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Sammanfattning 
 
 

Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur undervisningen i tekniska ämnen 
ser ut i Uganda samt koppla dessa resultat till svenska förhållanden. Därigenom görs 
en jämförelse både av vad undervisningen innehåller och vilka metoder man använde. 
Eftersom jag bodde med min familj i Uganda hade jag möjlighet att undersöka landets 
skolsystem. Under fyra dagar var jag på en skola som heter Aga Khan School här i 
Kampala. Jag hade där möjlighet att följa undervisningen, samtala med lärarna och 
observera och medverka på lektionerna. Min undersökning grundar sig på material jag 
samlade in i Uganda tillsammans med litteratur samt den ugandiska och svenska 
läroplanen.  
 
Resultatet av undersökningen visar på stora skillnader i undervisningen av de tekniska 
ämnena. Den visar också på att undervisningen i stort, om man ser till metoder och 
synen på lärandet, skiljer sig i väsentlig grad från den svenska undervisningen. Uganda 
har ett samhälle som är väldigt olikt Sverige vilket leder till stora skillnader även inom 
skolans värld, där Sverige som i-land har kommit långt i utvecklingen. Skolorna i 
Uganda har begränsade resurser vilket kraftigt minskar möjligheten att förnya och 
förändra sig, vilket gör att undervisningen i Uganda klart skiljer sig från 
undervisningen i Sverige. 
 
 
 
Abstract 
 
 

The aim of this study is to examine how the way of teaching in technical subjects are 
in Uganda and to link those results to Swedish circumstances. A comparison is being 
done both of the teaching and what methods are used. Since I was living with my 
family in Uganda I could easily examine the system of school here. During four days I 
was at a school named Aga Khan School here in Kampala. I could there participate in 
teaching, talk to teachers, observe and participate during lessons. My study is based on 
material from Uganda together with literature and the Ugandan and Swedish 
curriculum and syllabuses. 
 
The result of the study shows big difference of how the technical subjects are taught. It 
also shows the way of teaching as such, methods and the way of looking at teaching, 
are very different from the Swedish way of teaching. Uganda is a country very 
different from Sweden, which also means the schools are run in a different way, where 
Sweden as a developed country is much more developed when it comes to school. The 
schools in Uganda have limited sources, which decrease their possibility to change and 
to come up with new ideas, which altogether means that the teaching in Uganda is very 
different from the teaching in Sweden. 
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1. Inledning 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
Då jag bodde i Kampala, Uganda med min familj sedan oktober 2004 tyckte jag det skulle 
vara intressant att jämföra de olika sätt på vilket man undervisade teknik i så vitt skilda 
världar. Eftersom jag bott ett halvår i landet innan jag började mitt examensarbete var jag 
redan införstådd i landets politik och kultur. Jag och min familj hade tidigare också rest en del 
på landsbygden framförallt i de västra delarna av landet. Jag hade möjlighet att besöka Aga 
Khan School i Kampala under fyra dagar, hösten 2005. Det är en skola för medelklassen och 
övre medelklassen. Lärarna var väldigt öppna och tillmötesgående och ville gärna diskutera, 
fråga, berätta och visa mig runt. Från skolorna i Sverige har jag erfarenhet från min 
praktikperiod på Spånga Gymnasium och gymnasiet i Nairobi. Jag har fått en inblick i mycket 
som jag inte visste om och tror jag kommer att ha nytta av detta både som person och i min 
kommande yrkesroll. Man får en förståelse för både u-landsproblematiken, 
invandrarproblematik och Afrika i stort, något som jag kommer att ha nytta av både i livet och 
som lärare. 
 
 
1.2  Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och belysa teknikundervisningen i Uganda 
tillsammans med den generella kunskapssynen. Detta görs i jämförelse med den svenska 
undervisningen och synen på lärandet i Sverige. Det är två väldigt olika samhällen, Uganda 
och Sverige, ett u-land och ett i-land. Vilket samhälle man lever i påverkar självfallet i hög 
grad hur undervisningen ser ut. Därför är en jämförelse mellan dessa två skolvärldar till viss 
del svår att göra. Man kan inte alltid sätta en händelse eller företeelse i Uganda i relation till 
hur det skulle ha varit i Sverige, utan måste relatera till landets samhällssituation och kultur. 
Dock är en jämförelse viktig och intressant, även om den inte grundar sig på samma 
förutsättningar. 
 
Vad man i skolan tar upp och anser är viktigt för eleverna skiljer sig antagligen ganska 
kraftigt åt beroende på hur landets egen historia ser ut, vilket styrelsesätt man har, hur 
vardagslivet ser ut etc. Detta fångade mitt intresse och jag har försökt att undersöka delar av 
detta i Uganda och genom litteraturundersökningar i Sverige. 
 
 
1.3  Frågeställning 
 
Den övergripande frågeställningen som jag vill undersöka lyder hur ser teknikundervisningen 
ut i Uganda, vilka likheter och skillnader finns det mellan den och den svenska 
teknikundervisningen? Denna övergripande frågeställning har lett till två mer specifika 
frågeställningar: 
 

• Vad säger de ugandiska och svenska styrdokumenten om teknikundervisning? 
• Vilken verkar vara den rådande kunskapssynen i Uganda och Sverige? 
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2.  Metod 
 
 
2.1 Metod 
 
Undersökningen grundar sig på att jag rent faktiskt bor i Uganda sedan oktober 2004 och att 
jag därmed hade lätt att få en insyn i det ugandiska skolsystemet. Den grundar sig vidare på 
observationer, samtal och iakttagelser som genomfördes under hösten 2005. I dessa fall har 
jag fört anteckningar utifrån mina egna upplevelser och intryck. 
 
Utöver mina anteckningar och observationer har jag i mitt arbete använt mig av material som 
jag anser belyser mitt område. Jag har gjort en litteraturanalys av Maltén (1995), Farrant 
(1980) och Lindqvist och Hyltegren (1995).  Jag har vidare jämfört de ugandiska och svenska 
styrdokumenten och samtalat med lärare. 
 
För att ge en förståelse för situationen av Uganda idag och deras samhälle i stort kommer jag 
inledningsvis att ge en kort sammanfattning av Ugandas historia och dess nuvarande situation 
och deras skolsystem. Det är viktigt att ha viss inblick i detta för att kunna förstå och ta till sig 
fakta. Uganda är ett land med en kultur och ett samhälle som skiljer sig väldigt mycket från 
Sverige, kulturkrockar avlöser varandra när man kommer dit som svensk och västerlänning. 
 
