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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet har varit att ur ett komparativt perspektiv undersöka vilka samhällsmedborgare  skolan 
i Sverige respektive Tanzania strävar mot att fostra eleverna till. Frågeställningarna var 
följande: Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas styrdokument? Vilken är 
lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet? Vad ska eleverna fostras till i 
idrottsämnet? 
 
Metod 
Två typer av undersökningsmetod har använts, dels en textundersökning av de aktuella 
styrdokumenten i vardera land, dels intervjuer av verksamma lärare. Tre intervjuer gjordes i 
Sverige och tre intervjuer i Tanzania. 
 
Resultat 
De formulerade styrdokumenten i respektive land innehåller olika typer av anvisningar. 
Resultaten som framkommit har identifierats och kategoriserats utifrån Tomas Englunds 
utbildningsfilosofiska analysschema (se s. 11) Det svenska styrdokumentet, Lpo94, är enligt 
Englunds analysschema av en progressivistisk karaktär där elevens behov och intressen är i 
centrum. Det tanzaniska styrdokumentet, Education and training policy, upphöjer vikten av 
ämneskunskp och har därmed en karaktär av det essentialistiska. De intervjuade lärarna 
upplever att fostringsuppdraget är tvetydigt och inte heller helt problemfritt. I den svenska 
skolan anser lärarna att den fostran som skolan ansvarar för bör handla om det sociala 
samspelet. Respekt och lydnad är istället vad de tanzaniska lärarna anser vara skolans 
fostringsuppdrag. Även syftet med idrottsundervisningen i de båda länderna skiljer sig åt. I 
Sverige använder man idrottsundervisningen som medel för samarbete och social utveckling, 
medan man i Tanzania ser idrotten som återhämtning från den övriga undervisningen, men 
även som en möjlighet att selektera fram de bästa idrottsutövarna. 
 
Slutsats 
De ideal och värderingar som finns i skolan skiljer sig oerhört mellan länderna. I den svenska 
skolan lyfts individen fram. Undervisningen utgår och anpassas ifrån varje enskild elev, där 
eleverna fostras till att själva ta initiativ och inhämta kunskap. I Tanzania fostras eleverna till 
att underordna sig kollektivet och passa in i de redan givna ramarna. En god 
samhällsmedborgare i Tanzania ska visa respekt och lydnad, dessutom arbeta hårt för landets 
framgång och utveckling.  
 
Vad som ingår i lärarnas fostringsuppdrag uppdrag upplever lärarna som otydligt i både 
Tanzania och Sverige. Gränsen mellan hem och skolas ansvarsområden är flytande och ligger 
till grund för konflikter och problem i läraryrket. För en väl fungerande undervisning är 
föräldrarnas samarbete av stor betydelse. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Förutsättningarna för att en civilisation och kultur ska bevaras, men även förändras är att 

samhällsmedlemmarna i varje generation fostras och utbildas. De existerande värderingarna 

och de sociala reglerna behöver läras ut och föras vidare till nästkommande generationer.1 

Långt innan skolhusen byggdes fanns en slags informell utbildning i hem och familj, men i 

och med utvecklingen av samhället och dess komplexitet ökade behovet av en organiserad 

utbildning, skolan. I samma takt minskade familjens betydelse gällande uppfostran och 

utbildning. Skolan är och har alltid varit ett viktigt redskap i samhällsutvecklingen. 2 Den 

brittiske skolforskaren Andy Green påstår att utformningen av en utbildning beror på de 

behov som finns i landet samt på de politiska och sociala strukturer som råder. Green som har 

studerat den massutbildning som ägde rum i Västeuropa och Nordamerika i början av 1800-

talet, menar att staten med hjälp av massutbildningen kunde sprida kulturen i landet, öka 

nationalkänslan samt uppfostra invånarna enligt de rådande värderingarna som den 

dominerande samhällsklassen hade.3 Trots att Greens undersökning handlar om 

massutbildningar som är ett relativt extremt skede i utbildningshistorian skulle jag vilja säga 

att det även är grundtankarna med skolväsendet i allmänhet. 

 

 År 2004 var jag under fyra månader på en sekundärskola i västra Tanzania och jobbade då 

som idrottslärare. Det var en intressant och lärorik tid, där humöret ständigt pendlade mellan 

glädje och frustration. Frustrationen bottnade många gånger i oförståelse om varför lärarna 

undervisade på det sättet de gjorde och/eller i deras syn på eleverna. För att få svar på de 

frågor jag hade kring undervisningsmetoderna och för att få en djupare inblick dels i tanzanias 

utbildningssystem, dels i det svenska, såg jag möjligheten att skriva C-uppsats om detta. 

Skolan är obligatoriskt i de båda länderna och ser likadan ut i många avseenden, men skiljer 

sig oerhört mycket ur andra avseenden. Om man relaterar till Greens undersökning så är jag 

nyfiken på vad för intentioner ländernas ledning har med utbildningen i de båda länderna och 

vilka de rådande värderingarna är. Vad för slags uppfostran och utbildning ger skolan i 

Sverige respektive i Tanzania? 

                                                 
1 Ulf P.Lungren, Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori (Borås: Liber förlag, 1979) s. 15. 
2 Sven Hartman, Det pedagogiska kulturarvet (Värnamo:Natur och Kultur, 2005) s.11,17 och 50. 
3 Andy Green, Education and state formation.-the rise of education systems in England, France and USA 
(London: Macmillan, 1992) pp. 1-3, 80, 111 och 308ff. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Sveriges utbildningshistoria   

Kyrkan var en stark makt i Sverige och kontrollerade utbildningen från 1500-talet ända fram 

till början av 1900-talet. Den nuvarande läroplanen har fortfarande till viss del, spår av 

kyrkans stormaktstid. Men i och med förändringar och sekulariseringen i samhället behövdes 

nya kunskaper. En ny undervisningsform utlyses och beslutet om folkundervisningen kom 

1842 och därmed förlorade kyrkan sin maktposition.4 Folkskolan kom att bli en av de två 

skolformerna bredvid läroverket. Därefter slopades de båda för en gemensam enhetsskola. 

Parallellskolesystemet ansågs var ett hot mot den demokratiseringsprocess som rådde i 

Sverige i början av 1900-talet. Det är fortfarande den gemensamma bottenskola som finns i 

Sverige idag, trots att omfattande förändringar skett inom det svenska utbildningsväsendet.5  

1.2.2 Tanganyikas/Tanzanias utbildningshistoria 

Även Tanzania, som innan självständigheten och ihopslagningen med Zanzibar hette 

Tanganyika, har en lång utbildningshistoria. Långt innan européerna nådde Afrika fanns en 

djupt rotad muntlig utbildningstradition i det östafrikanska samhället. Kunskapen att kunna 

läsa och skriva var inte vanlig, utan utbildningen handlade om att memorera och muntligt 

kunna föra familjens och stammens sociala och kulturella värderingar vidare. Dessutom fick 

barnen praktisk träning och vägledning av de vuxna gällande jordbruk, jakt eller fiske, 

sömnad, krukmakeri och liknande beroende på familjens levebröd.6  

1.2.3 Missionärerna och kolonialmakterna 

Först i mitten av 1800-talet startades det något som skulle kunna liknas vid västerlandets 

skolor. Det var oftast kristna missionsorganisationer från Europa och Amerika som byggde 

upp och drev skolorna, men då bara i vissa delar av Tanganyika. Under kolonialtiden, både 

under den tyska (1885-1918) och den brittiska (1945-1961), uppmuntrade kolonialmakterna 

genom ekonomiska medel missionärerna att utvidga skolväsendet, istället för att själva bygga 

                                                 
4 Sven G Hartman, Lärares kunskap – Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, (Linköping, 
Linköpings universitet, 1995) s.15-16. 
5 Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran – Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 
1919-1962 (diss. Stockholm: Repro print, 2004) s. 30-31. 
6 Lilian Levin, Agneta Lind, Jan-Ingvar Löstedt Lars Torbiörnsson, U-bildning – Skola och samhälle i Kina, 
Kuba, Tanzania och Vietnam, 4 uppl. (Malmö: Beyronds AB, 1979) s.175-176. 
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egna skolor. På grund av styrningen av ekonomiska medel fick kolonialmakterna stort 

inflytande över utbildningen i Tanzania. För att få del av undervisningen krävdes att man 

omvände sig till kristendomen. Undervisning i religion och moral var missionsskolornas 

huvudsyfte, precis som det var även i Europa i början och mitten av 1900-talet. Skolorna var 

anpassade till kolonialmakternas sätt att tänka, dvs. att inte utbilda afrikanerna till 

intellektuella yrken, utan få dem att acceptera kolonialmakternas värderingar och göra 

eleverna tacksamma för européernas närvaro. 7 

1.2.4 Självständigheten  

Tanzanias första president Julius Kambarage Nyerere, som var en stor bidragande faktor till 

landets självständighet, som än idag är högt aktad och hyllad av folket, skrev så här i sin 

handledning om den nya utbildningen:  

Det utbildningssystemet som kolonialisterna införde i Tanzania 

var uppbyggt efter brittiskt mönster, men med ännu större vikt 

lagd vid underdånighet och manschettyrken. Oundvikligt var 

också att det var baserat på värderingar utmärkande för ett 

kolonialist- och kapitalistsamhälle. Det betonade och 

uppmuntrade människans individuella drag istället för att 

framhäva hennes tendenser till samarbete. Systemet ledde till att 

den enskilda materiella rikedomen blev det viktigaste kriteriet på 

socialt värde8   

Det koloniala skolväsendet var oerhört bristfälligt, skolorna skilde sig mycket i kvalité och 

var strikt indelade efter religion och klass, för att bara nämna ett par av de brister som 

Tanzania fick ärva i samband med självständigheten 1962. En av de första åtgärderna som 

regeringen gjorde efter självständigheten var att upprätta en utbildningsstadga för landet. Den 

infattade en omorganisation av skolsystemet till ett mer efter förhållandena lämpat och 

enhetligt nationellt system. Regeringen tog kontrollen och blev ytterst ansvarig för 

utbildningen i landet. Diskriminering p.g.a. av ras och religion fick inte förekomma, utan att 

för den saken skull bryta helt med missionsskolorna som skött utbildningen i Tanzania sedan 

                                                 
7 Levin s.175 ff. 
8 Julius Kambarage Nyerere, Elimu ya kujitegemea, (Dar salaam, 1967) se  
Levin s.178. 
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långt tillbaka. Systemet för Primärskolan är sedan 1964 ett 4+3 system med två stadier, där 

klasserna kallas Standard 1-7. Sekundärskolan har ett 4+2 system med två stadier, där 

klasserna kallas Form 1-6.9 Detta system bygger på den brittiska modellen och fungerar 

ungefär på samma sätt även idag. 

Utbildning är betydelsefullt ur många avseenden, framförallt är det ett tillfälle för inlärning, 

förändring och fostran. För myndigheter och aktörer i maktposition är det en enorm chans att 

kunna få forma landet och invånarna till en framtid enligt maktaktörernas värderingar och 

tycken. Detta är inget nytt och speciellt just för Tanzania utan är kanske på något sätt 

utbildningens primära syfte överallt i världen.10 

 

1.3 Forskningsläge 

Om man tittar på skolundervisningen och på vad som styr dess innehåll överskådligt, kan man 

delvis se formuleringsarenan som då motsvara de lagar, beslut och stadgar som finns uppsatta 

för undervisningen samt realiseringsarenan, som då är den faktiska undervisning som bedrivs 

i klassrummen. Formuleringsarenan och realiseringsarenan är beroende av varandra och de 

båda utgör en påverkan till vad och vilka eleverna formas till.11 Följande i detta arbete 

kommer formuleringsarenan användas som ett begrepp för det aktuella styrdokumentet, 

medan realiseringsarenan syftar till lärarens arbete.  

