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Abstrakt 

Ur ett internationellt perspektiv finns det hälsoproblem som World health organization 

(n.d.a) menar kan förebyggas genom ett effektivt skolprogram och att unga människor i 

tidig ålder fostras genom sociala och politiska förhållande. Life education är nytt i 

forskningssammanhang och mer forskning kring fenomenet life education är relevant. 

Studien syftar till att utforska resonemangen bakom fenomenet life education i Uganda 

samt att undersöka pedagogernas uppfattningar om ett eventuellt införande av kursen 

som skolämne. Studien är en etnografisk undersökning och innehåller tre intervjuer, ett 

informellt samtal, två observationer, dokumentinsamlingar och undersökningen tolkades 

ur ett sociokulturellt perspektiv.  Resultatet visar att de bakomliggande orsakerna till att 

kursplanen har utvecklats är att kursplanen har varit för teoretisk och nu önskas en 

praktisk utbildningsform, stort antal elever som faller ur skolan, området hälsa är ett 

samhälleligt problem, träning är inget vanligt förekommande och Ugandier är svaga i 

kroppen. De hinder, hot och svårigheter visar resultatet är att berörda parter bör bli 

informerade, tidsramen för implementering, negativa attityder, finansiering och att det 

inte finns lärare. Möjligheterna för en eventuell implementering är att eleverna kan 

försörja sig själv, få möjlighet till hälsosam livsstil, fatta bra beslut, ökad känsla av 

meningsfullhet, upptäcka fler färdigheter och att kursplanen skulle utveckla samhället.   

 

Undersökningens slutsats är att kursplanen har arbetats fram på grund av olika 

anledningar men som kan härledas till de problem som skolan och det Ugandiska 

samhället idag har. De hinder och möjligheter som finns är i grunden kommunikation, 

finansiering och kulturella aspekter som kan förhindra en implementering men även öka 

välbefinnande om kursplanen får ett positivt mottagande. 

 

 

Nyckelord: Life education, Uganda, Etnografi, bakomliggande resonemang, 

sociokulturellt perspektiv 
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1.Inledning 

Denna uppsats handlar om life education som skolämne och just nu förs det ett 

resonemang kring life education i olika delar av världen bland annat i Sverige och Kina. 

Xiao (2012) menar att fenomenet life education är nytt i forskningssammanhang och 

tror att fenomenet kommer att vara en stor del av skolreformerna som sker under det 

21:a århundrandet. I Sverige har livskunskap under det senaste decenniet vuxit fram 

som ett skolämne däremot är ämnet inte obligatorisk (Löf, 2011). Vilket medför att det 

inte finns någon nationell kursplan utan det är upp till varje skola att utforma 

kursplanens innehåll (ibid.).  

 

Det är av intresse att undersöka bakomliggande resonemangen kring utvecklandet av 

den föreslagna kursplanen life education i Uganda. World health Organization (World 

health organiziation, [WHO] n.d.a) beskriver ett antal internationella hälsoproblem som 

kan med ett effektivt skolhälsoprogram minskas så studien är relevant ur ett 

internationellt och även ur ett svenskt samhälles perspektiv är. 

 

I Uganda har Ministry of education and sports (MoES) tagit att beslut om att göra en 

grundlig reform av den Ugandiska skolan på nivån som i Sverige kan jämföras med 

sista delen av grundskolan och i Uganda heter den nivån av utbildning lower secondary 

(O level) (National Curriculum Development Centre [NCDC], n.d.a). I reformen finns 

det en kursplan som heter life education som eventuellt kommer att införas som ett 

skolämne i lower secondary school. Obligatorisk skolgång i Uganda är sju år och kallas 

primary school. Efter dessa sju år påbörjas secondary school vilket består av fyra år i 

lower secondary och därefter två år i upper secondary (ibid.). Studien jag gjort är en 

etnografisk studie för att undersöka vilka bakomliggande resonemang som förts kring 

ett eventuellt införande av kursplanen i Uganda och vilka uppfattningar pedagoger har 

om ett eventuellt införande.  
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2. Problemformulering  

 
Vanliga hälsoproblem ur ett internationellt perspektiv är bland annat ett sexuellt 

beteende som orsakar oönskad graviditet, livsstil, användning av tobak, alkohol, 

depression, HIV, våld och kärlsjukdomar (WHO, n.d.b). Dessa hälsoproblem orsakar 

sjukdom, död och funktionshinder. Genom att förebygga beteenden som i unga år 

formas av de sociala och politiska förhållandena och dokument kan hälsoproblemen 

reduceras (ibid.). Många av de hälsoproblemen som finns kan förhindras och minskas 

genom ett effektivt skolhälsoprogram (statens offentliga utredningar [SOU], 2010:80). 

Skolan är en social mötesplats, miljön formar eleverna och har betydelse för ungdomars 

hälsa (ibid.).  

 

Ur ett internationellt perspektiv finns det hälsoproblem som berör fenomenet life 

education och skolan som en naturlig pedagogisk arena har möjlighet att fostra och 

forma elever. Eftersom Life education är nytt i forskningssammanhang finns det 

intresse för att få djupare förståelse för utvecklingen av fenomenet life education. Det är 

av intresse även för den svenska skolan att få djupare förståelse i fenomen som arbetar 

för att bidra till en ökad hälsa, då önskemål om utveckling av den svenska skolan finns. 

Jag hoppas att kunna bidra till den ökade förståelsen av fenomenet life education genom 

min uppsats. Ökat intresse för life education som skolämne, internationella 

hälsoproblem som går att förebygga och lite forskning om fenoment life education gör 

denna studie relevant. 

 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att utforska resonemangen bakom fenomenet life education i 

Uganda samt att undersöka pedagogernas uppfattningar om ett eventuellt införande av 

kursen som skolämne. 

2.1.2 Frågeställning 

Vilka orsaker finns det till att kursplanen life education har arbetats fram? 

Vilka hinder och möjligheter uppfattar lärarna finns för en eventuell implementering av 

kursen life education som skolämne? 
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2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete ifrån att undersöka kursplanens finansiering, detta 

på grund av att studien skulle bli för stor. Studien inkluderar inte en undersökning och 

jämförelse med nuvarande kursplaner i Uganda. Jag har även gjort en avgränsning 

genom att skolan i Sverige inte kommer att undersökas. Jag har inte valt att gå vidare att 

titta på hur de hinder som beskrivs bör hanteras utan endast identifiera dem. Jag har inte 

heller valt att se hur möjligheterna ska förvaltas utan även här endast identifiera dem. 

 

3. Bakgrund 

Nedan presenteras de insamlade dokumenten som berör skolan i Uganda, en 

sammanfattande beskrivning av den föreslagna kursplanen life education och tidigare 

forskning inom områden som relaterar till life education som skolämne. 

 

3.1 Uganda idag 

NCDC har gjort en analys av hur skolorna i Uganda ser ut idag och analysen är en del i 

den reform som planeras i Uganda (NCDC, n.d.). I dagsläget råder det en akut brist på 

läromedel i Uganda. Endast 25 % av de skolor som undersökts hade läroböcker i de 

ämnena som de erbjöd. I en nationell undersökning visade det sig att elever och lärare 

var bra på att svara på frågor som var faktabaserade men hade svårare med frågor som 

krävde kritiskt tänkande, problemlösningar och praktiska färdigheter (ibid.).  

 

Uganda har gjort stora framsteg i att nå de sju millenium development goals som önskas 

uppfyllas innan år 2015 (Ministry of, Finance, Planning and Economic devempment, 

2013). I rapporten presenteras några av de målen som har nåtts fram till år 2013, till ett 

exempel har antalet barn som lever i absolut fattigdom halverats från år 1995 (ibid.). 

Afrikaner har ett hjärta för kultur vilket ska finnas i åtanke när en intervention ska 

inträda menar Ejuu (2013) som även menar att alla förslagna interventioner bör avslås 

om inte kulturen tas i beaktning. 

