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Delaktighet är ett vanligt förekommande begrepp som bland annat används inom 

socialpedagogiken för att studera mänskliga relationer. Det finns dock många dimensioner av 

delaktighet, begreppet kan av individen upplevas ha både en subjektiv och objektiv betydelse. 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att gå i skolan. Vidare påpekar barnkonventionen 

att skolan ska skapa delaktighet för barnen. Att känna sig delaktig kan således anses vara en 

mänsklig rättighet, men hur pass delaktiga upplever eleverna på skolan sig egentligen?  

 

Föreliggande studie har haft till syfte att studera och analysera hur elevers delaktighet 

framhävs i skolmiljön utifrån ett elevperspektiv, både under lektionstid med lärare och utanför 

lektionstid elever emellan. Arbetet har bedrivits i en kommunal namibisk skola med hjälp av 

deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer och en mikroetnografisk metodologisk 

ansats.  

 

Resultaten av arbetet överensstämmer till viss del med tidigare forskning. Eleverna upplever 

mycket social och informell delaktighet mellan varandra, men skolan brister på att skapa 

relationell pedagogik och delaktighet i klassrummet. Bristen på inflytande över lärandet 

påverkar studiemotivationen, vilket i sin tur upplevs som dålig studieprestation av lärarna och 

leder till att eleverna bestraffas. Till skillnad från resultaten av tidigare forskning påvisades i 

föreliggande arbete ingen socioekonomisk påverkan på elevprestation. Detta har troligtvis att 

göra med att skolan kompenserar elever med lägre socioekonomisk status genom att erbjuda 

billigt boende, mat och skoluniform. Resultaten från arbetet kan användas för att bedriva 

liknande forskning.  
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Participation is a common concept, which is used in social pedagogy to study human 

relations. However, there are many dimensions of participation and the concept can be both a 

subjective and objective meaning. According to the Convention on the Rights of the Child 

(CRC), all children should have the right to go to school. Additionally, the CRC points out 

that the school should create participation for the children. To feel involved can thus be 

regarded as a human right, but how participated does the pupils experience themselves?  

 

This study aimed to study and analyze how pupils' participation is emphasized in the school 

environment from a pupils` perspective, both in class with teachers and outside of the 

classroom among the pupils themselves. The study has been conducted in a municipal 

Namibian school using participant observation, semi-structured interviews and a micro 

ethnographic methodological approach. 

 

The results of the study are consistent to some extent with previous research. Pupils 

experience very social and informal participation among each other, but the school fails to 

create relational pedagogy and participation in the classroom. The lack of influence is 

affecting the pupils study motivation, which in turn is perceived as bad study performance by 

the teachers and they therefore get punished. Unlike the results of previous research, this 

study shows that socio-economic status does not affect pupil performance. This probably has 

to do with the fact that the school compensates pupils with lower socio-economic status by 

providing affordable accommodation, free food and school uniforms. The results of this study 

can be used to conduct similar research.  
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Förord  
 
Jag vill tacka de namibiska lärarna och eleverna på den kommunala skolan. Det är tack vare 

deras medverkan i min studie som jag har kunnat samla mig en djupare förståelse för den 

kommunikation som råder i skolan samt vilken upplevelse den har på eleverna. Jag har 

således kunnat skriva min uppsats och kommit fram till ett resultat. Jag vill även tacka rektorn 

på skolan för att han redan i februari kunde hjälpa mig med att få ett intyg för att få observera 

på skolan, utan hans hjälp hade det aldrig varit möjligt att spendera mina dagar på skolan för 

att observera skolmiljön samt träffa och intervjua eleverna. Ett riktigt stort tack går till 

Audwin Scobie De Wet som sedan januari 2015 hjälpte mig med att finna de kontakter som 

jag behövde för att kunna göra min uppsats möjlig, han var även min kontakt i Namibia när 

jag behövde hjälp med lagar, litteratursökning och vad jag behövde tänka på under min tid i 

landet och på skolan.  

 

Jag vill även tacka min handledare Martin Molin som genom sin genuina, positiva och 

stöttande inställning fick mig att alltid blicka framåt, trots att jag befann mig i Namibia, 

Afrika så var han ändå alltid tillgänglig som ett stöd under skrivandets gång.  

 

Jag vill avsluta med att tacka min kära familj, utan ert stöd, förståelse och kärlek så hade mina 

drygt två månader i Namibia känts jobbiga och alldeles för långa.  

 

 

 
”Vi kan förlåta ett barn som är rädd för mörkret. Den stora tragedin i livet är när män är 

rädda för ljuset” (Platon) 

 

 

 
  Angelika Haidar 

            Maj, 2015 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Enligt FN´s barnkonventionen ska alla barn ha rätt att gå i skolan. Utöver rätten att lära sig 

läsa och skriva understryker konventionen skolans syfte att bland annat ”utveckla barnets 

fulla möjligheter”, “utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna” och “förbereda barnet 

för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet 

mellan könen och vänskap mellan alla folk…” (Unicef, 2015). Enligt barnkonventionen har 

skolan således i uppgift att skapa delaktighet och förståelse utöver att utbilda är Delaktighet 

ett centralt begrepp när man diskuterar en optimal skolgång, men begreppet är också högst 

komplext (Molin, 2004b). Forskning har visat att skolor som uppmuntrar sina elever till 

delaktighet har goda studieprestationer. Vidare blir delaktiga elever bättre på att ta ansvar för 

evenemang och bidra till skolverksamheten (Mannion, Sowerby & I'Anson 2015). 

Trots gynnsamma effekter av att elever är delaktiga i sin skolgång har forskning visat att 

delaktigheten i afrikanska skolmiljöer kan vara begränsad. Elever hämmas bland annat från att 

bli delaktiga genom att inte tillåtas ha inflytande över sitt lärande (Tikoko, Kiprop & Bomett, 

2011).  

Hur delaktighet tolkas och utspelas i skolmiljöer runt om i världen har inspirerat till den här 

studien. En mikroetnografisk fallstudie som avser att undersöka elevers upplevelser av 

delaktighet i en namibisk grundskola har utförts. Studien avser att utforska elevers upplevelser 

av delaktighet under lektionstid, men även under raster då gruppsolidaritet enligt Bengtsson 

och Svensson (2013) också kan bidra till delaktighet och gemenskap. De menar vidare att en 

gemenskap består av en ömsesidig solidaritet bland medlemmarna i gruppen. Den som inte 

gör som förväntat utmanar gemenskapens fundament, vilket i sin tur bidrar till att skapa social 

kontroll. Genom den sociala kontrollen bevakar gruppmedlemmarna varandras beteenden och 

korrigerar eventuella avvikelser (ibid).  

1.2 Bakgrund  

I bakgrunden redogörs begreppet delaktighet utifrån barnkonventionen och Roger Harts 

delaktighetsstege. Bakgrundens syfte är att ge läsaren en förförståelse för olika arbetssätt som 

finns för att skapa en delaktighet i skola.  

Barnkonventionen 

FN:s konvention kring barnets rättigheter, barnkonventionen, godkändes år 1989. 

Konventionen innehåller beslut angående barns mänskliga rättigheter, dessa eftersträvar en 

syn på barn som egna individer med rättigheter likt vuxna medborgare. Konventionen 

innehåller 54 artiklar som fungerar som paragrafer men de arbetar efter 4 fundamentala och 

vägledande principer: 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, 2. Barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barn, 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling och 4. Alla 
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barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Barnkonventionen är ett juridiskt 

bindande internationellt avtal, den fungerar dock inte som en lag och kan därmed inte styra 

vid domstolsbeslut. Barnkonventionen utgår från två olika aspekter vid bedömning av vad 

som är bäst för barn, den objektiva aspekten samt den subjektiva aspekten. Den objektiva 

aspekten vilken kompletteras med forskning samt övrig kunskap utgår ifrån barnens bästa 

samt att deras grundläggande behov tillgodoses. Den subjektiva aspekten syftar till att det 

berörda barnet själv ska ges möjlighet att uttrycka sina önskemål utefter egna behov. Genom 

att förena dessa två aspekter når man enligt barnkonventionen det bästa för barnet. De 

grundläggande principerna som barnkonventionen utgår ifrån vid beslut som berör barn är att 

barnets överlevnad och utveckling ska vara säkert, att barnets åsikter skall höras och tilldelas 

betydelse samt att varje barn ska få ha egna åsikter som respekteras, se bilaga 3-4 (Unicef, 

2015). 

 

Trots barnkonventionens goda syfte förekommer det kritik i debatter, kritiken riktas mot 

svårigheterna i att anpassa barnkonventionen till de allmänna sociala strukturerna som råder i 

olika länder. Med detta menas att Barnkonventionen är för universell och det föreligger 

därmed behov av att anpassa den till lokala kulturer (Melin, 2013). Namibia är en av de 

länderna som skrivit på och förbundit sig till Barnkonventionens regler, detta skedde år 1991 

(Unicef, 2015).  

 

Ett centralt tema i FN-konventionen rör människors rätt att vara delaktiga i olika 

sammanhang. Barnkonventionen betonar exempelvis vikten av att lyfta fram barns rätt och 

inflytande. Flera författare har reflekterat kring betydelser och grader av barns delaktighet 

(Hart, 1997; Shier, 2001; Sinclair, 2004).  

 

Den amerikanske professorn Roger Hart har med utgångspunkt i barnkonventionen utvecklat 

en modell, en delaktighetsstege som illustrerar barns inflytande med åtta olika steg. Varje steg 

representerar olika grader av delaktighet för barn och olika former av samarbete mellan elever 

och vuxna. Det första steget utmärks av manipulation och därmed ingen delaktighet medan 

trappsteg åtta innebär verkligt deltagande. Hart påvisar att det finns olika perspektiv på 

delaktighet. De tre lägsta avsatserna på stegen står för ”icke-deltagande” och innebär att 

eleven inte är delaktig i de projekt som involverar hen. Nästa steg som också är det första i 

positiv riktning för att skapa delaktighet innefattar information, det är genom information som 

barnets möjligheter att själv förstå och skapa mening accepteras. Det femte steget i trappan 

kräver att barnen förutom att informeras också ges möjlighet att ha en egen åsikt i sakfrågor. 

De tre återstående avsatserna på stegen handlar om barns handlingsutrymme, vem som agerar 

och tar initiativ när barnets handlingsutrymme ökar. Hart förespråkar vidare gemensamt 

beslutfattande, och menar att det är genom beslut som tas av barn tillsammans med vuxna 

som barn känner sig delaktiga (Hart, 1997).  
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Namibiska skolsystemet 

Här förklaras Namibias utbildningssystem samt presenteras den undersökta skolan indelat i 

fyra stycken; Skolsystem, Läroplan, Socialpedagoger samt Skolan i studien.  

 

Skolsystem 

Det namibiska utbildningssystemet har utvecklats sedan landet blev självständigt från 

Sydafrika år 1990. Rektorn på skolan berättade att en viktig förändring som skett sedan 

Sydafrikas kolonisering av Namibia är att eleverna på skolorna är blandade med avseende på 

etnicitet, kultur och hudfärg. Under Sydafrikas styre förbjöds mörkhyade att vistas i samma 

skola som de vita. En annan stor skillnad är att Afrikaans var huvudspråket som lärdes ut i 

skolan vilket nu är engelska som också är landets modersmål. 

 

Grundskolan i Namibia är från årskurs ett till sju och alla barn mellan sex och 16 år har enligt 

skollagen skolplikt. Gymnasiet börjar i årskurs åtta och är likt Sverige valbart för de elever 

som vill fortsätta sin utbildning efter grundskolan. Elever har därmed ingen skolplikt efter 

årskurs sju. Grundskolorna har tre terminer, termin ett är mellan januari och april, termin två 

är mellan maj och augusti samt sista terminen är mellan september och november. De olika 

årskurserna i skolan är indelade efter kompetens. Varje elev befordras från klass till klass 

utifrån sina betyg och kompetens i skolan, detta bedöms genom prov som pågår under hela 

sista veckan av respektive termin. Under denna vecka ges eleverna under förmiddagen tillfälle 

att studera till proven som äger rum senare på eftermiddagen. 

 

Läroplan 

Sedan landet blev självständigt och fram till år 2005 utgick läroplanerna i skolorna från 

University of Cambridge´s läroplan. Detta förklarar rektorn ställde för höga krav på eleverna, 

vilkas prestation och betyg blev påverkade till det sämre. År 2005 anpassades därför 

läroplanen till grundskolenivå. Den nya läroplanen är ett omfattande dokument med olika 

kapitel som blivit sammanställt av National Institute for Educational Development (NIED) 

och innehåller all relevant information om Namibias skolsystem. Syftet med läroplanen är att 

den ska fungera som Namibias officiella och grundläggande handlingsprogram för 

undervisning och bedömning. Detta görs genom att ge information om hur planering och 

genomförande av undervisningar skall gå till. Läroplanen fungerar även som ett ramverk för 

framställning av kursplaner och olika typer av undervisningsmaterial. De enskilda skolorna 

ansvarar ensamma för att läroplanens krav och kursplanernas mål uppfylls.  

 

I läroplanen står det att utbildning är en rättighet för alla personer i Namibia och att 

regeringen ansvarar för att uppnå detta. Från årskurs ett till sju är utbildningen gratis och inga 

avgifter tas för elevens närvaro, undervisning eller läroböcker. När eleven börjar årskurs åtta 

så måste en registreringsavgift betalas innan hen kan påbörja terminen. Det är även 

föräldrarnas ansvar att tillhandahålla eleven studiematerial så som pennor och 

anteckningsblock samt bidra med pengar till skolans utbildningsfond. Enligt rektorn kommer 
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det ske en förändring under 2016 och både grundskolan och halva gymnasietiden kommer att 

vara gratis, dvs. från årskurs ett till nio.  

 

Socialpedagoger 

Namibia är ett land som satsar på socialpedagogik och socialpedagoger, enligt rektorn på 

skolan så bör alla skolor ha socialpedagoger anställda. Det förekommer dock stor brist i landet 

vilket resulterat i att alla skolor inte haft möjlighet att ha en socialpedagog. Enligt 

utbildningsministeriet så är majoriteten befintliga socialpedagoger i Namibia utbildade 

utanför landet. Deras sätt att arbeta på har bringat goda resultat och lett till satsningar på en 

socialpedagogsutbildning i Namibia. Utbildningen är fortfarande under utveckling. En annan 

faktor som bidragit till bristen på socialpedagoger är lönen, enligt rektorn så har socialarbetare 

och socialpedagoger låg lön i Namibia. Detta har föranlett till att yrket är mindre populärt och 

få önskar utbilda sig till det.  

 

Skolan i studien 

Skolan som undersöks i studien är belägen i Namibias huvudstad, Windhoek, och är en av de 

största kommunala skolorna i landet.  Skolan består av sju årskurser som är indelade från A 

till F. Det finns en rektor på skolan, en biträdande rektor, fyra sekreterare och mer än 30 lärare 

anställda. Skolgården är inhägnad av taggtråd och stängsel, porten som också fungerar som 

skolans entré kontrolleras av två vakter. Eleverna tillåts inte att lämna området under skoltid.  

 

En skoldag är uppdelad på två lektioner, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Varje 

lektion är två timmar lång. Vid betygssättning utgår lärarna från ett betygsystem som är 

fastställt av skollagen i Namibia. Betygen graderas nummervis från ett till tolv, där ett 

motsvarar det svenska betyget ”MVG” eller ”A” och tolv motsvarar ”IG” eller ”F”.  

 

I Namibia säger skollagen att alla elever ska bära skoluniform. På skolan som undersöktes i 

studien så var det även krav på att eleverna skulle bära likartade färger på kläder under 

skoluniformen. Flickorna på skolan skulle även ha flätat eller uppsatt hår.  

 

Skolan som undersöktes i studien hade ingen socialpedagog anställd, en lärare arbetade 

istället som kurator och pedagog för de elever som behöver vägledning. 

 

1.3 Problemformulering 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att gå i skolan, vidare ska skolan skapa delaktighet 

utöver att utbilda. Att som barn känna sig delaktig anses således vara en mänsklig rättighet. 