Den forskning som jag har funnit är både från formuleringsarenan och realiseringsarenan, och 

dessutom hämtat från den svenska skolan samt den tanzaniska. Till sist presenteras hur 

kroppen kan komma att användas i skapandet av en önskvärd samhällsmedborgare. Dessvärre 

var forskning från Tanzania väldigt svår att hitta inom detta område, därför presenteras endast 

forskning från det svenska skolväsendet. 

 

                                                 
9 Lilian Levin, Agneta Lind, Lars Torbiörnsson, Jan-Ingvar Löstedt”U-bildning – Skola och samhälle i Kina, 
Kuba, Tanzania och Vietnam”, 4 uppl. (Malmö: Beyronds AB, 1979)  s. 179-183 
10 Arfwedson s. 58-59. 
11  Bo Lindensjö och Ulf Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (Stockholm: HLS, 2000) s. 173-
177 
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1.3.1 Värderingar och ideal 

”Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik” är skriven av Gerd och 

Gerhard Arfwedson och som bygger på deras omfattande forskning i pedagogik. Boken är 

inte en avhandling från endast en undersökning utan är skriven utifrån deras erfarenheter som 

lärare, lärarutbildare och forskare. Paret liknar skolans ideologiska mål vid marknadens 

produktionsmål. Varje verksamhet eller organisation behöver mål att arbeta och sträva emot. 

Istället för marknadsmål, som oftast anpassas till efterfrågan och därför blir kvantitativa, är 

skolans mål kvalitativa och är begränsat mätbara. Värdegrunden är beteckningen på skolans 

kvalitativa mål.  Till skillnad mot marknadsmålen, hävdar paret Arfwedson, är de ideologiska 

och kvalitativa målen inte möjliga att uppnå fullt ut. Vid ett försök till förändring av 

arbetssättet och värderingarna i skolan, t.ex. vid en läroplansreform, visar sig skolans 

kvalitativa mål vara långt mer problematiska att förändra än marknadens kvantitativa mål. 

Den norske socialpsykologen, Arne Ebeltoft, har uppskattat hur lång tid det tar för en ny 

läroplan eller en annan typ av förändring att slå igenom helt i ett system som skolsystemet. 

Han kom fram till att det förmodligen tar ca 70 år.12  

Ur en annan synvinkel beskriver Roger Fjellström, docent i praktisk filosofi vid Umeå 

universitet, betydelsen av de gemensamma och kvalitativa målen i skolan. Fjellström har en 

gedigen forskargrund och ett av hans verk är ”Skolområdets etik – En studie i skolans 

fostran”. Där skriver han om skolans stora ansvar för elevernas fostran. Han menar att man 

påverkar och formar eleverna vare sig man vill eller inte genom det sätt som verksamheten 

bedrivs. Finns inte uttalade och förankrade värderingar hos lärarna, den s.k. värdegrunden, 

riskerar inflytandet över eleverna istället utformas med hjälp av rådande praxis, lokala 

traditioner och individuella lärares tycken. Det som uppstår då är en förmedling av vad 

forskare kallar den dolda läroplanen.13  

Fjellström ifrågasätter den nuvarande läroplanens högt satta mål, och konstaterar att elever 

sällan blir så självständiga, harmoniska, kulturellt intresserade och kreativa som läroplanen 

uppmanar dem till. Han menar att om innehållet i läroplanen ska kunna tas på allvar och 

kunna realiseras krävs en övertygande och långsiktig satsning från skolorna. Dessutom 

                                                 
12 Gerd och Gerhard Arfwedson, Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik (Södertälje: 
HLS förlag, 2002) s.132. 
13 Roger Fjellström Skolområdets etik – En studie i skolans fostran (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 21. 
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förutsätter det en klarhet och samsyn kring hur läroplanernas fostransmål ska tolkas.14 Det 

Fjellströms menar är att läroplanens mål och värderingar är för högt satta och för dåligt 

förankrade bland lärare för att kunna överföra dem på ett tillfredställande sätt till eleverna. Å 

ena sidan blir det en överföring av ideal och värderingar som hämtas från de centralt 

formulerade styrdokumenten, men å andra sidan också en överföring i klassrummen baserad 

på andra faktorer och förutsättningar, som lärarens individuella värdegrund, rådande praxis 

och lokala traditioner.15   

Dessa två översikter är genomförda i det västerländska samhälle, i det svenska skolväsendet, 

men de undervisningsförhållandena som böckerna undersöker är så pass grundläggande att 

resultaten till stor del även kan appliceras på undervisning i andra länder. 

1.3.2 Förutsättningar i den svenska skolan  

För att visa på en bredare bild av de förutsättningar som råder i den svenska skolan 

presenteras här forskningsresultat av pedagogikprofessor  Ingegerd Tallberg Broman. Hon har 

undersökt lärares föreställningar om barn, föräldrar och deras uppdrag under 1980- och 1990-

talet. Undersökningen bygger på lärarintervjuer och resulterade i boken ”Perspektiv på 

förskolans historia”. I studien framkom det att det för lärarna innebär stora problem att 

ansvara för elevernas fostran, som är ett av de uppdrag som finns nedskrivet i den senaste 

läroplanen. Gränsdragningen mellan vad som är lärarnas ansvar och vad som är föräldrarnas 

ansvar visade sig vara flytande. Kontakten med föräldrarna är därför viktig, men visar sig allt 

för ofta att vara svåravvägd. Tallberg Broman menar att det till stor del beror på att det skett 

en omfördelning gällande ansvaret för barnen det senaste århundradet. Hon menar att barnen 

tagits ut ur familjens kontext och placerats in i en professionell institutionell kontext.  

 

I ett nutidsperspektiv kan konstateras att proffessionaliseringen av 

barndomen idag är omfattande (---) En stor del av ansvaret för 

barnens dagliga vård, uppfostran och undervisning åligger andra 

än föräldrarna och familjen i vid mening.16 

                                                 
14 Fjellström s. 22. 
15 Fjellström s. 21-22. 
16 Ingegerd Tallberg Broman, Perspektiv på förskolans historia, (Lund: Studentlitteratur, 1995) s. 139. 
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1.3.3 Förutsättningar i den tanzaniska skolan  

De förutsättningar som råder i det tanzaniska skolsystemet är till största del väldigt olika de 

som finns i det svenska skolsystemet, men det finns även stora likheter av samma problem. 

Dinah Richard Mbangas doktorsavhandling i Internationell pedagogik ”The inclusive 

classroom i Tanzania – Dream or reality?” ger en bild på hur undervisningssituationen i 

Tanzania ser ut. Hon utgår ifrån ett marco-, meso-, exo- och microperspektiv, där hon 

undersöker förutsättningar för undervisningen alltifrån centrala utbildningsdokument till 

interaktionen mellan lärare och elev.17 Ett stort problem i de tanzaniska skolorna är att 

läroplanen som är centralt utformad är alldeles för normativ för att kunna realiseras i 

praktiken, speciellt med tanke på de dåliga förutsättningarna som råder bland skolorna. Trots 

den dåliga anpassningen av läroplanen förväntas det att den efterföljs i minsta detalj. Anser 

skolinspektörerna, som kontrollerar skolorna, att inte läroplanen följs ställs läraren till svars 

med eventuell en rättegång som följd. Det gör i sin tur att lärarna hämmas på kreativitet, 

initiativförmåga och påhittighet att möta behovet hos elever med olika typer av 

inlärningsstilar.18 Denna forskning visar på liknande resultat som Roger Fjellström även 

kommit fram till, att lärarnas arbete inte alltid är genomsyrad av de formulerade 

styrdokumenten. 

En annan studie om tanzaniska skolförhållanden är den nyligen utgivna doktorsavhandling 

inom filosofi av Gunilla Höjlund ”Vocational skills formation in communities of practice”. 

Studien undersökte yrkesutbildningens för- och nackdelar i primärskolan jämfört med 

hantverkssamhällen. Under observationer av undervisningsformer i primärskolan fastslår 

författaren att lektioner är uppbyggda på samma sätt oberoende om ämnet var yrkesrelaterat 

(ex. vävning, korgflätning och matlagning) eller ett teoretiskt ämne (ex. matematik, geografi 

och samhällskunskap) Lärarens uppgifter under lektionen bestod av att ställa frågor, skriva på 

svarta tavlan och demonstrera, medan eleverna svarade på frågorna i kör eller enskilt, 

antecknade, observerade, lyssnade, läste i grupp eller enskilt. Gunilla Höjlund menar i sin 

avhandling att det är kännetecknande för undervisningen i Tanzania, det är en inarbetad form 

från förr då lärarna sällan hade egna läroböcker.19 Även de studier som gjorts om det 

tanzaniska skolsystemet visar på att de intentioner och värderingar som uppmanas i 

                                                 
17 Dinah Richard Mbanga , “The inclusive classroom in Tanzania – Dream or reality”? (diss. Stockholm; 
Stockholms universitet, 2002) s. 7 
18 Richard Mbanga s. 198  
19 Gunilla Höjlund, Vocational skills formation in communities of practice (Stockholm: HLS förlag, 2006) s. 151 
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styrdokumenten inte alltid överensstämmer med den överföringen som sker i klassrummen.20 

Frågan som kommer är också här är om lärarna alltid är medvetna vad eleverna egentligen lär 

sig och vad de tränas till?  

1.3.4 Historisk idrottsforskning 

Skolan är samhällets största och viktigaste instans som förvaltare och förmedlare av bildning 

och kultur och har varit det i hundratals år.21 Den bildning och kultur som skolan förmedlat 

till eleverna har skett och sker fortfarande på många olika sätt. I avhandlingen ”Kroppens 

medborgarfostran – Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran1919-1962” beskriver 

Pia Lundquist-Wanneberg hur kroppen tjänat som verktyg för medborgarfostran i skolan 

under seklets första hälft fram till 1962. Det hon kommer fram till i sin studie är att önskade 

karaktärer och kroppar skilde sig både mellan klass och kön. I läroverken skulle hållbara 

karaktärer formas. Idrotten, som utvecklade kvalitéer som tävlingsinstinkt, prestationsförmåga 

och mod och därtill tillät självhädelse, lämpade sig väl i läroverkets undervisning vid sidan av 

Linggymnastiken som sedan länge dominerat den fysiska utbildningen i skolan. I folkskolan 

var det en hållbar kropp som behövdes formas, därför erbjöds endast Linggymnastiken. I 

folkskolan ansågs det viktigt att träna kroppen allsidigt och fysiologiskt korrekt. Den fysiska 

fostran skilde sig även mellan könen. Fram till puberteten kunde pojkar och flickor genomföra 

kroppsövningar tillsammans, men efter den kritiska pubertetsgränsen skulle flickorna utveckla 

smidighet och mjukhet, medan pojkarna skulle träna kraft, beslutsamhet och prestation.22 Hur 

formas eleverna idag och vilka kvalitéer eftersträvas med skolidrottens hjälp i Sverige och 

Tanzania? 

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Det är många faktorer som påverkar undervisningens faktiska innehåll. Dels finns de yttre 

ramarna som lokaler och ekonomi och dels den del som ligger utanför själva 

undervisningsgenomförandet.  Hit kan räknas bl.a. skoltraditoner, ideologisk grundsyn som i 

läroplanen kallas värdegrund, vetenskapliga rön och staten som organiserar skolan, fördelar 

resurser och skapar styrdokument. Trots att dessa faktorer är skilda från 

                                                 
20 Höjlund. s.145-150 
21 Gerd och Gerhard Arfwedson, ” Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik” (Södertälje: 
HLS förlag, 2002) s. 74  
22 Pia Lundquist-Wanneberg  ”Kroppens medborgarfostran – Kropp, klass och genus i skolans fysiska 
fostran1919-1962” (Stockholm: Repro print AB, 2004) s. 147-170 
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klassrumsundervisningen är det effekter och förutsättningar i och för undervisningen. 

