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SAMMANFATTNING

Lärare har en betydelsefull roll för sina elever. De skall vara en förebild och 
motivera eleverna till att tro på sig själv. Syftet med undersökningen var att öka 
kunskapen och förståelsen för elevers livssituation och deras syn på framtiden. 
Eleverna som medverkat i undersökningen bor på orten Clanwilliam i provinsen 
Western Cape i Sydafrika.  De har fått skriva berättelser om vad önskar och gissar 
kommer att hända med dem själva och landet i framtiden. Resultaten från 
berättelserna har sedan kategoriserats i enlighet med frågeställningarna. Sydafrika är 
ett kontrasternas land med enorma klyftor mellan fattiga och rika. Apartheidsystemet 
skiljde vita, färgade och svarta åt vilket innebar att den svarta och färgade 
befolkningen förtrycktes. Nelson Mandela blev landets första svarta president i det 
första, efter apartheid, demokratiska valet 1994. Efter valet förändrades skolsystemet 
och vita, färgade och svarta kunde nu gå i samma skolor. Man skapade en ny 
gemensam läroplan som skulle gälla för alla oavsett bakgrund. Den nya skolplanen 
syftade till ett demokratiskt, icke-rasistiskt och rättvist utbildningssystem. 
Undersökningen genomfördes på ortens två skolor och resultaten har jämförts med 
varandra. Skolorna skiljer sig åt då eleverna kommer från olika sociala förhållanden. 
Metoden som använts i undersökningen är vanlig då man undersöker ungdomars 
framtidssyn. Synen på den egna framtiden är enligt tidigare forskning oftast positiv 
medan synen på landets och världens framtid visar sig vara mer dyster. Tidigare 
forskning visar även att elevgrupper med lägre social status har en mer negativ syn 
på sin egen framtid än vad elever från högre social status har. Resultatet från vår 
undersökning visar det motsatta. Även elevernas berättelser om Sydafrikas framtid 
skiljer sig mellan elevgrupperna. De som kommer från svåra ekonomiska och sociala 
förhållanden har en ljusare syn på Sydafrikas framtid än vad de som kommer från 
högre sociala förhållanden. Den negativa synen på Sydafrikas framtid som vissa 
elever har kan ha påverkats av krissituationen i grannlandet Zimbabwe. Flera av 
eleverna nämner i sina berättelser en rädsla för att landet ska hamna i samma 
situation. Intervjuer med elevernas engelsklärare gjordes för att se om elevernas och 
lärarnas uppfattningar om framtiden stämde överens eller skiljde sig åt.
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1 INTRODUKTION

Vem minns inte sin första lärare? Vi har alla olika minnen ifrån dem, förmodligen 
både bra och dåliga. Lärare har en betydelsefull roll för sina elever. De skall vara en 
inspirationskälla till att tro på sig själv, följa sina drömmar och skapa en positiv 
framtidssyn. Genom att skaffa sig en uppfattning om hur elevernas framtidssyn ser ut 
kan man som lärare hjälpa till att rusta dem inför deras fortsatta utveckling.

Våren 2008 blev vi tilldelade Sidas Minor Field Study stipendium. Stipendiet gav oss 
möjligheten att genomföra fältstudien till vårt examensarbete i Clanwilliam, 
Sydafrika sommaren 2008. Vi fick genom regionförbundet och länsmuseet i Kalmar 
kontakt med John Parkington, professor vid Universitetet i Kapstaden. Mr 
Parkington hjälpte oss med boende och kontakt med skolorna på orten. Ingen av oss 
hade tidigare besökt Sydafrika, så landet och kulturen var helt nya för oss och det var 
därför spännande att åka dit. Under det senaste decenniet har landet genomgått 
förändringar, som varit påtagliga för landets invånare och också berört skolväsendet. 
Sydafrika har gått ifrån att under apartheidregimen ha haft 19 olika läroplaner 
indelade efter ras, ideologi och geografi till att idag ha en gemensam läroplan: 
Curriculum 2005.  Vår undersökning syftade till att ta reda på vad ungdomar i 
Clanwilliam har för framtidssyn. Ungdomarna och deras värderingar påverkar 
utvecklingen av Sydafrika. Lärare tillsammans med föräldrar och andra vuxna 
fungerar som förebilder för ungdomarna. De påverkar deras självbild och det är deras 
ansvar att ungdomarna växer upp och blir demokratiska samhällsmedborgare, som 
tror på sig själva och har hopp om framtiden. 