 

Sexuella trakasserier är något som ignoreras i den Ugandiska skolan (Mirembe & 

Davies, 2010). Kvinnliga lärare utsatt för trakasserierna från eleverna, då från pojkarna 

men även från manliga lärare (ibid.). Mirembe och Davies (2010) beskriver att en pojke 

i skolan menar att en kvinna ska finnas till hands när han än behöver henne. År 2011 
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hade 38,8 % av personer mellan 15-24 år i Uganda kunskap om att använda kondom vid 

sexuellt umgänge och endast ha sexuellt umgänge med en person minskar risken för bli 

smittad av HIV/AIDS (Ministry of Finance, Planning and Economic development, 

2013). 

 

Statistik visar även att det är ett stort antal elever som hoppar av skolan efter nivå fyra i 

lower secondary (Ministry of education and sports [MoES], n.d.a). I nivå fyra som är 

sista året av lower secondary school är antalet inskrivningar 101,164 tjejer och i nivå 

fem vilket är första året av upper secondary är antalet inskrivningar 33.619 tjejer . Killar 

som skrivit in sig i nivå fyra är 121.062 personer och det är 50,417 personer som skrivit 

in sig i nivå fem (ibid.). Ett stort antal personer har inte möjlighet att studera de sista 

åren på secondary school (MoES, 2011). Enligt statistik som MoES presenterat så har 

antalet inskrivningar i secondary school ökat markant mellan år 2002 till år 2013 från 

655,951 personer till 1,362,739 personer (MoES, n.d.a). 

 

Läroplanen har inte förändrats mer än att något har lagts till på de senaste 30 åren och 

bland annat hälsoutbildning, demokratisk fostran och HIV/AIDS har inte haft en 

naturlig roll i läroplanen (MoES, 2011). En studie visar att undervisnings metoderna i 

Ugandiska skolor är i grunden teoretisk (MoES, n.d.a). Det på grund av bland annat 

tidsbrist, för stort ämnesinnehåll, till viss del lättja av lärare, brist på resurser för 

undervisningen och stort antal elever i klasserna. NCDC bör vägleda och orientera 

lärare i hur bedömningarna av elevernas prestationer för att de ska ge meningsfulla 

resultat. Antalet ämnen i skolan bör reduceras för att ge eleverna möjlighet och tid för 

att utveckla deras kompetens (ibid).  

 

3.2 NCDC & MoES 

Befogenheterna som MoES har är att ge utbildning av kvalitet och idrottstjänster i 

Uganda. Ministeriet består av 11 departement och leds av direktören, komissionärer och 

förvaltningschef (Ministry of education and sports, n.d.b.) NCDC har i uppgift att 

revidera kursplaner och undersöka behovet av skolreformer (National curriculum 

development center, n.d.b.). NCDC är ett självstyrande organ tillhörande MoES och har 

ansvar för bland annat utvecklingen av kursplaner och material på de olika nivåerna i 

utbildningen (pre-praimary, primary, secoundary, tertiary).  
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3.3 District educational office 

District educational Office (DEO) är länken mellan Ministry of education and sports 

och länken till local goverment (Anonym, personlig kommunikation, 20 oktober 2014). 

De Grauwe och Lugaz (2011) menar att DEO är länken mellan Ministry of education 

och skolorna. Den huvudsakliga uppgiften som de flesta DEO har är att övervaka 

kvalitén på skolorna. I Uganda har DEO en inspektör som gör kontrollerande besök på 

skolorna. Under besöken har inspektörerna riktlinjer/guide att följa under besöket då de 

kontrollerar bland annat faciliteter, möjlighet till rent dricksvatten, 

klassrumsundervisning, förberedelser för läxor, support och tillsyn av headteacher, 

undervisning och lärande miljön (ibid.).   

 

3.4 Kursplanen Life education 

I Uganda har en kursplan vid namn life education arbetats fram, planen är att kursen 

skall vara en av åtta kurser som den nya läroplanen önskas innehålla (NCDC, 2013a). 

Kursen kommer att vara schemalagd till tre perioder per vecka och lektionerna kommer 

att vara 40 minuter långa och utger 7,5 % av den totala undervisningstiden under en 

vecka. Alla lär områden kommer att knyta an till de allmänna färdigheter som den nya 

läroplanen vill uppnå (ibid.). 

 

Kursen syftar till att eleverna ska få kunskap, förståelse, goda attityder, färdigheter och 

värderingar för att eleverna ska ha den kunskap som de behöver för att kunna leva ett 

hälsosamt liv och delta i samhället (NCDC, 2013b). Kursen skall även hjälpa eleverna 

att bli mer aktiva i livet, förstå begreppet personlig utveckling, även få kunskap om 

sexuell hälsa och därmed kunna leva ett hälsosamt liv tillsammans med andra. Kursen 

syfte är även att ge eleverna viktiga färdigheter som är viktiga i det moderna samhället, 

dessa färdigheter är bland annat personliga färdigheter, sociala färdigheter och 

hälsokunskaper. Det övergripande målet med kursen life education är att utveckla hälsa 

och välbefinnande hos eleverna och samhället (ibid.). 

 

Genom kursen är målet att individen ska utvecklas, få ökad självkännedom, ökat 

självförtroende och detta ska göra att eleverna har en god grund för att kunna fatta 

ansvarsfulla beslut (NCDC, 2013b). Kursen ska ge möjlighet till eleverna att uppskatta 

deras styrkor. Färdigheter som eleverna önskas utveckla i kursen life education är 

förutsättningarna för en fysisk, mental, känslomässig och socialt välbefinnande. Detta 
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tros öka chansen att eleverna förstår vikten av att vara aktiv, äta bra mat och vila. 

Kursen skall bidra till samhället genom att en frisk, aktiv befolkning ökar 

produktiviteten och personlig tillfredsställelse minskar förekomsten av sjukdom. Bra 

fysisk kondition, sund kroppsvikt, psykiskt välbefinnande och kognitiva förmågor 

gynnar både individen och samhället. Kursen är uppdelad i tre olika huvudämnen, 

personlig hälsa, hälsosamt liv tillsammans med andra och hälsosamt levande i samhället 

(ibid.). 

 

Tabellen 1. Beskriver vad kursplanen life education är tänk att innehålla, översta bilden 

är kursplanen, life education, som innehåller tre huvudområden. Dessa tre 

huvudområden innehåller underrubriken som visar vad undervisningen skall beröra. 

 

3.4.1 Lärotillfällena  

Under lärotillfällena kan känsliga, moraliska och socialt utmanande frågor uppkomma 

och det är viktigt att eleverna kan känna att miljön är tillitsfull (NCDC, 2013b). Läraren 

har i uppgift att skapa en trygg miljö var eleverna kan dela med sig av känslor, utforska 

sina värderingar och attityder och uttrycka sina åsikter utan negativ respons. Genom 

detta ska självkänslan öka och uppmuntra eleverna till mer öppna diskussioner. För att 

Life Education

Personal health

My development

Responsible healthy 
practices

Personal abilities

My emotions

My career choices

Personal safety

Caring for self

My gender

My emotions

Healthy living with 
others

Acceptable behaviour

My relationships

Living responsibly

Healthy living in the 
community

Safety in my 
community

Influences in the 
community

Me &my community

Caring for my 
community members

Tabell 1 



 

 

7 

 

kunna uppnå denna miljö beskrivs det i kursplanen att lärarna bör använda olika 

undervisningsstrategier för att kunna möta alla eleverna behov. För att eleverna ska 

utveckla kritiskt tänkande, analytisk förmåga och kunna ifrågasätta ska 

undervisningsstrategier så som debatter, klassrums diskussioner, rollspel, teater och 

foton användas (ibid.).  

 

Kursplanen beskriver förslag på aktiviteter som läraren kan använda för att eleverna ska 

uppnå målen, dessa exempel är ingenting läraren behöver följa, utan kan använda sig av 

egna aktiviteter (NCDC, 2013b). De exempel som presenteras är bland annat att 

eleverna i par visar enkla passningstekniker i Netboll och fotboll och varför de 

teknikerna används. I grupp skriva och spela upp en sketch som beskriver personer som 

värderar sin kropp, de som inte värderar sin kropp och de som ger råd till tjejer och 

killar att respektera varandras sexuella gränser. Intervjua klasskamrater om varför tidiga 

sexuella debuter ökar i Uganda och rita upp ett livsträd var alla viktiga aktiviteter i 

skolan finns med. Eleverna ska få möjlighet att utveckla färdigheter inom utvalda 

sporter de får även lära sig första hjälpen för att kunna hantera kriser så som bränder och 

olyckor. Eleverna kan i grupp skriva affischer som uppmuntrar samhällets befolkning 

att behandla människor som lever med HIV/AIDS eller funktionshinder bra. De kan 

även leda en klass i aerobics samt att identifiera vilka människor som i elevernas 

samhälle är utsatt och fundera på hur de kan hjälpas. 