Dessutom finns de inre ramfaktorerna som påverkas av bl.a. eleverna och deras behov och 

förmågor, förväntningar från föräldrar, närsamhällets sociokulturella tradition och de enskilda 

skolornas skolkod, vilket innebär skolans sätt att tänka och agera. Av de yttre och inre 

ramarna ges förutsättningarna för själva undervisningsgenomförandet.23 I en grov 

generalisering undrar jag vilka skillnaderna är mellan elever i Tanzania jämfört med elever 

från Sverige. Vad är det som påverkar och formar eleverna?  

 
 
1.4 Syfte och frågeställning 
 
 

Syfte 

 
Mitt syfte med studien är att ur ett komparativt perspektiv undersöka vilka 

samhällsmedborgare skolan i Sverige respektive Tanzania fostrar eleverna till. 

 

Frågeställningar 

 
1. Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas styrdokument? 

2.  Vad är lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet?  

3. Vad ska eleverna fostras till i idrottsämnet? 

 

 
 
1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 
Tidigare forskning visar på att de ideal och värderingar som är politiskt formulerade i 

styrdokumenten inte alltid är förankrade bland lärare och i undervisningen. Det visar på ett 

glapp mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Jag vill undersöka detta närmare, 

dels för att se om det faktiskt finns skillnader mellan styrdokumenten och den realiserade 

undervisningen och i så fall hur intentionerna skiljer sig åt. Dessutom vill jag jämföra 

                                                 
23 Gerd och Gerhard Arfwedson, ” Didaktik för lärare – En bok om lärares yrke i teori och praktik” (Södertälje: 
HLS förlag, 2002) s.116-122 
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resultaten och de eventuella skillnaderna mellan de båda länderna. För att tolka och förklara 

mina resultat kommer jag använda begreppet ”Den dolda läroplanen” som analysverktyg, 

vidare kommer teoretisk jag att använda Tomas Englunds utbildningsfilosofiska analyskarta 

för att kategorisera och identifiera ideal och värderingar som framkommer i studien. Jag tror 

att det kommer att ge mig en större insikt om skolans komplexa verksamhet och även förklara 

och ge en ökad förståelse om hur skolan är en del av samhället.  
 

1.5.1 Den dolda läroplanen 

Begreppet den dolda läroplanen introducerades i Sverige för första gången i slutet av 1970-

talet, och härstammar från Philip Jacksons observationsstudier i Califonien och Chicago från 

1960-talets första hälft. Philip Jackson, som är professor i pedagogik vid University of 

Chicago, visade då i en studie hur mycket tid som ägnades åt att träna elevernas förmåga att 

vänta. Vid sidan av den traditionella kunskapsförmedlingen förmedlas och tränas också andra 

typer av kunskaper och förmågor som t.ex. att vänta, men också sådana saker som att ständigt 

bli avbruten i arbetet, att göra saker man inte är intresserad av, att strunta i kamraterna runt 

omkring och att underkasta sig makt, allt enligt Jacksons studie. Fortsatt forskningen inom 

samma område visar att den dolda läroplanen existerar bredvid den formulerade och 

kontrollerade läroplanen. Skillnaden är att den dolda läroplanen saknar en välformulerad 

grund och att variationerna i vilken kunskap som förmedlas har ett enormt spektra.24 I 

nedanstående figur visas hur jag tolkar den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen utgör en 

påverkan i den dagliga undervisningen, den så kallade realiseringsarenan, och innehåller 

påverkansfaktorer så som traditioner, yttre förutsättningar och lärares egna åsikter. (Se 

illustration på nästa sida)      

  

 

 

                                                                             

 
                                                 
24 Philip Jacksson W, Life in classrooms (New york, Reinhart and Winston, 1968) se  
Donald Broady, Den dolda läroplanen (Lund: Symposion, 1987) s. 114-116 
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Figur 1. Min tolkning av Den dolda läroplanen 
 
 
1.5.2 Utbildningsfilosofiskt analysschema 
 
Pedagogen Tomas Englund är en läroplansforskare som i allra högsta grad är aktiv idag. 

Englunds utbildningsfilosofiska analysschema som har sitt ursprung från de amerikanska 

utbildningsdebatterna på 1900-talet, förklarar valet av undervisningen och hur den uppfattas. 

Han anser att valen som görs av lärare är historiskt betingat, men lägger till att fasta former 

som redan finns i undervisningen såsom prov och betyg också påverkar valen för 

utformningen. Analyskartan som jag kommer att använda mig av i studien är en förenklad 

modell av Englunds analyskarta. Originalet ser ut som följande25: 

 

                                                 
25 Tomas Englund, ”På väg mot undervisningen som det ordnade samtalet?”, i Kunskap, Organisation, 
Demokrati, red. Sverker Lindblad (Lund: Studentlitteratur, 1995) s. 51. 

Samhällsmedborgare 

 
Andra påverkansfaktorer 

 
      Andra påverkansfaktorer 

       
      Dolda läroplanen 

Formuleringsarena 

Realiseringsarena 
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Figur 2. Englunds utbildningsfilosofiska analyskarta26 

 

Jag har valt att ta bort den översta delen av analyskartan gällande typ av skola och den 

centrala aktiviteten. Orsaken är, trots att de borttagna delarna inte helt saknar relevans till 

syftet och frågeställningarna, att jag anser att resultatanalysen blir tydligare och lättare att 

jämföra enbart utifrån perennialism, essentialism, progressivism och rekonstruktivism. 

 

                                                 
26 Englund s. 51. 
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Figur 3. Förenklad variant av Englunds analysschema 

 

Vissa lärare sätter ämnet i centrum i undervisningsupplägget och fokuserar då på 

faktakunskapen medan andra lärare utgår ifrån eleven där man lyfter fram de sociala bitarna i 

undervisningen. Det skiljer Englund genom filosofibegreppen Essentialism och 

Progressivism, I analyskartan finns även en tidsdimension. Han ser en utveckling i 

undervisningen från Perennialismen mot det Rekonstruktivistiska. Englund menar att dagens 

skolpolitik i Sverige utgör ett hinder från att nå det Konstruktivistiska, som han anser är en 

medborgarförberedande skola. På samma sätt menar han att den politik som förs fortfarande 

sätter ämnet i centrum, det essentialistiska, vilket visar på att skolan inte hänger med och är 

underordnad samhällets framtidsutveckling. Se figuren ovan.  

 

Essentialism utgår ifrån att skolundervisningen bygger på det väsentliga, vetenskapligt ärvda 

och prövade kunskap och även det moderna samhällets lagar. I de lägre åldrarna är kunskaper 

som att läsa, skriva och räkna det viktigaste. I de högre åldrarna ska undervisningen 

koncentreras till historia, geografi, matematik, biologi, fysik, kemi samt litteratur och språk. 

Läraren är en auktoritet med stor ämneskompetens inom essentialismen. Där är det läraren 
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som förmedlar och eleverna lär genom hårt arbete. Nedan visas en sammanfattning av den 

essentialistiska inriktningen: 

 

• Beprövad och vetenskaplig kunskap 

• Fokuserar på akademiska ämnen inom språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

• Initiativet kommer från läraren som även är en auktoritet. 

• Läraren förmedlar – eleverna lär 

 

Perennialism innebär det eviga och ständigt återkommande. Här är skolans verksamhet 

baserat på människans ständigt återkommande frågor; ”Vad är sant och falsk?, Vad är rätt och 

fel? Vad är gott och ont?” Det perenna bildningsidealet kommer från det klassiskt 

humanistiska vilket innefattar ett antagande om att naturen och människan är sig lik från tid 

till tid. I perennialismen framhålls ämnen som logik och matematik och menar att dessa 

kultiverar det rationella och förnuftiga hos människan. Det perenna bildningsidealet återfinns 

både inom religiös och sekulariserad undervisning. Här är läraren ett föredöme när det gäller 

klassisk bildning och förnuft. Nedan visas en sammanfattning av den perennialistiska 

inriktningen: 

 

• Människans eviga frågor 

• Grundläggande frågor och klassiska verk 

• Förnuftighetstanken 

• Läraren som ett föredöme 

 

Progressivismen utgår ifrån att verksamheten i skolan ska fokusera på elevens aktuella och 

framtida behov och intressen. Tanken kring eleven är holistisk vilket innefattar tänkandet, 

kännandet och handlandet. Undervisningen baseras på elevvalda projekt och experiment där 

direktupplevda erfarenheter ges. Målen i skolan ska vara individuellt och socialt 

framåtskridande. Här är lärarens uppgift att vägleda och stimulera eleverna. Nedan visas en 

sammanfattning av den progressivistiska inriktningen: 

 

• Elevens behov och intressen 

• Individuellt och socialt utvecklande 

• Självvalda projekt och experiment 
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• Läraren stimulerar och vägleder 

 

Rekonstruktionism är en inriktning där skolverksamheten är omvandlande. Omvandlande på 

det sättet där skolan tar till sig kultur- och samhällskritik och därifrån jobbar för förändring 

och förbättring av de problemen. Skolan inom rekonstruktionismen ska vara visionär och 

utnyttja den samtida forskningen. Arbetsmetoderna i utbildningen baseras på 

aktivitetspedagogik med gränsöverskridande projektarbeten och temastudier27. Nedan visas 

en sammanfattning av den rekonstruktionistiska inriktningen: 

                                                

 

• Utbildning är samhällsplanering 

• En visionär och framåtskridande skola 

• Bearbetning av aktuella kultur- och samhällsproblem 

• Aktivitetspedagogik med gränsöverskridande projektarbeten och temastudier 

 

 

1.4.3 Sammanfattning och koppling 
Begreppet ”Den dolda läroplanen”  som analysverktyg kommer användas för att förklara 

eventuella skillnader i resultaten som kommer från textundersökningen respektive 

intervjuerna. Den kommer även användas som utgångspunkt i diskussionen. Den förenklade 

modellen av Tomas Englunds analysscheman fungerar som verktyg för att systematisera och 

förtydliga resultaten i alla tre de frågeställningarna, men framförallt i textundersökningen. 

 

 
2. Metod 
 
2.1 Val av metod 
 

Jag ser de politiska intentionerna som en yttre påverkansfaktor som utgör en del av 

fostringspåverkan, men de är inte de enda faktorerna som påverkar undervisningen och 

därmed den överföringens som sker i klassrummen. Därför har jag valt att göra en 

textundersökning av styrdokumenten för grundskolan i Sverige och  primary school i 

Tanzania. Detta för att lyfta fram de ideal och värderingar som skymtar fram från 
 

27 Englund, Tomas, På väg mot undervisning som det ordnade samtalet? i Berg, 
G. m.fl. Kunskap, organisation, demokrati (Lund: Studentlitteratur, 1995)  s. 49-71 
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formuleringsarenan, stat och kommun. Dessutom har jag genomfört intervjuer med tre 

klasslärare från grundskolan respektive primary school för att se de ideal och värderingar som 

förmedlas i realiseringsarenan, alltså i den faktiska skolan. Jag kommer även att undersöka 

kursplanen i Idrott och Hälsa för grundskolan och motsvarande kursplan i idrott och hälsa för 

primary school i Tanzania för att undersöka hur stat och kommun respektive lärare ser på 

fysisk aktivitet i relation till skolan. Grunden till studien bottnar sig i mina upplevda 

erfarenheter av det svenska skolsystemet och det Tanzaniska. Skillnaderna mellan 

undervisningsmetoder och synen på elever i de båda länderna är enorma, därför är det även 

intressant att jämföra resultaten av frågeställningarna mellan länderna.  