Delaktighet är ett centralt begrepp inom skolväsendet och forskning visar att elever som 

uppmuntras vara delaktiga i sin egen utbildning också presterar bättre. Delaktighet är ett 

komplext begrepp som kan ses ur flera perspektiv. Hur elever i olika grad ges möjlighet till 

delaktighet illustreras i Roger Hart´s delaktighetsstege. En afrikansk studie visar att elevers 
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inflytande i beslutstagandet gällande deras utbildning är begränsad (Tikoko et al., 2011). 

Forskning inom området är dock otillräcklig. Hur delaktighet tolkas och upplevs i skolmiljöer 

runt om i världen har inspirerat till den här studien.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att utifrån en sociokulturell teoriram beskriva och analysera hur elevers 

delaktighet och lärande framträder i en Namibisk grundskola. De centrala begreppen i studien 

kommer att vara delaktighet och lärande och arbetet utgår ifrån en mikroetnografisk och 

hermeneutisk ansats.  

 

Frågeställningar:  

 Hur framträder elevernas delaktighet under lektionstid? 

 Hur framträder elevernas delaktighet utanför lektionstid? 

 Hur upplever eleverna att delaktigheten påverkar deras skolgång? 

 Hur kan relationen mellan delaktighet och lärande i skolkontexten förstås? 
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1.5 Studiens relevans för socialpedagogik 

För att skapa en upplevelse av delaktighet bland eleverna i skolmiljön kan det underlätta att 

arbeta socialpedagogiskt och därmed studera de möjligheter och hinder som finns för att 

skapa en delaktighet i samhällets olika gemenskaper, bland annat i skolan (Cederlund & 

Berglund, 2014). Att arbeta socialpedagogiskt innebär att försöka förändra en situation som 

upplevs som dålig av eleven till det bättre, samt under förändringsarbetets förlopp skapa ett 

stöd för eleven för att synliggöra de villkor som kan innebära möjligheter eller hinder för att 

bli delaktig så att eleven kan ta till sig dessa (ibid, 2014). 

Socialpedagogik kan bland annat genom en koppling till teorin om social utveckling och 

kommunikation. Den handlar om att se socialpedagogik som ett system av tänkande med 

inriktning på individers utveckling och utbildningens natur i teori och praktik. Till denna 

beskrivning kopplas det som handlar om att utbildning sker i gemenskaper, i detta fall med 

fokus på den mänskliga utvecklingen och utbildning i allmänhet (Hämäläinen, 2013). 

Cederlund och Berglund (2014) skriver vidare att pedagogik till stor del har kopplats till hur 

undervisning ska utövas. De förklarar den svenska undervisningsnormens uppbyggnad och 

framhåller att den är väldigt lik den namibiska undervisningsnormen. De menar att 

undervisningen inte erbjuder någon samspelsprocess i lärandet. Istället så är undervisningen 

uppbyggd av sträng disciplin och auktoritärt agerande. Genom aktiv delaktighet i 

kunskapssökandet så kan denna undervisningsform utmanas, det är pedagogens uppdrag att 

agera som handledare åt eleverna och inte som en kunskapsförmedlare för att bidra till att ett 

kritiskt tänkande utvecklas, vilket förbereder människan på att bättre kunna acceptera 

samhällets utmaningar. Det är just via teorier om utveckling och lärande med fokus på 

kommunikation som socialpedagogikens utgångspunkt är hämtade (Cederlund och Berglund, 

2014). 

Socialpedagogik beskrivs även av Gustavsson (2008) som en social pedagogik där 

forskningen om människors lärande förstås utifrån det sociala, kulturella och historiska 

synsättet. Individer blir aktörer och deras världar hamnar i centrum när pedagoger vill 

undersöka hur det sociala meningsskapandet sker. Gustavsson (2008) fokuserar på att se 

utanförskap och avvikelser som socialt konstruerat. Med detta menar han att den forskning 

som har gjorts inom pedagogik har fokuserat på de skillnader mellan det normala och 

onormala och därmed sett människor som avvikande och onormala. Han lyfter fram att 

dagens socialpedagogik har ett annat synsätt som istället fokuserar på hur normalitet, 

avvikelse, delaktighet och utanförskap skapas i de samhälleliga socialisationsprocesserna. 

Vilket innebär att socialpedagogik även kan kopplas till begreppet socialisation som är en 

inlärningsprocess som har sina rötter i allmänpedagogiken och är viktig och oundviklig för 

människors integrering i samhället. Jag har därmed valt att diskutera begreppet socialisation 

då den är viktig att tänka på vid allt socialt och pedagogiskt arbete med människor, 

socialpedagogens uppgifter innefattar nämligen vägledning av social inlärning, som uppstår i 

interaktionen mellan människor (Stensmo, 1991). Han menar att socialpedagogen bereder 

klienter med kunskaper och färdigheter för att de ska kunna utveckla sociala resurser och 

relationer gentemot varandra. Socialt arbete kan även kopplas till socialpedagogiken då 
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Hessle (1985) anser att socialpedagogen befinner sig mellan individ och samhällsnivå och 

arbetar efter olika alternativ att leva, både i förhållande till individen och samhället.  

Socialisation uppstår när individen samlar sig kunskap om den värld som karakteriserar 

miljön som han eller hon befinner sig i, det är genom denna socialisationsprocess som vi lär 

oss att se och förstå sammanhang av händelser (Madsen, 2009). Författaren nämner vidare att 

de normer som olika generationer socialiseras till är fyllda med olika motsättningar och att det 

spelar roll vem det är som utformar de olika normerna. De viktigaste socialisationsfälten är 

familjen, skolan, kamraterna, sociala medier och arbetsplatser och Madsen (2009) menar att 

de alla har sina egna normsystem samtidigt som de samspelar och påverkar varandra. De 

elever som observerats i föreliggande arbete är mellan 12-14 år, vilket faller i den 

ålderskategori som Madsen (2009) anser vara mest påverkbara av bland annat normer. Enligt 

honom så är barn mest påverkbara vid 7-14 års ålder.  

 

När individen socialiseras och inskolas i ett specifikt samhälle så börjar hans/hennes 

uppfattning av olika ting, händelser och verklighet att uppfattas på ett överenskommande sätt 

med det specifika samhällets kultur. Thurén (2007) menar att alla kulturer inte ser likadana ut 

och samma sak i andra kulturer kan ha en helt annorlunda betydelse. Detta är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till då det var något som uppmärksammades i den namibiska skolan, handlingar 

som sågs som accepterade hos vissa elever och deras kulturer visade sig vara oacceptabla hos 

andra, vilket således kunde leda till att konflikter uppstod. Bowlby (1994) menar att barnet tar 

efter föräldrarnas mönster att kommunicera och handla vilket sedan påverkar barnets känslor 

och uppförande gentemot sina föräldrar. Ytterligare en faktor som kan uppstå i de olika 

kulturerna är när individen vill ta efter och kopiera kulturens mönster. Lundquist (2007) anser 

att människor handlar på detta vis för att de vill vara kvar i gemenskapen oavsett om de tror 

att handlingen är rätt eller fel. Elever och ungdomar i allmänhet tar lätt efter varandras 

mönster för att slippa känna sig utanför, vilken även kan skapa en känsla av grupptryck. I 

skolans miljö kan socialpedagoger arbeta förebyggande mot mobbning och grupptryck för att 

skapa en känsla av delaktighet och trygghet.  

 

Socialpedagogik kan bli ett viktigt komplement i socialiseringsprocessen då de 

socialpedagogiska metoder och förhållningssätten blir alltmer användbara inom 

allmänpedagogikens platser som bland annat skolan. Socialpedagogiken kan bidra med 

insatser när socialisationsproblem inom allmänpedagogiken uppträder (Madsen, 2006).  

 

1.6 Studiens disposition  

Uppsatsen består av åtta delar och inleds med detta introduktionskapitel, som syftar till att ge 

läsaren en bakgrund om studiens tillkomst. I kapitel två presenteras tidigare forskning om 

delaktighet och lärande. Kapitel tre redogör för de teoretiska ansatser som valts att kopplas till 

studien och dess relevans. Kapitel fyra redovisar de metoder som använts i studien vilket lett 

till den analys som redogör elevernas upplevelser av delaktighet och lärande i skolan. Kapitel 

fem redovisar studiens resultat som sedan analyseras och tolkas i kapitel sex. Kapitel sju 

diskuterar, med utgångspunkt av resultat, analys och tolkning vilka metoder och 
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begränsningar som funnits i studien samt studiens relevans till socialt arbete och 

socialpedagogik. Uppsatsen avslutas med att sammanfatta och blicka fram mot fortsatt 

forskning inom området.  
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2. AKTUELLT KUNSKAPSLÄGE 
För att kunna få en översiktlig bild av kunskapsläget gällande elevers delaktighet och lärande 

i grundskolan så krävs även en genomgång av tidigare forskning som gjorts inom området. 

Avhandlingar, rapporter och artiklar som tar upp liknande forskning söktes på databaserna 

Primo, SwePub, Google Scholar, avhandlingar.se och Libris. Sökorden var både på svenska 

och engelska och bestod exempelvis av ”delaktighet/participation”, ”inklusion/ inclusion”, 

”children”, ”lärande/learning”, ”elevers delaktighet”, ”främjande delaktighet” i kombination 

med ”skola”, ”compulsory”, ”schooling” ”sociokulturellt” och ”ethnography”.  Olika sorters 

forskning erhölls, både inom och utanför skolmiljö. Nedan presenteras de studier som anses 

vara av relevans för arbetet.  

 

2.1 Delaktighet i skolan 

Elvstrand (2009) har skrivit doktorsavhandlingen Delaktighet i skolans vardagsarbete med 

syftet att belysa hur delaktighet kan utspelas i skolvardagen. Forskaren analyserar delaktighet 

i skolan och kallar den för social delaktighet. I avhandlingen illustrerar Elvstrand (2009) hur 

delaktighet kan förekomma i skolans vardag. Hon anser att delaktighet sker mellan aktörerna, 

alltså eleverna och pedagogerna i skolan. Avhandlingens fokus är att undersöka social 

delaktighet och politisk delaktighet genom bland annat observationer. Observationerna var 

250 stycken och ägde rum mellan 2002-2004 på en skola med heterogena elevgrupper. 

Elvstrand (2009) utförde även informella och formella intervjuer med 13 enskilda elever, 4 

elever i grupp samt 3 pedagoger. Begreppet social delaktighet förklarar hon som viktigt då det 

sker ur elevers perspektiv och innefattar tillhörighet, kamratskap, relationer och att bli 

accepterad av sina klasskamrater. Resultatet i studien visar att delaktighet sker i interaktion 

mellan individer. I vissa interaktioner som sker mellan eleverna i studien så uppstår tillfällen 

där eleverna agerar som en gemenskap för att med avsikt inkludera varandra men det uppstår 

även situationer där vissa elever blir uteslutna från gemenskapen.  

 

Rudduck & Fieldning (2006) menar att delaktighet bör vara tillförlitligt och upplevas som 

äkta (Rudduck & Fielding, 2006). I författarnas studie, Pupil participation and pupil 

perspective: Carving a new order of experience, framkommer att tillförlitlighet utifrån 

elevernas perspektiv består av flera synvinklar. Två av dessa är bland annat att lärarna och de 

vuxna i skolan på ett ärligt sätt ska vara intresserade av elevernas tankar och synpunkter. Den 

andra aspekten är att eleverna ska få vara med och bli involverade i de ämnen som de blir 

tillfrågade om. För att delaktighet sedan ska anses vara tillförlitlig så krävs det att elevernas 

tankar och synpunkter följs upp och diskuteras (ibid). 

 

Molin (2004b) har gjort en doktorsavhandling Att vara i särklass: om delaktighet och 

utanförskap i gymnasiesärskolan. Molin (2004b) följde en grupp elever på en 

gymnasiesärskola under ett läsår och samlade in data genom ett 50-tal deltagande 

observationer, fältanteckningar, intervjuer och informella samtal med elever och 5 personal/ 

tjänstemän. En avhandling som belyser de olika former av delaktighet som råder i den 
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kommunala gymnasiesärskolan. Resultatet av studien visade att engagemang som kom från 

delaktighet var relaterade till andra former av tillhörighet exempelvis formell och informell 

tillhörighet. Den formella tillhörigheten relaterar Molin (2004b) till skolmiljön, där han menar 

att eleven kan ha ett formellt tillträde till en klass då eleven är antagen i skolan och deltar i 

undervisningen. Det leder således till att den formella tillhörigheten skapar ett deltagande för 

eleven och därmed legitimerar deltagande. Den formella tillhörigheten kan anses vara 

objektiv då man som elev antingen tillhör en skolklass eller så gör man det inte. Medan den 

informella tillhörigheten kan anses vara subjektiv. Den informella tillhörigheten förklarar 

Molin (2004b) som en känsla av att vara accepterad i den sociala gemenskapen. Upplevelsen 

av att vara accepterad som uppstår hos individen och/eller hos omgivningen, har sitt syfte i att 

tillhöra något i praktiken. Exempelvis att som elev känna sig accepterad av sina klasskamrater 

och ha en del i gemenskapen. 

 

 

2.2 Lärande i skolan 

Forskning har visat att elever blir mer motiverade till att prestera om de får tillämpa inflytande 

i skolan (Alderson, 1999). Elever som löser problem tillsammans med sin lärare får ut mer av 

sin skolgång och känner sig mer benägna att prestera (ibid). Forskningen har även visat att 

elever är mest missnöjda med faktorer som de inte kan påverka, så som lärares egenskaper 

och lektioners upplägg (ibid). 

 

Ett annat perspektiv på delaktighet gavs av Bergström och Holm (2005), som gjorde en 

doktorsavhandling vid namn Den svårfångade delaktigheten i skolan: Ett ungdomsperspektiv 

på hinder och möjligheter som handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av 

delaktighet i en ”skola för alla”. Under tre terminer höll de i 52 intervjuer med elever på 

skolan och under två olika läsår medverkade dem i deltagande observationer. De skriver att 

ungdomars perspektiv på skolan inte har varit ett fokus inom den svenska och internationella 

forskningen. De menar att forskare istället har fokuserat på ungdomar som objekt för 

undervisningen som råder i skolan än att se dem som subjekt och medskapare av det som 

produceras inom skolan. Skolan har haft en stor betydelse och meningsfullhet för barn och 

ungdomar som erhållit möjlighet att spendera en stor del av sin tid inom skolvärlden. 

Resultatet som Bergström och Holm (2005) fick fram efter tre terminers observation och 

intervjuer med ungdomar i årskurs 6-9 var att känsla av delaktighet eller brist på delaktighet 

hos eleverna kom från egna och andras erfarenheter av att delta och försöka ha ett inflytande i 

gemenskapen. Eleverna i studien ansåg att de ville och hade möjligheter till att vara 

deltagande bland annat genom skolplikten och att de själva ”ville ha roligt tillsammans” vilket 

Bergström och Holm (2005) anser kan vara en bidragande faktor till att ömsesidig respekt 

uppstår bland eleverna.  

 

Farooq, Chaudhry och Berhanu (2011) har skrivit studien Factors affecting students quality of 

academic performance: a case of secondary school level. Där de studerade vilka olika 

faktorer som påverkar elevers prestation i årskurs 10 i en storstad i Pakistan. Det var 300 
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manliga deltagare och 300 kvinnliga i studien som fick besvara varsitt frågeformulär om olika 

faktorer som påverkar elevernas prestation i skolan. Resultatet av studien visar att den 

socioekonomiska statusen är en påverkande faktor på elevers prestation, de menar att den 

socioekonomiska statusen är ett av de bästa instrumenten vid mätning av kvaliteten på elevers 

prestation. Förutom de andra skolfaktorerna som kamrater och studentfaktorer så är även 

familjeegenskaper som socioekonomisk status viktiga faktorer för elevers prestation i skolor. 

Om eleven har en hög socioekonomisk status så anser dem att det leder till att eleven även har 

en högre prestation i studier. 

 

För att utbildningen skall vara av god kvalité så anser Ngware, Oketch och Mutisya (2014) i 

sin vetenskapliga artikel Does teaching style explain differences in learner achievement in 

low and high performing schools in Kenya? att undersökning och forskning på undervisning- 

och lärandeprocesser krävs. Fokus läggs därför på interaktionen som sker i klassrummen. De 

menar vidare att det är viktigt att studera vad som händer i klassrummen för att sedan kunna 

förstå elevernas betyg och deras relationer till en utbildning med god kvalité. I studien så har 

dem samlat in data från 72 olika matematiklektioner som filmades i 72 grundskolor i Kenya. 