Vi hoppas att resultatet av vår studie kan ge lärare på de båda skolorna ny kunskap 
samt bli medvetna om vad deras elever tänker, tycker och önskar om framtiden. 
Resultaten kan förhoppningsvis inspirera lärare och skolpersonal både i Sydafrika 
och Sverige till att tro på sina elever och uppmuntra dem till en fortsatt akademisk 
utbildning och en framtid med hopp. 

-Our children are our greatest treasure. They are our future (Nelson Mandela, 
vykort från Robben Island)
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2 BAKGRUND

Här presenteras först varför det är viktigt att undersöka ungdomars framtidssyn och 
hur man i skolan kan förbereda eleverna inför framtiden. Efter det presenteras 
tidigare forskning om ungdomars framtidssyn. Dels hur de ser på den egna 
framtiden men också hur de ser på det egna landet och världens framtid.  Sedan 
kommer en kort presentation av Sydafrika följt av en beskrivning av höjda mat- och 
bensinpriser i landet, krisen i grannlandet Zimbabwe och Sydafrikas skolsystem. 
Därefter följer en presentation av staden Clanwilliam.

2.1 Varför är det viktigt att studera elevers framtidssyn, och 
hur kan skolan förbereda eleverna på bästa sätt?

Det är viktigt att man diskuterar framtidsfrågor med sina elever. Det underlättar 
planeringen och förberedandet av undervisningen. Det är bra om lärare känner till
vad eleverna har för framtidssyn för att kunna hjälpa dem att förstå morgondagens 
samhälle och motverka eventuella rädslor. I skolan vill lärare förbereda eleverna på 
bästa sätt inför framtiden (Oscarsson 2005).  Bjerstedt (1986) menar att lärarens egna 
åsikter och värderingar inte ska påverka eleverna. Däremot ska lärarna låta eleverna 
få chansen att reflektera och prata om sina tankar och funderingar. Införandet av ett 
framtidsperspektiv i samtliga skolämnen menar Bjerstedt (1986) bidrar till elevernas 
framtidsberedskap. Han anser att detta inte bör vara ett eget skolämne utan integreras 
i de olika ämnena. 

2.2 Tidigare forskning

Under tidigt 1950-tal genomförde James Gillespie och Gordon Allport (1955) 
undersökningar om vad ungdomar i tio olika länder anser om sin egen och världens 
framtid. Länderna som var med i undersökningen var USA, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Egypten, Mexico, Frankrike, Italien, Tyskland, Japan och Israel. Gillespie och 
Allport (1955) ville undersöka hur unga från olika länder ser på sin framtid och om 
det är någon skillnad mellan vad de tänker. De lät ungdomar skriva uppsatser om 
sina planer för framtiden och om olika eventuella scenarion. 1984 gjorde Mary 
Brown (Hicks & Holden, 1995) en av de första studierna i Storbritannien, även den 
om ungdomars syn på framtiden. Hon lät 250 ungdomar i ålder 16-18 år skriva korta 
uppsatser. Likaså gjorde Lynell Johnson (1987, Hick & Holden, 1995) en 
undersökning i USA med 600 000 elever i primary och secondary school. De fick 
svara på frågor om sin egen, landets och världens framtid. Även Christer Bjurwill 
gjorde i mitten av 80-talet en undersökning i södra Sverige. Han lät 900 elever skriva 
berättelser om vad de önskade och trodde skulle hända i framtiden för sig själva och 
för världen (Bjurwill, 1986). Åke Bjerstedt (1986) presenterar i sin bok Lära för 
framtid hur lärare kan hjälpa elever att möta och forma sin framtid.  1994 gjorde 
också Hicks och Holden (1995) en undersökning i England som omfattade 400 
elever i åldrarna 13-18 år. De lät elever berätta om hur de önskade och gissade att 
deras personliga liksom den globala framtiden skulle komma att se ut. Även Marion 
Kloep (1998) har undersökt ungdomars framtidssyn i samarbete med Länstidningen i 
Jämtland. De arrangerade en uppsatstävling om hur det var att vara ung i Jämtland 
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där ungdomar mellan 13-20 år i länet kunde delta. De fick in över 200 uppsatser 
främst från högstadieelever. 

Ungdomsstyrelsen (2000) är en statlig myndighet som regelbundet genomför 
undersökningar om ungdomars levnadsvillkor i Sverige. De genomförde 1992 och 
1998 nationella undersökningar om elevers syn på sin framtid. Även 1999 
genomförde de tillsammans med Statistiska Centralbyrån en enkätundersökning om 
vad som påverkar ungdomars val samt deras syn på livet vid 25 års ålder. 2003 
undersökte de elever i år 9 i en nationell utvärdering (NU03) liknade de 
undersökningar som gjorts 1992 och 1998 i grundskolan. I rapporten som Vilgot 
Oscarsson (2005) skrev redovisade han elevernas kunskaper om globala frågor samt 
deras syn på framtiden. Även Skolverkets rapport Utvärdering av skolan 1998 
avseende på läroplanens mål byggde på undersökningen som nationella 
utvärderingen gjorde 1998 (NU98). Syftet med rapporten var att ta reda på elevers 
kunskaper och attityder till världens framtid (Skolverket, online, 1998). 