 

2.2 Urval 
 

2.2.1 Textundersökning 

 

Jag har valt att undersöka läroplanerna Lpo 94 och Education and training policy från 1995 

för att de är de styrdokument som är aktuella och efterföljs i skolorna i Sverige respektive 

Tanzania idag. Jag har valt att begränsa mig till dessa styrdokument för att studien inte ska bli 

alltför omfattande. Samtidigt finns det kvar spår av de tidigare styrdokumenten i de idag 

aktuella. Jag kommer även specifikt undersöka kursplanen för idrottsämnet i skolan, både den 

svenska och tanzaniska, för att se vad för ideal och värderingar som lyfts fram. 

 

2.2.2 Intervjuer 

 

För att få en bild av vad lärarna anser vara de mest väsentliga värderingarna att överföra till 

eleverna och deras förhållande till de angivna styrdokumenten har jag genomfört sex 

intervjuer med tre grundskolelärare från varje land. Skolan i Tanzania är en skola som ligger 

intill en liten by i västra delen av Tanzania. Byn ligger väldigt avskillt, långt ifrån städer i 

stäpplandskap. Den här primary school ligger i närheten av den secondary school där jag 

tidigare jobbade/praktiserade, och det var anledningen till att jag gjorde intervjuerna där. För 

att ha en någorlunda motsvarighet av skola här i Sverige valde jag att göra de svenska 

intervjuerna på en landsortskola där jag har personliga kontakter sedan tidigare. Valet av 

lärare är slumpmässigt eftersom syftet är att ta reda på lärares, i största allmänhet, syn på 
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skolans fostrande uppdrag. För frågeställningen hur idrottsämnet fostrar eleverna utgår jag 

ifrån varje lärares skiftande erfarenhet och förhållande till idottsämnet. 

 
2.3 Procedur 
 

Långt innan jag påbörjad studien tog jag kontakt med rektorn på den skola jag tidigare jobbat 

på i Tanzania för att fråga om det var möjligt att genomföra delar av arbetet på skolan, vilket 

inte var några problem. Min tanke var då att göra undersökningen på den secondary school 

där jag tidigare var. Men med överläggningar med min handledare, påpekade hon att en 

generalisering i vidare bemärkelse inte skulle vara möjlig, av orsaken att secondary school 

inte är en obligatorisk skolform och att många elever inte ens börjar secondary school i 

Tanzania. Dessutom är just den här skolan en internatskola som även drivs av privata medel. 

Det är ingen ovanlighet i Tanzania men det innebär att endast en viss del av befolkningen har 

möjlighet, och lockas av, att betala för att få undervisningen på just denna skola. Att sedan 

hitta en motsvarande skola i Sverige skulle vara problematiskt eftersom den större delen av 

skolorna i Sverige är statliga och ”dagsskolor”. Lösningen blev efter vidare kontakt med 

rektorn, att genomföra studien på den statliga primary school som ligger intill den secondary 

school jag jobbade på. Valet av, och möjligheten att genomföra studien på the primary school 

utgjorde förutsättningarna för valet av grundskola här i Sverige. Till den svenska grundskolan 

mailade jag först ett introduktionsbrev för att fråga om det överhuvudtaget fanns en möjlighet 

för mig att genomföra intervjuerna där, vid klartecken skedde kontakten via telefon.  

 

2.3.1 Datainsamlingsmetod 

 

Textundersökning 

Textundersökningen pågick vid sidan av intervjustudien. De texter som behandlades var det 

svenska styrdokumentet ”Lpo 94” och det tanzaniska styrdokumentet ”Education and 

training policy” från 1995, samt kursplanerna för idrottsämnet i de båda länderna. Utifrån en 

förenklad modell av Tomas Englunds utbildningsfilosofiska analysschema och dess 

inriktningar har jag grundligt läst, undersökt och analyserat läroplanstexterna och på så sätt 

fått fram resultat som är relevant för min studie.  
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Intervjuer 

Intervjuerna skedde enskilt med var och en av de sex lärarna och de spelades alla in på band. 

Intervjuerna utgick ifrån en frågemall med relativt öppna frågor gällande ideal och 

värderingar i skolan, dels generellt sett och dels specifikt gällande idottsundervisningen. (Se 

bilaga 1) . Lärarna blev förberedda inom vilket område intervjuerna skulle handla om utan att 

de fick veta de precisa frågorna. Detta för att kunna få fram relevant information ur 

intervjuresultatet. Intervjufrågorna översattes till kiswahili med hjälp från en släkting som 

behärskar språket väl. Intervjufrågorna översattes även till engelska. (Se bilaga 2) En 

försöksintervju genomfördes här i Sverige innan jag gjorde de tre intervjuerna på 

grundskolan. Efter försöksintervjun ändrade jag och förtydligande ett par av frågorna. 

Intervjuerna på grundskolan skedde direkt efter varandra och genomfördes med tre kvinnliga 

lärare med lång erfarenhet inom skolan. Valet var slumpmässigt beroende på de lärare som 

hade möjlighet just den dagen. Alla tre var väldigt positivt inställda och mycket 

tillmötesgående.  

 

Intervjuerna med lärarna från Tanzania skedde ca en vecka efter de intervjuer som gjordes i 

Sverige, och genomfördes i en av byggnaderna i den primary school i Tanzania. Även dessa 

lärare var slumpmässigt valda. Dagen innan genomförandet gick jag tillsammans med den 

man som skulle tolka intervjuerna, igenom varje fråga noggrant så att vi verkligen förstod 

varandra, och vad syftet var med varje enskild fråga. Varför jag valde att göra intervjuerna 

med tolk var på grund av bristande kunskaper i kiswahili från min sida, och bristande 

kunskaper i engelska gällande lärarna på primary school. Den man som tolkade är 

engelsklärare i secondary school, han är även en god vän som jag litar på, vilket gjorde 

honom till en god tolk. Efter att vi gått igenom frågorna och diskuterat dem, valde jag att 

omformulera en del frågor och ta bort en fråga. Detta på grund av att vissa begrepp som finns 

i det svenska språket saknas på kiswahili. Ändringarna gjordes utan att förändra innebörden 

och syftet med frågorna i frågemallen.  
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2.4 Reliabilitet och validitet 
 

2.4.1 Reliabilitet 

 

Omständigheterna vid intervjutillfällena mellan de båda länderna skiljde sig åt, men i så hög 

grad som möjligt har jag försökt att genomföra alla sex intervjuerna på liknande sätt. Det 

största problemet som jag såg innan studien, och som fortfarande är det mest bristfälliga är att 

jag genomförde intervjuerna i Tanzania via tolk, från engelska till kiswahili tillbaka till 

engelska. Risken för fel- och misstolkningar ökar i och med översättningen. Jag skriver ju 

även detta arbete på svenska vilket innebär att det är ännu ett språk som är inblandat. 

Vokabulären skiljer sig åt i de tre språken och innebörden i motsvarande begrepp varierar i 

språken. Ett exempel är innebörden av ”curriculum” jämfört med svenskans ”läroplan”. 

”Curriculum” är ett vidare begrepp som innefattar det föreskrivna innehållet såväl som det 

faktiskt genomförda stoffurvalet.  

 

Tillvägagångssättet har annars varit snarlikt, den stora skillnaden gällande de intervjuer 

utförda i Tanzania jämfört med de i Sverige, var att den del i intervjun som handlade om 

skolan generellt gjordes ena dagen och den delen som handlade om idrottsundervisningen 

specifikt gjordes dagen efter med alla tre lärare. Skälet till det berodde på ett missförstånd. Jag 

anser att detta inte påverkade informanternas svar i någon större skala, utan uppdelningen var 

så här i efterhand fördelaktig. Att genomföra hela intervjun vid ett tillfälle skulle ha tagit 

väldigt lång tid och risken för att tappa koncentrationen skulle ha varit större. Nämnvärt är 

även att en av informanterna i Tanzania undvek att ge svaren på kiswahili, trots att jag gång 

på gång uppmanade honom till det. Utan att förkasta hans kunskaper i engelska resulterade 

detta i att han många gånger missförstod frågorna och hade svårt att uttrycka svaren i 

engelska, vilket ledde till upprepningar och svårbegripliga svar. 

 

2.4.2 Validiteten 

 

Användandet av Tomas Englunds analyskarta med dess inriktningar som analysverktyg höjer 

validiteten i textundersökningen av styrdokumenten. Fortfarande är det en subjektiv analys 

vilket man även kan kritisera validiteten för, men en textundersökning görs ju alltid utifrån ett 

subjektivt perspektiv. Samma undersökning gjord av en annan människa skulle förmodligen 
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få ett annat resultat utifrån dennes erfarenheter. Värt att påpeka är att textundersökningen är 

en av två metoder i studien och är kanske därför inte lika omfattande som om jag endast 

skulle ha använt mig av textundersökning som metod.  

 

 

3. Resultat 
 

I avsnittet som följer presenteras resultaten som jag har fått fram, dels från textundersökning 

av styrdokumenten från Sverige och Tanzania, dels från intervjuerna gjorda med tre lärare 

från vardera land. Resultaten kategoriserades efter Tomas Englunds pedagogikfilosofiska 

analysschema. Då beskrivningarna av de fyra olika filosofiinriktningarna både innehåller mål 

och metod var det svårt att hitta renodlade värderingar och ideal som enbart stämde med en av 

de olika inriktningarna, utan många var en kombination. Resultaten är trots det, presenterade 

under den filosofin som passar bäst.  

 

3.1 Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas styrdokument? 
 

De båda styrdokument jag har undersökt är skrivna på helt olika sätt och skiljer sig åt 

avsevärt. Karaktären på utformningen säger även mycket om ländernas utbildningssituation 

och i vilken utvecklingsfas de befinner sig. Det svenska styrdokumentet handlar om 

strävansmål, mål som innefattar både elever, lärare och skolan i stort. Skyldigheterna gäller 

alltså inte enbart en av parterna, och dokumentet är offentligt. Styrdokumentet i Tanzania är 

även det offentligt, men innehållet handlar mer om det administrativa och vad 

undervisningens syfte är. Texten är skriven på ett mer uppmanande sätt med klara och 

konkreta direktiv. Det som skiljer länderna åt mest är själva syftet med skolgången. I Lpo 94 

utgår läroplanstexten först och främst från eleven. Utbildningen ska anpassas efter och fylla 

behov som eleverna har så att de får en harmonisk utveckling. I Education and training policy 

är utbildningen mer syftad till en ökad välfärd och utveckling i landet och det är därför 

skolgången är obligatorisk. Där är det nationens utveckling som står i fokus. 28 

 
 
                                                 
28 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (1994) 
s.  8 
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3.1.1 Styrdokumentet från Sverige – Lpo 94 

 

Perennialism – Ur den perennialistiska filosofin som baseras på mänsklighetens eviga frågor 

och som Tomas Englund menar har sina rötter i en svunnen tid, kan man ur Lpo 94 hitta spår 

av denna inriktning. Fostran och utbildning är enligt läroplanstexten med andra ord att 

överföra ett kulturarv och grundläggande värden. En medvetenhet om det egna men också 

delaktigheten i det gemensamma kulturarvet anses ge en trygg identitet. I begreppen fostran 

och utbildning innefattas även tradition, språk och kunskap. Om normer och värden är det 

angivet i Lpo 94 att ”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 

omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling.”29 Många av samhällets värderingar har sitt ursprung långt tillbaka i 

tiden. Andra mål i den svenska läroplanen, som uttrycker ett värde av det gångna, är att 

eleverna ska vara förtrogna med vårt svenska och nordiska kulturarv och att läraren ska 

klargöra och tillsammans med eleverna diskutera värdegrunden i det svenska samhället.30 

 

Essentialism – Essentialsmen utgår från det väsentliga, det vill säga de vetskapliga och 

prövade kunskaperna, faktakunskaperna i vår tids mening. I Lpo 94 är de ideal som helt och 

fullt utgår från faktakunskaperna relativt få, men de mål som har en essentialistisk prägel 

säger att eleven ska sträva mot att tillägna sig goda kunskaper inom ämnena och 

ämnesområdena som finns i skolan, inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter, ska 

utveckla ett rikt och nyanserat språk samt kunna vårda sitt språk. Eleven ska dessutom 

behärska det svenska språket. Skolan ska erbjuda eleven en utbildning av hög kvalitet och ett 

underlag för att välja till fortsatta studier31 

 
 
Progressivism – Det är den progressivistiska filosofiinriktningen som är den dominerande i 

den svenska skolan. Integritet och individanpassad undervisning är två begrepp som belyses 

gång på gång i styrdokumentet. Inom denna inriktning baseras undervisningen på elevens 

behov och intressen, både de aktuella men även de framtida. Eleven ska inte enbart utveckla 

sina kunskaper inom läroämnena utan också utvecklas till självständiga individer. Till 

exempel bör eleven få möjlighet att ta initiativ och ansvar, utveckla sin förmåga att lösa 

problem, göra personliga och etiska ställningstagande, kunna påverka och vara delaktig och 

                                                 
29 Lpo 94 s. 12. 
30 Lpo 94 s. 5-16 
31 Ibid. 
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förberedas till aktiva samhällsmedborgare. ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar 

och uppmuntra att de förs fram:”32 Dessutom bör eleverna utveckla förmågan att själv 

bedöma sina resultat.  