Resultatet av studien visade att undervisningens stil har en stor betydelse för att förklara 

skillnaderna på elevernas prestation och studieresultat i grundskolan. Studiens slutsats är att 

studenters prestation kan förbättras och utvecklas genom en förbättrad undervisning med god 

kvalité. Enligt studien innehåller undervisning av god kvalitet god interaktion mellan lärare 

och elev, redovisningar, läxförhör och andra forum där elevernas kunskaper pedagogiskt sätts 

på prov (ibid).  

 

2.3 Tidigare forskning och dess implikationer för studien 

De ovanstående studierna har sin relevans i denna studie då de alla handlar om elevers 

delaktighet och lärande i skolans vardag. Resultatet av alla studierna visar att delaktighet sker 

i interaktion med andra individer, elever och lärare. Samt att lärarna är involverade och en 

påverkande faktor i elevernas delaktighet, vilket är två av de faktorer som min studie 

fokuserar på att studera.   

 

Med tanke på lärarnas maktposition i Namibia så blir resultatet i både Elvstrand (2009) och 

Aldersons (1999) studier relevanta till min studie då jag kan jämföra vad resultatet av min 

studie kommer att visa. Även den kulturella aspekten på hur pass mycket lärarna i Namibia är 

intresserade i elevernas åsikter och tankar gör att Rudduck & Fieldnings (2006) studie blir 

relevant till föreliggande studie. 

 

Som jag nämnt i tidigare kapitel så har även Namibia skolplikt, i denna studie blir skolplikten 

intressant då det antingen kan bidra till en delaktighetskänsla som det gjort i Bergström och 

Holms (2005) studie men det kan även skapa en känsla av tvång och istället bidra till negativa 

effekter för eleverna, exempel kan vara att de drar sig undan gemenskapen, inte gör läxor och 

hamnar efter i skolan då de inte vill vara där. I bland annat Namibia så väger den 

socioekonomiska statusen högt och påverkar medborgarnas vardagsliv dagligen, ju högre 
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status du har desto mer respekt får du. Resultatet i Farooq, Chaudhry och Berhanu (2011) 

studie blir därmed intressant att relatera till resultatet i min studie, för att se om det har någon 

bidragande effekt till elevernas prestation i den Namibiska skolan.  

 

Sammanfattningsvis så har den tidigare forskningen skapat förståelser kring analytiska och 

begreppsliga ingångar till studien vilket bidrar till att jag i resultat och diskussion kan 

fastställa och framföra om min studie har några likheter och/eller skillnader i jämförelse till 

den tidigare forskningen inom ämnet.  
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3. TEORETISK ANSATS  
I kapitlet redogörs det för den övergripande sociokulturella ansatsen, de teoretiska begreppen 

delaktighet och lärande, vilket i arbetet studerats på en kommunal grundskola i Namibia. 

Kapitlet avslutas med ett resonemang kring användandet av teorierna och begreppen i studien.  

 

3.1 Sociokulturell ansats 

Säljö (2000) förklarar det sociokulturella perspektivet som ett behov att begripa sig på 

människans meningsskapande som grund för de mänskliga handlingarna. Människors samspel 

och de verktyg som används vid interaktionen ses som kulturellt, institutionellt, socialt och 

historiskt framvuxna inom det sociokulturella perspektivet (Wertsch, 1998). Människans 

utveckling ses inom det sociokulturella perspektivet som beroende av samspel med andra 

individer vilket innebär att delaktighet och kommunikation får en stor betydelse. I studien 

används sociokulturella teoriers synsätt för hur kunskap skapas och används för att analysera 

studiens fenomen.  

  

Barns utveckling kan påverkas på olika sätt. Bland annat är kulturella normer och värderingar 

omfattande faktorer som påverkar barns utveckling (Cederborg, 2005). Religion, skolsystem, 

barnuppfostran, skillnader mellan kön och familjeliv är olika kategorier som vi människor har 

olika synsätt och föreställningar om vilket påverkar barns utveckling (ibid). 

 

Säljö (2000) tillägger att barn lär sig att förstå sin omvärld via fysiska, intellektuella och 

språkliga redskap eftersom att de genom olika former av språk; tal, gester och bilder försöker 

skapa samtal kunskaper kan skapas och delas samtidigt som de tolkar sin kontakt med 

omvärlden. Han skriver vidare att det är genom samspel som vi har en förmåga att dela 

erfarenheter med varandra. Vi lär oss genom att samspela med varandra och samspel bidrar 

till att individer utvecklas (ibid).  

 

Cederlund och Berglund (2014) bygger på Säljös (2000) slutsatser och skriver om vikten av 

kommunikation och socialt samspel. De menar att dessa är nödvändiga för att vi som 

människor ska skapa vår individualitet, karaktär och våra egna berättelser. Men de styrker 

även vikten av kunnande i kommunikation och menar att det är viktigt för att individer ska 

kunna vara delaktiga i olika samhälleliga gemenskaper. Det krävs att individen vet vad som 

kan sägas vid olika sammanhang, att förstå vad som är lämpligt att kommentera eller inte, 

kommentera vid olika sammanhang, att komma med förslag, tolka miner, gester, leenden och 

kroppsspråk (ibid). Kommunikation är den största faktorn till att individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter. Barnet blir medveten om vad som är intressant genom att lyssna på 

vad andra individer samtalar om samt genom att se hur de andra föreställer sig världen (Säljö, 

2000).  

 

Det är via samspel med andra människor i omgivningen som barns kommunikativa- och 

sociala utveckling äger rum (ibid, 2000). Det är även när kommunikation uppstår i den sociala 

interaktionen med omvärlden som sociala problem mellan människor kan definieras och 

förstås (Sandberg, 2010). 
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3.2 Delaktighet 

Att vara delaktig innebär att vara deltagande i samhällets olika arenor (Madsen, 2006). 

Delaktighet innebär att individen inkluderas i de sociala arenor som han/hon anser vara 

viktiga. Exempel på sociala arenor är bland annat: skola, arbete och fritid. En individ kan vara 

både innanför och utanför systemen för att anses vara delaktig då alla människor inte ingår i 

alla system samtidigt (ibid). För att anses vara delaktig så bör personen själv kunna skapa sig 

en position i den samhälleliga gemenskapen, i detta fall skolan. För att göra det möjligt så 

krävs det att eleven bland annat kan avläsa gemenskapens koder och lära sig att tillämpa dem, 

utveckla kunskaper om hur eleven ska kunna fånga sina klasskamraters intresse utan att synas 

för mycket eller framstå som avvikande (Cederlund & Berglund, 2014). 

Sinclair (2004) skriver att begreppet delaktighet är multidimensionellt, hon lyfter upp fyra 

nyckeldimensioner för att vi lättare ska kunna förstå innebörden av begreppet: Nivån av 

delaktighet, fokus i beslutsfattandet där barn kan vara involverade, naturen av deltagande 

aktivitet och barn och ungdomars involvering. Sinclair (2004) skriver vidare att det är viktigt 

att se till varje individ och grupp, alla barn är olika inte bara när det handlar om ålder, kön, 

etnicitet, kultur, funktionshinder, sociala och ekonomiska förutsättningar utan även inom 

förändringen av intressen och kapacitet ju äldre de blir. Hon menar därmed att vad som är 

lämpligt för en grupp kanske inte passar en annan, vilket innebär att det är nödvändigt för 

lärare att utforma olika former av dialoger och engagemang som startar från den positionen av 

eleven, oavsett ålder eller förmåga.  

 

Ytterligare en utmärkelse i delaktighetsbegreppet är att som Molin (2004) nämner, se 

delaktighet som intrapersonell, en egenskap hos individen eller som interpersonell, en 

samspelsprocess. Han menar vidare att delaktighet är en subjektiv upplevelse då den oftast är 

kopplad till en handling men att en individ även kan uppleva sig själv som delaktig i ett 

sammanhang utan att faktiskt vara involverad eller aktiv i sammanhanget. I denna studie så 

ser jag delaktighet som något som uppstår i skolvardagen mellan individer, både under 

lektioner och raster.  

 

För att elever ska känna att skolan och lektionerna är meningsfulla så menar Madsen (2006) 

att det är viktigt att som individ känna sig delaktig och att ha inflytande i bland annat skolan 

då det även bidrar till att eleven skapar kontroll över sin tillvaro.   

 

Nordevall (2011) sammanfattar tillkomsten av begreppet delaktighet med att det skapas i 

samspel mellan människor i den sociala praktiken, bland annat skolan vilket är relevant i 

denna studie.  

 

3.2.1 Delaktighet i undervisningskulturer, omsorgskulturer och kamratkulturer 

I alla sociala sammanhang föreligger det olika kulturer, de förekommer oftast sida vid sida 

och innefattar en del motstridiga krav på kommunikation och delaktighet (Melin, 2013).  
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I sammanhang med barn så anser Janson (2004) att det förekommer tre olika kulturer, en 

omsorgskultur, en lärkultur och en kamratkultur. Han förklarar vidare att varje kultur ställer 

olika krav på delaktighet och interaktion. För att innebörden av begreppet ”social delaktighet” 

ska bli begripligt för oss så räcker det inte att undersöka begreppet i en kultur utan det 

behöver undersökas i alla kulturer. Vilket även ligger i linje med det sociokulturella synsättet 

som nämns ovan. 

 

Kulturella strukturer är uppbyggda av interna relationer mellan teorier, normer och 

värderingar och människans handlingar sätts ihop med villkor som möjliggör och hindrar hur 

han eller hon kan besvara den Andres existens, om den Andre skall inkluderas till social 

delaktighet eller exkluderas (Danermark, Ekström, Jacobsen & Karlsson 2003, Elder-Vass 

2010). 

 

Som nämnt ovan i kapitlet om aktuellt kunskapsläge diskuterar Molin (2004b) begreppet 

tillhörighet genom att dela in det i en formell och informell aspekt. Formell tillhörighet 

tilldelas oftast av högre auktoriteter, till exempel då en lärare tilldelar en elev 

ordförandeposten i klassens elevråd. Den tilldelade positionen är alltså tidsbegränsad och ges 

vid en specifik tidpunkt (ibid). Ett annat sätt att se på den formella tillhörigheten är som en 

vertikal delaktighet, eftersom delaktigheten fastställs genom beslut ”uppifrån” i den rådande 

hierarkin. Den formella tillhörigheten, relaterat till en skolmiljö, kan enligt Molin (2004b) 

anses vara den mest basala formen av delaktighet.  

 

Till skillnad från den formella tillhörigheten inbegriper den informella tillhörigheten 

delaktighet som skapas vid interaktioner mellan individer på samma nivå (ibid). Denna 

tillhörighet skapas alltså i det dagliga samspelet mellan eleverna och kan därför kopplas till 

den horisontella delaktigheten – delaktighet som skapas mellan eleverna i en klass (ibid).  

 

3.3 Lärande 

I detta avsnitt beskrivs begreppet lärande utifrån den proximala utvecklingszonen och 

relationell pedagogik.  

3.3.1 Den proximala utvecklingszonen 

Lev Vygotskij utformade begreppet ”den proximala utvecklingszonen” som handlade om att 

elever som fick viss hjälp eller stöttning från en kamrat eller vuxen skulle lyckas genomföra 

en uppgift på en högre svårighetsgrad. Han menar därmed att vägledande samtal från läraren 

bidrar till att elevens kunskapsutveckling fullföljs (Partanen, 2007).  

Det är ett vägledande pedagogiskt stöd som förekommer från läraren till eleven under den 

proximala utvecklingszonen, detta stöd skapar en social och verbal kommunikation som 

eleven sedan kan koppla samman till en helhet. För att uppnå den proximala utvecklingszonen 

så krävs det att eleven inte bara får arbeta inom de olika områden som han eller hon 

behärskar, utan att eleven istället får olika utmaningar att arbeta med (Partanen, 2007). 
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Sammanfattningsvis så handlar kunskapsutvecklingen om hur vi metaforiskt tar på oss ett par 

nya glasögon som ändrar gestalten av vår erövrade kunskap och till följd av det så skapas en 

utveckling i lärandeprocessen. Vygotskij ägnade fokus på hur vi människor ändrar vår 

tankeprocess efter att ett lärande har skett. När en elev befinner sig i utvecklingszonen så 

skapas en förändring i hans/ hennes tankevärld, Strandberg (2006) anser att det är en 

kvalitativ förändring som skapas. 

 

3.3.2 Relationell pedagogik 

Aspelin (2013) förklarar relationell pedagogik som ett synsätt på utbildning där relationer 

mellan människor står i centrum och att begreppet har en existerande strävan att övervinna 

den traditionella skillnaden mellan subjekt och objekt. Kommunikation, interaktion, dialog 

och mänskliga möten som förekommer mellan människor är några av relationell pedagogiks 

grundbegrepp. Vidare skriver (Aspelin, 2013) att inom den pedagogiska relationen så är det 

relationen mellan lärare och elev som står i centrum. Vid forskning av begreppet så analyseras 

och tolkas bland annat utbildning, undervisning och lärande i olika benämningar av relationer.  

Relationell pedagogik utgår även från att utbildning är en process för att utveckla relationer 

och för att undervisningen ska kunna äga rum så krävs det att individer möts och integrerar 

med varandra (Bingham och Sidorkin, 2004).  

 

Det pedagogiska förhållandet utforskar det levda mellanrummet som äger rum mellan lärare 

och elev där ny kunskap skapas. Den kunskapen är alltid under konstruktion och utveckling.  

Heidegger (1977) menar att som lärare ansvara för att bidra med en kunskapsberikad 

undervisning är ännu svårare än att lära ut, eftersom att det kräver ”att låta lära”. Läraren 

arbetar ofta ensam under sin undervisning vilket innebär att även läraren har mycket mer att 

lära än eleverna. Läraren bör lära sig att låta dem lära sig av undervisningen. Heidegger 

(1977) menar vidare att vi bör hålla våra ögon fokuserade på den sanna relationen som äger 

rum mellan lärare och elever under undervisningen. Relationell pedagogik kan inte stanna där 

utan finns i hela världen- den ömsesidiga världen- där vi hittar hem.  

 

Relationell pedagogik tillåter oss att befrias från den beräknade logiken som existerar i 

undervisningen och låter oss istället att se mysteriet bakom vad undervisning i huvudsak är 

(Aoki, 1991).  

 

Med kopplingar till den sociokulturella ansatsen i studien så skriver Shor (1992) att relationell 

pedagogik kan vara en avgörande faktor för att de underrepresenterade eleverna ska kunna 

känna ett välbefinnande i skolan. Med underrepresenterade elever menar han de elever som 

upplever kulturella och ekonomiska hinder som påverkar deras studier. Dessa elever var en 

majoritet på skolan i Namibia och relationell pedagogik blir därför ett aktuellt begrepp i 

studien. Ifall skolan kan se över sina undervisningar och dess upplägg, metod och syfte och 

arbeta efter en mer relationell pedagogisk undervisning så kan det bidra till positiva effekter 

på elevers välbefinnande och delaktighet. 
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3.4 Resonemang kring användandet av teorierna i studien  

Föreliggande arbete har till syfte att studera elevers upplevelser av delaktighet och lärande, 

samt att koppla samman dessa två begrepp. Delaktighet och lärande är en del av samspelet 

mellan människor, varför det är relevant att diskutera det sociokulturella perspektivet. Vidare 

är delaktighet och lärande helt centrala begrepp i arbetet, varför det känns följdriktigt att 

diskutera dessa i kapitlet för teoretiska ansatser. Eftersom studien till stor del inbegriper att 

studera mänskliga relationer blir relationell pedagogik också en användbar teori för att 

analysera erhållna resultat. Dessa teoretiska ansatser kommer tillsammans med tidigare 

forskning att följa med genom analys, tolkning och diskussion i en strävan att hitta paralleller, 

deviationer och slutsatser. 
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4. METOD 
I kapitlet redogörs det för valet av ansats, metod och urvalsprocessen. Dessutom beskrivs 

genomförandet av arbetet, i form av datainsamling, etiska ställningstaganden och bearbetning 

av resultat. Slutligen diskuteras även studiens validitet och reliabilitet.   