 

3. Bakgrund med fakta om Uganda 
 
Jag kommer här att ge en kort sammanfattning av Ugandas historia, dess nuvarande situation 
och deras skolsystem. Uganda kämpar med många stora svårigheter och har alla de problem 
som ett u-land dras med, då inte minst hiv/aids. Man försöker genomdriva moderniseringar, 
men det går långsamt och industrialiseringen har inte kommit långt. Både samhälle och skola 
visar på en tidigare stark påverkan från Storbritannien, då Uganda var engelsk koloni fram till 
år 1962. 
 
 
3.1  Ugandas historia och nuvarande situation 
 
Som nation existerade inte Uganda förrän kolonialmakterna drog upp gränserna i området. De 
europeiska stormakterna delade upp den afrikanska kontinenten mellan sig och Uganda kom 
under brittiskt styre. Landet blev självständigt 1962. Den nya regimen tog över ett rikt och 
bördigt land, med viss industri och fungerande ekonomiskt system. Men motsättningarna var 
stora mellan folkgrupper i norr och söder samt mellan förespråkare av självstyre för de 
traditionella kungadömena och en ny politikerklass som stödde en enhetsstat, (Länder i 
fickformat, 2003). 
 
Premiärminister Obote genomförde 1966 en kupp där han själv tog över presidentämbetet. 
Han lät gripa ministrar, som anklagades för att ha planerat en statskupp tillsammans med 
presidenten och kungen. Obote inledde en vänstervridning av politiken. Staten skulle överta 
ägande i större företag. Missnöje uppstod och 1971 tog Amin makten genom en statskupp. 
 
Amin utvisade alla med asiatiskt ursprung 1972 och förklarade ekonomiskt krig mot det 
utländska inflytandet i landet. Ekonomin bröt samman. Skräckväldet under Amin 
uppmärksammades alltmer i omvärlden. Man räknar med att 300 000 mördades under Amin-
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tiden. Landet låg i spillror och rättsväsendet och förvaltningen hade kollapsat. 1978 
invaderade Amin Tanzania och Amin störtades ett år senare av tanzaniska trupper. 
 
Obote återvände från exil 1980 och inledde genast sin valkampanj. I valet var det två partier 
som fick större stöd. Obote installerade sig som president trots att valfusk var uppenbart. 
Några dagar efter valet gav sig den f.d. försvarsministern Yoweri Museveni ut i bushen för att 
starta ett gerillakrig mot den nya regimen. Obotes armé stod helt utom kontroll och kriget med 
Musevenis gerillarörelse, nationella motståndsarmén, NRA, var ett faktum. Minst lika många 
personer dödades under Obotes regim som under Amins tid, (Lonely Planet, 2003). 
 
NRA vann stort stöd hos befolkningen i söder eftersom de inte plundrade utan betalade för 
sig. 1985 störtades Obote för andra gången i en militärkupp. Efter några månader av oro blev 
så Museveni president 1986 och han inbjöd företrädare för landets partier och politiska 
grupperingar att delta i en nationell enhetsregering. Några månader därefter förbjöd han 
partipolitisk verksamhet. 
 
Uganda höll sitt första presidentval 1996, där Museveni vann och hade en kandidat mot sig. 
Under andra halvan av 1990-talet intensifierades åter striderna med rebellgrupper i norr och 
öster. Museveni hade i början av 1990-talet inlett ett samarbete med internationella 
låneinstitut, bl.a. inleddes privatiseringar av statsägda företag. Åtgärderna ledde till 
ekonomisk tillväxt och att inflationen sjönk. Ekonomin blomstrade under hela 1990-talet. 
Trots detta minskades Musevenis popularitet, pga. konflikten i norr och Ugandas inbladning i 
konflikterna i Kongo-Kinshasa, (Lonely Planet, 2003). 
 
Museveni ställde upp till omval i presidentvalet 2001. Valkampanjen blev våldsam och han 
kunde driva den med hjälp av statliga resurser och positiv bevakning. Han vann valet med 
70% av rösterna. I mars 2003 förklarade Museveni att han ville införa flerpartisystem. Han 
vill dock ändra grundlagen, så att han själv har möjlighet att sitta kvar ytterliggare en period. 
Nästa val hålls i februari 2006.  
 
Uganda har goda ekonomiska förutsättningar: ett gynnsamt klimat, bördiga jordar, rika 
naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning. Ekonomin har gått starkt framåt under 
1990-talet och motorn har varit den privata sektorn. Jordbruket är den dominerande sektorn 
inom ekonomin. Nästan all produktion sker för den lokala marknaden. Industrin är centrerad 
till huvudstaden Kampala och Jinja vid Victoriasjön. Uganda har bland de högsta skatterna i 
Afrika.  
 
Uganda är ett av de värst aidshärjade länderna i världen. Men det är också det första landet i 
Afrika som lyckats bekämpa epidemin på ett effektivt sätt. Andelen smittade är runt 6% och 
många ur den unga föräldragenerationen är nu döda. Tillgången på sjukvård är dålig på 
landsbygden och bristen på läkare stor. Andra problem är bristen på elektricitet och ständiga 
strömavbrott, regeringens fortsatta ineffektiva dominans av nyckelsektorer samt fortsatt 
korruption.(Lonely Planet, 2003) 
 
Invånarantalet i Uganda är ca 25 miljoner och medellivslängden ligger på 43 år för både 
kvinnor och män, (Länder i fickformat, 2003). 
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3.2  Det ugandiska skolsystemet 
 
Det råder ingen skolplikt i Uganda. Skolväsendet är präglat av det engelska med skoluniform, 
där varje skola har sin speciella färg. Skolan är en sjuårig grundskola och ett sex år långt 
påbyggnadsstadium. Många av de äldsta skolorna i landet startades av kristna missionärer. 
Fortfarande betyder dessa skolor mycket för utbildningssystemet, särskilt på högstadie- och 
gymnasienivå, (Lonely Planet, 2003). 
 
Musevenis regering införde gratis skolgång 1997 för fyra barn per familj med hjälp av 
biståndsmedel. 2003 utökades detta till att gälla alla barn. Genom reformen ökade antalet barn 
i grundskolan kraftigt. Idag går ca 75% av barnen i grundskoleåldern i skolan. Dock är det 
bara var åttonde elev som fortsätter till högstadiet, (Länder i fickformat, 2003). 
 
Många skolor i Uganda har inte tillräckligt med material, bänkar och stolar. Eleverna skriver 
oftast i anteckningsböcker, de flesta har inga arbets- eller övningsböcker. Barnen kan ha en 
bok per bänkrad. Läraren skriver på tavlan och eleverna skriver av eller så dikterar läraren och 
eleverna skriver av. Eleverna sitter ofta väldigt trångt och klassrummen är ofta överfulla, ca 
50 elever. Detta i ett klassrum som inte är större än många svenska klassrum. Golven är inte 
cementerade eller har stora hål, fönster och dörröppningar är inte förslutna, vilket skapar 
problem med allt damm. Klassrummen har ofta dålig belysning och en del skolor saknar 
elektricitet. 
 