 

En av skolans viktigaste och största uppdrag är att förmedla respekt för människans egenvärde 

och respekten för andra. Det gestaltar sig bland annat i att skolan ska sträva efter att alla 

elever tar avstånd från förtryck och kränkande handlingar, bistår andra människor, utvecklar 

en känsla för solidaritet, samhörighet och ett ansvar för andra människor. Eleverna ska möta 

respekt för den egna personen och för sitt arbete. Skolan uppmanar till att lärande och 

utvecklingen ska ske på elevens initiativ. För att uppnå det ska undervisningen anpassas efter 

var och ens förutsättningar och behov. Dessutom ska skolan verka för att väcka en lust och 

nyfikenhet hos eleverna att själva vilja lära mer, att få uppleva tillfredsställelse av att göra 

framsteg och lära känna sig själv bättre genom att pröva arbetssätt och former. 

Undervisningen i skolan ska enligt Lpo 94 vara varierande och erbjuda både sinnlig, praktisk, 

estetisk och intellektuell undervisning. Den harmoniska utvecklingen hos eleven står i 

centrum, en utveckling som utgår från den tänkande, kännande och handlande eleven. 33 

 
Rekonstruktionism – Denna inriktning baseras på den aktuella kultur- och samhällskritik som 

råder. Målet som eftersträvas är det goda samhället. Lpo 94 upprepar vid ett flertal tillfällen 

hur skolan ska motarbeta främlingsfientlighet och utveckla förmågan att leva sig in i andras 

situation. Det är ett allmänt uppdrag kring likvärdighet som uttrycks i läroplanen. Skolan ska 

även motarbeta de traditionella könsmönstren och främja både flickor och pojkars. Inom den 

rekonstruktionistiska filosofiinriktningen ska skolan vara visionär och präglad av den samtida 

forskning som finns. För att eleverna ska tillägna sig relevant kunskap krävs det att de kan 

orientera sig i informationsflödet och den snabba förändringstakten, dessutom är förmågor 

som att kunna lösa problem, reflektera, värdera och kritiskt granska viktigt i den visionära 

skolan34.  

 
 

 

 

                                                 
32 Lpo 94 s. 6. 
33 Lpo 94 s. 5-16 
34 Ibid. 
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3.1.2  Styrdokumentet från Tanzania – Education and training policy 

 

Essentialism – De väsentliga ämneskunskaperna i Tanzania är språk, naturvetenskap och 

teknologi, människolära och livskunskaper. Framförallt är naturvetenskap och teknologi, men 

även matematik och datakunskap, ämnen som lyfts fram i förhoppning att kunna gynna 

landets teknologiska utveckling. För att kommunikationen och undervisningen ska bli så 

effektiv som möjligt krävs även goda kunskaper i Kiswahili och Engelska, som är de 

obligatoriska språken från Primary school upp till universitetsstudier. När det gäller primary 

education bör varje elev uppnå basala inlärningsverktyg i läsning och skrivning, 

kommunikation, räkning, problemlösning, men också relevanta kunskapar och attityder för 

egen överlevnad. Enligt Education and training policy ska skolan ge en förberedelse för det 

kommande arbetslivet. För deras egen skull och för nationens utveckling krävs det egna 

insatser, energi och en mognad att arbeta hårt.35 

 

Perennialism – Texten i den tanzanianska läroplanen Education and training policy kretsar 

mycket kring den stolthet eleverna bör känna för sitt land och det ursprung de har. Skolan ska 

inpränta landets etik och integritet samt få eleverna att förstå vikten med fördelarna av 

nationens grundlagar. Andra mål i styrdokumentet säger att skolan ska verka för att varje elev 

ska förstå och uppskatta värdet av och respektera den kulturella bakgrund som finns, de 

moraliska värderingarna, de sociala sederna och dessutom nationens enighet, identitet, etik 

och stolthet. I den primära utbildningen ligger fokus på att lägga en etisk grund som 

överensstämmer med den tanzaniska medborgaren och nationen. Detta för att förbereda varje 

elev för ett livslångt lärande. Att förmå eleverna att förstå och försvara människornas 

rättigheter, skyldigheter och ansvar är även något som understryks i styrdokumentet. Gällande 

det officiella språket i Tanzania står det …to provide opportunity and enable every child to 

acquire, appreciate and effectively use Kiswahili and to respect the language as a symbol of 

national unity, identity and pride.36 Alltså åter igen en stolthet för landet och invånarna. 37 

 
Progressivism – Den filosofi som ligger till grund för alla utbildningsinstanser i Tanzania är 

”Utbildning för självständighet”. Vid närmare analys förstår man att det till mestadels handlar 

om nationens självständighet, vilket är ett talande uttryck för Education and training policy i 

stort. Men att uppnå en självständighet gäller även för eleverna. Dessutom ska skolan verka 
                                                 
35 Ministry of Education and Culture, Education and traing policy ( 1995) s. 1-9, 50-56 
36 Education and traing policy s. 5 
37 Education and traing policy s. 1-9, 50-56 
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för att ge eleverna en grund av självavancemang och självförtroende. I syfte att ge dem en 

socialt och individuellt utvecklande utbildning för att förmå varje elev att värdesatta sig själv 

och sin personlighet. Skolan ska även verka för att avskaffa all typ av diskriminering gällande 

kön, hudfärg eller bakgrund.38 

 
Rekonstruktionism – Ifrån denna filosofiska inriktning, som innebär att skolan ska arbeta för 

en förbättring av de samtida kulturer och samhällen, kan man i styrdokumentet hitta flera 

ideal. Som inledning står det följande”Education makes man aware of his own potentials and 

responsibility to change and improve his own condition and that of his society; it embodies 

within it science and technology”39 Det visar på en vilja att förändra. Referatet visar också på 

att Tanzania har satt sin tilltro till den naturvetenskapliga och teknologiska utvecklingen. 

Under de generella syftena med utbildningen står det vid upprepade tillfällen hur skolan på 

olika sätt ska verka för att individen och nationen kan utvecklas. Det ska man uppnå bland 

annat genom att främja varje elevs personliga utveckling enligt en tanzaniansk medborgare, 

att förbättra den mentala, praktiska och produktiva förmågan hos eleverna att möta 

förändringar i ekonomin och industrin samt att förmå eleverna att på ett förnuftigt sätt 

använda och bespara miljön. För att överleva krävs inte bara faktakunskaper, därför innehåller 

undervisningen i Tanzania även ämnen som bland annat tar upp hur man sköter hygienen, hur 

man skapar jobb och hur man tar hand om familj och hushåll.40 

 
 
3.2 Vilken är lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet? 
 
 
 Grundläggande värderingar och uppdrag i Sverige 

 
 Egentligen tycker jag att uppdraget är att jag ska arbeta med 

basämnen, matte, svenska och engelska mest, det är mitt 

huvuduppdrag, men det har förändrats. Mitt huvuduppdrag har 

blivit att först skapa lugna och trygga barn som trivs med 

varandra, som trivs i gruppen41 

 

                                                 
38 Ibid. 
39 Education and traing policy s. viii 
40 Education and traning policy s s. 1-9, 50-56. 
41 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
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Den här läraren uttrycker dels hur arbetet som lärare har förändrats men även vikten av goda 

relationer bland eleverna. Enligt Tomas Englunds analyskarta är det en förändring över tid, 

från essensialismen där ämnet stod i centrum, till progressivismen där undervisningen utgår 

ifrån eleven och den sociala fostran. Enligt de tre svenska informanterna så är interaktionen 

och förhållningssättet till andra människor ett av de främsta uppdragen skolan har idag. Att 

kunna samarbeta är en viktig egenskap som alla de tre lärarna uttrycker väldigt starkt. För att 

utveckla förmågan att arbeta i grupp får eleverna göra många grupparbeten och 

värderingsövningar. En av lärarna uttrycker sig så att hon tror att eleverna genom 

grupparbeten får lära sig vad som krävs i samhället, nämligen att kunna lyssna på varandra, att 

prata inför grupp, att diskutera och värdera information,42 vilket är en rekonstruktionistisk 

inställning.  

 

Respekt och hänsyn är ytterligare två begrepp som de tre informanterna återupprepar och 

uttrycker. Eleverna ska kunna respektera andra vare sig (___) någon har fula kalsingar43 eller 

skiljer sig på något annat sätt ifrån sina skolkamrater44. Skolan där lärarna jobbar arbetar 

aktivt mot mobbing45 och strävar i sin dagliga undervisning mot att skapa en god kamratanda 

och atmosfär bland eleverna46 Att sätta upp gränser är en förutsättning för undervisningen47 

och utgör en trygghet för eleverna, då många rent av saknar uppsatta gränser hemifrån. 

Gränserna utgör en slags fålla att hålla sig inom, för att man bland annat ska veta hur man ska 

behandla andra48. Respekten handlar inte enbart om respekt eleverna emellan utan även en 

ömsesidig respekt mellan lärare och eleverna. En elev ska ju respektera mig som lärare, men 

jag ska barske mig respektera eleven som elev […] så att de känner att de är en person att 

räkna med. 49 Genom att visa eleverna respekt visar man också att man värderar elevernas 

egenvärde.  

 

Även den individuella och sociala utvecklingen hos varje individ är något som informanterna 

jobbar med på olika sätt. En lärare gör många värderingsövningar i sina klasser där eleverna 

tränar sig i att ge uttryck för sin åsikt.50 En annan lärare, som prioriterar den sociala fostran i 

                                                 
42 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
43 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
44 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 3 
45 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
46 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
47 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
48 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 3 
49 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
50 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 3 
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sin undervisning är noga med att uppmärksamma felaktiga handlingar utan att nedvärdera och 

kränka eleven. Det kan till exempel handla om ett slagsmål mellan två elever, läraren tar då 

upp det i klassen där de inblandade själva får berätta vad som har hänt, och får då beröm av 

läraren för att den kan erkänna sina egna handlingar. Trots berömmet får eleverna själva be 

om förlåtelse och läraren poängterar att det var en handling som inte är accepterbar.51  

 

Att stärka varje elevs självkänsla och få dem att inse deras potential och kapacitet tycker de 

tre lärarna är jätteviktigt! Två av dem beskriver sina förhoppningar och mål att eleverna när 

de lämnar skolan och mellanstadiet har en positiv inställning till skolan, en vilja och en 

entusiasm av att vilja lära mer. Att se glädjen när en elev förstår vad som undervisas och kan 

sätta det i ett större sammanhang eller när en elev uttrycker att den numera gillar engelska, då 

känner lärarna en glädje och en tillfredsställelse med sitt arbete52. 