 

 

4.1 Val av ansats och metod  

Vid tolkning av mitt material i analysen så kommer jag att utgå ifrån en hermeneutisk och 

mikroetnografisk ansats. Tolkningarna i min analys kommer från material som insamlats vid 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med elever och deltagande lektionsobservationer.  

  

4.1.1 Hermeneutiken 

Hermeneutik har enligt Thurén (2007) sitt ursprung i humanism med sitt engagemang att tolka 

och bilda en förståelse för det syfte och grundförutsättningar bakom de handlingar som 

uppstår i den mänskliga tillvaron och verkligheten (Hartman, 2004). Det krävs även en 

förförståelse kring det som forskaren ska undersöka i sin studie när han eller hon arbetar med 

hermeneutiskt perspektiv, det är förförståelsen som är grunden till forskning vilket således har 

en påverkan på studiens genomförande samt tolkning av resultat. Innebörden av förförståelse 

förklaras vidare av Thurén (2007) som vetenskap och kunskap som forskaren bör inneha 

angående ämnet i studien. Han menar även att för att forskaren ska undvika en för vinklad 

studie så bör han eller hon innan igångsättandet av sin studie reflektera över både de positiva 

och negativa aspekterna som förförståelse innebär. 

 

Förförståelsen som jag har till min studie innefattar kunskap om delaktighet och samspel samt 

en förståelse för hur koncepten lärare, elev och delaktighet hänger samman. Jag har därför 

haft en viss förförståelse till att det ibland kan förekomma att delaktigheten både under och 

efter lektionstid brister, varför jag valt att studera vidare vilken påverkan det kan ha på 

elevernas studiegång och skolmiljö.   

 

Tolkningsprocessen i mitt arbete är inspirerad av den hermeneutiska metodiken, där mina 

tidigare erfarenheter och kunskaper om ämnet formar inhämtningen samt tolkningen av data 

(Bryman & Bell, 2005). Med detta menas att jag som forskare kan styra studien efter mina 

egna önskemål för att hitta sammansatta samband. Danemark, Ekström, Jakobsen och 

Karlsson (2003) anser att det är nödvändigt att forskaren förstår handlingarna som utspelas för 

att sedan kunna förklara det som sker i samhället. Vilket är en motivering till varför det 

hermeneutiska perspektivet är passande till min studie då jag nödvändigtvis bör förstå hur 

delaktigheten mellan eleverna i skolan går till för att sedan kunna förklara min 

forskningsfråga. Hur tolkningsarbetet genomförts i bearbetning och analys utvecklas 

nedanstående underrubrik. 
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4.1.2 Etnografisk ansats 

Bryman (2001) beskriver etnografi och deltagande observationer som en socialantropologisk 

metod där forskarens fältarbete är i centrum. Forskaren i en etnografisk studie engagerar sig i 

en miljö för att observera och analysera den aktuella kulturen eller gruppen. När en forskare 

besöker ett utländskt land som jag gjorde i denna studie så lägger han eller hon tid och fokus 

på att utforska och framställa gruppen och dess kultur och aktivt föra fältanteckningar om 

gruppens handlingar och samtal. Bryman (2001) fortsätter sin beskrivning och menar att vid 

deltagande observationer så kan forskaren mycket lättare observera gruppens kultur och 

handlingar än under en vanlig observation. Detta innebär även att det krävs att forskaren är 

mer engagerad och även använder sig av bland annat intervjuer, skriftliga källor, samtal med 

personer som besitter nyttig information för studiens resultat samt flitigt för fältanteckningar. 

När forskaren sedan är klar med fältarbetet i det främmande landet så återvänder han/hon hem 

för att rapportera sitt arbete.  

 

Den etnografiska ansatsen kräver en längre tids närvaro på det observerande fältet för att 

samla in användbar information som leder till att forskaren kan skilja på olika mönster och 

sociala strukturer hos individerna i sammanhanget (Bryman & Bell, 2005). Van Maanen 

(1988) redogör för hur forskaren som använder sig av den etnografiska ansatsen genom att 

analysera egna erfarenheter av observationen försöker beskriva de observerades sociala 

verklighet.  

 

Med anledning av att etnografiska undersökningar oftast sker under en lång tid allt från 

månader upp till flera år och därmed består av mer datainsamlingar än vad jag kommer att 

hinna få fram på mina veckor i Namibia, så har jag valt att göra en mikro-etnografisk 

undersökning. Vilket innebär att jag i studien valt ut vissa specifika delar av skolkulturen att 

fokusera mer på.   

 

4.2 Urval 

Vid planering av studien så bestämde jag mig för att besöka och fokusera på en kommunal 

skola i huvudstaden i Namibia, dels för att jag skulle kunna komma in i en av landets största 

skola med flest antalet elever och lärare för att kunna studera den övergripande skolmiljön 

och kamratkretsar som existerade på skolan. Valet av skola baserades på ett strategiskt urval, 

vilket innebär att forskarna först väljer ut ett antal variabler av teoretisk relevans. Utifrån 

dessa försöker man sedan hitta ett lämpligt studieobjekt (Trost, 1997). I dessa variabler ingick 

en önskan om att analysera delaktigheten i en skola som var öppen för alla utan speciella 

kriterier, ansökningar eller höga kostnader vilket en kommunal skola är. De elever som 

observerats och intervjuar i föreliggande arbete är mellan 12-14 år, vilket faller i den 

ålderskategori som Madsen (2009) anser vara mest påverkbara av bland annat normer. Enligt 

honom så är barn mest påverkbara vid 7-14 års ålder. Jag intervjuade därmed elever från alla 

de sex olika årskurs 7 på skolan.  
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Jag insåg hur mycket planering och tid det krävdes att få tillstånd från både skola, kommun 

och ministeriet för att få besöka skolan vilket ledde till att jag påbörjade min insamling av 

intyg redan i början på året. Förutom observationerna i de olika klasserna på den kommunala 

skolan så utfördes också kvalitativa semistrukturerade intervjuer med elever.  

 

Mitt mål med studiens observationer och intervjuer var att genom att bland annat vistas i deras 

skolmiljö själv kunna se hur delaktigheten visar sig i korridorerna och klassrummen. Samt 

efter samtal med eleverna få en fördjupad förståelse och kunskap om deras upplevelse av 

delaktighet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att det är av stor vikt att forskaren vid 

kvalitativa studier hittar rätt personer att intervjua, personer som kan besvara ens 

frågeställningar och besitter rätt information för studiens syfte. I denna studie så var det 

eleverna på skolan som var det självklara valet, de är de enda som kan dela med sig av sin 

riktiga upplevelse av delaktighet.  

 

Med tanke på att jag visste vad jag ville få ut av studien och vilka personer jag borde intervjua 

som kunde besvara intervjufrågorna på ett berikat vis med både kunskap och erfarenheter av 

ämnet så använde jag mig av snöbollsmetoden (Larsen, 2009, Bryman & Bell, 2005). 

Snöbollsmetoden innebär att forskaren identifierar informanter, vilka kan ge upphov till fler 

informanter (ibid). Genom att utnyttja individers kopplingar till varandra kan man använda 

metoden som ett informellt verktyg för att nå en urvalspopulation (ibid). 

 

Senare vid val av ytterligare elever att intervjua så använde jag mig av bland annat 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005), där jag under rasten frågade elever som gick i de 

observerade klasserna om de ville bli intervjuade. Bekvämlighetsurval innebär alltså att 

forskaren i sitt respondenturval är ”bekväm” och väljer respondenter som finns tillgängliga 

för tillfället (ibid). Men även strategiskt urval där jag noga tänkte mig för innan valet av 

respondenter; strategiskt tänkande för vilka elever som skulle vara relevanta och ge mig 

nyttiga svar för studiens syfte och resultat.  

 

4.3 Datainsamling – Förberedelser och genomförande 

När jag hade valt skola så kontaktade jag rektorn för att få ett tillstånd att genomföra 

fältstudien. Jag samlade mig sedan kunskaper om etik vid forskning genom att läsa Kalman 

och Lövgrens (2012) antologi. Författarna nämner bland annat viktiga etiska överväganden 

som forskare bör ta vid studier med människor, diskuterar etiska dilemman och informerar om 

samtycke och dess innebörd. Jag kunde utefter den angivna informationen sammanställa en 

samtyckesblankett som både efterfrågade föräldrarnas namnteckning och informerade om 

rätten till frivilligt deltagande. Jag skickade samtyckesblanketten via e-mail till de berörda 

lärarna som de sedan gav till elevernas föräldrar som fick fylla i om de valde att låta sina barn 

medverka i studien. Därefter skickade jag ett informationsbrev till Ministry of education i 

Windhoek för att även från dem få ett tillstånd för att få vistas innanför skolans område, de 

bad mig komma till dem så fort jag var framme i Windhoek, Namibia. Så när jag anlände i 

Namibia bokade jag ett möte med direktören på ministeriet för att berätta om min studies syfte 
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och mål så att jag därmed kunde få mitt skriftliga tillstånd att ta med till skolledningen för att 

få påbörja min studie. Det datamaterial som har hämtats och använts i studien är från 

observationer på skolan samt intervjuer med elever på skolan som ägde rum under tre veckor. 

Dessutom har information erhållits i en intervju med en volontär på Namibian Institute for 

Democracy (NID) i Windhoek.  

Inför datainsamlingen fanns det en del faktorer att ta hänsyn till, bland annat språk, kultur och 

synsätt. Till min fördel så är engelska förstaspråket i Namibia, varför kommunikationen 

underlättades. Jag behövde således inte ta hänsyn till främmande språk som eventuellt hinder i 

min studie. I ett steg att undvika kulturkrock använde jag mig av dels av en kontaktperson på 

plats, dels av namibiska reseguider. Kontaktpersonen bidrog med övergripande information 

kring de olika kulturerna i Namibia och skillnader som kan förekomma gällande synsätt. I 

litteraturen kunde jag ytterligare läsa in mig på Namibia som land och som kultur. Eftersom 

jag har varit i Namibia under långa perioder tidigare, förelåg det även en del kännedom om 

landet sedan tidigare.   

4.3.1 Kvalitativ intervju 

Vid planering av intervjuguide så använde jag mig av Cederborgs (2010) vägledning för 

socialarbetare vid intervjuer av barn. Författaren menar att intervjuaren bör undvika att ställa 

ledande frågor till barnen samt att inte tillsätta ord som kan ge barnet en valmöjlighet att avstå 

från att besvara frågan. Under intervjun så ställde jag framförallt öppna områdesfrågor och 

därefter följde jag upp med inbjudande inlägg för att få fram ännu mer information i samma 

fråga. Mina intervjufrågor var inte några frågor som eleverna kunde svara ja/nej på utan var 

istället uppbyggda som en samtalsintervju där eleverna fungerade som respondenter och 

berättade om sina egna tankar, känslor och upplevelser av skolmiljön och kommunikationen 

som råder emellan dem och lärarna på skolan. Tidigare forskning i kombination med det 

aktuella kunskapsläget bidrog till skapandet av intervjuguiden. Bland annat erhölls 

infallsvinklar kring formell och informell tillhörighet (Molin, 2004a), socioekonomisk 

påverkan (Farooq, Chaudhry & Berhanus, 2011) samt faktorer kring undervisningens och 

skolans kvalitet (Ngware, Oketch & Mutisya, 2014). Detta gav i sin tur upphov till frågor 

kring vertikal och horisontell delaktighet, hur utbildningen ser ut och elevernas liv i övrigt. 

 

Jag började min planering av intervjuerna med att samla in samtycken från föräldrar till de 

elever som ville delta i studien. Jag skickade samtycken via email till rektorn i februari och 

totalt fick jag in samtycken från 22 elever på skolan. Min tanke var inte att intervjua 22 elever 

utan tanken var att vara på den säkra sidan. Till att börja med så visste jag inte hur många 

intervjuer som krävdes för att jag skulle kunna nå mitt resultat och därmed finna en mättnad, 

jag ville avgöra detta efter varje intervju. Ytterligare en faktor till mitt val med 22 

respondenter var att jag ville räkna med att vissa av eleverna eventuellt skulle få förhinder 

eller avbryta sin samverkan i studien. Den sista faktorn var att om jag efter ett visst antal 

intervjuer (mindre än 22) ansåg att jag fått de svar jag söker så kunde jag alltid avboka de 

resterande intervjuerna. 

 

I min studie så genomfördes det totalt 10 semistrukturerade intervjuer med eleverna i ett 

grupprum på skolan under lektionstid. Intervjuerna varierade i tid men varade mellan 20-40 
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minuter. Syftet med vald intervjumetod var att ge eleverna en möjlighet att besvara frågan fritt 

och därmed skapa ett utvecklande samtal. Med hjälp av mina förberedda frågor så styrde jag 

intervjuernas syfte och frågeordning men jag lät eleverna styra svaren. Jag hade dock 

möjlighet att direkt men vänligt avbryta elevens pågående svar och påbörja nästa fråga när jag 

ansåg att svaren blev för långa och oväsentliga (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

För att skapa en bekväm och stressfri miljö för eleven under intervjun så spelade jag in 

intervjuerna, jag kunde därmed fokusera på eleven och istället för att titta ner på ett 

kollegieblock så kunde jag besvara elevens ögonkontakt samt observera hans eller hennes 

kroppsspråk. Jag avslutade sedan med att transkribera intervjuerna till text.  

 

4.3.2 Deltagande observation 

När jag kom fram till skolan i Namibia så inledde jag min första vecka med enbart deltagande 

etnografiska observationer i de olika klasserna och förde aktivt fältanteckningar. Första dagen 

i skolan presenterade jag mig själv: min bakgrund, roll som observatör och syftet med studien. 

Jag berättade även hur observationen skulle gå tillväga: att jag skulle sitta med eleverna och 

läraren i klassrummet under lektionstid men att jag även kommer att vara med dem ute och 

observera på rasterna som äger rum innan och efter lektionstid. Under mina observationer 

utanför lektionstid så passade jag även på att prata med elever, vilket bidrog till att jag enligt 

Fangen (2005) blev bekant med miljön. Under observationernas gång så förde jag aktivt 

fältanteckningar. 

 

Totalt utfördes 15 klassrumsobservationer, där varje observation bestod av en två timmar lång 

lektion. Lektionerna observerades i sin helhet där intervjuguiden och studiens frågeställningar 

användes för inspiration. Det kunde bland annat innebära att lärarens undervisningsmetod 

observerades eller elevernas interaktion med varandra.  

 

Fangen (2005) skriver att tillvägagångssättet som använts i arbetet vid påbörjan av 

observationerna bidrar till att jag samlar på mig förförståelse och kunskap om skolans 

verksamhet och eleverna på skolan. Vilken således resulterar i att jag sedan under intervjuerna 

kan ställa relevanta och bra frågor till respondenterna för att sedan jämföra svaren med hur det 

ser ut i verkligheten.  

 

4.3.3 Databearbetning och analys 

Datamaterialet består av fältanteckningar och inspelade intervjuer. Fältanteckningar gjordes 

under varje observation både under och efter lektionstid. Observationerna utfördes under cirka 

tre timmar, 30 minuter innan dagens första lektion, två timmar under lektionstid och 30 

minuter under lunchrasten. Intervjuerna utfördes under cirka 2 timmar och varje intervju 

varade mellan 20-40 minuter. När alla inspelade intervjuer var gjorda så påbörjade jag 

transkriberingen, som innebar att jag skrev ut intervjuerna var för sig och ord för ord, vissa av 

barnen mumlade eller pratade väldigt tyst vilket gjorde att hela transkriberingsprocessen tog 
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extra lång tid. När transkriberingen av alla intervjuerna var gjord så lästes alla intervjuer 

noggrant igenom och relevanta och särskilt passande citat valdes ut.  

Bearbetningsfasen av hela arbetet ägde rum i Namibia då jag ville kunna ha möjlighet att 

återvända till skolan om jag ansåg att något saknades.   

