 Lågpresterande elever på skolan hanteras olika av lärarna. Några lärare 

uttrycker att de har för lite tid och att det är för många elever i varje klass för att de 

ska kunna ge dem extra stöd. En lärare hänvisar till att det är assistentens uppgift i 

klassrummet att hantera de stökiga eleverna. Andra lärare säger att de hjälper de 

svaga eleverna så gott de kan. De konstaterar att eleverna behöver undervisas på ett 

annat sätt. Lärarna försöker ha ett nära samarbete med föräldrarna så att de får stöd 

hemifrån. Kanske kan föräldrarna anställa en extralärare som hjälper eleven utanför 

skoltid.  

Jag observerade att i klassrummen fanns det många elever som var tysta genom hela 

lektioner eller pratade väldigt tyst när de besvarade en fråga. För att ta reda på hur 

talutrymmet fördelades i klassrummet genomförde jag en strukturerad observation. 

Den inkluderade elevernas handuppräckning i klassrummet. Jag antecknade antalet 

gånger killar respektive tjejer kom till tals under en lektion, detta återkommer jag till 

senare. Jag nedtecknade även en frekvens över hur många av de som talade som hade 

sagt något tidigare under lektionen. Resultatet visar att 45 % av handuppräckningen 

och talutrymmet i klassen var av personer som redan sagt något. Jag frågade lärarna 

hur de gjorde för att stötta de tysta eleverna. Förslag på lösningar var att ge dem extra 

uppmärksamhet, be dem berätta om något som de gick igenom på lektionen eller ge 

dem lägre betyg för att uppmuntra dem till förbättring. De intervjuade eleverna 

kommenterade att när lärarna frågar om alla har förstått så svarar klassen ja, även om 

de är flera stycken som inte förstår. Eleverna i intervjun tyckte att vänlig 

kommunikation är att föredra framför att elever pekas ut och ska ställa sig inför hela 

klassen.  

10.2.3 Genus 

När jag pratar med lärarna och eleverna om jämlikhet mellan tjejer och killar i skolan 

återkommer de ofta till hur deras roll har sett ut historiskt i kulturen. Det påverkar 

fortfarande eleverna, särskilt är det så i de statliga skolorna och på landsbygden. 

Historiskt så har killar förväntats vara bättre än tjejer. Killar är mer aktiva och tjejer 

tystare och blygare. En lärare säger i intervjun att tjejerna har ett större ansvar med 

mycket hemarbete. Killarna kan å sin sida fokusera på sina studier och är friare. I 
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ämnet environmental science för årskurs tre går det att läsa i deras kursbok att; 

 "In between children there must not be difference according to nation and 

nationality, language, religion, and sex. Even though this is known there are 

some people in our city who have different acceptance for girls and boys with 

respect to food, education and burden. This is not good for the community itself, 

so we need to stop". (översatt av en kvinnlig hemlärare år tre) 

I läroboken står det att det inte ska vara någon skillnad mellan nation, religion och 

kön. Trots detta så finns det människor i staden som värderar killars och tjejers rätt till 

mat, utbildning och ansvar olika. Det är inte bra för samhället och måste få ett slut 

menar informanterna. 

En lärare säger i intervjun att det är annorlunda på privatskolan. Här får tjejer och 

killar samma möjligheter och lika frihet. Vilket också kan ha att göra med 

föräldrarnas utbildningsnivå enligt läraren. I privatskolan så är ca hälften av eleverna 

tjejer. 

Både lärarna och eleverna uttrycker tydligt att tjejer och killar får samma möjlighet 

till att delta, göra sin röst hörd och att de får ett jämlikt stöd. Det är lite delade åsikter 

om vem som deltar mest. Majoriteten av de intervjuade säger att det är tjejerna som 

tar vara på möjligheten, är smartare och får bäst betyg. Det intressanta är att detta 

uttrycks i termer av att det är jämlikt, tjejer har till och med bättre betyg så det är inte 

så stor skillnad. Eller som i nedanstående citat, att tyvärr så är tjejer smartare än killar; 

"Girls are clever one, unfortunatly, boy I mean girls, are, clever than boys". 

(manlig engelskalärare år två och tre). 

Resultatet från min observation om tjejer och killars talutrymme visar att medelvärdet 

för antal gånger som tjejer fick tala är ca 50 %. Alltså är talutrymmet jämlikt fördelat 

mellan killar och tjejer i de observerade klasserna i årskurs fyra.   