 
Lärarens förhållande till fostringsuppdraget 

De tre informanterna har alla en överensstämmande åsikt om att fostran av eleven är något 

som hör hemmen till, eller åtminstone den grundläggande fostran. En av lärarna tyckte att det 

fanns en skillnad i begreppen fostra och uppfostra. Uppfostra ska föräldrarna göra och det är 

lite mer […] detaljerat, medan fostra är ett uppdrag för skolan. Lärarna är även samstämmiga 

i svaren på frågan vad fostran innebär för dem. Fostran är att forma eleverna till goda 

medborgare och kamrater53, hur man är mot varandra54 och hur man uppnår kvalitet i livet55. 

Föräldrarna har det största ansvaret i fostran av eleven, men även skolan har ett uttalat 

fostringsuppdrag. För att få en förståelse för eleven är ett bra samarbete med föräldrarna av 

stort värde anser lärarna.  

 

När de beskriver sitt arbete med eleverna bygger mycket av undervisningen på 

kommunikation med eleverna och bland eleverna. En lärare använder sig av en kortövning 

som tränar elevernas sociala förmåga. De lär sig att dels tänka efter själva var de står och 

tycker, och sen tror jag att man lär sig lika mycket av att höra andra och deras åsikter. Både 

andra kompisars åsikter och sen den vuxnas […] Framförallt är det den sociala fostran lärarna 

prioriterar. En av lärarna anser att när man kommer till skolan ska man kunna tacka för sig, 

förstå när det ska vara arbetsro, kunna vara en reko vän och kanske kunna äta lite snyggt, och 
                                                 
51 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
52 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
53 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 3 
54 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
55 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
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det är inte hennes fostringsområden. Men det är inte självklart. Numera tvingas hon uppfostra 

eleverna till varelser som på ett bra sätt ska klara sitt och andras liv i framtiden. Det är 

sorgligt, anser hon, eftersom mycket av det andra (ämneskunskapen) försvinner från 

undervisningen.56  

 

Det lärarna uttrycker är en skola som utgår ifrån eleven, en skola från den progressivistiska 

filosofiinriktningen enligt Tomas Englund. Trivsel och glädje både bland eleverna och bland 

lärarna är en förutsättning för effektiv undervisning. Avslutningsvis i intervjuerna säger 

samtliga hur mycket de uppskattar och tycker om sitt arbete. Det är framförallt den positiva 

respons de får av eleverna som gör arbetet lustfullt och berikande. 

 
Problem 

Lärarna var samstämmiga gällande vikten av ett gott samarbete med föräldrarna, på samma 

sätt var de överens om att just föräldrarna var det största problemet med fostringsuppdraget i 

skolan. Det är framförallt när värderingarna hemma skiljer sig från värderingarna i skolan, 

och det är oftast eleven som hamnar i kläm när kraven hemifrån och från läraren är olika. En 

av lärarna uttrycker en önskan om att föräldrarna ska tycka att skolan är viktig och prioritera 

elevens tid i skolan istället för att till exempel åka och handla med familjen Det underlättar 

hennes arbete och kvalitén på undervisningen blir bättre57.  

 
3.2.2 Grundläggande värderingar och uppdrag i Tanzania 

Skolans huvuduppdrag i Tanzania anser alla tre lärare vara att lära eleverna läsa, skriva och 

räkna, dessutom poängterar de att undervisningen ska vara tillgänglig för alla barn i skolålder. 

Att fokusera på färdiga kunskaper visar på en utbildningsfilosofi enligt den essensialistiska. 

Detta förstärks ytterligare av den önskan och målsättningen som lärarna uttrycker om att 

eleverna bör fortsätta med vidare studier efter primary school. För att fortsätta till secondary 

school krävs det att eleverna presterar bra på de nationella proven. Det finns alltså färre 

platser i de sekundära skolorna än vad det finns elever i primärskolan. Konkurrensen är stor 

och blir ännu större när de kommer till universitetsstudierna. En av lärarna uttrycker sig så 

här: …produce good students who will have a standard education well, groomed students 

academically who will manage to compete with other students from differents schools…58  

 

                                                 
56 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
57 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2. 
58 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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Lika viktig som den akademiska utbildningen i skolan är den moraliska utbildningen. 

Framförallt är det ett uppvisande av respekt som förväntas av eleverna. En elev ska respektera 

äldre59, respektera och värdera omgivningen, respektera Gud, respektera och vara noggrann 

med undervisningen och respektera nationalsymboler såsom flaggan och nationalsång. When 

the national anthems is sing, you are supposed to stand straight, you suppose not to move 

until the song end up 60 Att producera goda och användbara medborgare är ännu en 

målsättning de tre informanterna har i sin lärarroll. Av frågan hur en god medborgare bör vara 

svarar samtliga att man bör vara lydig och kunna följa landets lagar och på så sätta leva ett 

gott liv.61 En god medborgare ska också ha förmågan att kunna samarbeta och ha en 

engagerande och positiv inställning till att deltaga, istället för att sitta sysslolös. 

Samarbetsförmågan kan till exempel vara bra i organiserig av de återkommande 

jordbruksaktiviteterna. When you are united, you can do things which are good[…] 62 

 

Lärarna uttrycker i många av sina svar en stolthet och en omsorg för landet, bland annat 

genom att börja dagen med en parad där nationalsången sjungs, men också genom att 

undervisa om seder och bruk. Alla elever har inte möjlighet att fortsätta utbildningen efter 

Primary school av olika anledning.  En av informanterna säger att han, trots utebliven 

vidareutbildning, vill ge en undervisningen som resulterar i att eleverna blir självständiga så 

de trots det kan lyckas i livet,63 lära sig jordbrukstekniker, hur man blir en bra förälder, 

hushållning och deras rättigheter i samhället.64   

 
Lärarnas förhållande till fostringsuppdraget 

De tre lärarna gör alla en tydlig markering mellan utbildade medborgare och icke utbildade 

medborgare, där de icke utbildade beskrivs som nästintill mindervärdiga. Skolan är en viktig 

del i fostran till goda och för samhället användbara människor på grund av att de där fostras 

både fysiskt, mentalt och andligt.65 Två av lärarna påstår att det är lättare att fostra ett utbildat 

barn än ett icke.66Att byn och byborna utgör ett slags hot mot utbildningen är tydligt bland 

informanterna, det visar följande citat på  

                                                 
59 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
60 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
61Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
62Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
63 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
64 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3  
65 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
66 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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[…] the language which we use here in school is different 

at in the village there […]”67, ett annat exempel är ” […] 

when they are there at the village […] some of them like to 

take the cigarette […] so when he come here, here at 

school, he can changes”68 

 

 Ett tredje exempel som även kommer att behandlas under nästa rubrik beskriver ett negativt 

tryck utanför skolans väggar. ”When they come back, again teachers have to re-moral the 

students, because they go outside they get a lot of things, so that is an other problem, the 

outside pressure”69 

 

 Ur informanternas svar kan man även ana en fruktan för landets rättsväsen. En god 

medborgare bör inte hamna i rättegång och bör därför respektera och följa landets regler och 

lagar.70 Att lära sig respekt och lydnad är något som lärarna är noggranna med att förmedla 

till eleverna. Utöver det visar sig de tre lärarna inte ha åsikter och tyckande gällan

fostringsuppdraget i skolan, utan hänvisar till styrdokumenten. Teaching them according to 

what´s in the curriculum and according to the goverment says. Praktisk kunskap är en del av 

den formulerade undervisningen och utgör en stor del på schemat. Att eleverna varje morgon 

springer mchackamchacka (morgonjogg), städar skolbyggnaderna och omgivningen, slår gräs 

och jobbar på chamban (fältet/trädgårdslandet) är en del av elevernas fostran.

de 

                                                

71 

 
Problem 

Det största problemet som lärarna gång på gång med beklagan understryker är relationen 

mellan lärare och elever. Elevantalet är knappt 700 fördelade på 6 klasser och antalet lärare på 

skolan är 12. Detta innebär att det är svårt att kontrollera, stötta och hjälpa enskilda elever. 

Dessutom är klassrummen alldeles för små. I ett klassrum är det ca 120 elever vilket även det 

försvårar undervisningen.72 En annan yttre förutsättning är saknaden av 

undervisningsmaterial. […] it´s difficult for the teacher […] to have effective teaching if he or 

she don´t have enough of working tools [---] He or she teach them under standard.73 

 
67 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
68 Idem.  
69 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
70 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
71 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
72 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
73 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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Elevernas föräldrar har både en indirekt och direkt inverkan på undervisningen. Ibland är 

eleverna envisa och handlar hänsynslöst när de kommer till skolan. En av lärarna anser att en 

bristfällig familjebakgrund speglas hos eleven.74  

 

Elevers frånvaro är ett annat problem. Their parents don´t know the importance of education, 

so some of them take the pupils, their children to keep the cows and goods, so instead of 

coming to school, they take them to keep the cows.75 Även traditionella danser som dansas 

sent på kvällarna i hemmen bidrar till att eleverna inte få tillräckligt med sömn och inverkar 

därför på skolundervisningen.76 Inaktiva elever under lektionstid kan även bero på saknaden 

av penna eller anteckningsblock, vilket en av lärarna förklarar som ekonomiska problem hos 

föräldrarna.77 Trycket och påverkan utanför skolan är en av informanterna väldigt kritisk till. 

Det handlar bland annat om tillgången av pornografiska bilder och filmer som eleverna sedan 

vill imitera i skolan. Det medför att den moraliska fostran som eleverna fått i skolan åter 

måste byggas upp. Ibland kommer också läraren på elever med att spela kort under 

lektionstid, vilket är ett slöseri med tid och ett problem för läraren.78  

 
 
3.3 Vad ska eleverna fostras till i idrottsämnet? 
 
3.3.1 Sverige 

 

Styrdokumentet 

Det svenska styrdokumentet Lpo 94 är formulerad i strävansmål, uppnåendemål samt en 

beskrivning av ämnets karaktär. De strävansmål som finns ska främja och verka för att 

eleverna i skolan får en grund och en lust för fysisk aktivitet. Det skapas bland annat genom 

att eleven får kunskap i olika former av dans, lekar, idrottsaktiviteter och friluftsliv, men även 

kunskap gällande kroppens funktioner, ergonomi och relationen av kroppsrörelse, mat, motion 

och idrott ur ett allmänt hälsoperspektiv. Begreppet som återkommer i texten om idrott och 

hälsa är värdera, bedöma och personligt ställningstagande. Eleverna ska i idrott och hälsa, få 

olika typer av kunskaper gällande närmiljön och den globala miljön, egenhälsan och om olika 

fysiska aktiviteter och idrotter. För att kunna värdera, bedöma och ta ett personligt 

                                                 
74 Idem 
75 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
76 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
77 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
78 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 2 
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ställningstagande krävs det att eleverna är väl insatta och förtrogna i ämnet. Ett ansvar ligger 

hos eleverna själva att ta in och bearbeta den undervisning som ges i skolan. I styrdokumentet 

står det även att undervisningen ska präglas av (---) hänsyn till elevernas skilda 

förutsättningar och bidra till jämställdhet (---) liksom (---) utveckla förståelse och respekt för 

barnens olika bakgrund. Det visar på att en tolerans och respekt för andra människor som ska 

förmedlas till elevgruppen. 

 

Intervjuerna 

De tre informanter beskriver idrottsundervisningen som ett tillfälle där eleverna får träna på 

ett övergripande samspel.  