 

Studiens teoretiska och begreppsliga ram har arbetat i relation till det empiriska materialet, 

genom att återkommande under arbetets gång försöka koppla samman teori och erhållna 

resultat. För att uppnå detta är det viktigt att förstå kopplingen mellan den hermeneutiska 

tolkningsansatsen och den etnografiska ansatsen. Willis och Trondman (2002) beskriver den 

etnografiska ansatsen som ett verktyg för att presentera, förklara och analysera kulturen som 

innehar erfarenhet. Dessutom tillägger författarna att etnografi och teori ska sammanföras och 

skapa en konkret känsla av det sociala som internt fjädrande och dialektiskt producerad. Jag 

visualiserar, utifrån författarnas text, etnografi som en balansgång mellan empiri och teori, där 

konkreta känslor och upplevelser faktiskt kommer till liv. Där det observerade inte bara 

drunknar i teorin, utan i sig skapar en verklighet, eller som författarna väljer att kalla det – en 

”aha-upplevelse”.  Författarna väljer att benämna detta teoretiska tillvägagångssätt för 

Theoretically Informed Methodology for Ethnography (TIME). Ytterligare steg att arbeta med 

TIME är att formulera öppna och energiska frågeställningar samt att besvara dessa med ett 

teoretiskt informativt och flexibelt ordförråd. Sammanställningen av arbetet och slutsatserna 

behöver inte ta med varje tidigare presenterad aspekt av datamaterial och teoretiska 

utgångspunkter, för att skapa intresseväckande slutsatser. Detta skapas nämligen utifrån 

forskarens egna erfarenheter från fältstudier och teori (ibid).   

 

Den hermeneutiska tolkningsansatsen baseras, till skillnad från den etnografiska, på mina  

tidigare erfarenheter och förförståelse (Bryman & Bell, 2005). Arbetet påbörjades på grund av 

erfarenheter från vistelsen i Namibia år 2014 där jag samlade mig förförståelse för fenomenet 

som kom att studeras i föreliggande studie. Hermeneutiken var därmed central redan från 

arbetets början eftersom egna erfarenheter och den samlade förförståelsen kom att utgöra en 

avgörande roll för studiens utformning. I kombination med tidigare förklarad snöbollsmetod 

och strategiskt urval har egna erfarenheter även styrt den etnografiska undersökningen åt ett 

håll. Likaså har tolkningsarbetet av databearbetningen och den slutgiltiga analysen präglats av 

kontrollkriterier som innefattar informationsvillkor och argumentationsvillkor där jag med 

hjälp av mina egna erfarenheter, tankar och förkunskaper har försökt att förstå innebörden av 

det fenomen som studerats. Detta arbetssätt har således skapat ett hermeneutiskt kretslopp i 

arbetet.  

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt vetenskapsrådet (2002) så är forskning skyddad av etiska principer som innebär att det 

ställs krav på både forskaren och deltagarna i studien. Sparrman (2002) förklarar vidare att 

kraven som ställs bland annat handlar om att deltagarna ska få information om syftet med 

studien, vad den ska användas till samt hur behandling av material ska gå till, krav på 

forskaren att samla in samtycke från deltagarna, krav på deltagarnas konfidentialitet som 
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innebär att de har rätt till att vara anonyma i studien samt krav på att forskaren ska berätta hur 

studiens resultat kommer att användas. Personalen på skolan blev informerande om studiens 

syfte och genomförande via mail från mig samt muntligt via tolk två månader innan studiens 

påbörjan. Information gavs även ytterligare muntligt när jag besökte skolan tre dagar innan 

datainsamlingen skulle påbörjades. Informationen som skickades via mail innehöll syftet med 

studien, mål och förväntningar som studien innefattade, beskrivning av genomförande, vilka 

metoder som skulle användas vid insamling av data och vad det krävdes. Jag skickade även 

med en samtyckesblankett, se bilaga 1, som personalen skulle ge till elevernas föräldrar med 

information om frivillighet och rätten att när som helst kunna avbryta sin medverkan i studien. 

Eleverna på skolan fick således information om studien från sina föräldrar men även av 

rektorn under mitt besök på skolan. I samtyckesblanketten så efterfrågade jag både 

föräldrarnas och elevens underteckning då jag utgick ifrån Lagen om etikprövning 18 § som 

säger att vårdnadshavarna skall informeras och lämna samtycke till forskning som bedrivs 

med barn under 15 år. Jag ville även att eleven själv skulle få vara med och bestämma om sitt 

deltagande i studien. Vidare i föräldrabalken står det att båda vårdnadshavarna har rätt till att 

ta beslut om samtycke, vilket har lett till att jag i samtyckesblanketten efterfrågat båda 

vårdnadshavarnas samtycke. 

 

Van Maanen (1988) anser att forskning med en etnografisk grund kan betraktas som en 

politisk handling på grund av den makt som forskaren får när han eller hon ska presentera den 

andre. Jag har därmed under studiens gång utgått ifrån ett objektivt, respektfullt och opartiskt 

bemötande gentemot den andre. Jag har även under materialinsamlingstiden på skolan 

regelbundet informerat och påmint elever och lärare om studies syfte samt frågat om tillstånd 

vid byte av klass eller lokal med tanke på informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vid mina intervjuer med de deltagande eleverna har jag utgått från Cederborgs (2010) 

forskningsbaserade intervjumetod som hon anser ökar förutsättningen för att uppmärksamma 

barns upplevelser. Då etiska dilemman angående vad som kan tas med i studien kan uppstå, så 

bör forskaren se över vilken information som är nödvändig för att besvara studiens 

frågeställningar utan att avslöja alltför mycket av vad barnen har berättat (ibid). Jag har 

därmed noggrant läst igenom transkriberingarna som sammanställdes efter intervjuerna och 

valt ut de mest relevanta citaten. Eftersom samtliga deltagare i arbetet har anonymiserats kan 

även känsliga citat användas, för att belysa de mest extrema upplevelserna. Med känsliga citat 

menas till exempel upplevelser om aga, hot eller andra sanktioner.    

 

Jag har, utifrån etiska ställningstaganden, valt att intervjua eleverna utan lärare eller annan 

auktoritets närvaro. Detta baserades på Cederborgs (2010) resonemang om att barns 

berättelser kan influeras av auktoritetens perspektiv. Vidare menar författaren att 

informationen kan begränsas om auktoriteten inte vill att den ska komma fram, eller om 

barnet på annat sätt hämmas av dennes närvaro.   

 

Även inför observationerna togs vissa etiska ställningstaganden med hänsyn till Eriksson och 

Sundströms (2013) resonemang kring etik under observation, som bland annat innebär att 

deltagarnas säkerhet och självbestämmanderätt ska skyddas. Detta försöktes att uppnås genom 



 

 

 25 

att informera deltagarna även innan observation om arbetets syfte och att materialet endast 

kommer att användas i föreliggande studie. Frivillighet för deltagande gällde även under 

observationerna, vilket innebar att jag inte observerade klasser med elever vars samtycke jag 

inte erhållit, inklusive samtycke från föräldrar. Eftersom jag erhållit samtycke från samtliga 

föräldrar och elever i fyra av fem klasser, blev detta inget problem.  

4.5 Studiens validitet och reliabilitet  

Att validera innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretisera studien. Ifall forskaren ständigt under studiens gång kontrollerar, ifrågasätter och 

tolkar sina upptäckter så kommer det bidra till att hans eller hennes hantverksskicklighet 

utvecklas. Begreppet validitet betyder giltighet och går ut på att se hur giltig eller relevant 

studiens insamlande data är för de ställda frågeställningarna som forskaren valt att analysera i 

sin studie (Larsen, 2009). För att öka validiteten i min studie så har jag således försökt nå 

denna giltighet genom att konsekvent reflektera över varför jag valt de studier och den teorin 

som presenterats i föreliggande arbete. Dessa reflektioner har både tagit plats i mitt 

medvetande men också presenterats i arbetet, för att tydliggöra arbetets strävan efter validitet. 

 

Med tanke på mitt val av att använda snöbollsmetoden vid val av respondenter så kunde det 

innebära en risk för studiens validitet, detta på grund av de slumpmässigt valda 

respondenterna (Larsen, 2009). Det som vidare gjorde att risken minskade var det faktum att 

jag även valde den strategiska urvalsmetoden och noga tänkte mig för vid val av ytterligare 

respondenter till studien. Larsen (2009) menar vidare att tillvägagångssättet jag har valt 

innebär att risken för att empirin inte skulle kunna besvara mina frågeställningar minskat.  

 

Eleverna på skolan är blandade både köns- och etnicitetmässigt vilket gjorde att jag under mitt 

strategiska urvalstänkande även var noga med att välja respondenter med olika kön och 

nationaliteter. På så vis ökar studiens validitet då svaren från respondenterna kommer från 

mer än ett genusperspektiv och med elever som även gått på skolor utanför Namibia.  

 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig studiens resultat är (Larsen, 2009). För att en studie ska bli 

reliabel så menar Kvale och Brinkmann (2014) att det krävs att forskaren är uppmärksam på 

olika faktorer som kan påverka det slutgiltiga resultatet. Tack vare samtycket från både skola, 

föräldrar och elever så visste jag vilka som ville medverka i studien och kunde därmed fråga 

om jag kunde intervjua dem. Jag informerade även eleverna om rätten att vara anonym, att det 

dem säger inte kommer att förmedlas vidare till rektor eller lärare. Detta hade en positiv effekt 

då respondenterna kunde känna sig bekväma och trygga med mig, jag mötte dem på deras 

”nivå” och lät dem prata på under intervjuerna. Detta medförde även att jag som intervjuare 

inte hamnade i någon dominerande maktposition.  

 

Under skrivandets gång så har jag även låtit personer utifrån läsa min uppsats för att sedan 

läsa igenom deras kommentarer och utvecklas. Det är nyttigt att låta någon annan läsa arbetet, 

då man själv kan bli för fäst och glömma att läsare som inte är insatta i ämnet kan få svårt att 

förstå arbetets ingående delar.   
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5. RESULTAT  
Nedan redogörs studiens resultat som samlats in genom de intervjuer och observationer som 

ägde rum på den kommunala skolan i Namibia. Citat från olika respondenter och informanter 

har använts för att visa på åsikter och synpunkter som kan bidra till en övergripande bild av 

elevernas upplevelser. Intervjuerna och observationerna har delats in i två teman; elevers 

delaktighet och elevers lärande för att lättare kunna analyseras och förstås. Dessa ledmotiv har 

i sin tur delats in i underrubriker utifrån den teoretiska referensramen, med olika aspekter av 

delaktighet och lärande. Varje tema avslutas med en kort summering.  

 

5.1 Elevers delaktighet  

Avsnittet redogör för elevernas olika upplevelser av social delaktighet, genuint intresse från 

auktoritet, formell och informell delaktighet. 

 

5.1.1 Social/informell delaktighet 

Den informella delaktigheten ligger i kontakten mellan eleverna. När eleverna på skolan inte 

fick tillräckligt med uppmärksamhet från lärarna så sökte de sig till klasskamraterna. Mer än 

hälften av de intervjuade eleverna berättade att de kände sig tryggare med sina klasskamrater 

än med lärarna. Skoltiden ses som ett tillfälle till skratt och lek.  

Eleverna i arbetet menade att om alla i klassen samarbetade och stöttade varandra så skulle en 

trygghet skapas och därmed en gemenskap. De ville att alla i klassen skulle ha en öppen miljö 

där de kunde ha roligt tillsammans under skoltid. Den sociala delaktigheten är oerhört viktigt 

för dem och i samtliga intervjuer var denna det första som diskuterades i frågan om 

delaktighet. Under intervjuerna med eleverna framkommer det också en hel del press från 

klasskamrater. Det är tabubelagt att svara fel och gör man inte sina läxor finns det risk att man 

blir retad av de andra eleverna. Helst ska man vara en duktig elev och en social kamrat.   

 

För att vidare skapa en gemenskap i alla skolor i Namibia så är skoluniformer ett krav enligt 

skollagen. En lärare på skolan menade att skollagen krävde skoluniformer i landets skolor då 

det skulle bidra till delaktighet i skolan. Ingen elev skulle behöva känna sig utanför eller 

mobbad på grund av sina privata kläder. Läraren berättade att ifall alla såg likadana ut så kan 

ingen elev kommentera den andra elevens socioekonomiska situation: 

 

…all the pupils will be as glossy paper, you see the person for his personality not his economic 

status or the clothing brands. – Lärare i årskurs 7.  

 

De flesta av eleverna i studien håller med om att skoluniformen skapar en känsla av 

delaktighet, det bidrar även till mindre stress. En elev berättade att med tanke på att hon inte 

behöver oroa sig om sin klädsel eller att ha det nyaste modet så slipper hon känna ångest och 

stress inför skoldagen:  
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I feel that I can relax and be calm before I go to school, the only thing I have to think about is 

my performance in school and to pass the exams, not about what I’m wearing or how I look.. – 

Flicka 12 år från årskurs 7.  

 

Ytterligare en aspekt på att skoluniformen bidrar till en upplevelse av delaktighet bland 

eleverna berättas av en pojke i årskurs 7: 

  

The best thing with the school uniforms is that me and my friends look all the same, we feel like 

one big family where everyone is welcome. We can never judge or talk about someone’s clothes 

or look, because everyone has the same clothes and almost look the same. – Pojke 13 år från 

årskurs 7.   

 

 

Under observationerna så kunde jag även uppleva i vissa av klasserna på skolan att eleverna 

observerade lärarnas handlingar och sedan tolkade och tog efter dem. Eleverna tolkade bland 

annat hur de vuxna bemötte varandra med respekt, att ta i hand när man hälsar, att låta den 

andra prata till punkt, att ge varandra omsorg och att ställa upp för varandra för att sedan ta 

efter och skapa en egen innebörd. Vissa av dessa tolkningar kunde utspela sig bland eleverna 

både under och efter lektionstid.  

 

 

5.1.2 Formell delaktighet 

Med formell delaktighet menas att eleverna tillåts delta i beslut som tas från rektorn eller 

lärare. Under intervjuerna framkom det att rektorn har försökt skapa formell delaktighet 

genom att utse prefekter, vars uppgift är att skapa trevnad och gemenskap under rasterna. Det 

ligger stor ära i att bli utvald av rektorn för denna uppgift och eleverna är högst tacksamma att 

möjligheten finns. Under intervjuerna framkom inga andra medel för formell delaktighet. 

 

Under rasterna så observerades hur varje prefekt hade sitt utvalda område att ansvara för. 

Prefekterna arbetade efter att skapa en trygghet på skolan och förhindra mobbning. De gick 

runt varje byggnad inom skolområdet och såg till att ingen satt ensam eller mådde dåligt.  

 

Ytterligare under en del raster kunde det förekomma att enstaka elever satt för sig själva vid 

sidan om större sällskap på skolgården. De elever som observerades sitta för sig själva hade 

alla en sak gemensam, de var utstötta av sina klasskamrater. Ingen lärare kom fram till dem 

under rasterna och frågade vad som hänt, det var istället prefekterna som tog initiativ och 

frågade ifall de ville vara med på de olika aktiviteter som förekom bland de andra eleverna.  

 

5.1.3 Genuint intresse från auktoritet 

Under intervjuerna framkommer det att lärarnas vilja är elevernas lag. Det finns begränsat 

utrymme för kommunikation mellan elever och lärare och elever tillåts absolut inte 

ifrågasätta. En elev berättar hur viktigt det är med lydnad under lektionstid och att göra sina 

läxor. Oavsett anledning måste läxorna göras. Läxor som inte är gjorda bestraffas. Eleven 

beskriver vidare hur mycket bättre det vore om lärarna faktiskt brydde sig om eleverna och 
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visade ett genuint intresse till annat än enbart läxor och lektionsprestationer. Däremot påpekar 

eleven att lärarna ofta berömmer goda skolresultat och uppmanar eleverna att studera och att 

bli något i livet.  

 

Whenever I go to school without doing my homework they beat me every time or they tell me 

that I am a bad girl because I don’t do my homework. I don’t like it… they are teaching us and 

they are telling us that we have to study hard and to become somebody in life. - Flicka 12 år 

från årskurs 7. 