När det kommer till disciplin och bestraffning är det dock i vissa fall skillnad på hur 

tjejer och killar beter sig och hur de bestraffas. Den gemensamma uppfattningen är att 

killar stör mer än tjejer och bestraffas hårdare. Tjejer stör genom att prata medan 

killar slåss, enligt lärare. En lärare säger att tjejer är mer strikta och respekterar 

lärarna. Eleverna säger att oftast får killarna hårdare fysisk bestraffning, men att det är 
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beroende på vilket misstag de gör. En kvinnlig lärare lyfter fram att det är mer 

beroende på elevernas karaktär än om de är kille eller tjej. Under mina observationer 

har jag sett både tjejer och killar tillrättavisas via "advice" eller med fysiskt 

bestraffning. 

10.2.4 Den ringa åldern 

När jag pratar med lärarna om elevernas beteende och deras förväntningar på sina 

elever så hänvisar de ibland till deras ålder. En uppfattning är att de är så unga att de 

inte har några anledningar att ha konflikter. Om de har konflikter så är de så simpla att 

de kan lösas lätt. En lärare säger att de inte har några konflikter mellan lärare och 

elever eftersom eleverna är barn och på skolan sätter de stort värde i att säga förlåt. Så 

när eleverna säger förlåt ska lärarna acceptera. Jag tolkar detta som att läraren 

förutsätter att det är eleverna som gör fel och ska be om förlåtelse. En annan 

uppfattning är att eleverna är så unga, de vill mest bara leka och vet inte varför de 

stör. Likaså säger en lärare när vi pratar om åsiktsdeltagande att elevernas åsikter är så 

simpla. De har ingen träning i att uttrycka dem så de får inte någon stor plats.  

10.3 Åsiktsutrymme  

Det beskrivna utrymmet för elevernas åsikter varierade utifrån vem som intervjuades. 

Jag väljer att dela upp resultatet i åsiktsutrymmet inom klassrummets väggar och 

utanför klassrummets väggar. I klassrummet handlar det antingen om läraren eller 

undervisningen och utanför är det i huvudsak via klubbar eller via föräldrar som 

fungerar som medier för elevernas synpunkter. Majoriteten av de intervjuade hade 

svårt att förstå frågorna om att vara delaktig i beslut. Jag tolkar det som att det inte är 

vanligt förekommande eller har diskuterats mycket. 

Inom klassrummets väggar upplever några av eleverna att de kan prata med sin lärare 

och säga sina åsikter direkt. På samma sätt beskriver lärare att de frågar eleverna 

muntligt vad de tycker och att de då kan säga sin åsikt fritt "They can talk with us 

freely" (manlig lärare, år fyra). En lärare använder sig av lappar där de kan skriva sin 

feedback till läraren, detta ger eleverna möjlighet att vara anonyma. En annan lärare 

säger att det inte finns utrymme till sådant under lektionstid. Ibland går biträdande 

rektor in i klassrummet och utan lärarens närvaro frågar hen om elevernas synpunkter 

om läraren och undervisningen. Eleverna anser att lärarna brukar lyssna på dem men 

om de inte gör det kan de gå vidare till kontoret och prata med biträdande rektor.  
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Utanför klassrummets väggar finns det klubbar på skolan. De fungerar för många 

elever som ett forum där de kan göra sin röst hörd, öva sig i att prata inför människor 

och öka sitt självförtroende. Via en klubb, ”mini media club” så finns det också en 

"voice box" där eleverna kan skriva sina åsikter och som sedan vidarebefordras. De 

intervjuade eleverna, som var lite äldre, förmedlade ett förtroende för de som jobbar 

på kontoret. De berättade om möjligheten att lämna sina åsikter eller klagomål till 

biträdande rektor. En av dessa elever berättade att de i början av skolåret hade en 

diskussion om grundregler på skolan. De elever som ville (och vågade) kunde säga 

vad de tyckte. Lärarna som arbetar med de mindre barnen berättade om 

familjekonferensen som var en gång per termin. Då träffas föräldrar och lärare för att 

prata om barnets skolgång, ibland är eleven med. I detta möte kan föräldrarna föra 

fram både sina och sitt barns åsikter.  