Antalet privata skolor har ökat dramatiskt under senare tid, även på högskolenivå. Ett skäl är 
att många rika ugandier anser att kvaliteten inom den offentliga utbildningen sjunkit sedan 
avgiftsfri skolgång infördes. 
 
De ämnen som man läser från sex års ålder är språk, matematik, naturkunskap, jordbruk, 
fysisk aktivitet, kreativa ämnen (teckning och hantverk), musik, drama, GHC (geografi, 
historia och samhällskunskap) och kristendomskunskap. För varje ämne finns en kursplan 
med utgångspunkt i läroplanen, alla skolor i Uganda har samma läroplaner och prov. Där står 
allt vad som ska hinnas med i varje årskurs i varje ämne och detta följs noga av lärarna, 
(Regulations and Syllabuses, 2004-2008). 
 
Ett läsår är indelat i tre terminer och varje termin avslutas med gemensamma prov för hela 
kommunen. Denna provperiod pågår i flera dagar och dagarna innan övar man ofta enbart 
inför proven. Dessa prov är enbart baserade på vad som står i läroplanen.  
 
 

4.  Resultat  
 
 
4.1  Litteraturgenomgång 
 
4.1.1  Läroplaner och samhällsutveckling 
 
Maltén (1995) diskuterar den förändring och utveckling som har skett mellan varje ny 
läroplan i Sverige. I och med LPO 94 talades det om ett systemskifte då kommunaliseringen 
av skolan tillsammans med den nya läroplanen innebar stora förändringar. Skolplanen blev 
gemensam för hela den obligatoriska skolan, men innehåller mindre central styrning än 
tidigare och ger stor lokal frihet. Skolorna kan själva välja vilka vägar och metoder man vill 
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använda för att uppnå de mål som fastställts i de olika ämnenas kursplaner. Metodiska 
anvisningar för hur man når de uppställda målen saknas då det överlämnas helt till 
kommunerna, skolorna och de enskilda lärarna att ta ställning till. Deras målsättning och 
viljeriktning ska skrivas in i den kommunala skolplanen respektive i skolornas lokala 
arbetsplan. I läroplanen står det heller inget om vilket stoff som ska väljas ut och användas, 
ansvaret för detta och även för vilket arbetssätt man väljer vilar helt på lärare och elever i 
samverkan. Timplanerna står inte heller längre i läroplanen utan regleras i skollagen. Där 
finns det inte som i tidigare läroplaner någon fördelning på varken årskurser eller stadier, utan 
man anger det totala antalet timmar i varje ämne för alla nio åren. Det blir sedan skolans 
uppgift att bestämma hur fördelningen ska göras, vilket ger en stor lokal frihet men också 
leder till en risk för stora lokala variationer, (Maltén, 1995). 
 
Farrant (1980) går igenom hur läroplanen är uppbyggd. En läroplan ska representera 
samhällets tankar och idéer angående vad som ska uppnås i undervisningen. Den speglar 
själva samhället, reflekterandes strävanden, värden och prioriteringar. Där sägs klart och 
tydligt vilken kunskap som av samhället anses värdefullt och användbart, vilket innebär att 
man genom att studera en nationell läroplan kan säga en hel del om det aktuella samhället. I 
Afrika skrevs många länders läroplaner innan självständigheten och påverkades då starkt av 
det europeiska samhället och skolsystemet samt dessutom av dess styre över det ugandiska 
samhället. Självständigheten ledde därmed till att läroplanen förändrades. 
 
Hur läroplanen omsätts i praktisk undervisning är noggrant uppställt för den ugandiska 
läraren. Läroplanen (the curriculum) formulerar de mål och strävanden som finns för 
undervisningen. Efter den kommer kursplanerna för varje enskilt ämne (the syllabus), sedan 
att arbetsschema (the scheme of work) och sist själva lektionerna som sker i klassrummen. 
Enligt Farrant ingår även en del beteendemönster och värderingar som skolan anser vara 
eftersträvansvärda i läroplanen, men då i den så kallade ”tysta” eller ”dolda” läroplanen som 
finns på varje skola. Läroplanen presenteras med ett antal ämnen, men sedan måste vart och 
ett av dessa ämnen i sin tur presenteras i mer exakta termer för att de ska kunna följas på ett 
tillfredställande och liknande sätt av olika lärare. En sådan förklaring till läroplanen är 
kursplanerna. Vissa av kursplanerna är generellt skrivna och mer en översikt över vad som 
ska läras ut. Tolkningen av dessa lämnas till skolan och kallas då arbetsschema. Det finns 
vissa läroplaner som är mer precisa. Ämnesläroplanerna för grundskolan ger ofta detaljerade 
instruktioner vad som ska läras ut varje termin under varje år, vilka böcker som ska användas 
och vilka metoder som är lämpliga. Detta är strikt sett inte längre någon läroplan utan har 
gjorts till ett så kallat arbetsschema, vilket ska vara lärarens uppgift. 
 
Farrant påpekar att detta arbetsschema inte är svårt att lägga upp om man bara tar fasta på 
vissa grundläggande principer och mönster. Först och främst måste arbetsplanen läggas upp 
efter i vilken ordning delarna i varje ämne kan läras ut. I vissa ämnen måste man följa en viss 
ordning, från det enklare till det mer komplicerade. För det andra ska arbetsschemat ge en 
ungefärlig uppskattning om tiden som undervisningen av varje del bör ta. Eventuellt ska det 
även finnas med rekommendationer om läromedel. Vissa lokala utbildningsansvariga ansvarar 
för att ge dessa arbetsscheman till skolorna och gör det på månatlig eller veckobasis. Farrant 
tar upp vilka för- och nackdelar som detta för med sig. Han menar att en oerfaren lärare har 
hjälp av strikta förhållningsregler men att de annars är mer av ondo då de inte lämnar något 
utrymme för lärarens egna initiativ. De tillåter inte några individuella skillnader och hindrar 
dessutom läraren att bemöta eleverna som egna individer. 
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Farrant påpekar avslutningsvis vad man som lärare bör tänka på. Först och främst ska man 
reflektera över vilket område som undervisningen ska täcka, samt hur detta görs i relation till 
dess plats i läroplanen som helhet. Att lägga upp serier av lektionsplaneringar är alltid bättre 
än att ta en dag i taget. Det är inte bra att planera i detalj och sedan följa detta vad som än 
händer, men en relativt noggrann planering är alltid positivt. 
 