  

För att elever i Namibias skolor ska kunna känna sig delaktiga i frågor som berör skolan så 

har regeringen startat ett program kallat Barnens parlament, som fungerar som en mötesplats 

för olika representanter från skolor runt om i landet, lärare och andra vuxna som besitter en 

sort makt inom utbildningen i Namibia. Magdalena Zimmermann som är volontär på 

Namibian Institute for Democracy (NID) i Windhoek arbetar just nu med ett projektarbete 

som inriktar sig på barn och ungdomars skolgång i Namibia. Hon berättar under vår intervju 

att ungdomarna i parlamentet får möjligheten att diskutera ämnen som berör dem, situationer 

som påverkar dem samt vara med och påverka framtiden. Hon menar att det resulterar i att de 

påverkar både deras egen men även andra elever skolgång på ett förhoppningsvis positivt sätt. 

Om något inte känns rätt i skolsystemet så får ungdomarna tillfälle att samlas och ta upp 

bekymret för vuxna som arbetar inom området, de skapas då en diskussion och tillsammans 

försöker de nå en lösning på problemet. Detta tillvägagångssätt bidrar till att ett samarbete 

mellan ungdomar och vuxna i landet skapas och att ungdomarna känner sig hörda och 

respekterade vilket i sin tur bidrar till att ungdomarna känner sig delaktiga och involverade. 

 

Flera elever påpekar att de inte känner sig involverade i undervisningen. Det framkommer att 

det är svårt att påverka studieupplägget och vad som ska tas upp i klassrummet:  

 

When I am in the classroom I don’t feel like I have a say about anything really. I  am there to 

study and we basically do what we have to do to pass the class. I would like to have more to say, 

concerning my learning. - Flicka, 14 år från årskurs 7. 

 

Vid följdfrågan om vad ”mer att säga till om” faktiskt innebär, svarar hon att lektionerna 

gärna får ha mer inslag av estetik, så som skådespel och framföranden av praktiska uppgifter. 

Enkla redovisningar där eleverna ges möjlighet att berätta fritt, måla på tavlan och agera 

lärare är också något som flickan efterfrågar.  

 

Utöver bristen på samstämmighet mellan lärare och elev framkommer det både under 

intervjuerna och observationerna att klimatet i klassrummet upplevs vara kallt och lärarnas 

disciplinära och auktoritära egenskaper lämnar inte utrymme för medkänsla och humanism:  

 

One time I was very sick and home from school. When I came back I was far behind everyone 

else, I hadn’t done my homework. The teacher told me that I wasn’t welcome in the class until 

my homework were done, so I went home. They wouldn’t even hear me out. I wish they would. 

–Pojke, 13 år från årskurs 7. 
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Summering av temat delaktighet 

Eleverna som deltog i studien uttrycker delaktighet som något förekommande på skolan. Med 

tanke på att skolan har elever som blivit utvalda till prefekter av rektorn för att skapa 

gemenskap under rasterna och se till så att ingen hamnar utanför eller mobbas så behöver 

ingen känna sig utanför. Eleverna känner sig dock inte hörda i klassrummet och menar att 

delaktigheten där brister. De vill få vara mer involverade genom att få lämna synpunkter och 

tankar kring undervisningens upplägg och struktur.  

 

5.2 Elevers lärande 

Avsnittet redogör för elevernas olika lärandeupplevelser av elevinflytande, interaktion i 

klassrummet och socioekonomisk status.    

 

5.2.1 Elevinflytande ger motivation 

Vissa av eleverna i studien ansågs, enligt lärarna, inte vara tillräckligt motiverade, engagerade 

eller aktiva i skolan. Lärare kunde komma till mig under mina intervjuer och be mig samtala 

med vissa av dessa elever, då de ansåg att de ”behövde stöd”. Under en intervju med en av 

dessa elever så framkom det att han egentligen var väldigt motiverad till skolarbetet. Men att 

lärarnas inställning hindrade hans prestation. Han berättade under intervjun att han ibland 

känner att han går i årskurs fem istället för sju på grund av de lätta uppgifterna som läraren 

ger dem under lektionstid: 

Sometimes it feels like I'm in the fifth grade, the teachers give us assignments during classes that 

are too easy. I want challenges and to feel that I am being developed in school. – Pojke 13år 

från årskurs 7.  

 

Han berättar vidare att han tillsammans med sina klasskamrater brukar komma på olika 

matematiska övningar för att testa varandras kunskaper:  

 

…The teacher doesn´t listen to us when we say that we want to have more difficult tasks during 

our class… During the break usually my friends and I stay in the classroom and test each other's 

mathematical knowledge, that’s when I feel that I’m being tested and can develop my 

knowledge in math… It doesn’t feel like the teachers listen and support us, but I have my friends 

and we support each other. – Pojke 13år från årskurs 7. 

 

Detta var även något som uppmärksammades under observationerna. Jag kunde både se 

pojken och hans vänner men även andra elever på skolan testa sina kunskaper genom olika 

lekar och spel. Det var allt från matematiska övningar, engelska ord till afrikanska quiz som 

pågick under rasterna, både i klassrummen och på skolgården.  

 

5.2.2 Interaktion i klassrummet 

En annan elev berättar att han är rädd för att bli avstängd från skolan på grund av lärarnas 

inställning. Han menar att lärarna är snabba med att döma eleverna på skolan och om man 
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talar tillbaka eller ifrågasätter riskerar man att bestraffas, antingen genom att bli slagen eller 

avstängd från skolan.  

 

If you speak against the teachers and tell them that you think otherwise than what they are 

saying, you risk being expelled from school. They will punish you for talking back and if you 

don´t learn after that then they will send you home for two weeks. Then they will write it down 

on paper so that if you want to change school the other school will read and know that you have 

been naughty.... I have told my mom many times that I'm afraid of the teachers at school and it is 

affecting my learning, but my mother does not listen. - Pojke 14 år från årskurs 7. 

 

Under mina observationer i skolan så noterades hur vissa av lärarna inte lyssnade på eleverna 

och istället utövande en maktposition. Vid ett tillfälle uppstod en situation då en elev drack 

vatten under lektionstid. Läraren sa åt eleven att sluta dricka och återgå till lektionen, men 

eleven sa att han var väldigt törstig och därför ville fortsätta dricka. Läraren bad då eleven att 

lämna undervisningen och gå till rektorn. Eleven kom inte tillbaka till någon av lektionerna 

under dagen och när jag frågade läraren vart eleven tagit vägen så svarade hon ”He was 

naughty and did not listen, he must therefore be punished and learn from his mistake”.  Jag 

förstod inte riktigt vad som var det stora problemet i situationen och frågade vidare ”What did 

he do that you consider as a naughty behavior?”. Läraren tittade på mig och svarade “In this 

country and culture a pupil should never answer or talk back to a teacher in a bad way”.  

Det var tydligt att lärarnas inställning och attityd har en stor påverkan på elevernas lärande 

och prestation. Vissa av eleverna berättade att om de skulle ha haft en mer öppen relation med 

sina lärare, där de kunde föra dialoger, så skulle det bidra till en ökande förståelse vilket i sin 

tur skulle skapa större prestationer i undervisningen.  

 

5.2.3 Socioekonomisk status och prestation 

Eleverna med lägre socioekonomisk status berättar att de får mycket hjälp från skolan för att 

bli delaktiga och motiverade i skolan. Ekonomiska skillnader jämnas ut genom att erbjuda 

elever med låg inkomst begagnade skoluniformer och gratis skolmat. Skolan har även en stor 

byggnad bakom skolgården som används som ett hostell för de elever som bor utanför staden 

och inte har möjlighet att pendla till och från skolan. I arbetet framkom det att flera av 

eleverna har det dåligt socioekonomiskt, använder begagnade skoluniformer och bor på 

skolans hostell. Trots det så berättar lärare att vissa av dessa elever har toppbetyg och att de 

har minst en lika hög prestation som de mer välställda eleverna.  

 

Under observationer på skolan så kunde jag inte skilja på de elever som hade en bra eller dålig 

socioekonomisk status. Det var inget som framkom under varken lektionstid eller på rasterna, 

alla elever hade som sagt likadan klädsel och var överlag lika aktiva under skoltid. 

 

En av eleverna som bor på hostllet berättar om det under intervjun: 

 

It´s a big old house, we sleep separated boys and girls. All the girls sleeps in one big room at the 

second floor and all the boys sleeps in one big room at the first floor. We have one dining room 

where we eat our breakfast and dinner, it´s not good as my mother’s home cooked food but I’m 
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thankful anyways. We are also not allowed to leave the area around the hostel after dinnertime 

and our family can also come and stay with us. – Flicka 13 år från årskurs 7. 

  

En annan elev berättade under intervjun att skolan är den enda skolan i landet som erbjuder 

hostell för elever: 

 

One of the best things with the school is that it offers you a hostel to stay in if you live to far 

away. I am from Angola so my parents said that this is the best school for me. It is cheap so that 

the parents can afford it and it is safe because the pupils are not allowed to go out during the 

night. – Flicka 12 år från årskurs 7. 

 

Ytterligare en faktor som visar att den socioekonomiska statusen inte har någon påverkande 

effekt på elevernas prestation i skolan är det faktum att trots att skolan är belägen i ett av 

Namibias fattigaste och mest kriminella områden så beskrivs den av eleverna som en av 

landets bästa skola med höga betyg bland tidigare elever: 

 

Why I wanted to study in this school is because it has a really good reputation, everyone in the 

country knows that you can become something if you study here and I want to become a doctor 

so this is a school that will help me achieve that goal. –Pojke 14 år från årskurs 7. 

  

Although the school is not in a good neighborhood and it´s not so safe to be outside of the 

schools area, the school results is high here. My cousin went to this school and he is now a pilot 

and he says it´s because of this school. The teachers here are strict and give us a lot of 

homework, everyday so that we can learn. And that is helping us to perform well and to start 

high school and university and then get a good job. Most of the students that went to this school 

are today either doctors, lawyers, engineers or pilots. – Flicka 13 år från årskurs 7. 

 

 

Summering av temat lärande 

Eleverna på skolan som deltog i studien trivs i skolan och beskriver skolan som en trygghet 

där de kan skaffa kunskaper, utvecklas och skapa en framtid. Det största problemet enligt dem 

är relationen med lärarna. Rädslan att bli slagen när de svarar fel eller om någon annan i 

klassen inte lyder så kan alla bli straffade. Ytterligare ett problem är risken att bli avstängd 

från skolan, blir dem avstängda så halkar dem efter och riskerar att gå om en klass. Den mest 

positiva faktorn är att dem kan ta hjälp av varandra och känna att dem lär sig av varandra och 

alltid kan fråga varandra om hjälp. Socioekonomisk status visades inte påverka elevers 

studieresultat och prestation. Fattiga elever erbjuds stöd i form av boende, gratis skolmat och 

skoluniform. På så vis hämmas ekonomiska förhållanden från att påverka lärandet.   
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6. ANALYS OCH TOLKNING 
Kapitlet analyserar arbetets resultat med hänsyn till presenterad forskning och teoretiska 

modeller. Kapitlet är indelat i ett avsnitt för delaktighet och ett för lärande. I följande kapitel 

försöks en förståelse att nås över relationen mellan delaktighet och lärande.  Arbetet har 

använt både ett hermeneutiskt och mikroetnografiskt angreppssätt, varför dessa i denna 

slutliga analys kommer att användas för att eftersträva givande slutsatser. Hermeneutikens 

informations- och argumentationsvillkor kommer att balanseras av Theoretically Informed 

Methodology for Ethnographys (TIME) strävan efter ”aha-upplevelser”. 

 

6.1 Delaktighet 

Nordevall (2011) sammanfattar tillkomsten av begreppet delaktighet med att det skapas i 

samspel mellan människor i den sociala praktiken, bland annat skolan vilket är relevant i 

denna studie. Detta kan liknas med Cederlund och Berglunds (2014) resonemang om att en 

person, för att anses vara delaktig, bör kunna skapa sig en position i den samhälleliga 

gemenskapen, i detta fall skolan. För att göra det möjligt så krävs det att eleven bland annat 

kan avläsa gemenskapens koder och lära sig att tillämpa dem, utveckla kunskaper om hur 

eleven ska kunna fånga sina klasskamraters intresse utan att synas för mycket eller framstå 

som avvikande. Elvstrand (2009) väljer dock att benämna denna form av delaktighet som 

social delaktighet och menar att denna sker ur elevers perspektiv och innefattar tillhörighet, 

kamratskap, relationer och att bli accepterad av sina klasskamrater. Janson (2004) fortsätter 

resonemanget om social delaktighet med att förklara att det förekommer i tre olika kulturer, 

en omsorgskultur, en lärkultur och en kamratkultur. Han förklarar vidare att varje kultur 

ställer olika krav på delaktighet och interaktion. För att innebörden av begreppet social 

delaktighet ska bli begripligt för oss så räcker det inte att undersöka begreppet i en kultur utan 

det behöver undersökas i alla kulturer. Å ena sidan anser således Elvstrand (2009) att social 

delaktighet sker ur elevers perspektiv, å andra sidan menar Janson (2004) att begreppet endast 

kan begripas genom att analysera elevers omsorgskultur, lärarkultur och kamratkultur. Molin 

(2004b) diskuterar istället begreppet delaktighet genom att dela in det i en formell och 

informell aspekt, där formell delaktighet tilldelas av högre auktoriteter medan den informella 

delaktigheten skapas vid interaktioner mellan eleverna. Olika forskare och författare 

diskuterar således delaktighet i olika termer, varför det kan uppstå en del begreppsförvirring.  

 

Elevernas omsorgskultur har inte analyserats i föreliggande arbete, varför det blir svårt att 

använda Jansons (2004) riktlinjer för hur social delaktighet bäst analyseras. Elvstrands (2009) 

definition på social delaktighet lämpar sig bättre, eftersom det är elevernas perspektiv som 

studerats i detta arbete. Även Molins (2004b) resonemang kring informell delaktighet går att 

tillämpa i arbetet. Mer än hälften av de intervjuade eleverna berättade under intervjuerna att 

de kände sig tryggare med sina klasskamrater än med lärarna. Rasterna bestod av horisontellt 

samspel där elev kommunicerade och lekte med elev. Som diskuterats i arbetet kan 

delaktighet innefatta en till stor del subjektiv betydelse för eleverna. Den sociala delaktigheten 
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kan för vissa elever därför vara lika betydelsefull som den formella delaktigheten, eller som 

delaktigheten i beslutsfattandet mellan lärare och elev (Elvstrand, 2009). 

 

I arbetet framkom det å ena sidan mycket kamratskap mellan eleverna, å andra sidan också en 

del konkurrens. Bland annat får vissa elever motta glåpord när hemläxan inte utförs eller när 

man svarar fel i klassrummet. Det finns således en baksida till den sociala delaktigheten, 

något som även Elvstrand (2009) uppmärksammat i sin studie. Elevernas insikter i respekt, 

samhörighet, gruppdynamik och framtidstro kan vara skapat genom att studera och tolka 

vuxnas handlingar. Detta skulle i så fall korrelera med Karlssons (2009) påvisande om att 

eleverna kan tolka de vuxna på skolans olika handlingar och sedans skapa sin egen mening 

om hur de skall gå till. Resultatet i studien visar att delaktighet sker i interaktion mellan 

individer. I vissa interaktioner som sker mellan eleverna i studien så uppstår tillfällen där 

eleverna agerar som en gemenskap för att med avsikt inkludera varandra men det uppstår 

även situationer där vissa elever blir uteslutna från gemenskapen.  

 

6.2 Lärande 

Sinclair (2004) skriver att begreppet delaktighet är multidimensionellt, vilket i och med 

komplexiteten och begreppsförvirringen som framkommit i detta arbete känns som en lämplig 

tolkning av begreppet. Författaren lyfter upp fyra nyckeldimensioner för att vi lättare ska 

kunna förstå innebörden av begreppet: nivån av delaktighet, fokus i beslutsfattandet där barn 

kan vara involverade, naturen av deltagande aktivitet och barn och ungdomars involvering. 

Vidare menar Sinclair (2004) att vad som är lämpligt för en grupp kanske inte passar en 

annan, vilket innebär att det är nödvändigt för lärare att utforma olika former av dialoger och 

engagemang som startar från den positionen av eleven, oavsett ålder eller förmåga. Alderson 

(1999) skrev att inflytande och delaktighet är en stor del av lärandet då det skapar motivation 

bland eleverna. Elever som löser problem tillsammans med sin lärare får ut mer av sin 

skolgång och känner sig mer benägna att prestera (ibid). Forskningen har även visat att elever 

är mest missnöjda med faktorer som de inte kan påverka, så som lärares egenskaper och 

lektioners upplägg (ibid). Även Madsen (2006) belyser elevers möjlighet till delaktighet i 

klassrummet och menar att det är viktigt eftersom det även bidrar till att eleven skapar 

kontroll över sin tillvaro. Det är således gynnsamt för lärandet att få vara med och bestämma 

kring hur lektionerna ska vara uppbyggda och tillsammans med lärare lösa problem.  