 

Alltså inom idrotten skulle jag vilja säga att man kan jobba mera 

med de här värderingsfrågorna egentligen, än i klassrummet. Då 

handlar det ju verkligen om att man möts på nära håll, det är 

samarbete och det är kommunikation och hänsyn. Alla de här 

bitarna… Det är ett bra fostransämne, faktiskt. Där kan man 

fostra barnen mycket mycket mer än vad man kan när de sitter i 

sina bänkar79 

 

Att kunna förhålla sig till regler, att vara en lagspelare och att kunna diskutera fram olika 

lösningar är andra exempel på ett övergripande samspel som idrottsundervisningen kräver.80 

Liksom i de andra ämnena som i idrottsundervisningen tycker lärarna att det är viktigt att lyfta 

eleverna och stärka deras självförtroende. Detta uppnår de genom att individanpassa övningar 

och aktiviteter, men även genom att, under de senare åren, låta eleverna själva planera och 

hålla i en lektion. Det bidrar även till nya kunskaper inom idrott men även till kunskaper i 

ledarförmåga och fysiologi.81 Lärarna utgår från individen och det sociala samspelet. Enligt 

Englunds analyskarta är det sättet att tänka hämtat från den progessivistiska 

filosofiinriktningen. Eleverna i idrottsundervisningen ska utöver interaktionen med andra få 

kunskaper i hälsa och livsstil och om matvanor, (---) sen ska de naturligtvis utveckla sin 

motorik (---)82. 

 
                                                 
79 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
80 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 och 3 
81 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1,2 och 3 
82 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 2 
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3.3.2 Tanzania 

 

Styrdokument 

Det tanzaniska styrdokumentet Education and training policy är uppdelat i ett avsnitt om de 

generella syftena och objektiven i undervisningen samt avsnitt gällande de specifika 

uppnåendemålen och kursplanerna i vardera ämne. Uppnåendemålen i idrott är väldigt 

konkreta och koncisa. Utrymmet för egentolkningar eller missförstånd finns knappt. Begrepp 

som upprepas i uppnåendemålen är uppskatta, deltaga och främja. The pupil should be able to 

use his/her talent to participate in competitions at different levels so as to promote schools, 

areas, regions and nation through game Att uppskatta och deltaga i både tävlings- och 

rekreationaktiviteter är ett annat uppnåendemål. Eleven ska dessutom …be able to use his/her 

spare time to do extra physical drills in the sport och  (---) promote tradtional game För att 

övervinna mental stress ska eleverna i undervisningen pröva på olika uppgifter såsom att vara 

spelare, lärare och domare. 

 

Intervjuer 

Det som lärarna var mest samstämmiga om var att genom idrottsundervisningen göra eleverna 

aktiva, både fysiskt och mentalt. Att lära sig hur man spelar och genomför olika idrotter var 

två av lärarna överens om83, medan den tredje läraren mer värderade upprätthållandet av 

traditionella aktiviteter som t.ex. danser84. Lärarna ger även uttryck för en stolthet och ett 

hopp för nationen genom att uppmuntra idrottsliga talanger bland eleverna. The aim is that 

they prepare people who will be useful in any level or district level, regional level maybe 

national…85 Eleverna spelar ofta klassmatcher men även mot andra skolor. Förutom att det 

uppmuntrar eleverna sportsligt främjar det även för vänskapliga kontakter och …helps them to 

be cooperative and train the spirit of teamwork Oftast spelar killarna fotboll och tjejerna 

netball, enligt traditionen. Könsuppdelningen förklaras av …the nature of those two games. 

With netball first of all they use the hands. One needs not to be very strong but with the other 

game, football, need someone who´s muscular and energetic and to kick the ball, so girls seen 

not to be strong enough to kick the ball.86 Ett annat syfte med matcherna och 

idrottsaktiviteterna är underhållningen, dels för spelarna, dels för åskådarna. Utifrån 

informanternas svar framgår det att matcherna är till för att uppmuntra de duktiga spelarna, 
                                                 
83 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 och 2 
84 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
85 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
86 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
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vilket följande citat talar för It helps to know the talents” och (---) trough those games, you 

can know that who´s the best87 

 

 

4. Diskussion 

 
Syftet för denna studie har varit att på ett komparativt sätt undersöka vilka 

samhällsmedborgare skolan i Sverige respektive Tanzania strävar att fostra till. I 

diskussionsdelen kommer jag att presentera de främsta särdragen och kvalitéer som 

eftersträvas hos eleverna i de båda länderna, dessutom kommer de mest intressanta resultaten 

diskuteras utifrån ”Den dolda läroplanen” och tidigare forskning. 

 

Vidare jämförelse mellan de båda länderna finns det många likheter i de formulerade 

styrdokumenten. Den största skillnaden, som jag ser det, är vad som poängteras, vad syftet är 

och hur olika värderingar tolkas. I Sverige ska undervisningen främja en allsidig utveckling 

hos varje individ så att han/hon blir till en självständig och harmonisk individ. I det tanzaniska 

styrdokumentet nämns det även där att eleverna ska få en personlig utveckling och formas till 

självständiga individer. Men i nästa mening står det att eleverna ska förstå och uppskatta 

landets moraliska värderingar, sociala seder samt nationens enighet, identitet, etik och 

stolthet. Utbildningen ska ge en etisk grund som överensstämmer med den tanzaniska 

medborgaren. För mig låter det något motsägelsefullt. Motsägelsefullt är även den 

uppmaningen som i Lpo 94 säger: ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de förs fram” Men i inledningstextens början beskrivs hur skolan aktivt och 

medvetet ska stimulera och påverka eleverna till att omfatta det svenska samhällets 

gemensamma värderingar. Det jag uppfattar som motsägelsefullt handlar kanske mer om de 

grundläggande värderingar som bildar basen för tolkningar. Många begrepp och 

formuleringar av värderingar är samma i de båda styrdokumenten. Några exempel på det är att 

skolan i Sverige respektive Tanzania ska ge goda kunskaper i språk och andra 

ämneskunskaper, den tar aktivt avstånd från diskrimenering gällande kön och hudfärg, den 

ska förbereda för det framtida livet, eleverna ska kunna orientera sig i den teknologiska 

utvecklingen och samhällets värdegrund och grundlagar ska överföras och diskuteras. Trots 

                                                 
87 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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att uppmaningarna är de samma så nyanseras de på olika sätt. Det är samma ord och begrepp 

men syftena, innehållet och förutsättningarna skiljer sig oerhört. Nyanseringen som skiljer sig 

mellan de båda styrdokumenten uppenbaras i texten, men det är framförallt ur informanternas 

svar som skillnaderna framkommer. Till stor del har även mina erfarenheter av de båda 

skolsystemen en betydelse av denna uppfattning. Den undervisning som lärarna från de båda 

länderna beskriver skiljer sig mer åt än den undervisningen som beskrivs i de formulerade 

styrdokumenten. I den svenska skolan handlar fostringsuppdraget om att lära eleverna hur 

man uppträder mot varandra på ett bra sätt. Undervisningen baseras utifrån varje enskild 

individ och dess förmåga, där den personliga utvecklingen ska främjas. I Tanzania ligger 

ämneskunskapen mer i fokus men även den moraliska fostran. Istället för en individuell 

utveckling är eleverna mer underordnad kollektivet, enligt mallen för en tanzanisk 

medborgare. Lydnad, värdighet och respekt är ledord i den tanzaniska fostran. 

 

När det gäller idrottsundervisningen i Sverige är syftet gällande den sociala fostran ännu mer 

utkristalliserat. Framförallt lärarna beskriver idrottsämnet som en möjlighet för eleverna att 

lära sig hur man förhåller sig till regler och till andra människor. Även den motoriska 

utvecklingen är viktig. Kursplanen för Idrott och hälsa är bredare beskrivet och innefattar bl.a. 

kunskaper inom fysiologi, en hälsosam livsstil, kunskaper och upplevelser av dans och 

friluftsliv. Om man ser på hur lärarna från Tanzania ser på idrottsundervisningen följer den 

inte riktigt samma tanke och syfte med undervisningen i övrigt. Framförallt ser de den som 

rekreation och underhållning. De påpekar att fysisk aktivitet gör kroppen och tanken aktiv. 

Men idrottsundervisningen är även ett tillfälle då de talangfulla eleverna ska få möjlighet att 

utvecklas. Det är ett tillfälle då de bästa spelarna/deltagarna kan selekteras fram för att 

eventuellt få ställa upp i större idrottssammanhang utanför skolan. En slags elitism beskrivs i 

den tanzaniska kursplanen som är raka motsatsen till syftet med idrottsundervisningen som 

beskrivs i den svenska kursplanen. .Jag vill förklara detta tankesätt med att skollag och 

tävlingar inom skolan ges en mycket större betydelse i Tanzania än i Sverige. Klubbar och 

föreningar i landet är väldigt sällsynt. Men framförallt är framgång och prestationer viktigt för 

människorna i Tanzania. Det är på något sätt deras hopp för utveckling och erkännande. I 

sporten ser de en väg till att lyckas och att en dag få representera landet i ett stort mästerskap.  

 
Vad jag utifrån mina resultat fann väldigt intressant och som verkar vara ett ämne som ofta 

kommer upp till diskussion är föräldrarnas roll i elevernas skolgång. Föräldrarnas roll och 
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påverkan har enligt de intervjuade lärarna en enorm betydelse för skolundervisningen i både 

Sverige och Tanzania. Föräldrarna till eleverna utgör ett av de största problemen i skolan 

anser alla sex informanter, det handlar då främst om när de inte ser skolan som något viktigt 

eller då inte föräldrarna delar lärarens åsikt eller gränsdragning. I det svenska styrdokumentet 

finns det ett uttalat fostringsuppdrag som gäller för skolan. Det visar sig för lärare vara svårt 

att förhålla sig till och veta vad som avses med fostringsuppdraget. Lärarna från Sverige anser 

att det är föräldrarnas sak att uppfostra barnen, åtminstone den grundläggande uppfostran. I 

skolan ska eleverna fostras socialt. Men vad förväntas av eleven när den kommer till skolan? 

För att få en ökad förståelse för eleven krävs ett gott samarbete med hemmen. Hur barnen är 

fostrade hemifrån har en stor betydelse även för lärarna i Tanzania. Två av lärarna anser att 

det är lättare att ha och göra med en väluppfostrad elev än en ouppfostrad elev. Men det 

största problemet med elevernas föräldrar är då det inte inser värdet av att låta barnen få en 

utbildning. Their parents don´t know the importance of education, so some of them take the 

pupils, their children to keep the cows and goods, so instead of coming to school, they take 

them to keep the cows.88 

 

4.1 Den dolda läroplanen 
Sverige 

Det som finns formulerat i det skrivna styrdokumentet är inte det enda eleverna lär sig i 

klassrummet, utan valen av undervisningsutformningen är påverkat av många olika faktorer. 

Lpo 94 ger väldigt vida angivelser, där man som lärare själv får göra tolkningar av vad texten 

uppmanar till. Där blir utrymmet för den dolda läroplanen större. Andra påverkansfaktorer 

såsom rådande praxis, lokala traditioner och individuella tycken utgör därmed en större 

påverkan av undervisningsinnehållet i enlighet med Roger Fjellström forskning. Av mina 

resultat upplever jag inte att den undervisning som informanterna i Sverige bedriver motsäger 

de värderingar och ideal som finns i det formulerade styrdokumentet utan mer att de valt att 

lägga tyngdvikten vid valda delar. I det här fallet på den sociala utvecklingen hos eleverna 

och samspelet med andra människor. Varför lärarna just har valt att lägga vikt vid detta beror 

på att de anser att samhället och barnen kräver det.  

 

 

                                                 
88 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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Egentligen tycker jag att uppdraget är att jag ska arbeta 

med basämnen, matte, svenska och engelska mest, det är 

mitt huvuduppdrag, men det har förändrats. Mitt 

huvuduppdrag har blivit att först skapa lugna och trygga 

barn som trivs med varandra, som trivs i grupper89 

 

 Valet utgörs utifrån en rådande praxis. Kursplanen för Idrott och hälsa ger även den väldigt 

vida uppmaningar, där lärarna nästintill tvingas att avgränsa undervisningen. Liksom i de 

övriga ämnena läggs stor vikt vid den sociala utvecklingen bland eleverna. 