Förändringar i skolvärlden sker i takt med förändringar i samhället. Detta sker inom flera 
områden, allt för att göra utbildningen mer relevant och representativ för den förändrade 
världen och samhällssituationen. Exempel på åtgärder som man önskar genomföra är en 
ämnesövergripande och mer tematisk undervisning i de allmänna skolorna, alternativa skolor 
(friskolor) med större frihet och självständighet, ett livslångt lärande med fortbildning, 
distansutbildning och möjlighet för utbildning senare i livet etc. och en förändrad lärarroll 
med mer eget ansvar för eleven. 
 
Maltén kopplar samman samhällets och skolans strävan, tillsammans och var för sig, till olika 
sorters mål. Jag koncentrerar mig här på det han kallar Samhällsmål för skolan, 
Utbildningsmål och Undervisningsmål. 
 
Samhällsmål för skolan kan i första hand ses som visioner kring dagens och morgondagens 
skola, eller som mål med vissa riktningsangivelser. De kan på det ekonomiska området gälla 
ökad välfärd, full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, internationell konkurrenskraft och behov 
av teknologisk utveckling. På ett mer ideologiskt område handlar samhällsmålen om ökad 
jämlikhet, individens självförverkligande, ökad solidaritet, aktiv demokrati, ökad flexibilitet 
etc. Samhällsmålen är utbildningspolitiskt färgade och drar åt två håll: 

• Mot individens utveckling och personliga lycka 
• Mot samhällets utveckling via fördjupade individfunktioner. 

 
Den individorienterade utvecklingssynen strävar mot att sätta eleven i centrum, med ett 
optimalt tillvaratagande av den enskilda individens inneboende förutsättningar och ett stort 
utrymme för elevens fria val i studiegångens uppläggning. 
 
Den samhällsorienterande utvecklingssynen kan sedan vara av två slag. De 
samhällsbevarande målen innebär att skolan ska anpassa sin verksamhet efter de krav och 
behov som finns i samhället. Exempel på detta är kunskaper om och för demokrati, bevarande 
av kulturarvet, de ungas socialisering utifrån rådande samhällsnormer etc. De 
samhällsförändrande målen å sin sida har blivit allt viktigare i läroplan efter läroplan. 
Exempel på sådana mål kan vara att bana väg för bättre samhällsförhållanden, ökad 
demokratisering, ökad jämlikhet, ökat miljömedvetande och överlevnadsstrategier. 
 
På nästa nivå, utbildningsmålen, gäller det att se vad visionerna i samhällsmålen innebär för 
skolans organisation enligt Maltén. Det är viktigt att ange huruvida skolan ska vara relativt 
enhetlig, eller om och i så fall i vilken utsträckning, enskilda skolor får eller bör profilera sig. 
Profileringen kan gälla specialisering på vissa ämnen, arbetssätt, pedagogiska ideologier eller 
organisatoriska lösningar. Dessa preciseringar bör göras i den kommunala skollagen. 
 
Angående undervisningsmålen gäller det att finna en balans mellan de kognitiva och de 
affektiva målen. De kognitiva målen innefattar allt som har med kunskaper och färdigheter att 
göra, det som är och har varit centralt i all undervisning. Det affektiva målområdet är allt som 
har med elevers känslor att göra, engagemang och relationer. Målen kan beröra personlig 
utveckling som självtillit, självständighet eller intellektuell utveckling som kreativitet och 
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beredskap mot propaganda eller annan påverkan. Det affektiva målområdet inbegriper även 
individens relation till andra människor, samhället och arbetslivet. 
 
 
4.1.2  Kunskapssyn 
 
Maltén (1995) talar om flera olika sorters kunskap, beroende på hur de tillägnas och används. 
Kunskap kan vara det som man ofta i första hand kommer att tänka på; skolkunskap. Det är 
oftast det man traditionellt och enligt en snäv tolkning av gällande kursplaner lär sig i skolan, 
vilken dock ofta inte är tillämpbar i det praktiska vardagslivet. I dessa fall är det fråga om en 
sorts kvasikunskap eller låtsaskunskap, fakta som är lätt att lära in i enskilda delar och lätt att 
ge skriftliga prov på men som inte hjälper individen att utvecklas. Kännetecken för 
kvasikunskap är att den begränsar sig till t.ex. årtal, namn eller sifferuppgifter, att svaret är 
antingen rätt eller fel och att eleven antingen vet svaret eller inte-det går inte att resonera sig 
fram till ett svar. En annan sorts kunskap är den transformativa, där all inlärning ses som 
förändring och utveckling av både kunskapsstrukturer och av personligheten med dess 
värderingar och attityder. Detta resonemang kan också ses som två perspektiv eller 
handlingsprinciper vilka kan studeras ute i skolorna, där antingen ämnet eller 
samhällsförhållandena tycks stå i centrum för skolans verksamhet. När ämnesinnehållet sätts i 
centrum är det separerande perspektivet rådande, verksamheten är ofta till stor del ”boklig” 
och verbal. Eleven blir en passiv mottagare och förmedlingspedagogik blir den metod som 
används. När istället samhällsförhållanden och därmed verkligheten utgör utgångspunkten för 
undervisningen, så kan viktig skolkunskap istället ses som livskunskap. Man använder sig av 
ett undersökande och experimentellt arbetssätt, ett progressivt arbetssätt, där begrepp, 
mönster och modeller är minst lika viktiga som faktakunskaper. Utan eget tänkande sker 
ingen verklig inlärning hos eleven och uppdelad kunskap får vika för en helhetssyn på 
kunskap. 
 
Det gäller för eleven att själv söka kunskap inom områden som väckt deras nyfikenhet och 
engagemang. Upplevelseinlärning är en förutsättning för aktiv inlärning, då ny kunskap ska 
assimileras i den redan existerande och denna ska omstruktureras för att kunna ackommodera 
de nya kunskaperna. Man får alltså en reflekterad kunskap, en kunskap som eleven skapar 
genom att själv vara aktiv. När denna kunskap så småningom är glömd, finns i alla fall 
förmågan att söka och skapa kunskap kvar, (Maltén, 1995). 
 