 

Likt resultaten från studien gjord av Ngware, Oketch och Mutisya (2014) påvisar föreliggande 

arbete att interaktionen mellan lärare och elev spelar stor roll för skillnaderna på elevernas 

prestation. I intervjuerna beskrivs det även hur tabubelagt det är att som lärare diskutera beslut 

med elever. ”Do as I say” är ett uttryck som används flitigt av lärare och som med fyra ord 

exkluderar alla former av elevinflytande. Att eleverna dessutom riskerar att bli bestraffade 

eliminerar det lilla hopp om elevpåverkan som kanske finns kvar. I arbetet har det dessutom 

påvisats att elever är understimulerade och inte får begära extra uppgifter på en högre 

studienivå, vilket i sin tur orsakar minskad studiemotivation. Detta förklaras av Alderson 
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(1999) som påpekar att elever blir mer motiverade till att prestera om de får tillämpa 

inflytande i skolan. I övrigt upplevdes kvaliteten på lektionerna vara bra och skolan sågs vara 

en trygghet, en plats för inhämtning av kunskaper, utveckling och ett verktyg för att skapa en 

framtid.  

 

Elevernas brist på inflytande i klassrummet kan kopplas till ”den proximala 

utvecklingszonen” som handlar om att elever som får viss hjälp eller stöttning från en kamrat 

eller vuxen lyckas genomföra en uppgift på en högre svårighetsgrad och att vägledande samtal 

från läraren bidrar till att elevens kunskapsutveckling fullföljs (Partanen, 2007). För att uppnå 

den proximala utvecklingszonen så krävs det att eleven inte bara får arbeta inom de olika 

områden som han eller hon behärskar, utan att eleven istället får olika utmaningar att arbeta 

med (Partanen, 2007). Enligt detta resonemang kan bristen på utmanande uppgifter, som 

eleverna i detta arbete berättat om, därmed ha påverkan på elevernas kunskapsutveckling. 

Elevernas bristande inflytande kan även kopplas till formell delaktighet. I föreliggande fall 

innebär det att eleverna tillåts delta i beslut som tas från rektorn eller lärare. Detta förekom 

bland annat under lektionstid, då eleverna inte får samtala med varandra. Detta auktoritära 

beslut skapar i sin tur ett formellt samspel mellan lärare och elev där eleverna tillåts bli 

delaktiga när läraren säger till. Det formella samspelet kan således öppna upp för 

delaktighetsfrämjande aktiviteter men också vara en del av ett maktspel där delaktighet enbart 

tillåts vid vissa omständigheter. Ett exempel på en positiv form av formell delaktighet, som 

framkom i arbetet, är då rektorn utser prefekter för att skapa gemenskap under rasterna och se 

till så att ingen hamnar utanför eller mobbas.  

 

Eftersom föreliggande arbete enbart tar hänsyn till elevernas perspektiv av begreppet 

delaktighet erhålls enbart elevernas version. Lärare och rektorer kanske anser att eleverna 

faktiskt ges möjlighet till delaktighet i olika beslutsfattanden och över lektionernas 

utformning. Rudduck & Fieldning (2006) menar dock att delaktighet bör vara tillförlitligt och 

upplevas som äkta. Detta åstadkommes enligt författarna genom att lärarna och de vuxna i 

skolan på ett ärligt sätt är intresserade av elevernas tankar och synpunkter, samt att eleverna 

ska få vara med och bli involverade i de ämnen som de blir tillfrågade om. För att delaktighet 

sedan ska anses vara tillförlitlig så krävs det att elevernas tankar och synpunkter följs upp och 

diskuteras (ibid). Lärares eventuella försök att skapa delaktighet är således inte tillförlitliga 

om inte eleverna har upplevt delaktighet.   

 

Farooq, Chaudhry och Berhanu (2011) har studerat socioekonomisk status påverkan på 

elevers prestation och påvisat att den socioekonomiska statusen är ett av de bästa 

instrumenten vid mätning av kvaliteten på elevers prestation. Resultatet av föreliggande studie 

visar att skolan arbetar för att försöka motarbeta den socioekonomiska statusens inverkan på 

elevernas prestation i skolan. Med hjälp av gratis skolmat, skoluniform och billigt boende för 

behövande elever har de synliga socioekonomiska skillnaderna eliminerats och eleverna tillåts 

prestera på samma villkor som övriga elever. Resultaten från detta arbete korrelerar således 

inte med Farooq, Chaudhry och Berhanus (2011) studieresultat. Kanske kan detta förklaras 

med hjälp av Shors (1992) resonemang kring relationell pedagogik och underrepresenterade 

elever. Medan informell- och social delaktighet inte behöver involvera auktoriteter är 
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relationen mellan lärare och elev det som står i centrum i den pedagogiska relationen 

(Aspelin, 2013). Med kopplingar till den sociokulturella ansatsen i studien så skriver Shor 

(1992) att relationell pedagogik kan vara en avgörande faktor för att de underrepresenterade 

eleverna ska kunna känna ett välbefinnande i skolan. Med underrepresenterade elever menar 

författaren de elever som upplever kulturella och ekonomiska hinder som påverkar deras 

studier. Genom att således eliminera upplevelsen av socioekonomiska hinder kan dessas 

negativa resultat på prestation också elimineras, vilket framkommit i detta arbete. 
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7. DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras arbetets frågeställningar. Dessutom diskuteras den valda 

metodiken. Eftersom arbetet ligger inom området för socialt arbete och socialpedagogik 

avslutas kapitlet med en diskussion kring relevansen av socialt arbete i relation till 

studieresultaten samt förslag på fortsatt forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion – Om innebörden av delaktighet och lärande i olika 

skolkontexter 

Föreliggande arbete har haft till syfte att utifrån en sociokulturell teoriram beskriva och 

analysera hur elevers delaktighet och lärande framträder i en namibisk grundskola.  Resultatet 

av arbetet har visat att eleverna sinsemellan på olika sätt skapar en känsla av delaktighet men 

att de saknar delaktighet i undervisningen. Enligt Molin (2004b) och Elvstrand (2009) kan 

detta å ena sidan ses som god informell- respektive social delaktighet. Å andra sidan 

förekommer det en rädsla av att bli slagen av lärarna eller bli exkluderad från skolmiljön, 

varför man som elev undviker att göra sin röst hörd, vilket kan tolkas som en bristande 

relationell pedagogik (Shor 1992, Aspelin 2013). Egentligen är det inte bara ett medvetet 

undvikande att ifrågasätta, utan en regel. Som elev får man inte ifrågasätta auktoriteter och 

sådant beteende kommer att bestraffas. Under lektionstid förekommer, enligt eleverna, således 

bristande delaktighet i relationen mellan lärare och elev. Mest framträdande är bristen på 

inflytande över det egna lärandet, vilket ses i minskad studiemotivation hos vissa elever. Detta 

resultat överensstämmer med Aldersons (1999) som påvisat att inflytande och delaktighet är 

en stor del av lärandet eftersom det skapar motivation bland eleverna. Den informella- och 

sociala delaktigheten kan utifrån elevernas berättelser i det stora hela tolkas som god. Det 

framkommer dock att det även finns en baksida av elevernas samspel. Elever retar sina 

klasskamrater när hemläxor inte utförts eller då lärarens frågor inte kan besvaras. Detta 

korrelerar med Cederlund och Berglunds (2014) resonemang om att man som elev ska lära sig 

läsa av sina kamrater och undvika att avvika. Det överensstämmer även med Elvstrands 

(2013) teorier om att som elev bli accepterad av sina kamrater. I klassrummet framträder 

således en bristande relationell pedagogik, med en negativ påverkan på delaktigheten mellan 

lärare och elev. Det framträder även ett samspel mellan eleverna som kan tolkas tillhöra 

begreppen social- och formell delaktighet, vilket både har positiva och negativa aspekter. Det 

bidrar till en god sammanhållning mellan eleverna, men det skapar också krav på att inte 

avvika från gruppen och en vilja att bli accepterad.  

 

Detta arbete har även visat att den sociala- och informella delaktigheten följer eleverna 

utanför lektionstid. Bland annat skapar de egna lekar för inlärning och motiverar varandra till 

att vara duktiga. Att motivera varandra till duktighet medför både positiva och negativa 

aspekter. De positiva aspekterna innefattar känslor av stöd, uppmuntran och 

kunskapsutveckling. De negativa aspekterna framkommer när man som gruppmedlem inte 

räcker till. Precis som diskuterat ovan om delaktighet under lektionstid, finns det även efter 

lektionstid krav om att inte avvika och att bli accepterad av gruppen. Både de negativa och 
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positiva aspekterna framkom under mina observationer. Många elever höll ihop, skapade 

gemenskap och lekar, men det fanns även en del elever som satt själva, utstötta av gruppen. 

Det förekommer således en hierarki eleverna sinsemellan, med tydliga ledarroller. Denna kan 

kopplas till Jansons (2004) resonemang om att social delaktighet förekommer i tre olika 

kulturer, varav en är kamratkulturen.  

 

Efter lektionstid tillkommer även en möjlighet att bli prefekt och på så sätt bli delaktig, vilket 

uppskattas mycket av eleverna. Detta kan föras samman med analysen kring formell 

delaktighet, där auktoriteter tilldelar elever tidsbegränsade former av delaktighet (Molin, 

2004b). Delaktighet efter lektionstid framträder alltså i form av social- och informell 

delaktighet, lik den som förekommer under lektionstid men med ett starkare inslag av 

kamratkultur. Efter lektionstid förekommer det även en formell delaktighet. 

 

Än så länge uppfattar eleverna skolan som ett verktyg för att skapa en framtid. Det finns 

således en respekt för skolan och det som kan åstadkommas med hjälp av skolan. Men för 

vissa påverkar bristen på inflytande och delaktighet så mycket att studiemotivationen helt 

försvinner och att man av lärarna ses på som ett misslyckande och avvikande. Följaktligen har 

delaktighet i föreliggande arbete likt i andra studier (Ngawra et al.,2014. Alderson, 1999) 

påvisats vara en central faktor för lärande. Socioekonomisk status har däremot inte visats vara 

en påverkande faktor för lärande i föreliggande studie, till skillnad från Farooq, Chaudhry och 

Berhanus (2011) studieresultat. Detta har troligtvis att göra med att socioekonomiska hinder 

har försökts elimineras med hjälp av underlättande stödåtgärder för behövande elever, i form 

av skolmat, skoluniform och billigt boende nära skolan.  

 

Sammanfattningsvis har resultatet av detta arbete visat att delaktighet är en nyckelfaktor för 

en lyckad skolgång. Lärare drivs av normer som förbjuder elevinflytande, vilket yttrar sig i 

våld och bestraffning. Å andra sidan önskar elever en mildare ton i kommunikationen med 

lärarna, möjligheter till diskussion och påverkan på den egna inlärningen. Tyvärr får dessa 

åsikter aldrig möjlighet att växa fram till något positivt, eftersom elevernas talan konstant 

tystas. Att släcka törsten med lite vatten under lektionstid blir ett tillfälle att skapa 

syndabockar och statuera goda exempel. Samtidigt framkommer det att elever skapar 

gemenskap och delaktighet när vuxna fallerar att åstadkomma detta. De pratar om skolan som 

en väg att skapa en bra framtid, att bygga ett bra liv.  

 

7.2 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar utifrån ett elevperspektiv användes 

en kvalitativ metodologi. En mikroetnografisk undersökning med en hermeneutisk 

tolkningsansats. De tolkningar som gjordes i studien kom från material som insamlats genom 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med elever och deltagande lektionsobservationer.  

Eleverna gick på sommarlov i slutet av april, varför enbart tre av totalt åtta veckor i Namibia 

kunde spenderas på skolan för observation. Detta innebar att tiden för att samla in data och 

observera blev begränsad. Syftet med både intervjuerna och observationerna blev därför att 
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samla så mycket kunskap och information som möjligt. Detta krävde även noggrannare 

struktur på observationerna för att kunna observera specifika elever och händelser bättre. I 

den etnografiska undersökningen så var målet att delta i elevernas skolvardag, observera deras 

samspel med varandra och med lärarna både under och efter lektionstid.  

 

Förutom de etiska ställningstaganden som togs inför datainsamlingen (se avsnittet etiska 

ställningstaganden) så ställdes jag inför etiska dilemman ett flertal gånger under 

observationerna. Att inte ingripa när elever nedvärderade varandras kompetens under 

lektionstid fann jag vara svårt, samtidigt som jag ville hålla mig till min forskarroll och 

observera elevernas naturliga beteende gentemot varandra. När jag observerat liknande 

händelser vid olika tillfällen så kändes det oetiskt att ignorera och jag valde ibland att ingripa. 

Jag anser dock att det är en individuell bedömning att avgöra vart gränsen går vid ingripande. 

För mig kändes det slutligen fel att inte agera som en medmänniska då det var barn som 

observerades och jag fann det omoraliskt att tillåta den pågående kränkningen att fortsätta.  

 

Även under intervjuerna uppkom en del svårigheter. Vissa elever besvarade frågorna väldigt 

kortfattat vilket krävde flera uppföljningsfrågor för att få ett mer beskrivande och djupare 

svar. Bryman (2001) anser att uppföljningsfrågor är bra för intervjuaren att använda som ett 

komplement när intervjupersonerna inte ger ett tillräckligt svar. Mina intervjuer spelades in så 

att jag kunde vara lyhörd och fokusera på elevernas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Jag ville 

även visa eleverna att jag var intresserad och förstod vad de sa samt finnas som hjälp ifall de 

behövde utveckla sina svar, vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser att intervjuaren bör 

göra under intervjuns gång.  

 

Utöver ovan nämnda svårigheter var det dessutom svårt att hitta internationella vetenskapliga 

artiklar i landet, varför jag använde mig mest av de databaser som Högskolan väst erbjuder. 

Jag spenderade en kort tid på biblioteket i Windhoek, men att få läsa en bok var en lång 

process och krävde både ID-handlingar och ifyllande av formulär till varje bok. Vilket innebar 

att jag alltid behövde ha med mig någon som var namibisk medborgare med legitimation. 

Denna process blev jobbigt efter ett tag då det krävdes att denna person var närvarande med 

mig hela tiden då böckerna inte fick lämna lokalen.  

 

7.3 Studiens begränsningar 

Eftersom studien enbart studerar elevernas perspektiv kring upplevelsen av delaktighet erhålls 

inte en holistisk bild av verkligheten. Bland annat saknar studien lärarnas upplevelser av 

situationen. Å ena sidan framhåller Rudduck & Fieldning (2006) att en tillförlitlig bild av 

delaktighet enbart kan ges utifrån elevernas uppfattningar, å andra sidan finns det andra 

dimensioner av delaktighet, bland annat kulturella, som lättare kan förklaras genom att 

studera samtliga komponenter i ekvationen.  

 

En annan begränsning är att all tolkning i studien utgår från den svenska synen av begreppet 

delaktighet, för att sedan kopplas samman med internationell forskning och en avslutande 
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egen tolkning av hur delaktigheten i skolan utspelades. På samma sätt som vi i Sverige anser 

att vår skolpolitik är den rätta så bör vi ha i åtanke att Namibia kan anse att deras är den rätta. 

Jag valde därför att ha ett objektivt synsätt under min datainsamlings period, då jag varken 

vill eller kan bedöma vad som är rätt eller fel. Trots att vissa tolkningar, analyser och 

slutsatser kan anses vara vinklade, har studien utgått från elevernas upplevelser. 

  

7.4 Om relevansen för socialt arbete och socialpedagogik 

”En skola för alla måste kunna tillfredsställa elevernas grundläggande behov av att trivas, 

vara nöjda med sig själva och ha en framtidstro. Eleverna måste också få tillfälle att uppleva 

goda relationer till kamrater och till de vuxna på skolan ” (Andersson, 1999 s.71).   