I resultatdelen har jag redovisat hur relationsmönstren ser ut på skolan. Vilka 

förväntningar som finns och hur dessa skiljer sig mellan elever. I den senaste texten 

redogjorde jag för de åsiktsutrymmen som framkom i undersökningen. Studiens 

resultat kan beskrivas med att hur barnens rättigheter realiseras är beroende på vilken 

relation de har till lärarna och till klasskompisarna. Om de är högpresterande elever 

får de mer uppmuntran, stöd, utrymme för delaktighet och utveckling än om de är 

lågpresterande. Det är på privatskolan jämställt mellan tjejer och killar i vilka 

möjligheter de får och vilken plats de tar. Resultatet kommer nu att analyseras och 

diskuteras.  
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11. Analys och diskussion 

I den följande texten kommer jag att diskutera resultatet utifrån bakgrunden till denna 

uppsats. Diskussionsdelen är uppdelad i tre olika kategorier, först diskuterar jag 

huruvida att skapa förtroende och auktoritet samtidigt är en paradox. Sedan går jag in 

på området delaktighet och diskuterar om det vi sett i resultatet är ett verkligt 

deltagande. Sist kopplar jag uppsatsen till den svenska mångkulturella skolan. 

Uppsatsen avrundas av en slutsats och sedan lämnar jag några avslutande 

kommentarer med förslag på vidare forskning. 

11.1 Att skapa förtroende och auktoritet samtidigt - en paradox? 

I resultatet beskrev jag hur det pågick två parallella typer av relationsskapande mellan 

lärare och elev, ett förtroendeskapande och ett auktoritetsskapande. Är det en paradox 

att dessa två intressen florerar och utvecklas samtidigt? Jag väljer att titta på 

auktoriteten genom hegemonibegreppet i ett samhällsperspektiv och tar då med 

kulturen och Etiopiens värdenormer. Tidigare i bakgrunden beskrev jag hur Etiopien 

enligt grundlagen är ett demokratiskt samhälle men att i realiteten ligger makten hos 

de regerande politikerna. Här kan vi alltså se att det etiopiska samhället är vana vid ett 

dominerande auktoritärt styre och att lyda de överordnade. I förhållande till eleverna 

står lärarna närmare staten och läromedlen som de använder består till majoriteten av 

böcker som är skrivna och producerade av statliga institutioner. Enligt hegemonin 

fungerar då lärare och läromedel som förmedlare av statens värderingar och budskap 

och lärarna har automatiskt en godkänd auktoritet i denna kulturella kontext.   

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi se på förtroendeskapandet mellan läraren och 

eleven som en viktig komponent i elevernas lärandeprocess, om det är ett bra 

samarbete och interaktion. Enligt den sociokulturella teorin så är den kulturella 

gemenskapen viktig för ett barns utveckling och för att läraren ska kunna stödja 

barnet i dess utvecklingszon så måste också förtroendeskapandet mellan lärare och 

elev innebära att läraren lär känna eleven och dess förhållanden. Elvstrand (2009) 

konstaterar att ett förtroendeskapande är grundläggande för en delaktighet och det bör 

också inkludera ett viktiggörande av individen.  

Enligt Orlenius (2001) kan lärare inneha en auktoritet genom sin position som lärare, 

ett slags chefskap med mer distans än närhet till eleverna. Alternativet är att läraren 

har auktoritet som ledare. Det ledarskapet legitimeras då underifrån från eleverna.  
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”Utifrån en sådan roll handlar det mer om att bygga upp ett förtroende, en tillit 

som gör att man som ledare kan motivera och stimulera andra att göra goda 

insatser och utvecklas. I det ledarskapet ingår att organisera verksamheten så att 

alla berörda får komma till tals och kan utveckla sina förmågor.” (Orlenius, 

2001:183) 

Det framkommer här att auktoritet kan finnas på två olika sätt, varav ett av dem 

inkluderar ett förtroendeskapande. Elvstrand (2009) tar upp med hänvisning till Tyler 

(1989) att individer kan ha förtroende för en auktoritet om denne agerar rättvist, enligt 

socialpsykologisk forskning. 

Vi kan även se på förtroendeskapandet och auktoritetsskapandet ur ett barnrättsligt 

perspektiv. I artikel 19 i konventionen om barns rättigheter står det att barn ska 

skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och i artikel 28 att ”Konventionsstaterna ska 

vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på 

ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet…” (Unicef, 2008:295). Att 

barnen har rätt till att inte skadas fysiskt står med i elevernas läroböcker för årskurs 

två. Det innebär att samtidigt som eleverna lär sig att det är deras rätt att inte bli 

fysiskt slagna så blir de tillrättavisade genom fysisk bestraffning. Lärarna markerar 

tydligt sin överordnade ställning till eleverna och elevernas rädsla underminerar att ett 

förtroende ska kunna skapas till läraren. På så vis vill jag påstå att det inte bildas ett 

auktoritärt ledarskap baserat på legitimitet utan ett auktoritärt chefskap baserat på 

rädsla.  