 

Tanzania 

Styrdokumentet i Tanzania är tvärtemot det svenska, konkret och tydligt skrivet. Enligt Roger 

Fjellström ger det alltså goda förutsättningar för en likvärdig undervisning och fostran av 

eleverna. I Education and training policy poängteras kunskaperna i teknik, datakunskap, 

matematik och språk, men om man ser till de faktiska förutsättningarna så har inte ens alla 

elever en penna, och långt ifrån tillgång till en dator. Doktorsavhandlingen ”The inclusive 

classroom in Tanzania – dream or reality?” utav Dinah Richard Mbanga undersöker 

förutsättningarna i skolan. Hon menar på att styrdokumenten är centralt utformade och väldigt 

dåligt anpassade till de lokala förutsättningarna, vilket överensstämmer med den här studien. I 

och med det uppstår även här ett stort utrymme för den dolda läroplanen. Lärarna själva 

beskriver undervisningssituationen otillfredsställande. […] it´s difficult for the teacher […] to 

have effective teaching if he or she don´t have enough of working tools [---] He or she teach 

them under standard.90  Med tanke på antalet elever i förhållande till lärarantalet, antalet 

klassrum och bristen på undervisningsmaterial så tvingas lärarna att ständigt göra det bästa av 

situationerna och så gott det går följa anvisningarna i styrdokumenten.  

 

Vad jag anser vara anmärkningsvärt är att det i Education and training policy står att 

diskriminering p.g.a. kön, hudfärg och bakgrund inte får förekomma i skolan. Trots det spelar 

flickorna netball och pojkarna fotboll under idrottsundervisningen.   

 

                                                 
89 Intervju 19/10 2006 med lärare Sv.– 1 
 
90 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 3 
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With netball first of all they use the hands. One needs not 

to be very strong but with the other game, football, need 

someone who´s muscular and energetic and to kick the 

ball, so girls seen not to be strong enough to kick the 

ball.91 

 

 Jag låter det vara osagt om det i Tanzania uppfattas som diskriminerande. I Sverige skulle det 

definitivt vara det. Med utgångspunkt från samma strof från Education and training policy 

anser jag att de tre informanternas åsikter gällande bybor kan förklaras av lokala traditioner 

eller individuella tyckanden, eftersom det också motsäger styrdokumentet. 

 

I undersökningen av Ingegerd Tallberg Broman, som presenteras under forskningsläget, visar 

resultaten på att gränsdragningen av vad som är föräldrarnas ansvar och vad som är lärarnas 

ansvar var svåravvägd. Det förklarar hon med att barnen har tagits ur familjens kontext och 

placerats in i en professionell institutionell kontext, vilket har skapat en distans till 

föräldrarna. I och med undersökningen gjord av Tallberg Broman och de resultat som 

framkommit av denna studie inser jag vikten av ett gott samarbete mellan skola och hem. Men 

jag skulle vilja påstå, åtminstone i Sverige, att man som lärare idag inte alls har samma 

auktoritet som förr, och att man därmed är mer beroende av föräldrarnas samtycke och ett 

tätare samarbete med hemmen. Om samarbetet inte fungerar blir man istället mer begränsad i 

arbetet. Därför delar jag inte helt Ingegerd Tallberg Bromans förklaring, åtminstone inte i alla 

avseenden. 

 

4.2  Den svenska och tanzaniska medborgaren 

 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att den svenska skolan har en prägel av den progessivistiska 

filosofiinriktningen enligt Tomas Englunds analyskarta, där skolan utgår ifrån den enskilda 

eleven. Skolan i Tanzania däremot lägger stor vikt vid ämneskunskapen och drar därför mer åt 

den essentialistiska filosofiinriktningen. Detta tar sig givetvis uttryck i själva undervisningen 

och vilka särdrag som lyfts upp. Utifrån textanalysen och informanternas svar beskrivs den 

svenska eleven som initiativrik och ansvartagande, den bildar sig en egen uppfattning och 

påverkar. Förväntningarna och kraven är många. Den tanzaniska eleven formas utifrån mina 

                                                 
91 Intervju 26 och 27/10 med lärare Tz. – 1 
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resultat till den kollektiva underordningen och till lydnad. Den undervisningen som eleverna 

får i skolan tas emot och memoreras. Vägarna till individuell framgång är få och smala. 

Undervisningen i Tanzania liknar den undervisning som fanns i Sverige för drygt 50 år sedan. 

Då man såg på kunskap som faktakunskap man kunde läsa sig till och där disciplin och 

ordning var högre prioriterat än vad det är i dagens skolor. Utifrån de svar som framkom ur 

intervjuerna så följer de inte till punkt och pricka de värderingar och ideal hos eleverna som 

lyfts fram i styrdokumenten, av olika anledningar. Det gäller för båda länderna.  

 

Nedan kommer de särdrag som jag anser vara de mest eftersträvansvärda i skolan i respektive 

land presenteras i en bild. De kvalitéer som beskriver den medborgaren som skolan vill 

producera ska inte ses som någon bestående verklighet, utan mer som en anvisning baserat på 

mina resultat om vilken samhällsmedborgare skolan i de båda länderna vill fostra till. I 

bilderna som följer presenteras först den idealmodell av elev/samhällsmedborgare som är 

beskriven i styrdokumenten, därefter den elev/samhällsmedborgare som skolan strävar efter 

att forma. Att generalisera denna bild vore felaktigt eftersom undersökningen enbart 

genomfördes på en skola i vardera land, utan den tydliggör istället resultaten utav denna 

studie. 
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Idealeleven som Lpo 94 beskriver: 

• Är självständig, aktivt deltagande, egentänkande och 

ansvarstagande.       
• Har en respekt för andra människor och känner en 

solidaritet med andra. 
• Utvecklas både socialt och på ett personligtplan, där både känslor, tanke och handling 

finns med. 
• Är en trygg och harmonisk individ. 
• Har förmåga att lösa problem, värdera, reflektera, kritiskt granska och vara flexibel. 

 

Idealeleven som den svenska skolan strävar efter att fostra: 

• Kan samarbeta, lyssna, diskutera och ta hänsyn till andra 
• Har en god relation till andra och kan lösa konflikter 
• Är positiv, entusiastisk och vill lära mer 

 
 

 

Idealeleven som Education and training policy beskriver:                                

• Uppskattar och respekterar nationens värderingar 

och känner en stolthet för landet och den 

kulturella bakgrunden. 

• Har en vilja att arbeta hårt och sätta landets 

utveckling först. 

• Har goda ämneskunskaper, framförallt i naturvetenskap, teknologi och språk. 

 

Idealeleven som den tanzaniska skolan strävar efter att fostra: 

• Kan läsa, skriva och räkna. Har kunskaper i jordbruk och hushållning. 

• Har en god moral, är lydig och engagerad samt känner och visar respekt 

• Är konkurrenskraftig  

• Har ett vänskapligt sinne 
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Fortsatt forskning 

Något som jag redan var inne på innan jag bestämde tillvägagångssätt var att göra en studie 

med liknande syfte och frågeställningar som denna men med fokus på eleverna. Det skulle 

vara jätte intressant att genom att använda sig av elevers ord och handling få en bild av hur de 

uppfattar sig själva och sin omgivning. Att sedan följa upp och göra samma undersökning fem 

år senare skulle ge en ännu klarare bild och större förståelse för de olika kulturerna och vad 

som ligger tillgrund av de ideal och värderingar som finns i skolan. Jag upplever även att 

denna studie går att fördjupa för att ge en mer genomgripande bild. Dessutom skulle det vara 

oerhört intressant om en annan person gjorde en studie med samma syfte och frågeställningar  

för att sedan  se om  resultaten överensstämmer, och för att se hur mycket de subjektiva 

upplevelserna spelar in. 
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 41



Mbanga, Dinah Richard, The inclusive classroom in Tanzania – Dream or reality? (diss. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 

Frågeställningar: Vilka värderingar och ideal lyfts fram i de båda ländernas 

styrdokument? Vad är lärares syn på skolans fostrande uppdrag i allmänhet? Vad ska 

eleverna fostras till i idrottsämnet? 

 

 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Fostra 
Groom 
Samhällsmedborgare 
Citizen 
Läroplan 
Curriculm 
Tanzania 

Uppfostra, medborgarfostra 
 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
 
De ovannämnda ämneorden var de mest centrala i undersökningen och därav orsaken till varför jag 
sökte just på dem. Ämnesorden har en bred innebörd och är flitigt använda, sökningsresultaten 
innehöll därför väldigt många träffar. Men jag förskte ur olika ingångar hitta forskning och 
bakgrundsinformation som var relevant för undersökningen. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

Google scholar 
 
 
 
 
Libris 

Fostra 
Medborgarfostran 
Social fostran 
”tanzania + citizen” 
"Education tanzania" 
Tanzania skola 
Tanzania school 
Medborgarfosta* 

1260 
120 
1820 
8 
420 
8 
115 
20 

2 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 

 
KOMMENTARER:  
 
Svårast var att hitta forskningar gjorda i och om den Tanzaniska skolundervisningen. Det krävdes 
alltså lite mer sökning att hitta relevant forskning inom det området. Jag använde mig inte av så 
många källor på Internet, utan sökte mer på biblioteken och använde mig av böcker och avhandlingar. 
 

  



Bilaga 2 
 
Intervjuunderlag - Svenska 
 
Begreppsdefinition av ”Överföra” – Förmedling av kunskap, ideal och värderingar 
 
 

Skolan i stort 
 

1. Vad anser du vara skolans huvuduppdrag? Varför?  
a. Är det något annat än kunskap i de olika ämnena man ska lära sig?  
b. Vilken betydelse har skolan för elevens fostran? 
 

 
2. Vilka grundläggande värderingar tycker du att undervisningen bygger på? 

Varifrån kommer de?  
a. Vad finns det för ideal och värderingar som anges i Lpo 94/Policy of 

education?  
b. Vad betyder styrdokumentet för dig som lärare? 
c.  

 
 

3. Vad är du som lärare extra angelägen om att förmedla och överföra till dina 
elever? Varför? 

 
 

4. Finns det några problem med skolans fostrande uppdrag? Generellt? För dig 
som lärare? 

 
 
 
 
 

Idrottsämnet 
 
 

5. Om du ser till idrottsämnet i skolan, vad är det för kvalitéer som eftersträvas hos 
eleverna?  

a. Positiva resp. negativa effekter av idrottsundervisningen? 
b. Vilka metoder använder man? 

 
 

6. Vad finns det för ideal och värderingar som anges i kursplanen för idrott? 
 
 
 

7. Anser du att det som överförs i idrottsämnet överrensstämmer med ideal och 
värderingar som finns i styrdokumenten? Hur? Varför inte? 

                  a.  Med den övriga undervisningen? Hur? Varför inte? 

  



      
Bilaga 3 
 
Intervjuunderlag - Engelska 

 
School in general 

 
1. What do you think are the school´s objectives/mission? 

- To the students? 
- To the society? 

 
2. Explain the importance of the school in grooming of the students? 
 
3. What is your mission, towards the students, as a teacher? 
 
4. What are the fundamental values that the education is based on? 

- What values are written in the curriculum? 
 

5. What are the problems you are facing of the grooming process in school? 
- Generally? 
- As a teacher? 

 
6. What does moral education means to you? 
 
 
 
Physical education 
 
7. What is the mission with P.E. lessons? 

- In school generally? 
- For you as a teacher? 

 
8. Except know how to play different games, what are the students supposed to learn in 
P.E.? 

- Are there any negative effects? 
- Are the education the same in different ages and sexes? 

 
9. What vules is written in the syllabus of P.E.? 
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