Lindqvist och Hyltegren (1995) försöker tolka läroplanens intentioner och koncentrera dem 
till en enda mening med ett enda mål. Resultatet blir att skolan och lärarna ska sträva efter en 
sak, att utveckla elevers tänkande. Om varje tekniklärare ställde sig frågan ”utvecklar detta 
elevers tänkande”? skulle det ske stora förändringar inom skolan. Lindqvist och Hyltegren 
ställer liksom Maltén upp två kunskapstraditioner mot varandra. Den ena ser kunskap som 
reproduktion av rätta svar, förmedling och överföring. Den andra ser kunskap som en process, 
bearbetning, problematisering, analys och syntes. Enligt författarna är kunskap tänkande, inte 
information eller innehav av information. Kunskap är även rörelse, individens medvetna 
förhållande till information. Information i sig själv är egentligen inte mycket värd, den måste 
tolkas för att få ett värde. Informationen bör med andra ord vara ett råmaterial, som blir till 
kunskap först när den är bearbetad och integrerad i människans huvud. Kunskap är alltså 
förädlad information. (Lindqvist och Hyltegren, 1995) 
 
Denna form av kunskap och undervisning nämner även Farrant, som en av de förändringar 
som bör eftersträvas i Afrika. Han kallar detta resource-based learning (ungefär 
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informatiosbaserad inlärning) eller the discovery method (ungefär upptäcktsmetoden) och 
påpekar att det innebär en förändrad lärarroll. Från att ha varit den rådande auktoriteten och 
den enda källan till kunskap blir lärarens roll här att endast vara en guide för eleven som ska 
vägledas till de källor som innehåller användbar information. Denna kunskap som eleven själv 
har tagit reda på och upptäckt assimileras lättare och stannar även kvar i minnet längre tid än 
den kunskap som endast har memorerats. Det krävs dock en sund balansgång mellan för 
mycket och för lite guidning och detta arbetssätt kan endast fungera om man har tillgång till 
bra resursmaterial. 
 
En annan viktig faktor i inlärningssammanhang är motivation, säger Farrant. Han skiljer 
mellan yttre och inre motivation. Utifrån pålagda motiv leder alltid till en lägra form av 
inlärning än motiv som kommer inifrån. Elever som arbetar på grund av rädsla för straff från 
en sträng lärare eller på grund av att de ser möjlighet till någon form av belöning svarar på 
yttre motivation. Yttre motivation kan vid tillfällen då det är den enda lösningen vara 
användbart och nödvändigt, den vanligaste yttre motivationen i skolan är användandet av 
belöning och straff. Använt på rätt sätt kan det både vara effektivt och stimulerande säger 
Farrant. 
 
Inre motivation har däremot att göra med vår personlighet. Denna motivation kanske inte 
alltid kommer direkt utan växer fram efter hand. Motiven som påverkar vår inlärning kan 
förändras under processens gång och läraren bör försöka var uppmärksam på dessa 
förändringar hos eleverna. Aktivitet leder till snabb och effektiv inlärning då det innebär 
engagemang och involvering vilket resulterar i en mer effektiv inlärning. Detta gäller inte 
bara fysisk aktivitet utan även tänkande är en aktivitet. En annan viktig faktor i inlärning är att 
det är en användbar kunskap som lärs ut. Om inte eleverna får se att det finns en mening i det 
de lär sig under lektionen är det inte troligt att de tar det till sig och den aktuella kunskapen 
eller färdigheten kommer snart att blekna och bli oanvändbar. (Farrant) 
 
Lindqvist och Hyltegren (1995) ser inlärningsprocessen och läroplanens intentioner som fyra 
F: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Fakta är nödvändigt då man inte vet något utan den och alltså inte har något att arbeta med. I 
alla studier det ett stort moment av faktainsamling, men den har inte mycket värde i sig utan 
måste vidare till… 
Förståelse som är den andra kunskapsstationen. Att försöka förstå något är detsamma som att 
bearbeta det med tanken. Genom att man analyserar, förklarar, ser samband, reflekterar når 
man förståelse. Men förståelse behöver ett mål eller ett uppdrag för att kunskapen ska bli den 
enskilda personens produkt, man måste själv kunna tillämpa den. Man måste alltså vidare 
till… 
Färdighet som är den tredje stationen. Här för man samman fakta och förståelse till en 
konkret problemlösning. Här får man se om förståelsen hänger samman och om fakta låter sig 
formas som man vill, då det är i varje persons egna huvud som kunskapen sitter. Allt detta 
syftar också vidare till… 
Förtrogenhet. Den uppnår man när man kan orientera sig inom ett område och känner att man 
behärskar det. Man kan formulera nya problem och skaffa mer fakta för att ytterliggare 
fördjupa sin förståelse. 
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4.1.3  Lärar- eller elevcentrerad undervisning? 
 
De allra flesta inom undervisningsområdet är överens om att det är den elevcentrerade 
undervisningen som bör utövas i skolan.  Farrant inleder dock med en förklaring till vad detta 
arbetssätt innebär. Det leder inte till en skola där eleverna bestämmer allt utan restriktioner 
och bara ”daltas med” utan är helt enkelt ett arbetssätt som utgår från allt det man vet om hur 
barn fungerar. 
 
Den elevcentrerade undervisningen utmärks av att eleverna i klassrummet har stor valfrihet 
att själva välja vad de vill arbeta med. De är fria att röra sig i klassrummet, i en del av rummet 
kan det vara tyst arbete som pågår medan i en annan del av rummet är mer aktivitet. De 
arbetar själva eller i grupp, de uppmuntras att tänka efter själva och uttrycka sig på olika sätt 
och atmosfären är lugn och vänlig. De behöver inte som ofta annars om de själva är klara med 
sitt arbete sitta och vänta på sina klasskamrater utan kan själva gå vidare till en annan uppgift. 
Barnen lär sig att komma överens, kontrollera sina känslor och reaktioner, att agera som 
ledare och att fatta beslut. Läraren här respekterar varje elevs individualitet och försöker 
hjälpa var och en att använda sin hela kapacitet. Eleverna känner att de gör något meningsfullt 
och får en tillfredställande känsla av det de gör i skolan. Den elevcentrerade undervisningen 
innebär en individualiserad inlärning, där varje elev arbetar i sin takt och eventuellt med helt 
olika uppgifter. Lärarens uppgift är här inte så mycket att just undervisa som att hjälpa eleven 
att hitta det material den behöver samt att övervaka att de utvecklas hela tiden. (Farrant) 
 
Maltén pekar på tre grundpelare som ett elevaktiverande eller elevcentrerat arbetssätt vilar på: 

• Empirisk grund – det självupplevda hos eleven 
• Inre motivation – baserat på individens intressen och behov 
• Demokratisk grund – såväl i det individuella ansvarstagandet som det kollektiva. 

 
 
Den lärarcentrerade undervisningen utmärks av att läraren vet bäst tillsammans med en 
fokusering på det som lärs ut snarare än på eleverna. Undervisningen ses mer som en 
genomgång av kursplanen och sker på ett formellt sätt med instruktioner till hela klassen 
samtidigt. Eleverna gör samma uppgifter samtidigt och dessa väljs ut av läraren. Eleverna får 
intrycket att de bara kan lära sig när läraren är närvarande och undervisar och de ses av 
läraren mer som en uniform grupp än som individer. Många skolor praktiserar tyvärr 
fortfarande lärarcentreras undervisning säger Farrant, på grund av att de anser att 
elevcentrerad undervisning har dålig inverkan på disciplinen. De anser också att denna form 
av undervisning inte har tillräcklig koppling till seriös inlärning och att den leder till kaos eller 
oordning i klassrummet. 
 