I konventionen om barnens rättigheter poängteras också barnens lika värde som 

människor och att det inte får ske någon diskriminering av barn. Här anser jag att det 

framkommer ett ojämlikt bemötande från lärarens sida mot de elever som anses 

högpresterande och mot de elever som anses lågpresterande. Det finns indikationer på 

att förtroendeskapande får större utrymme gentemot de högpresterande och 

auktoritetskapande tar större plats mot de lågpresterande och störande eleverna.  

Om vi då ser till det sociokulturella perspektivet så skapas här ojämlika 

förutsättningar för eleverna i deras lärande, eftersom förtroende ger en mer positiv 

inlärningsmiljö. Enligt Thelanders undersökning ser vi också att eleverna prioriterar 

sociala relationer framför självständighet och intervjuerna med eleverna i denna 
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undersökning visar tydligt att de föredrar en positiv relation till lärarna. Enligt 

barnkonventionen artikel 29 så ska utbildningen syfta till varje barns fulla utveckling. 

Delaktigheten är individualiserad och beroende av elevernas demokratiska 

kompetens. Elvstrand (2009) fann i sin avhandling att tysta elever och elever i behov 

av särskilt stöd hade lägre demokratisk kompetens vilket stämmer överrens med 

resultatet i denna undersökning. 

Vi kan i diskussionen i detta avsnitt se att skapandet av auktoritet och förtroende 

samtidigt inte är paradoxalt utan att det är möjligt att läraren har en auktoritet som 

legitimeras genom förtroendeskapandet. Dock kan vi också se att eleverna behandlas 

olika beroende på om de är lågpresterande eller högpresterande och att detta ger de 

lågpresterande sämre förutsättningar till delaktighet. 

11.2 Ett verkligt deltagande? 

I barnkonventionens artikel tolv framgår att barn ska få möjlighet att göra sina röster 

hörda och bli lyssnade på. Jag kommer att diskutera huruvida barnen har ett verkligt 

deltagande på privatskolan. Ett av de vanligaste svaren vid samtalen om deltagande i 

intervjuerna var att eleverna kan prata fritt med lärarna, bland annat i klassrummet. 

Men vi har också konstaterat att lärarna har en auktoritär ställning och att det finns ett 

tydligt inslag av rädsla i många situationer. Elevernas underordning är också en 

aspekt som försvårar delaktigheten. (Elvstrand, 2009) 

 Enligt Harts delaktighetsstege går det en gräns mellan ett symbolvärde och 

information för en verklig delaktighet. Att eleverna har möjlighet att säga sin åsikt i 

klassrummet, att lämna en lapp via minimedia klubben eller låta föräldrarna prata på 

familjekonferensen är en tydlig symbol för delaktigheten. Möjligheten finns men det 

bygger på att eleverna vågar och att de får information. Eftersom lärarnas och 

elevernas svar skiljer sig åt i hur de beskriver möjligheten till att vara delaktiga i 

beslut så drar jag slutsatsen att det inte finns en tydlig gemensam information om 

tillvägagångssätt. Majoriteten av informanterna förstod inte min fråga om elevers 

möjlighet att säga sin åsikt och vara delaktiga i beslut. Om detta beror på 

språksvårigheter eller inte låter jag vara osagt men jag var flera gånger tvungen att 

förklara vad det kunde innebära. Det vanligaste svaret angående delaktighet handlade 

om möjligheten att säga sin åsikt om undervisningen, men det var svårare att svara på 

delaktighet angående beslut i skolan.  
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Det kan där finnas en koppling till den autokratiske läraren som enligt Stensmo 

(2000) leder och organiserar arbetet utifrån makt och kontroll, det anses då som 

självklart att skolledning och lärare står för besluten. Elvstrand (2009) tar upp studier 

som visar på att barn vill göra sin röst hörd och om man pratar om och har 

demokratiska processer men att barnen inte har ett verkligt inflytande så kan det ge 

negativ effekt. Eleverna behöver ha en vana i att utöva inflytande för att efterfråga det 

enligt Elvstrand (2009).  