3.5 Tidigare forskning 

Som en bakomliggande orsak till att life education skulle vara behövlig i Kina menar 

Xiao (2008) att ungdomar har mer fysisk och psykologisk press på sig än de har haft 

tidigare. Life education är nytt inom forskningssammanhang och kommer att vara en 

grund för utbildning i reformer som kommer att ske under det 21:a århundradet (ibid.). 

 

I Skottland har en läroplan som heter curriculum for excellence arbetats fram och år 

2009 publicerades den föreslagna kursplanen och implementerades år 2010-2011 

(referens hemsida). Kursplanen curriculum for excellence har uppkommit för att öka 

nationens ekonomiska resultat, spegla den växande mångfalden, minska fattigdom och 

få en bättre hälsa (McEvilly, Verheul, Atencio & Jess, 2014). Syftet med läroplanen är 

att ge eleverna möjlighet att bli framgångsrika elever, självsäkra individer, ansvarsfulla 

individer och effektiv bidra till samhället och arbetslivet. I studien undersökte de ett av 
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de åtta ämnena ur curriculum for excellence, vilket var health and well-being och 

diskursen kring idrott som skolämne. De menar att förbereda barn för en hälsosam 

livsstil betyder att det finns en oro för barnens nuvarande fysiska hälsa (ibid.). McEvilly 

et al. (2014) utrycker även en oro för hur idrott och hälsa påverkar människorna, om de 

har möjlighet att göra hälsosamma val, då en del elever kanske tillhör en låg 

socioekonomisk grupp och de menar att det skulle kunna ha en negativ effekt på 

eleverna. Även Wright och Burrows (2004) uttrycker en oro över att utbildning inom 

idrott och hälsa som skolämne kan medför att både elever och vuxna klassificerar 

barnen utifrån deras kroppar, exempelvis som ”soffpotatisar”. De menar även att det 

skulle kunna leda till självövervakning av den egna kroppen i relation till mat och 

träning (ibid.).  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna uppsats kommer min teoretiska utgångspunkt vara det sociokulturella 

perspektivet och Roger Säljös utveckling av den.  

 

4.1 Sociokulturellt lärande 

Säljö (2010) menar att lärande kan ske både individuellt men även kollektivt genom 

föreningar, organisationer och även samhällen. Hur lärandet sker varierar genom olika 

tidsepoker och kulturella villkor. Den teknologiska och sociala utvecklingen i samhället 

bidrar till hur människor får ta del av information, kunskaper och färdigheter. 

Människan handlingar bestäms utifrån erfarenheter och kunskaper men även utifrån vad 

personen tror situationen förväntas och tillåter. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

naturligt att människor som befinner sig i olika kulturella situationer handlar och förstår 

omvärlden på olika sätt (ibid.). 

 

Säljö (2010) menar att när vi människor föreställer oss lärande ser vi det som en 

individuell process som endast sker privat. Denna historiskt dominanta bild av lärande 

är att avsändaren förmedlar kunskap till mottagaren som sedan ska lagra den 

informationen, denna information ska sedan kunna användas vid behov. Den synen på 

lärande menar Säljö snarare är skolans problem än lösning. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv utgår Säljö från att lärande sker i samspel mellan människor. Redskap eller 
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verktyg är vanliga begrepp i det sociokulturella perspektivet, det är de resurser som 

finns tillgängliga och som används för att agera och förstå omvärlden. Kulturella 

redskap är intellektuella och fysiska och Säljö förklarar att de redskapen går hand i hand 

och verkar inte var för sig (ibid.).  

 

”Genom att vi kan läsa, kan vi tillgodogöra oss instruktioner, följa med i vad som 

händer i världen och använda kartor” Säljö (2010., s 22) 

 

Enligt Säljö (2010) är biologiska processer viktiga i sig men han menar att all kunskap 

inte finns i hjärna utan att det krävs kommunikation för att förstå innebörd och mening. 

Skola och utbildning är menar han inte den enda platsen var lärande sker utan han 

menar att lärande sker i vardagliga samtal med vänner, i föreningar och andra 

situationer var syftet inte är kunskapsbildning. Kommunikation sker inte endast i samtal 

med andra människor (utom en person) utan det sker även inom en person, vilket är 

tänkandet. När individer deltar i kommunikationer ges de möjlighet att kunna tänka och 

resonera på nya sätt (ibid.). 

  

Språket ger möjlighet till kommunikation av abstrakta företeelser och ses som en 

mycket viktigt redskap för mänskligt lärande (Säljö, 2010). Språket som redskap ges 

människor möjlighet att prata och referera till bland annat känslor, rättvisa, smärta och 

är ett av de viktigaste redskapen ur ett sociokulturellt perspektiv. I språket som 

medierande redskap finns värderingar, antaganden och attityder och är en viktig arena 

för sociala handlingar. De intellektuella och fysiska redskapen bestäms av kulturen, 

redskapen hjälper människor att bearbeta omvärlden och är i naturen inte givna. 

Kulturen har skapts av människor och den finns mellan människor och omvärlden 

(ibid.). 

  

5. Metod 

Under detta kapitel kommer, urval, tillvägagångssätt, forskningsetiska aspekter, 

studiens tillförlitlighet och datainsamlingsmetoder att presenteras. 

Jag kommer presentera mitt tillvägagångssätt i detalj vilket Backman (2008) menar att 

metodkapitlet har i syfte att göra. Författaren skriver även att metoden ska vara så 

utförligt beskriven att någon skall kunna göra om samma studie under identiska 
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förhållanden. Synpunkter på val av metod ska kunna göras och även bedömning av 

uppsatsens bärkraft i förhållande till de tolkningar och slutsatser som görs (ibid.). 

 

5.1 Ansats 

Under detta kapitel kommer jag att beskriva den metodologiska ansatsen som min 

studie utgår från. 

5.1.1 Etnografi 

Jag har gjort en etnografisk studie som syftar till att undersöka den reform som ska ske 

på nationellt plan i den ugandiska skolan. Berglund (1985) menar att en etnografisk 

undersökning syftar till att undersöka vad som pågår i en viss situation. Som etnografisk 

forskare är det viktigt att kunna sortera bort egna tankar, värderingar och fundera på 

vilken innebörd situationen har i dess kontext och orsaken till det som sker (ibid.). I min 

studie är det viktigt att jag placerar syftet med studien till dess kontext, vilket även 

Berglund (1985) menar genom att han förklarar att placera händelser i dess kontext ger 

förståelse för varför händelsen sker. När en etnografisk studie genomförs är forskaren 

inte bunden till en viss datainsamlingsmetod utan kan använda fler metoder för att 

samla in data (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Vanliga metoder för insamling av 

data är, dagbok, informella samtal, intervjuer, observationer och fokusgrupps samtal 

(ibid.). 

 

Etnografi beskriver Alvehus (2013) är ett sätt att närma sig sociala och kulturella 

grupper och skapa en förståelse över kulturen eller gruppens världsbild.   

 

5.2 Tillvägagångssätt 

I min studie gjordes sammanlagt tre intervjuer, två intervjuer med pedagoger och en 

intervju med en informant från DEO. Ett informella samtal var relevant för att ännu 

bättre kunna placera kursplanen life education i dess kontext. De pedagoger som 

medverkade i studien var verksamma lärare i lower secondary school.  

 

När jag kom till byn i Uganda undersöktes potentiella skolor var undersökningarna 

skulle kunna ske med hjälp av en kontaktperson. Jag hade två kontaktpersoner, en 

person på skolan och en person som hjälpte mig komma i kontakt med skolan. Personen 

som hjälpte mig komma i kontakt med skolan gav mig ett val på några olika skolor som 
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var möjliga att göra undersökningen på. Jag valde att ta kontakt med en skola som är 

privat (i samarbete med regeringen) men som ändå följer de nationella läroplanerna och 

kursplanerna.  