Men med bra lärare så är olikheterna mellan dessa båda undervisningssätt inte så stora säger 
Farrant. En bra lärare använder något från båda sätten. Själva skillnaden ligger i vems 
intressen som kommer i första hand i klassrummet, lärarens eller elevernas. (Farrant) 
 
Maltén exemplifierar med ett antal kännetecken för dessa två olika sätt att bedriva 
undervisning på, vilka kortfattat är som följer: 
 
Kännetecken för ett traditionellt arbetssätt: 

• Undervisningen är uppdelad på ämnen och leds av en lärare i varje, det sker inget 
samarbete mellan lärarna 

• Undervisningen utgår från kursplanerna och de läroböcker som följer dessa. 
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• Eleverna får inte påverka undervisningens innehåll utan det bestäms av kursplan, 
lärobok och läraren. 

• Eleverna underordnar sig lärarens anvisningar. 
• Eleverna inhämtar kunskaper genom att lyssna, läsa läroböcker, öva och laborera. 
• Inlärningsarbetet består huvudsakligen av att lyssna, läsa texter, öva med hjälp av 

övningsböcker, se på bildband etc. 
• Inlärning anses ha skett när eleverna vid förhör eller prov kan upprepa inlärda fakta, 

främst den förmedlad via läroböcker. 
• Kunskaper förmedlas i ”färdig” form, dvs. enbart färdiga strukturer lärs in och 

memoreras. 
 
Kännetecken för ett s.k. elevaktivt arbetssätt: 

• Undervisningen leds av en grupp lärare som är specialiserade på olika ämnen och 
lärarna samarbetar. 

• Undervisningen utgår från kursplan och läroböcker, men också från elevernas 
situation, samhällsförhållanden och aktuella samhällsfrågor. 

• Eleverna lär in viktiga utvalda fakta men får också själv välja fördjupningsområden. 
Eleverna ställer själv frågorna och tar reda på svaren. 

• Eleverna underordnar sig lärarens anvisningar, men dessa ställer krav på eleverna att 
delta i beslut om t.ex. val av lärostoff, planering och gemensamma regler för arbetet. 

• Eleverna inhämtar kunskaper genom att lyssna, läsa läroböcker, öva och laborera men 
också genom att undersöka verkligheten direkt genom arbete, tillämpningar, intervjuer 
etc. 

• Utöver faktainlärning får eleverna rikligt med tillfällen till bearbetning av olika 
aktiviteter där kunskapsarbetet kan komma till uttryck; samtala, skriva, dramatisera, 
göra bilder osv. 

• Kunskapsarbetet anses fullbordat när eleverna kan återge inlärda fakta och dessutom 
kan exemplifiera och i handling tillämpa det inlärda i olika sammanhang. Eleverna ska 
visa förståelse för samband och visa förmåga att ta ställning i värderingsfrågor som rör 
det inlärda. 

• Färdiga strukturer lärs in men eleverna ges många tillfällen att genom bearbetning 
utveckla sina egna strukturer. 

 
 
4.2 Läroplaner 
 
4.2.1  Vad säger den ugandiska läroplanen 
 
Regulations and Syllabuses, 2004-2008 ligger till grund för all undervisning och de flesta 
läroböcker i Uganda. Den anger exakt vad man ska gå igenom inom varje ämne och vad 
eleverna ska lära sig i varje årskurs. Lärarna utgår från läroplanen vid planering av varje 
lektion och prov och kan genom att ha den som grund lägga upp lektionsplaneringar som 
täcker hela det aktuella området. 
 
Det tekniska ämnet är uppdelat på fyra ämnen; geometriska och mekaniska ritningar, 
geometriska och husritningar, träarbeten och metallarbeten. Under varje ämne tar man först 
upp några målformuleringar. Sedan beskrivs hur examinationen ska gå till och vilka arbeten 
som ska lämnas in. Nästa avdelning handlar om coursework assesment, vilket innebär vad 
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som under kursens gång kommer att medräknas i betyget. Till sist beskrivs en detaljerad 
kursplan av vad som kommer att läras ut.  
 
Under rubriken mål i ämnet geometriska och mekaniska ritningar står det, se bilaga 1 för 
originaltext: 
 

• Att hjälpa eleverna att erhålla en avancerad kunskap att se två- och tredimensionella 
former samt förståelsen av ritningar i ortografisk projektion 

• Att förmå eleverna att få en kunskap om avancerad tekniska ritningsregler 
• Att hjälpa eleverna att skapa en kunskap att läsa och förstå ritningar relaterad till 

metallarbeten 
• Att förse eleverna med kunskap om olika verktyg som används på ett 

konstruktionskontor. 
 
 
4.2.2  Vad säger de svenska kursplanerna 
 
”Grundläggande bestämmelser om grundskolan återfinns i skollagen (1985:1100) och grundskoleförordningen 
(1994:1194). Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla skolans 
verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan av dessa föreskrifter för skolans 
verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav som staten ställer på 
utbildningen i olika ämnen.” (Kursplaner Grundskolan 2000, http://www.skolverket.se/kursplaner/grundskola) 
 
I kursplanen har varje ämne en inledande text, kallad ämnets roll och syfte i utbildningen. Där 
klargör man hur det aktuella ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls och hur ämnet 
motiveras utifrån olika samhälls- och medborgarbehov. Kursplanen sätter även upp vissa mål 
för undervisningen. Mål att sträva mot anger den inriktning som undervisningen skall ha när 
det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De är det främsta underlaget för undervisningen 
och sätter inte någon gräns för elevernas kunskapsutveckling. Mål att uppnå anger sedan den 
miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå, i det femte respektive nionde skolåret. 
 
Kursplanerna klargör vad alla elever skall lära sig men lämnar också ett stort utrymme åt 
lärare och elever att välja material och arbetsmetoder. Kursplanernas syfte är inte att ange 
arbetssätt, organisation eller metoder. Man anger vilka mål som finns, men hur vägen dit ska 
se ut bestämmer den enskilda skolan och läraren. Varje skola och varje lärare måste själv 
tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera undervisningen med 
utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Gemensamt för 
undervisningen i alla ämnen på grundskolan är att den skall få eleverna att utveckla förmågan 
att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina 
slutsatser.  

 
4.2.2.1  Kursplan för ämnet Teknik 

Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen i kursplanen för teknik säger man att 
utbildningen ska utveckla en förtrogenhet med tekniska väsen och att syftet är att öka 
förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed våra 
livsvillkor förändras. 