För att elever ska samla kunskaper och utvecklas så krävs det även att de trivs i skolan och 

känner sig motiverade. Att de har någon att samtala med och be om hjälp, en socialpedagog 

kan ofta fungera som en förebild för elever, en trygghet och en resurs. Socialpedagogen 

arbetar för att lära eleverna hur de ska kommunicera och förhålla sig till samhällets normer. 

I skolan som studerades i arbetet så fanns det ingen socialpedagog, vilket jag under 

observationer och intervjuer tydligt kunde se som en negativ faktor. Detta med anledning av 

att eleverna kände att de inte hade någon att vända sig till mer än sina klasskamrater. Rektorn 

på skolan berättar att alla skolor i Namibia egentligen ska ha minst en socialpedagog och det 

är förslag från ministeriet att föra in det som krav vid under 2018. Rektorn menar att både 

regeringen och skolorna i landet vet vilket utvecklande arbete socialpedagoger kan bidra med. 

Socialpedagogik är som nämnts tidigare ett aktivt arbetssätt vid arbete med elever och 

delaktighet. För att skapa en delaktighetskänsla i skolmiljön så kan en socialpedagog 

underlätta processen. En socialpedagog kan studera de möjligheter och hinder som råder i 

skolan för att skapa en delaktighet i gemenskapen (Cederlund och Berglund, 2014). 

Namibia har även skolplikt enligt både skollagen och landets läroplaner. Eftersom 

närvarokontroller inte utförs fallerar skolpliktens egentliga syfte. Detsamma gäller vid 

avstängningar från skolan, ärendet följs inte upp och den faktiska anledningen till 

avstängningen kontrolleras inte. Här skulle en socialpedagog kunna komma in i bilden, dels 

för att kontrollera närvaro men också för att granska alla de avstängningar av elever som 

genomförs.  

Resultaten av föreliggande studie har även visat en påverkan av studiemotivationen bland 

elever som inte känner inflytande över sitt lärande. I dessa fall kan socialpedagogen arbeta 

med motiverande samtal och stöttning för att öka studiemotivationen. Dessutom kan 

socialpedagogen bli ett forum där tankar och åsikter får flöda fritt. Socialpedagogens 

arbetssätt med elever på skolan kopplar jag till Paulo Freires grundpelare i pedagogiken, 

nämligen; dialog, medvetandegörande, frigörelse, reflekterande handling och kulturell 

syntes. Där han anser att ödmjukhet bör existera i en dialog. När individer för en dialog så ska 

de inte se ner på varandra utan istället skapa en ömsesidig respekt för varandra vilket jag 
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anser att socialpedagoger har kunskaper för att föra en sådan dialog med elever (Eriksson & 

Markström, 2000).  

7.5 Förslag på fortsatt forskning  

Elevers delaktighet i skolvardagen är ett område som utforskats tillräckligt, varför det finns ett 

oändligt antal studier att finna. Detta innebär ändå att området behöver fler empiriska studier 

där delaktighetsfrågor studeras på olika sätt. Föreliggande arbete har syftat till att studera 

delaktighet ur ett elevperspektiv samt dess påverkan på lärande och prestation vilket är 

faktorer som skulle vara intressanta att studera vidare. Då tidsramen för arbetet var begränsad 

så hann studien enbart utföras på en kommunal skola. Med en större tidsram kan det vara 

intressant att utföra en liknande studie på fler skolor runtom i landet för att kunna jämföra hur 

delaktigheten utspelar sig och upplevs från elever på andra skolor. Detta skulle även vara 

användbart för att vidare undersöka vad socioekonomisk status har för påverkan, vilket inte 

har påvisats i detta arbete. Vidare hade det varit intressant att göra en jämförelse mellan den 

privata och kommunala skolan i Namibia för att se vilka likheter och/eller skillnader som kan 

förekomma samt även jämföra denna skola med en av de skolor som har socialpedagoger. På 

så vis kan de reflektioner som framlagts i detta arbete kring de positiva aspekterna med en 

socialpedagog dementeras eller bekräftas. Tidigare studier har åskådliggjort att om barn 

intervjuar barn så kan det leda till att intressanta resultat nås då det är individer med liknande 

status och erfarenheter som möter varandra (Alderson, 2008; Murray, 2005). Det skulle 

därmed ha varit intressant att involvera elever som medforskare i studien både ur en 

metodologisk aspekt samt för att få fram andra resultat kring elevers erfarenheter av 

delaktighet (Alderson, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 41 

REFERENSLISTA 
Andersson, I. (1999). Samverkan för barn som behöver. Stockholm: HLS förlag. 

 

Alderson, P. (1999). Civil Rights in Schools. ESRC: Swindon.  
 

Alderson, P. (2008). Children as researchers: Participation rights and research  

Methods. I P. Christensen & A. James (Red.), Research with Children: Perspective and 

practice. (sid. 276-290). London: Falmer press. 

 

Aoki, T. (1991). Inspiriting Curriculum and Pedagogy: Talks to Teachers. Alberta: 

Edmonton. Faculty of Education. 

 

Aspelin, J. (red). (2013). Relationell specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad: 

Kristianstad University Press. 

 

Bengtsson, S., & Svensson, A.L. (2013), Erkännandets pedagogik – exemplet 

lärcenterbaserad utbildning. I L. Eriksson, G. Nilsson & Svensson A.L (Red.), Gemenskaper: 

Socialpedagogiska perspektiv. (sid. 180-207). Göteborg: Daidalos.  

 

Bergström, M., & Holm, I. (2005). Den svårfångade delaktigheten i skolan: Ett 

ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter. (Working papers on childhood and the study of 

children. nr 1). Linköping: Linköpings universitet.  

 

Bingham, C., & Sidorkin, A. (2004). No education without relation. New York: Peter Lang. 

 

Bowlby, J. (1994). En trygg bas. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi.  

 

Bryman, A, och Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Ekonomi. 

 

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn- vägledning för socialsekreterare. Västra Aros: 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och författaren. 

 

Danermark, B., Ekström, M., Jacobsen, L., & Karlsson, J. Ch. (2003). Att förklara samhället. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Elvstrand, M. (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. (Linköping Studies in Behavioural 

Science nr.144). Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande.  

 



 

 

 42 

Eriksson, L., & Markström, A-M. (2000). Den svårfångade socialpedagogiken. 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Eriksson, S & Sundström, E. (2013). Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier. 

Läkartidiningen. 110, (5), 220-222. 

 

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Stockholm: Liber. 

 

Gustavsson, A (2008). Vår tids socialpedagogik. I Molin, M, Gustavsson, A & Hermansson, 

H-E (red): Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik. Göteborg: 

Daidalos. 

 

Hart, A, R. (1997). A Children´s participation: The theory and practice of involving young 

citizens in community development and environmental care. London Earthscan Publications 

Ltd. 

 

Heidegger, M. (1977). What calls for thinking? I M, Heidegger. Basic Writings (ed. D.Krell), 

sid. 345–367. New York: Harper & Row. 

 

Hessle, Sven (1985) Riktlinjer för psykosocialt arbete. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Hämäläinen, J. (2013), Vad gör pedagogiken ”social”? Användning av attributet ”social” i 

begreppet socialpedagogik. I L. Eriksson, G. Nilsson & Svensson, A.L. (Red.), Gemenskaper: 

Socialpedagogiska perspektiv. (sid. 47-63). Göteborg: Daidalos. 

 

Janson, U. (2004). Delaktighet som social process - om lekande och kamratkultur i förskola. I 

A. Gustavsson (ed) Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kalman, H. & Lövgren, V. (2012) (red.). Etiska dilemman. Forskningsdeltagande, samtycke 

och utsatthet. Malmö: Gleerups förlag. 

 

Karlsson, R. (2009) Democratic Values in the Everyday Life of the Preschool Child. 

(Göteborgs studies in educational sciences nr 279). Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S., (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsen, A-K. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Lundquist, L. (2007). Att hantera humanvetenskapens tudelning. Malmö: Liber. 

 

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik: integration och inklusion i det moderna samhället. 

Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 43 

 

Madsen, B. (2009). Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Mannion G., Sowerby M. & I'Anson J. (2015). How Young People’s Participation in School 

Supports Achievement and Attainment. Scotland’s Commissioner For Children & Young 

People. SCCYP. 

 

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik- om barns sociala delaktighet i 

förskolans verksamhet. (doktorsavhandling nr 18). Stockholm: Stockholms universitet, 

institutionen för pedagogik och didaktik.   

 

Molin, M. (2004a). Delaktighet inom handikappområdet – en begreppsanalys. I A. 

Gustavsson (red.), Delaktighetens språk (s. 61- 81). Lund: Studentlitteratur. 

 

Molin, M. (2004b). Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. 

(Studies from the Swedish Institute for Disability Research nr 11). Linköpings Universitet och 

Örebro Universitet, Institutet för handikappvetenskap. 

 

Murray, C. (2005). Peer led focus groups and young people. Children & Society. 20,  273-

286. 

 

Ngware, W, M., Oketch, M. & Mutisya, M. (2014). Does teaching style explain differences in 

learner achievement in low and high performing schools in Kenya? International Journal of 

Educational Development. 36, 3–12. 

 

Partanen, P. (2007). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

Rudduck, J. & Fielding, M. (2000). Pupil participation and pupil perspective: 

Carving a new order of experience. Cambridge Journal of Education. 30, 75-89. 

 

Sandberg, G (2010). Etnicitet, ungdom och socialt arbete: En analys av kulturbegreppet i ett 

komplext och kluvet forskningsfält. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet.  

 

Shier H. (2001) Pathways to participation: Openings, Opportunities and Obligations. A New 

Model for Enhancing Children’s Participation in Decision-making, in line with Article 12.1 of 

the United Nations Convention on the rights on the Child. Children & Society. 15, 107-117. 

 

Shor, I. (1992). Empowering Education. London and Chicago: University of Chicago Press. 

 

Sinclair, R. (2004). Participation in Practice: Making it Meaningful, Effective and 

Sustainable. Children and society. 18, 106–118. 

 



 

 

 44 

Sparrman, A. (2002). Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder, medier och praktiker. 

(Linköping Studies in Arts and Science nr 205). Linköping: Linköpings universitet, Tema 

Barn. 

 

Stensmo, C. (1991) Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Stern, R. (2006). The child’s right to participation- reality or rhetoric. Uppsala: Uppsala 

universitet. 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken- Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag. 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2 uppl. Stockholm: Liber. 

 

Tikoko, BJ,. Kiprop, C & Bomett, E. (2011). The nature of student participation in decision 

making in secondary schools in Kenya. International Journal of Current Research. 3, (10), 

186-193. 

 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund. 

Van Maanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. Chicago: University of 

Chicago Press. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Kan hämtas på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. New York: Oxford University Press. 

 

Willis, P., & Trondman, M. (2002). Manifesto for Etnography. Cultural Studies ↔ Critical 

Methodologies. 2, (3), 394-402. 

 

Elektroniska källor 

FN:s barnkonvention, Unicef. 2015.  

https://unicef.se/barnkonventionen (Hämtad 2015-04-15).  

Namibias Barn parlament. 2015.  

http://www.parliament.na (Hämtad 2015-04-25). 

 

National Institute for Educational Development (NIED). 2015. 

http://www.nied.edu.na/ (Hämtad 2015-05-08).  

 

Namibias skolsystem. 2015.  

http://www.classbase.com/countries/Namibia/Education-System (Hämtad 2015-04-20). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen
http://www.parliament.na/
http://www.nied.edu.na/
http://www.classbase.com/countries/Namibia/Education-System


 

 

 45 

NamibianSun203. 2013. Children's Parliament adopted 34 motions. Namibiansun. 13 oktober.  

http://www.namibiansun.com/education/childrens-parliament-adopted-34-motions.58259 

(Hämtad 2015-04-24).  

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Ändrad t.o.m. SFS 

2008:192.  

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-

2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/ (Hämtad 2015-05-05).  

 

SFS 1949:381. Föräldrabalk.  Ändrad t.o.m. SFS 2014:886. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/ (Hämtad 2015-

05-08).

http://www.namibiansun.com/education/childrens-parliament-adopted-34-motions.58259
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003460-om-etikprovning_sfs-2003-460/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/


 

 

  

Bilaga 1 

 
 

CONSENT 

My name is Angelika Haidar and I’m a social pedagogy student from University West in 

Sweden. I am currently in Namibia and at your child's school to make a study about 

pupil's participation and learning. In order for your child to participate in the study which 

includes observations and interviews during school hours I would need both yours and the 

child's signature. 

The pupil´s name will never be exposed in the study and no information that they give 

will be used against them.  

Please remember that the participation in this study is voluntary and you may at any time 

cancel your participation. 

¤ I allow you to interview me. 

¤ I allow you to observe me during my time in school. 

¤ I don’t want to participate in the study. 

 

 

________________________           

    Date and Pupil’s signature                 

 

¤ I allow my child to participate in the study. 

¤ I do not allow my child to participate in the study. 

 

_______________________ _______________________ 

  

Date and Parent’s signature Date and Parent’s signature  

If you have any question concerning the study, please feel free to contact me  

 

Angelika Haidar 

Anha0055@student.hv.se 

mailto:Anha0055@student.hv.se


 

 

  

Bilaga 2 
Intervjuguide fallelev 

Hur eleven ser på skolan, lärandet, det sociokulturella och sin delaktighet. 

 

1. Introduktion: 

Kan du berätta lite om dig själv för mig,  

Vad du heter, Ålder, Vart du bor, med vem du bor och lite om dina fritidsintressen.   

 

2. Jag skulle vilja veta hur du har det i skolan, berätta om det. 

3.  Vad betyder skolan för dig/trivsel? 

4. Jag skulle vilja veta lite om dina lärare  

3a. Hur kommunicerar ni med varandra?   

3b. Hur gör du om du behöver hjälp under lektionen? 

3c. Hur samspelar ni varandra? 

5. Kan du beskriva dig själv som elev för mig? Vilka styrkor och svagheter har du? 

6. Vems är ansvaret för ditt lärande? 

7. När går ditt lärande bra/mindre bra? Vad gör du då? 

8. Hur går det för dig i skolan? 

Om bra: Hur känns det att det går bra? 

Om dåligt: Vad beror det på? 

9. Vad tror du påverkar ditt lärande?  

10. Vilket stöd behöver du i ditt lärande?  

11. Anser du att dina lärare är hjälpsamma och bryr sig om din skolgång?  

10a. Vad har du för framtida mål? Yrke? 

10b. Tycker du att du får hjälp från lärarna med att nå dina framtida mål? 

Om ja: Kan du berätta på vilket sätt? 

om inte: Varför inte? 

12. Hur märker du att lärarna lyssnar på dig? 

13. Vad får du för hjälp hemma med dina skoluppgifter? 

14.  Vad tycker du om att fråga lärarna om hjälp? 

15. Får du vid behov någon hjälp med läxor av lärare under eller efter skoltid? 

16. Varför har du valt den här skolan? 

17. Vad är bättre med den här skolan jämfört med andra? 

18. Har du vänner på någon annan skola? 

18a. Om ja: Ser skolmiljön likadan ut på båda skolorna? 

         Om nej: Vad är skillnaden?  

19.  Vad brukar du göra under rasterna? 

20.  Brukar alla klasskamrater leka tillsammans under rasterna? 

21. Ifall du ser någon sitta ensam under rasterna, vad gör du då? 

22.  Skulle du vilja berätta något mer för mig om dina lärare, klasskamrater eller 

skolgång? 
 

 

23.  Avslutande fråga: Vad tyckte du om intervjun?  



 

 

  

Bilaga 3 

- Artikel 28: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att 

gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt, 

(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla 

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter 

grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra 

dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom 

införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov 

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje 

lämpligt medel 

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn 

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet 

studieavbrott. 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga 

värdighet och i överensstämmelse med denna konvention. 

Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i 

utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och 

analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk 

kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till 

utvecklingsländernas behov. 

  



 

 

  

Bilaga 4 

- Artikel 29: Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till 

att: 

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

psykisk förmåga 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget 

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

och för kulturer som skiljer sig från barnets egen 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, 

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

nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar 

(e) utveckla respekt för naturmiljön (https://unicef.se/barnkonventionen). 
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