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet och det är även 

föräldrars ansvar, därför är kontakten och kommunikationen mellan lärare och 

föräldrar viktig för barnens rätt och det är positivt med de regelbundna träffarna 

mellan lärarna och föräldrarna. 

I detta stycke har jag diskuterat att deltagandet enligt Harts delaktighetsstege har ett 

symbolvärde och därför är inte barnen delaktiga på riktigt. Deltagandet brister i 

barnens underordnande och rädsla för lärarna. Det finns fler indikationer på 

deltagande i klassrummet än i beslut om skolan, där kan dock mötet mellan lärare och 

föräldrar ha en större roll. FN:s barnrättskommitté har i sin rapport 2006 konstaterat 

att möjligheten för barnsåsikter att bli hörda, både i samhälle och familj, är en av de 

saker som Etiopien måste stärka.  

11.3 En svenskanknytning 

Min önskan med uppsatsen är att sätta den i ett litet större perspektiv och med en 

koppling till den mångkulturella svenska skolan. Ljungberg (2005) menar i den 

tidigare nämnda avhandlingen att skolan är en plats där kulturella uttryck, politiska 

idéer och sociala normer och intressen möts. Elever och föräldrars kulturella 

bakgrund påverkar också de föreställningar som de har på skolan och dess aktörer och 

att dessa föreställningar kan vara upphov till konflikter (Ljungberg 2005) 

”Föreställningarna är kopplade till förväntningar – förväntningar på roller, handlingar, 

utseende och positioner i samhället” (Ljungberg, 2005:41)  

Några av lärarna i min undersökning talar om att det är viktigt att känna till elevernas 

bakgrund för att kunna hjälpa och stödja dem. Utifrån det vill jag göra kopplingen till 

att det är viktigt för de svenska lärarna att känna till sina elevers bakgrund för att öka 

sin förståelse för den kultur som de kommer ifrån.  
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Utifrån Thelanders avhandling kan vi förstå att elevers syn på sina rättigheter är 

liknande i Sverige och i Kenya. I resultatet i denna uppsats framkommer det att 

elevernas önskan är en god relation med sina lärare och en disciplin som präglas av 

”advice” och inte fysiskt bestraffning, något som jag tror kan jämföras med svenska 

elevers önskan. Dock så är de etiopiska eleverna i studien vana vid en skolkontext 

med läraren som auktoritet, fysisk bestraffning och med en delaktighet som har ett 

symbolvärde.  

I förra stycket kunde vi läsa att Elvstrand (2009) har konstaterat att elever behöver ha 

erfarenhet av inflytande för att efterfråga det och Ljungberg (2005) konstaterar att 

elever med invandrarbakgrund har ett särskilt behov av en social fostran eftersom 

skolan är länken mellan barnen och samhället. 

Med denna uppsats vill jag ge en bild av hur kulturen och förväntningarna kan se ut 

på en östafrikansk skola. Min förhoppning är att det ska ge en liten ökad insikt och 

förståelse för en skolkontext i ett östafrikanskt land och att en sådan kunskap kan vara 

värdefull i mötet med våra elever i Sverige som kan komma från en liknande 

bakgrund.  

12. Slutsats  
Att vistas en tid i en annan kulturs skolkontext har för mig varit både lärorikt, 

förvirrande och ibland frustrerande. Jag har själv fått erfarenhet av hur det kan kännas 

att komma ny och inte förstå de kulturella koder som är så självklara för de andra. En 

önskan med uppsatsen var därför från min sida att den ska kunna bidra med en ökad 

förståelse för en annan skolkontext och hur barns rättigheter realiseras i deras 

pedagogiska arbete. Jag fann i mitt arbete att relationerna mellan lärare – elev och 

mellan elev – elev har en stor betydelse för hur elevernas rättigheter realiseras.  