 

Väl där mötte jag upp min kontaktperson från skolan som skulle vara förmedlare mellan 

mig och pedagogerna men även mellan mig och personen som var headteacher. Min 

kontaktperson följde mig till headteacher och som godkände att jag fick göra 

undersökningen på skolan. När jag fick klartecken bestämde vi att jag kommer att 

besöka skolan veckan därpå, då jag lämnade över missivet till den kontaktpersonen jag 

hade på skolan. 

 

Jag kontaktade DEO för att undersöka bakomliggande resonemang kring kursplanen life 

education. Jag besökte kontoret, presenterade mig, min studie och sen fick informanten 

läsa igenom missivet för att sedan ta ställning till medverkan. På grund av bristen på 

faciliteter så hade jag inte missivet utskriver när jag besökte skolan eller DEO men 

informanten på DEO fick möjlighet att läsa igenom den vid första träffen och sedan vid 

intervjutillfället skrev informanten under missivet. Pedagogerna fick endast läsa igenom 

missivet när jag skulle göra mina intervjuer med dem, inte på grund av att jag inte gett 

dem möjlighet utan på grund av att min kontaktperson på skolan tappat bort missivet. 

De var väldigt positiv till deltagande och jag intervjuade två pedagoger som arbetade i 

lower secoundary. 

 

Jag gjorde intervjun under min andra vecka i den ugandiska byn för att jag skulle ha 

hunnit acklimatisera mig, lära mig förstå den dialekt av det engelska språket och ha 

möjlighet att ta kontakt med informanterna under min tid på plats. (Kvale & Birkman, 

2014; Fetterman, 2010.) menar att intervjuaren behöver tid på plats när studier görs i 

främmande kulturer. Detta för att lära känna kulturen och förstå verbala och icke-

verbala faktorer som kan påverka relationen mellan intervjuaren och den intervjuade.    

När intervjuerna var genomförda transkiberades den inspelade datan för att sedan 

analyseras. Intervjuerna med pedagogerna tog cirka 30 minuter och intervjun men 

informaten från DEO tog cirka 60 minuter. 

 

Jag har även pratat med personer i närområdet till byn för att få så stor inblick som 

möjligt i den Ugandiska kulturen vilket ledde till ett informella samtal. Ostrukturerade 
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observationer gjordes, kontinuerligt under min vistelse i den Ugandiska byn, vilket 

medförde att jag fick vara uppmärksam på min omgivning. 

5.3 Urval  

I studien medverkade 5 informanter, intervjuer gjordes med tre informanter och med ett 

informanter skedde informella samtal. Den sjätte informanten var en informant som 

tillkallades under ett av intervjutillfällena för att närmare förklara bakgrunden till att 

många elever hoppar av skolan.  

 

Den föreslagna kursplanen life education är framtagen för lower secondary, vilket har 

styrt mitt urval. För att pedagogerna skulle kunna medverka i studien fanns det två krav, 

dels att de var verksamma lärare i lower secoundary och att skolan följde samma 

kursplaner som de statligt ägda skolorna. Min undersökning kan liknas vid ett 

tillfällighetsurval då jag hade begränsade resurser och även till viss mån gjorde mitt 

urval av bekvämlighets skäl. Tillfällighetsurval utgår ifrån att forskaren väljer 

informanter som är närmast tillhands (Denscombe, 2000). Jag är medveten om att 

bekvämlighet inte är en faktor som forskaren ska använda som utgångspunkt då det kan 

ses som en dålig inställning till forskningen (Denscombe, 2000). Bekvämlighetsfaktorn 

i min studie är grundad på att jag befann mig på en plats var jag var tvungen att 

acklimatisera mig, lära mig språket och förstå kulturen för att undersökningen skulle 

resultera i det bästa möjliga resultat.  

 

Jag fick med hjälp av en person möjlighet att komma i kontakt med ett antal olika 

skolor. Jag valde skolan jag ansåg var mest fördelaktig med tanke på den snäva 

tidsramen men även på grund av bekvämlighet, dock försäkrade jag mig om att skolan 

uppföljde de krav studien krävde.  

 

Intervjuer gjordes med två pedagoger på en och samma skola, detta val gjorde jag med 

tanke på den snäva tidsramen. Beslutet togs på plats i byn var undersökningen skulle 

ske eftersom jag insåg att intervjuerna skulle kunna bli uppskjutna. Dock inte på grund 

av ointresse utan för att det är en del av den Ugandiska möteskulturen. Detta urval kan 

liknas vid ett flerstegsurval då forskaren efter första urvalet gör ett nytt urval 

(Denscombe, 2000). Det nya urvalet skedde när jag förstod att möteskulturen kräver att 

jag som forskare anstränger mig och ”ligger på” informanterna för att intervjun ska bli 

av. Av den anledningen fokuserade jag min energi och tid på att försäkra mig om att de 
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två planerade intervjuer skulle genomföras. Jag besökte sammanlagt skolan fyra gånger 

innan intervjuerna genomfördes. 

 

För att få reda på bakomliggande resonemangen till kursplanen life education gjorde jag 

ett subjektivt urval. När ett subjektivt urval tillämpas väljer forskaren ut informanter 

som har särskilda egenskaper och relevans för undersökningens syfte (Denscombe, 

2000). Efter misslyckade försök att komma i kontakt med NCDC undersöktes 

andra möjliga urval. DEO som har det övergripande ansvaret över utbildning i 

distriktet kontaktades eftersom informanten på DEO var den mest relevanta personen 

jag kunde komma i kontakt med på den plats jag befann mig på. Tidsbegränsningen 

ledde till att jag ville vara säker på att hinna göra intervjuer med en relevant informant 

och valde därför att inte fortsätta försöka komma i kontakt med NCDC.  

 

5.4  Datainsamlingsmetoder 

De metoder jag har använt mig utav är några av de metoder som Cohen, Manion och 

Morrison (2007) beskriver är vanliga datainsamlingsmetoder för en etnografisk 

undersökning. Författarna skriver att de vanliga datainsamlingsmetoderna är 

observation, dokumentinsamling, dagböcker, intervjuer, samtal, gruppintervjuer vilket 

även Alvehus (2013) styrker och menar att allt material som skapar en större förståelse 

för gruppen eller kulturen som forskaren valt bör samlas in. 

5.4.1 Intervjuer 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer som metod för att få en större förståelse för 

fenomenet life education, i enlighet med vad Svensson & Starrin (1996) anser var en 

anledning till att göra kvalitativa intervjuer. Jag gjorde en ostrukturerad intervju vilken 

betyder enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är att föredra vid etnografiska 

studier, för att författaren ska bli en del i sammanhanget och att samtalet ska på ett 

naturligt sätt flyta på. Jag utformade några huvudfrågor som jag såg skulle svara på den 

frågeställning studien har söker att besvara, för att låta följdfrågorna komma naturligt 

var efter intervjun fortskrider.  

 

Jag har gjort intervjuer med pedagoger för att få en förståelse för pedagogernas 

uppfattningar kring kursplanens eventuella implementering. För att kunna undersöka de 

bakomliggande resonemangen kring fenomenet Life education intervjuades en 
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informant på DEO för att kunna placera det i dess kontext. Intervjuerna spelades in för 

att öka min studies reliabilitet då språket kan ses som ett problem i min studie. Det finns 

fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer (Alvehus, 2013) vilket jag har 

övervägt, jag valde att spela in intervjuerna på grund av att varken jag eller 

respondenterna troligen har engelska som modersmål. Att ha intervjuerna inspelade har 

underlättat för mig eftersom jag har kunnat transkribera intervjuerna ordagrant och 

lyssnat igen. Även Kvale (2014) menar att en av fördelarna med inspelning av intervjuer 

är att forskaren kan lyssna på intervjun flera gånger. Risken att inte spela in intervjuerna 

är att det som respondenter berättar förändras i karaktär eftersom det som skrivs ner är 

det intervjuaren hör menar Alvehus (2013), i mitt fall upplevde jag att det fanns stor risk 

för att det ovan nämnda skulle kunna inträffa. Jag utformade en intervjuguide som 

passade till mitt syfte och förberedde mig inför intervjun vilket Trost (2010)  anser vara 

viktigt. Intervjuguiden innehöll öppna frågor med syfte att informanten skulle ge 

utförliga/Öppna svar (Svensson & Starrin, 1996) däremot var följdfrågorna ibland 

bekräftande frågor för att säkerställa att jag uppfattat svaret korrekt. Jag utformade 

intervjufrågorna utifrån mitt vardagsspråk vilket Kvale (2014) menar är lämpligt. 