Man säger vidare att så långt som möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig. Eleven 
ska också få kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss 
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vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att 
analysera och värdera samspelet mellan människan, tekniken och våra möjligheter att existera. 
Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som berör grundläggande 
värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön.  

Man tar också upp att flickors och pojkars förhållningssätt till teknik ofta skiljer sig åt och ett 
syfte med teknikämnet är att alla ges tillfälle till ett medvetet och allsidigt kunskapssökande i 
utbildningen. 

Under nästa rubrik Mål att sträva mot skall skolan sträva efter att eleven:        

• utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och 
om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen, 

• utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande 
redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt 
omger oss, 

• utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 
teknikval, 

• utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och 
praktisk handling, 

• utvecklar intresset för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera 
tekniska frågor. 

Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det att människans tekniska förmåga 
under årtusenden har förvaltats och utvecklats av praktiskt verksamma kvinnor och män. Den 
tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. Dessa har 
utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra sammanhang. Genom att 
följa teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens komplicerade 
tekniska företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är 
ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra 
en förståelse som är svår att nå på annat sätt. En allt större del av den nya tekniken är 
resultatet av naturvetenskaplig forskning och ett systematiskt utvecklingsarbete. 

Några centrala frågeställningar och perspektiv inom ämnet teknik lyfter fram vad som är 
specifikt för tekniken och delas in i underrubrikerna: utveckling; vad tekniken gör; 
konstruktion och verkningssätt; komponenter och system; tekniken, naturen och samhället. 

Under den sista rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret står 
det att eleven skall: 

• kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och 
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, 

• kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle 
och individens livsvillkor,  

• kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd 
och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar, 

• kunna identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom 
att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer. 
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5. Diskussion 
 
Mitt huvudsakliga syfte med detta arbete var att undersöka frågan vilka likheter och skillnader 
finns det mellan den ugandiska och svenska undervisningen i teknik. Att komma fram till en 
allmängiltig sanning som passar in på alla skolor och samhällen i hela Uganda respektive 
Sverige är förstås inte möjligt utan jag har försökt att dra generella slutsatser utifrån de 
resultat som jag har kommit fram till. 
 
 
5.1 Läroplaner, samhällsutveckling och kunskapssyn 
 
Den svenska läroplanen var tidigare mycket mer detaljerad. Det var egentligen först i och med 
LPO 94 som den blev mer allmän och generellt hållen, med klara mål och riktlinjer men friare 
val hur vägen dit skulle se ut. För att få en riktig och rättvis bedömning och jämförelse av 
Ugandas och Sveriges läroplaner samt deras kunskapssyn, så borde det i detta arbete 
egentligen ha ingått en studie av tidigare läroplaner i Sverige. Det har tyvärr inte funnits tid 
till det och inte heller utrymme då man någonstans måste begränsa sig. I en läroplan avspeglas 
många av ett samhällets tankar, visioner, värderingar och prioriteringar. Det man vill uppnå i 
samhället vill man också ska ingå i undervisningen. I Uganda märker man av det engelska 
inflytandet över såväl skolan som samhället, vad som är typiskt för Uganda som afrikanskt 
samhälle och vad som är influerat av Storbritannien är inte alltid lätt att urskilja. 
 
Den ugandiska läroplanen är som sagt väldigt exakt och detaljerad för en svensk med den 
valfrihet och elevcentrerade syn som råder så känns det väldigt annorlunda. Man kan lägga 
upp så gott som ett helt arbetsområde eller en hel termins arbete på läroplanen, det är bara att 
ta ut precis det som står där så har man täckt hela kursen. Vi har haft liknande kursplaner i 
Sverige, dels att vi har mycket större möjligheter med resurser, material etc. Därmed kan vi 
enklare förverkliga alla idéer om praktiskt och elevcentrerat arbetssätt. I den ugandiska 
litteraturen går man även väldigt detaljerat igenom hur man som lärare ska göra för att lägga 
upp lektionsplaneringar. Dessa arbetsscheman verkar väldigt toppstyrt och ger väldigt liten 
frihet för läraren. För den ugandiska läraren finns väldigt liten valfrihet eller utrymme för 
egna improvisationer, då man måste följa läroplanen och dessutom följa alla råd som finns i 
kompletterande litteratur. Farrant har som sagt vissa råd om hur man ska lägga upp ett 
arbetsschema, följer man bara dem så är detta arbete inte svårt. Han nämner ingenting alls om 
att man bör utgå från eleverna och se till deras förutsättningar. Det handlar till exempel om att 
man ska tänka på i vilken ordning de olika delarna i ett ämne ska läras ut och att man inom 
vissa ämnen som matematik måste följa en viss ordning från det enklare till det svårare och 
mer komplicerade. Därefter bör man ha i åtanke hur lång tid det kan ta, både hela området och 
varje del av det och eventuellt ha med tips på läromedel. Dessa råd är alltså så detaljerade och 
ibland på en så pass enkel nivå att det känns som att det är lite väl grundläggande och det ger 
intryck av att man inte tror lärarna om att klara av detta själva. Antagligen är man kvar i 
synsättet att alla skolor och alla olika lärare måste undervisa om samma saker på ungefär 
samma sätt och det görs enklast genom tydliga instruktioner. 
 
Alla instruktioner och exakta angivelser i Uganda är ett tecken på vilken syn som råder. 
Undervisningen innebär att föra över en mängd fakta till eleverna, den fakta som anses 
betydelsefull och relevant i det aktuella åldersstadiet. Undervisningen måste kontrolleras och 
även planeras noggrant, både av de ansvariga och av lärarna själva. Farrant påpekar att det 
finns både bra och dåliga sidor av detta system, de dåliga överväger dock. Detta hindrar en 
oerfaren lärare från att hamna på avvägar, men lämnar inget rum för egna initiativ. Det finns 
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inte heller rum för individuella olikheter mellan klasser eller mellan elever och eleverna ses 
inte som enskilda individer. Detta resonemang visar på att finns en vilja att förändra både 
synsätt och arbetssätt, men antagligen kommer det att ta lång tid. Den ugandiska skolan 
kanske så småningom kommer att ha lite fler likheter med vår svenska skolmodell. 
 