Lärarna har en auktoritär roll som ibland kan vara präglat av förtroende och 

legitimitet och ibland av rädsla och bestraffning. Förväntningarna på eleverna i skolan 

varierade mellan huruvida eleverna var hög eller lågpresterande. Det visade sig att de 

elever som ansågs vara högpresterande får en större plats i skolan och att deras 

förhållande till läraren var av det mer förtroliga slaget. Historisk sett har tjejer haft 

lägre förväntningar på sig i skolan och en tyngre börda utanför skolan än vad killar 

har haft. På privatskolan som ligger i en stadsmiljö har det numera inte lika stor 
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betydelse. Utrymmet för elevernas åsikter att komma fram hittas främst i klassrummet 

men även i klubbar och via föräldrar. Jag diskuterar hur elevernas delaktighet har ett 

symbolvärde och bygger mycket på elevernas egen förmåga och initiativ att våga 

uttrycka sin åsikt. Då relationen mellan lärarna och eleverna ibland präglas av 

underordnande och rädsla så kan det påverka deltagandet negativt. 
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13. Avslutande kommenterar  
Att göra en undersökning i en annan kultur förutsätter en förförståelse av kulturen i 

sig, därför var det värdefullt för mig att först spendera min praktiktid på skolan. Dock 

var det i slutet många saker som jag fortfarande inte förstod, mycket som var outtalat 

och svårt att sätta fingret på. Min egen upplevelse präglades mycket av kulturella 

skillnader, att inte förstå varandra i en kommunikation där vi sa samma sak men 

menade två skilda saker. Jag kunde och skulle avbryta min vistelse i landet men det 

kan eller ska inte många av de nysvenskar som möter vår kultur i Sverige.  

Ett viktigt begrepp som kommer fram i både relationer och delaktighet är 

förväntningar. Det är också något som jag ser som en vidare forskning, både i en 

svensk och i en etiopisk skolkontext, vilka förväntningar finns det från elever och 

föräldrars sida och vilka förväntningar finns det från skolans aktörers sida. 

Ett annat område som är intressant i den etiopiska skolkontexten är särskilt stöd, var 

finns de elever som behöver särskilt stöd? Vilket stöd kan de få? På privatskolan 

ansågs eleverna överlag vara duktigare än på statliga skolor. Vad händer med de 

elever som har lite allvarligare läs och skrivsvårigheter och inte klarar av det ”simpla” 

innehållet i år två som deras hemlärare ansåg att alla klarar. 

Denna uppsats har haft ett brett perspektiv och det innebär också att det finns många 

områden som det skulle vara intressant att undersöka lite djupare, förutom de ovan 

nämnda så också delaktighet och relationernas betydelse. 

Min förhoppningsvis är att läsaren genom uppsatsen har fått en inblick i vardagen på 

privatskolan i Etiopien. 
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15. Bilagor 
15.1 Bilaga 1 

Resultat handuppräckning 
Lektion killar tjejer totalt olika 

1  11 10 21  
2  9 10 19 

3  1 11 12  (avbruten statistik) 
4  35 19 54 6 

5  17 31 48 19 
6  11 1 12  (avbruten statistik) 

7  36 34 70 16 
8  11 7 18 8 

9  15 17 32 11 
10  7 8 15 9 

11  8 10 18 8 
12  4 2 6 6 

13  7 10 17 10 
Resultat i procent 
Lektion killar tjejer  olika 

1  52 48  
2  47 53 

3  8 92  (avbruten statistik) 
4  65 35  11% 

5  35 65  40% 
6  92 8  (avbruten statistik) 

7  51 49  23% 
8  61 39  44% 

9  47 53  34% 
10  41 59  53% 

11  44 56  44% 
12  67 33  100% 

13  41 59  59% 
Antal tjejer som svarar har medelvärde: 50%  

Antal olika elever som svarar har medelvärdet 45% 
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15.1 Bilaga 2 
Intervjuformulär (elev) 

(samma för lärare men omformulerat) 

Support 

What do you need to be able to pass your exam? What kind of support? 

If you have a hard time with a subject, what kind of support do you get from the 
teachers? 

What kind of support do you want to have? 

Do you feel that you can ask for some extra help? From who would you get the help? 

Do you see any difference between how the teachers support girls and boys? 

 

Discipline 

How do you think that the teachers should do to maintain discipline in the classroom? 

What is the teachers doing when the students don´t behave? 

What are the consequences?  

What do you think is an appropriate punishment?  

(When do you think it´s ok to use physical punishment?) 

How do you handle the situation if you have a conflict with another student? 

How do you handle conflicts with a teacher? 

Do the teachers do something different depending if it´s a boy or a girl? 

 

Participation 

Do you believe that girls and boys get the same opportunity to talk in the classroom? 

How do you do the teachers encourage the quite students to talk? 

Do you have any ideas of how to encourage students to talk louder in the classroom? 

Are the students involved in any decisions about the teaching, the classroom or the 
school? 

Is there any forum where the students can say what they think? 

 