 

Jag upplever att jag under alla intervjutillfällen kunde bibehålla ett öppet klimat, genom 

att jag kände mig avslappnad och att informanterna skrattade, ett öppet klimat är enligt 

Svensson och Starrin (1996) viktigt för att informanten ska känna trygghet. För att 

stärka informanternas känsla av trygghet valde jag att göra intervjuerna på 

informanternas arbetsplats eftersom det är viktigt att de intervjuade även känner 

trygghet till miljön (Trost, 2010). 

 

För att uppmuntra den intervjuades villighet att dela med sig av erfarenheter och 

upplevelse kan intervjuaren dela med sig av erfarenheter om det är passande (Trost, 

2010) vilket jag vid ett tillfälle gjorde under en intervju. 

 

5.4.2 Informella samtal och observationer 

 

Under fältstudierna samtalade jag med lokalbefolkningen men även turister, jag försökte 

medvetet förstå den rådande kulturen. Jag skrev regelbundet ner fältanteckningar, både 

saker jag observerat och andra intryck som inkluderar informella samtal. Jag valde att 

under de flesta tillfällen avvika från fältet för att kunna reflektera, detta menar Aspers 
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(2011) är till fördel för studiens kvalitet. Under den första delen av fältstudierna var mitt 

fokus att få förståelse för helheten för att sedan kunna sortera ut enskilda händelser som 

tillför förståelse för läsaren av min uppsats. Aspers (2011) menar genom att forskaren 

ställer frågor och observerar ökar förståelsen för de processer som sker, de informella 

samtalen och observationerna utfyller i min uppsats just den funktionen, öka förståelse 

för kulturen och innebörden av de informanterna beskrivit. Genom att söka förståelse 

för fältet kan mina två första veckor på fältet ses som förstudier menar Aspers (2011). 

 

 I Studien ingår ett informella samtal och observationstillfällen som hjälper att placera 

syftet med studien i dess kontext och skapa större förståelse för det undersökta 

fenomenet, det i enlighet med vad etnografiska undersökningar önskar (Cohen et al., 

2007). Nyfikenheten kring den rådande kulturen var en av anledningarna till att de 

informella samtalen och observationerna ägt rum. I en etnografisk undersökning ska all 

information som bidrar till större förståelse för ett fenomen ska samlas in (Alvehus, 

2013).  

 

5.4.2 Dokumentinsamling 

Innan jag påbörjade mina fältstudier i Uganda upplevde jag att det var önskvärt att jag 

hade förståelse för den rådande kulturen på de fält jag skulle studera, detta är även en 

förstudie (Aspers, 2011) och dokumentinsamlingen presenteras i bakgrunden. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet förklaras genom att studien faktiskt mäter det den 

syftar till att mäta och studiens tillförlitlighet och pålitlighet (Merriam, 2009). Den inre 

validiteten har jag tagit i beaktningen genom hela studien, funderat på att det 

presenterade resultatet stämmer överens med verkligheten i enlighet med vad Merriam 

(2009) menar forskaren bör göra. Hon menar även att verkligheten ska ses ur en 

holistisk synvinkel. Därför har jag fört dagbok varje dag för att kunna få förståelse för 

kulturen ur ett multidimensionellt perspektiv genom att kunna granska och läsa mina 

anteckningar flertalet gånger. Intervjuerna med lärarna skedde under liknande 

förutsättningar, samma rum och under så lugna förhållanden som möjligt. Reliabilitet 

innebär bland annat att en annan forskare ska kunna genomföra samma studie med 

samma resultat (Merriam, 2009). Att någon annan ska kunna utföra min studie och 

uppnå samma resultat finner jag inte troligt men jag menar att min studie fortfarande är 
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trovärdig och har hög reliabilitet. Detta grundar jag på vad Merriam (2009) menar att 

människans beteende inte är statisk. Hon menar att frågan om det presenterade resultatet 

stämmer överens med den insamlade datan är viktigare (ibid.). Som jag tidigare nämnt 

spelades intervjuerna in, kombinerade observationer med informella samtal för att till 

möjligaste mån inte göra en felaktig tolkning av kulturen och därmed resultatet.     

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

I min studie har jag tagit hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. I missivet som informanterna delgavs 

beskrevs studiens syfte och att deltagandet är frivilligt och att informanterna när som 

helst kan avbryta medverkan i studien, detta i enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, n.d.). I missivet förklarades även att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt, att ingen obehörig skall ha tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, n.d.). 

Vetenskapsrådet (n.d.) beskriver att nyttjandekravet är att forskaren endast kommer att 

använda materialet i forskningens ändamål, jag kommer att behandla materialet endast i 

forskninges ändamål. Jag har skriftligen berättat att intervjuerna kommer att spelas in, 

kodas och att uppsatsen kommer att publiceras, detta för att informanterna ska ha 

kännedom om hur materialet kommer att hanteras. Genom underskrift medgav 

informanterna sitt samtycke för att delta i studien. 

 

Jag har även utfört en informell intervju där informanten inte hade vetskap om att det 

som sagts skulle medverka i min studie som empiriskt material. För att hantera detta har 

jag varit noga med att inga namn nämnts i uppsatsen, inte var i Uganda undersökningen 

ägt rum och personliga uppgifter nämns inte i uppsatsen. Detta som ett steg i att 

förebygga skada för deltagaren i undersökningen, som genomgående har genomsyrat 

min undersökning vilket Cohen et al. menar är en vikt åtgärd i etnografisk forskning. 

Denna försiktighetsåtgärd medför att en av informanterna kan ses som anonym, Cohen 

et al. (2007) beskriver att informanter kan ses som anonyma om varken forskaren eller 

någon annan kan identifiera personen av den informationen som är angivet. Det 

informella samtalet skedde spontant och jag som undersökare kan inte identifiera 

personen och inga personuppgifter lämnades. Observationerna jag gjort är endast till för 

att få större förståelse för kulturen, ingen enskild individ eller konversation ägd rum, 

ingen ort, namn eller någon annan information som kan identifiera individer. Detta kan 

enligt Cohen et al. (2007) betrakta individen som anonym.  
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5.7 Analysmetod 

Jag har valt att kategorisera resultatet i teman vilket Schwartzman (1993, refererad i 

Nylén, 2005) förespråkar vid resultatredovisning. Merriam (2009) gör skillnad på två 

analysbegrepp inom den etnografiska forskningen, emic som hon beskriver är termer 

från deltagarna i studien medan hon menar att epic är termer som intervjuaren bär med 

sig. Jag kommer att till huvudsak analysera materialet utifrån hur Merriam (2009) 

beskriver analysbegreppet emic, de vill säga jag har försökt analysera materialet utifrån 

hur informanterna förklarar, förstår och beskriver mina forskningsfrågor.  

 

6. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultat och analysera emperin som 

fältstudierna renderat. Lärarna och Informanten från DEO kallas vid namn men dessa 

namn är fiktiva, informant ett från DEO kallas Simon, informant två kallas David och 

informant tre kallas Sara och de är verksamma lärare. Informanter från informella 

samtal kommer endast att kallas ”informanten”. Analysen och den insamlade empirin 

kommer redovisas genom kategorisering men jag är medveten om att kategoriseringen 

är förenklad. Resultatredovisningen och analysen kommer att vara av en beskrivande 

karaktär men även citat kommer att presenteras och analyseras. Redovisningen av 

resultatet är relaterat till studiens forskningsfrågor. 

 

Praktisk utbildning 

 

En av de stora anledningarna att kursplanen Life education har arbetats fram menar 

Simon är att skolan är för teoretisk. Från början, före europeiska människor kom till 

Uganda så var utbildningen i hemmet och praktisk menar Simon. Han menar att det 

europeiska skolsystemet har orsakat att eleverna i Uganda har lärt sig mer om själva 

kunskapen och utelämnat elevernas färdigheter. 