Likadant kan man se på de mål som Maltén har satt upp där samhällets och skolans strävan 
kopplas ihop. Samhällsmålen, både de ekonomiska och de ideologiska, ser jag som exempel 
på hur den svenska skolan är och vad den arbetar efter och på vad den ugandiska skolan 
strävar efter. Uganda har både samhällsbevarande och samhällsförändrande mål, vilket det 
första är det mest gällande. Angående utbildningsmålen anser jag att Sverige har nått dem 
medan Uganda precis har börjat se dessa som några av alla de förändringar man strävar mot 
framtiden. Undervisningsmålen som kommer därefter gäller alltså både de kognitiva och de 
affektiva. I Uganda är det de kognitiva målen som gäller, faktakunskaperna står i centrum. Att 
komma vidare till tillämpning av kunskaperna och sedan till en analys och syntes verkar vara 
väldigt svårt. Dock har man många hinder på vägen i Uganda som att man har inget material 
att använda. Har man knapphändiga kunskaper så är det inte lätt att få intresse för något som 
man vill veta mer om. Den affektiva aspekten är tyvärr ännu mera sällsynt i den ugandiska 
skolan, men glöms nog bort ganska ofta även i den svenska. Elevrelationer, samarbete, att 
bygga upp någons självförtroende finns med i många lärares planeringar och tankar inför ett 
arbetsområde, men kanske inte så uttalat.  
 
Upplevelseinlärning stämmer bra överens med dagens skola i Sverige. Man bör dock vara 
försiktig med att se den som den enda rätta, speciellt med tanke på elever som har behov av en 
annan och mer strukturerad undervisning. Den skola jag besökte i Uganda är sedan ett bra 
exempel på en skola som har en strikt katederundervisning med elever som i kör upprepar vad 
läaren säger. Motivation är något som Farrant nämner som en viktig faktor i 
inlärningssammanhang. Han skiljer mellan yttre och inre motivation, där den inre är den mest 
effektiva men den som också är svår att få fram. Yttre motivation är något som i hög grad är 
närvarande i den ugandiska skolan i form av belöningar och straff. Detta kan skapa en osund 
konkurrens men kan också fungera bra på vissa elever. 
 
 
5.2 Lärar- elevcentrerad undervisning 
 
Den lärarcentrerade undervisningen fokuserar på läraren och dennes förmedling av 
faktakunskaper. Synen verkar vara den att eleverna bara kan lära sig något när läraren är 
närvarnade och de uppmuntras aldrig att själva tänka eller dra egna slutsatser. I Uganda är det 
till största delen denna undervisningsform som praktiseras, vilket Farrant påpekar och säger 
borde förändras. Även i Sverige så ryggar man tillbaka då man ställs inför något nytt och 
annorlunda. Många ugandiska lärare anser att den elevcentrerade undervisningen inverkar 
negativt på disciplinen samt att den inte har tillräcklig koppling till seriös inlärning. Det visar 
vilken kunskapssyn som fortfarande råder.  
 
Den elevcentrerade undervisningen innebär en helt annan lärarroll än den traditionella och det 
är detta som många lärare både i Sverige och i Uganda måste vänja sig vid. Eleverna ses här 
som individer med olika förutsättningar och utgångspunkter. Man utgår från elevernas 
intressen och deras värld, deras funderingar ska få styra undervisningen och de är själva 
aktiva i inhämtandet av kunskap. Eleverna arbetar inom olika områden eller med olika 
uppgifter och lärarens roll är mer som vägvisare än en som förmedlar all kunskap. 
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5.3 Kursplaner 
 
Jag har här jämfört den ugandiska läroplanen och den svenska kursplanen för ämnet teknik. 
Den ugandiska läroplanen är mer specifik och detaljerad, varje punkt innehåller inte mycket i 
sig utan säger precis vad det är eleverna ska kunna. Sverige har en mer övergripande och 
allmänt hållen ton i läroplanen och även en annan nivå på kunskaperna. Det känns som en 
central uppgift att utveckla elevernas tänkande såsom Lindqvist och Hyltegren hävdar. I 
Uganda får jag känsla av att man har lagt det hela på en lägre nivå, både kunskapsmässigt och 
studiemässigt men det kan bero på att man inte har med denna djupare form av 
kunskapsinlärning. Man säger bara vad eleverna faktamässigt ska kunna och inte något om 
vad de mer ska behärska som att ha en djupare förståelse, kunna omsätta kunskaperna i 
praktik, skapa sina egna åsikter etc. I de svenska läroplanerna finns det nu mål att sträva mot. 
Varje skola får lägga upp egna skolplaner för hur man vill att undervisningen ska se ut i de 
olika ämnena. 
 
 
6.  Slutsatser  
 
6.1  Slutsatser 
 
Som sagt så finns det enorma skillnader mellan dessa två skolsystem, men också likheter. Det 
finns ofta förklaringar till dessa skillnader, det går inte att tro att man kan göra en likvärdig 
jämförelse av två så vitt skilda samhällen och kulturer. 
 
Uganda är ett land som har varit starkt influerat av det brittiska samväldet och är det än i dag, 
drygt 40 år efter självständigheten. Detta medför att man följer det brittiska skolsystemets 
mönster och det har en stor inverkan på hur undervisningen ska bedrivas.  
 
En annan orsak till skillnaderna är att man samhällsmässigt ligger på så olika nivåer. Sverige 
är ett i-land och Uganda i hög grad är u-land. Sverige är ett industrialiserat och utvecklat land 
på alla plan och har tillgång till all information och alla materiella nödvändigheter på alla 
områden. Vi lever i ett informationssamhälle och måste då ha en skola på samma nivå. Hela i-
världen är ett kunskapssamhälle medan delar av Afrika är ett jordbrukssamhälle, vilket gör att 
vi lever i två helt olika världar.  
 
Trots detta kan man även se likheter, framförallt i de framåtsträvanden som finns i det 
ugandiska samhället. Trots sina nästan oöverstigliga problem och hinder så blickar man 
framåt och ser förändringarna komma, vilket bådar gott för framtiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

7. Litteraturförteckning 
 
Farrant,J.S., 1980:Principles and Practise of Education, Longman 
 
Kursplaner Grundskolan 2000, Skolverket. 
 http://www.skolverket.se/sb/d/468 
 
Lindqvist, S. och Hyltegren, G., 1995: Att utveckla elevers tänkande, Almqvist & Wiksell, 
Angered 
 
Lonely Planet; East Africa, 6th edition, 2003; Lonely Planet Publications Ltd, Australia 
 
Länder i fickformat; Uganda, 2003; Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
 
Maltén, A., 1995, Lärarkompetens, Studentlitteratur, Lund 
 
Regulations and Syllabuses, 2004-2008, 2003: Uganda National Examination Board, 
Kampala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20 

8. Bilagor 
 
      Bilaga 1 

 
GEOMETRICAL AND MECHANICAL DRAWING 
 
Aims: 
(i)   To help the students to attain an advanced ability to relate vision in two- and three- 
      dimensional forms in addition to treatment of drawings in orthographic projection. 
(ii)  To enable the students to acquire advanced technical drawing principles. 
(iii) To help the students to develop the ability to read and interpret drawings related to metal  
       work. 
(iv) To provide the students with the knowledge of the various equipment used in the drawing 
       office.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