 

”The blame you would put on the european system of education that was introduced in 

africa is that it maid our people learn more about the knowledge and left the skills 

offside, and if one went for the technical skills then that one was a failure in life. So 

education became pure bookisch” 
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Detta tolkar jag som att Simon menar att eleverna endast har mottagit information och 

detta menar Säljö (2010) att den historiskt dominanta synen på lärande är, att eleven 

lagrar fakta. Om en elev lär sig mer om kunskapen ser jag det som att meningen och 

innebörden av kunskapen inte kan nås, eftersom det sker via kommunikation i enlighet 

med Säljös (2010) beskrivning av lärande. Simon menar att regeringen nu vill ta tillbaka 

den praktiska formen av lärande som tidigare funnits i Uganda. 

 

 ” That we in the past has concentrated  much on theoretical knowledge. You can’t 

enquire skills through teory. You enquire skill by participating in the development of the 

skill” 

 

Säljö (2000) menar att genom att delta i kommunikation så erhåller vi människor nya 

sätt att tänka och resonera. Jag ser citatet ovan som att Simon tycker att deltagandet 

numera är en viktig del i utvecklingen av en färdighet och att färdigheterna utvecklas i 

just deltagandet. Detta kan ses som att i Ugandas nuvarande skolsystemet har samspelet 

av de intellektuella och fysiska redskapen som Säljö (2000) menar går hand i hand inte 

tagits i beaktning.   

 

Hälsoaspekt 

Kursplanen har tre huvudrubriker vilka är, Personlig hälsa, hälsosamt levande med 

andra och hälsosamt levande i samhället. Simon menar att dessa områden täcker en del 

av vad regeringen tror är problem i samhället. Hälsoaspekten av kursplanen tror Simon 

beror på att om människor använder kroppen blir vi hälsosamma, används kroppen blir 

vi användbara för samhället och kan leva tillsammans med andra och influera den 

livsstilen till andra.  

 

” The health aspect means that: YES! You are going to use the body, if you use the body 

you will become healthy and if you use your body then you will be very helpfull to the 

community and you will be able to live with others and influence that lifestyle. So 

actually this education is for the individual and community because if the individual 

improves, then he can influence the improvement to the community”  
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Simon menar även att regeringen tycker att hälsoaspekten är ett problem i Uganda och 

att de tre huvudområderna i kursen life education kan bidra till en förändring. Säljö 

(2000) beskriver att lärande förändras över tid och att människan genom talet för 

kunskap vidare vid interaktioner mellan människor. Jag ser citatet ovan som att 

regeringen vill genom den sociala miljön kunna öka elevernas förståelse och kunskap. 

Förändras elevernas kunskap och förståelse kommer de kunna påverka och föra vidare 

kunskap genom kommunikation i den sociala miljön utanför skolan och därmed vara 

gynnsam för samhället.  

 

” In your country 60 years is still a very strong person and that person of 60 is still able 

to run on the road. You move out here, you asked this old people you see they are about 

60. Because they have never used their bodies, their bodies are very week. 

 

Detta visar på det jag under mina fem veckor i Uganda observerade, vilket var att det 

inte låg i kulturen att utöva idrott eller motion men däremot är fotboll ett intresse för 

många. Den enda formen av idrott jag sett någon utföra var fotboll. Ett annat 

observationstillfälle var under mina regelbundna löpturer då jag fick rungade applåder 

samtidigt som de bröt ut i ett hjärtligt skratt och både barn och vuxna ville följa med på 

löpturen. Om detta berodde på deras intresse för träning eller om det berodde på att det 

var något ovanligt de skådande vet jag inte med säkerhet men min uppfattning var att 

det var något ovanligt. Det informella samtalet skedde på en löptur och på min fråga om 

informanten tränade något så svarade han ”NO, I have grown up” Det informella 

samtalet förstärker det jag själv observerat och det Simon berättat. Säljö (2000) 

beskriver att människor handlar efter erfarenheter och kunskaper. Detta kan tolkas som 

att människor troligen inte vuxit upp i en miljö var träning och motion är en naturlig del 

och därmed inte haft den erfarenheten att ta lärdom av, detta i enlighet med vad Säljö 

(2000) menar påverkar människors handlingar.  

 

Simon berättar att Uganda i dagsläget endast har fokuserat på att utveckla hjärnan, inte 

emotionella eller den fysiska aspekten vilket har lett till att personer inte ser det 

mänskliga värdet och därför är det en anledning till att det sker mycket dödande (mord).  

Simon förklarar vidare att den enda utbildning som tar fram en komplett person är den 

holistiska utbildningen. Detta kan ses som att lärandet inte har inkluderat språkets 

tillgångar genom att använda sig av hypotetiska abstrakta företeelser, vilket är att vi kan 
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till exempel förmedla känslor, smärta, diskutera olika scenarion och rättvisa. Dessa 

abstrakta företeelser som Säljö (2000) beskriver ger möjlighet till nya insikter och 

problemlösningar. 

 

Skolavbrott 

Antalet barn i skolorna kan liknas som en pyramid i nivån Primary 1 är antalet inskrivna 

elever som högst för att sedan stadigt minska i antal och väldigt få personer når 

universitetsnivå. En av orsakerna till det är att många inte klarar nationella proven som 

sker i Primary 7 och senior 2, klarar inte eleverna nationella proven så får de inte kliva 

upp till nästa nivå i utbildningen. Simon menar att kursplanen life education vill ta itu 

med en del av de problemen som orsakar att eleverna faller ur skolsystemet bland annat 

att eleverna tidigare får möjlighet att upptäcka sina talanger genom en mer praktisk 

utbildningsform. Han menar även att det inte är den enda anledningen till att elever inte 

kan fullfölja skolgången.  

 

Simon berättar att en anledning till att många elever faller ur skolsystemet är på grund 

av den rådande utbildningen, fattigdom, sjukdomar och ignorans. Han menar även att 

vissa människor inte värderar utbildning och att den kulturella aspekten har en påverkan 

på antalet personer som inte fullföljer skolgången. Den andra informanten tillkallades 

för att förklara på vilket sätt kulturen påverkar antalet personer som hoppar av skolan.  

 

” So and the other one was culture. I was talking of culture. There are some culture are 

also the problem and wanted you to help her know how culture can be a problem cause 

drop outs. Because you understand better as a person of this (…)” 

 

Citatet ovan visar att en anledning till antalet elever som faller ur skolan även är 

kulturen. Den andra informanten förklarar att många tjejer blir gravida redan innan de 

har nått nivån P7 i det ugandiska skolsystemet, detta hör samman med att en del pojkar 

väljer att hoppa av skolan efter att de blivit omskurna då det anser att de är en man. 

Pojkarna anser att de efter omskärelsen är en man och en stor person, därmed är det inte 

lika viktigt att gå tillbaka till skolan. Både Simon och den tillkallade informanten 

beskriver att de under omskärelsen dansar, äter kött och efter dansen blir många tjejer 

gravida. Det är oturligt för de som föds som tjej i landet, för tjejer gör mycket och de är 
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många utmaningar längs vägen. Säljö (2010) beskriver kulturen som något som 

människor skapat och att kulturen finns mellan människan och omvärlden. 

Människor bearbetar omvärlden genom att använda de intellektuella och fysiska 

redskapen som inte är givna av naturen utan dessa redskap är bundna till kulturen 

(Säljö, 2010). Jag ser detta som att de unga killarna använt de kulturella redskapen, både 

de intellektuella och fysiska redskapen för att förstå dess omvärld och handlat efter vad 

de tror är rätt utifrån vad samhället förväntar och tillåter. De har lärt sig omedvetet eller 

medvetet vad som är acceptabelt beteende i deras samhälle. Säljö menar att vi 

människor inte kan undgå lärande och att vara tjej i Uganda enligt Simon är en 

utmaning. Jag tolkar det som att befolkningen skapat en kultur i samhället som medför 

att tjejer och pojkar agerar efter vad som förväntas och tillåts. Tjejerna förväntas göra 

många av sysslorna i hemmet och pojkarna tror sig vara en stor man vid unga år och den 

kulturen har skapats av befolkningen. 

 

Hinder 

Vid intervjun med David och Sara förklarade de vilka svårigheter, hinder och hot som 

de såg inför en eventuell implementering. David menade att en implementering inte är 

något som kan göras på kort sikt, det är ett långt projekt.”It’s not something that can 

implement with in one year so time can also be a challenge” David menar även att en 

annan utmaning är att människor bör bli informerad, både lärare, elever och andra 

berörda personer bör bli medveten om kursplanens fördelar. Blir alla parter informerad 

kommer eleverna lättare att anta kursplanen som han annars uppfattar som ett hot. 

 

”I Think some challenges becoming, like the groundpeople be not all that, be willing to 

adopt it. Therefore a lot of ground work should be done to make them adopt the 

syllabus” 

 

Även Sara anser att kursplanen kan mötas av negativa attityder av samma anledning 

som David menar är en utmaning för implementering, det är att de berörda människorna 

bör bli medvetna om idéer som ska införas och att implementeringen får finansiellt stöd. 

Andra svårigheter vid en implementering är att det inte finns lärare som kan undervisa 

inom ämnet. 
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” we don´t have teachers who teach about this. Also specialized doing this, teaching 

this. There is also an other obsticle the persons is motivated towards this. People may 

have negative attitudes”  

 

Jag tolkar de ovan nämnda svårigheter, hinder och hot som Sara och David nämner 

hänger ihop med varandra. De hinder som både Sara och David uppfattar ser jag i 

grunden är kommunikationen, att de behöver bli informerade för att få förståelse för 

varför kursplanen kommer att införas, vilket enligt Säljö (2010) skapar innebörd och 

mening. De uttrycker oro över att de personer som är berörda av ett införande av life 

education som skolämne inte kommer att anta kursplanen, ha negativa attityder och det 

grundar sig i att de bör bli informerade, förstå kursplanens fördelar vilket i sin tur kan ta 

tid.  

 

Möjligheter 

De möjligheter som David ser är att människor kan försörja sig själv genom kursen Life 

education och den mer praktiskt lagda kursplanen.”I can see self employment. When you 

enquire skills you can employe your self” Detta kan delvis förstås genom det 

sociokulturella perspektivet och Säljös syn på lärande (se Säljö, 2010). De använder de 

intellektuella redskapet för att få kunskap, förståelse för att sedan har möjlighet att 

omsätta det i praktik, därmed är redskapen integrerade med varandra. Den förändringen 

regeringen vill genomföra i skolan med hjälp av kursplanen life education, kan bidra till 

att elever utvecklar mer kunskap och färdigheter genom en mer dynamisk 

lärandesituation och inte bara bli mottagare av fakta.  

 

En hälsosam livsstil är möjlig och med hjälp av kursplanen, life education, kan eleverna 

bättre kontrollera sig och fatta beslut som de tror är goda förklarar David i 

intervjusamtalet. Kursplanen menar han hjälper eleverna att leva ett meningsfullt 

liv.”Since you have some life skills, you can control yourself, you can do what you think 

is okey” Jag tolkar det ovan nämnda som att de färdigheter som kursen life education är 

tänkt att bidra med är att de med hjälp av ökad kunskap och förståelse för omvärlden, 

ska ge eleverna en ökad känsla av meningsfullhet. Genom nya insikter och resonemang 

kan eleverna därefter agera efter vad det tror är bra. Vilket delvis kan förstås genom vad 

Säljö (2010) menar att kommunikation bidrar med. 
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De möjligheter Sara ser kring kursplanen life education är att när kursplanen är 

implementerad, människor gillar den och tar sig an kursplanen kommer det resultera i 

människorna kommer att upptäcka andra och fler färdigheter. Detta i sin tur kommer att 

utveckla samhället. Jag tolkar Saras uppfattningar av kursplanens möjligheter för 

implementering är den faktorn att människorna behöver tycka om kursplanen för att 

hennes vidare syn på möjligheterna ska kunna bli verklighet. Jag ser det som att de 

personer som är berörda av kursplanen kommer att förmedla kunskapen om de är 

positivt inställda till den, vilket är en grundpelare i sociokulturella perspektivet, lärande 

sker vid interaktion mellan människor (Säljö, 2010). 

 

7. Diskussion och slutsatser 

I Uganda har kursplanen life education arbetats fram för att adressera några av 

utbildningens och samhällets problem menar en av informanterna. Eleverna och lärarna 

har presterat sämre vid en undersökning där de skulle lösa problem och ha ett kritiskt 

förhållningssätt (NCDC, n.d.). I uppsatsens resultat och analys kapitel framkommer det 

att det nuvarande skolsystemet fokuserar för mycket på teoretisk kunskap, vilket kan 

vara en av anledningarna till att denna förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning 

inte utvecklats. Informanten tror regeringen vill med hjälp av skolan som en social miljö 

bidra till att eleverna får en ökad förståelse och kunskap om hälsa, för att sedan kunna 

influera samhället genom kommunikation. Området i kursplanen som berör området 

hälsa är en orsak till att kursplanen har utvecklats och är en samhällelig lika mycket som 

en individuell vinning i Uganda om kursplanen implementeras. 

 

Det finns flera bakomliggande orsaker bakom utvecklandet av kursplanen. Informanten 

förklarar att kursplanen life education ska adressera några av problemen som är orsaken 

till att personer faller ur skolan. Jag ser att några av de områden som kursplanen life 

education innehåller berör informantens beskrivning av orsaker till skolavbrott, vilka är, 

utbildningen, fattigdom, sjukdomar och ignorans.  

 

Informanten berättade att kulturen var en anledning till antalet skolavbrott och även att 

utbildning inte värderas. Studien visar att det är vanligt att tjejer blir gravida i tidig ålder 

genom att den kulturen som befolkningen i den ugandiska byn själva har skapat ser det 

som tillåtet. Undersökning visar att ungdomar mellan 15-24 år i Uganda har lite 
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kunskap om vad som skyddar mot att bli smittad av HIV (Ministry of Finance, Planning 

and Economic development, 2013) och i kursplanen beskrivs en önskan om utveckling 

av kunskap inom området sexuellt umgänge och HIV smitta (NCDC, 2013b). Detta är 

troligtvis sammankopplat med att tjejer i unga år blir gravida som informanten beskrev. 

Läroplanen har inte förändrats på det senaste 30 åren och hälsa och HIV/AIDS har inte 

haft en självklar plats (MoES, 2011). 

  

Genom att mer interaktion kommer ske genom debatter, diskussioner, praktiskt lärande 

om kursplanen life education implementeras (NCDC, 2013b) finns det möjlighet att 

eleverna kan utveckla nya färdigheter och nya sätt att tänka på. Detta är en stor skillnad 

från hur utbildningssystemet ser ut idag då informanten menar att det är endast 

teoretiskt. Informanterna beskriver hinder som jag tolkat i grunden är kommunikation. 

Informanterna menar att det är viktigt att de berörda personerna blir informerade om 

kursplanen och även dess fördelar, så kommunikation ses vara en viktig faktor för att en 

eventuell implementering ska bli lyckad och tas emot positivt. 

 

Till skillnad från varför life education i Kina arbetats fram där de ansåg att ungdomar 

hade mer press på sig nu jämfört med förr i tiden (Xioa, 2008) har kursplanen i Uganda 

arbetats fram för att utveckla både undervisningsmetoder, eleverna som person och 

samhället. I Skottland används en övergripande läroplan som har i syfte att öka 

nationens ekonomiska resultat, spegla den ökande mångfalden, få ökad hälsa och 

minska fattigdom (McEvilly, Verheul, Atencio & Jess, 2014). Läroplanen ska bidra till 

att utveckla självsäkra individer, ansvarsfulla individer som bidrar till samhället är av 

samma karaktär som önskemålet att kursplanen life education skall bidra med till 

Ugandas befolkning. De jag kan se genom min studie och den tidigare forskning som är 

presenterad i min uppsats är att livskunskap eller relaterade skolämnen just nu används 

med olika grunder men att utbildningen syftar till att ge eleverna och samhället större 

välbefinnande.  

 

Informanterna beskriver hinder under intervjuerna och det är bland annat tid, att en 

förutsättning för att kursplanen skall tas emot utan motstånd är att de berörda 

personerna blir informerade. Kursplanen life education är tänkt att den ska 

implementeras år 2017 (NCDC, 2014) vilket går emot vad en av informanterna beskrev 

att en implementering inte kan ske inom ett år, det är ett långt projekt. Med tanke på 
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Ejuu (2013) förklarar att afrikaner har ett hjärta för kulturen och den empiriska 

insamlade datan är att det behöver få ta tid att införa kursplanen life education i den 

ugandiska skolan. Kulturen där inte skolan värderas har skapats genom generationer och 

kan ta tid att förändra därför är som informanterna beskriver informationen och 

medvetandegörandet en viktig faktor vid en implementering som annars kan vara ett 

hinder att kursplanen sätts i verk. Jag skulle vilja påstå att kulturen i detta fall inte har 

tagits i beaktning med tanke på den snäva tidsramen. Kulturen har skapats av 

människorna och genom flera generationer (Säljö, 2010). Det råder idag brist på 

läroböcker i Ugandiska skolor (NCDC, n.d.) och det finns inte lärare som är utbildade 

inom området så troligtvis behövs hjälp med finansiering. Det finns hinder och 

svårigheter som kan medföra att implementeringen försvåras. Informanten från DEO 

berättar att utbildning inte värderas vilket kan ha samband med vad informanterna ser 

som hinder. Att det kan finnas ett en negativ attityd till kursplanen och därför måste de 

berörda parterna bli informerade och delges de fördelar som kursplanen medför. Det har 

visat sig att både lärare och elever ha svårare för kritiskt tänkande och problemlösning 

än faktabaserade frågor (NCDC, n.d.), vilket kursplanen life education önskar utveckla 

hos eleverna. Att även lärarna har svårigheter med problemlösningar och kritiskt 

tänkande kan finansiering behövas för att lärarna troligtvis behöver utbildning. De 

möjligheter som informanterna kunde se var att eleverna skulle lära sig att fatta rätt 

beslut det med hjälp av de färdigheter som kursen life education är tänkt att bidra med. I 

kursplanen uttrycks en önskan och mål om att eleverna ska bli bättre på 

problemlösningar och kritiskt tänkande vilket även informanten förklarar kan uppnås 

genom införande av kursplanen.  

 

Resultatet visar att de bakomliggande orsakerna till att kursplanen har utvecklats är att 

kursplanen har varit för teoretisk och nu önskas en praktisk utbildningsform, stort antal 

elever som faller ur skolan, området hälsa är ett samhälleligt problem, träning är inget 

vanligt förekommande, att Ugandier är svaga i kroppen. Resultatet visar även att de 

hinder, hot och svårigheter är att berörda parter bör bli informerade, tidsramen för 

implementering, negativa attityder, att det inte finns lärare. De möjligheter som 

informanterna såg var, försörja sig själv, möjlighet till hälsosam livsstil, fatta bra beslut, 

ökad känsla av meningsfullhet, upptäcka fler färdigheter och att kursplanen skulle 

utveckla samhället. 
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7.1 Metoddiskussion 

För att minska risken för missförstånd kring språket har jag befunnit mig i den byn var 

undersökningen har genomförts. Trots det upplevde jag svårigheter att uppfatta vissa 

ord av vad informanterna sa, jag valde att i vissa sammanhang ha överseende med det 

med tanke på att samtalet skulle fortlöpa utan allt för många avbrott. Språket kan ses 

som ett problem i studien, i Uganda pratar befolkningen engelska med en annorlunda 

dialekt som jag emellanåt hade svårt att förstå. Detta ledde till att jag upplevde att vi 

kunde ha svårigheter att förstå varandra, jag gjorde ett ställningstagande att inte använda 

mig av någon tolk eftersom de potentiella tolkarna pratade med samma accent och var 

därför inte ett alternativ. Hade det funnits en person som antingen pratat engelska eller 

svenska som förstod deras hemspråk bättre hade det varit ett alternativ.  

 

Den åtgärd jag gjort är att intervjuerna spelades in, för att kunna transkribera ordagrant 

vad informanten säger, de inspelade intervjuerna lyssnades igenom noggrant, ord och 

meningar som var svårbegripliga avlyssnades vid flera tillfällen. Trots denna åtgärd 

visade det sig att en del av materialet var problematisk att förstå. Jag vill ändå poängtera 

att undersökningen bidrog till ett trovärdigt resultat men kanske inte lika kvalitativt som 

var önskat. Jag valde att genomföra intervjuerna på informanternas arbetsplats för att de 

skulle känna trygghet (Trost, 2010), var intervjuerna skedde var det lyhört vilket ledde 

till hög ljudvolym, detta kan haft en viss påverkan på hur intervjun artade sig.  

 

Intervjuguiden menar Svensson och Steinar (1996) utformas vid pilotstudier, jag hade 

inte möjlighet att göra pilotstudier eftersom de frågor jag ville få svar på krävde 

kunskap inom ämnet. De frågor som jag upplevde kunde besvaras av oberoende 

personer frågade jag lokalbefolkningen i byn och samtidigt som jag lät en utomstående 

person bidra med sina synpunkter på frågorna. Det bör även nämnas att de intervjuade 

inte hade läst igenom kursplanen, jag försäkrade informanterna om att de utan tidspress 

kan läsa kursplanen, vilket de också gjorde. Jag upplevde att de läste så pass länge tills 

de förstod innehållet. Detta kan i sin tur diskuteras genom att kursplanen är planerad att 

träda i kraft under 2017.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

För vidare forskning inom ämnet jag vald skulle det vara intressant göra en större studie 

efter reformen av lower secondary school har genomförts och därmed kursen Life 
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education. Forskning inom ämnet life education är i dagsläget ett nytt ämne inom 

forskning. Så djupare forskning i vad life education bidrar med är av intresse. Dels för 

att andra länder skulle kunna ta efter denna kurs om den har en önskad effekt. 
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Bilaga 1 Missiv 

 

 

 

Hello! 

My name is Hanna Oscarsson and I´m studying at the University of Gävle, Sweden. I 

read the last semester of the health education program and are now going to write my 

final thesis in pedagogy before graduation. 

The purpose of the study is to examine the rationale behind the syllabus Life Education 

and teachers' perceptions of an possible introduction of the course as a school subject. 

To carry out this study, I need to do interviews with educators and managers across the 

syllbus Life Education. The reason you are holding this letter is because I would like 

you to be a part of my study. 

 

I want you to be an intormant in my study because I would like to understand your role 

as a teacher/or manager and your perceptions about this syllabus. Participation in the 

study is optional and you can at any time choose not to participate. The material will be 

treated as confidential, which means that unauthorized persons will not have access to 

the material. The essay will be posted on the university library website. No names will 

be mentioned in the study, the interviews will be coded and also recorded for the 

reliability of this study.  This letter is for both me as investigator and you as intormant 

should feel secure in the study and how the material will be handled. 

 

If you choose to participate in the study, I want you to sign this letter before the 

interview, I will be able to conduct interviews in the weeks 44-46 at a time as we decide 

together. 

Do you have any questions please contact me or my instructor. 

 

Hanna Oscarsson: +46705681451 

Erika Björklund: erika.bjorklund@hig.se 

 

I hereby approve the conditions for participaiting in this study 

_______________________________ 

Signature and date 



Bilaga 2 District Educational Office 

 

 

 

 

 Educational office, what is your function? 

 Tell me about the ugandian school, how it works right now 

- Schoolsystem 

 What is the different from the schoolsystem right now and how the goverment 

want i to work and look like 

 Tell me about the reform and the reasons iot’s done in lower secoundary 

 Is life education syllabus a part of the reform? 

 How has the syllabus been developt? 

 Tell me about the context and reasons the life education syllabus is undere 

development 

- What improvement are expected to accomplish by the syllabus? 

- What flaws are the syllabus expected to remendy? 

 How will this course develop students? 

 What problem have the lower secoundary? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 intervjuguide lärare 

 

 

 

 

 What are your toughts when you read the syllabus? 

 What difficulties do you see at any implementation? 

 What opportunities do you see for a possible implementation? 

 What are your thoughts about that the syllabus of life education looks at the 

whole person? Emotional, Mental and Physical health. 

 What treath do you see that can be an obsticle for an implemantation of the life 

education syllabus? 

 In the syllabus for life education they talk about discussion and critical thinking, 

what are your thoughts about that? 

 Way do you think the syllabus life education is developt? 

 How do you think this syllabus will change the school?  