2.2.1 Ungdomars syn på den egna framtiden

Bjurwill (1986), Johnson (1987, Hicks & Holden, 1995), Hicks & Holden (1995) 
samt Oscarsson (2005) beskriver i sina undersökningar från 80–90-talet elevers syn 
på den egna framtiden som mestadels positiv. Endast ett fåtal är enligt Hicks och 
Holdens (1995) undersökning oroade för att drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. 
De flesta elever ser ändå sin framtid som intressant och händelserik. Bjurwill (1986) 
har i sin studie, där han undersökt vad elever gissar och önskar om sin framtid, sett 
att eleverna skriver mer i sina berättelser där de skriver om den önskade framtiden än 
om den gissade. Eleverna har en övervägande positiv syn på den egna önskade 
framtiden vilket i den gissade framtiden övergår till motsatsen, t.ex. arbete blir till 
arbetslöshet. Eleverna i Bjurwills undersökning från 1986 samt de i Browns (Hicks 
& Holden, 1995) från 1984 ser på sin önskade framtid som ljus medan den gissade 
framtiden ses som mörk. 

Ungdomar som är födda på mitten av 80-talet och framåt är enligt Lindgren m.fl. 
(2005) fyllda av motsägelser och paradoxer. Det sker många förändringar i de ungas 
liv och deras attityder till framtiden växlar.  Kloep (1998) menar att de tidiga 
ungdomsåren ofta präglas av drömmar om den ideala framtidsbilden och att den 
bilden inte alltid är realistisk. Hon skriver i sin bok Att vara ung i Jämtland (1998) 
att barn redan i 13-års ålder försöker förtränga den realistiska framtidsbilden och 
istället fokusera på den önskade framtiden. I sin undersökning har Kloep (1998) även 
sett att många ungdomar när de tänker realistiskt om framtiden oroar sig och deras 
framtidssyn blir då mörkare. Flera av ungdomarna oroar sig för att träda in i 
vuxenvärlden, t.ex. att behöva flytta på grund av arbete. De flesta tror att de kommer 
att trivas med sina liv när de är i 30-års ålder (a.a.).

Enkätundersökningen som Ungdomsstyrelsen (2000) genomförde 1999 visar vad 
ungdomar i 20-årsåldern värderar som viktigt fem år senare i livet.  Undersökningen 
visar en tydlig skillnad mellan ungdomar med svensk härkomst och de med utländsk. 
De ungdomar med utländsk härkomst som inte avslutat gymnasiet har sämre 
förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden. De har ändå en positivare inställning 
till att flytta för att få arbeta och vidareutbilda sig än vad studien visar att en del 
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ungdomar med svensk härkomst har. Däremot visar Oscarsson (1993) i en 
undersökning från 1992 att elevgrupper med invandrarbakgrund har en något mer 
negativ syn på framtiden än övriga elevgrupper. 

Bjurwill (1986) har i sin undersökning sett att elevgrupper med högre social status 
har en ljusare framtidsbild. Elevgrupper med en lägre social status har en mörkare 
bild av framtiden. Även Kloep (1998) har sett att barn som lever i familjer som 
tvingats dra in på utgifter för mat, kläder och fritidsintressen har en mindre 
optimistisk syn på sin egen framtid. Oscarsson (2005) skriver i sin rapport att 
föräldrarnas utbildning och betyg påverkar elevernas syn på sin egen framtid. Ju 
högre betyg och utbildning föräldrarna har desto positivare syn har eleverna på sin 
egen framtid. Oscarsson (1993) visar andra resultat från en tidigare undersökning då 
han menar att elevers sociala bakgrund inte tycktes ha någon egentlig betydelse för 
om de ser optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden. Det är snarare elevers 
självtillit som spelar roll. Både Bjurwill (1986) och Kloep (1998) kom i sina 
undersökningar fram till att framförallt pojkar drömmer om att tjäna pengar och äga 
saker. Ungdomarna har tydliga framtidsföreställningar om hur deras framtida arbete 
ska vara. Pojkarna vill i första hand ha ett välbetalt arbete medan flickorna har andra 
krav som t.ex. trivsel och varierande arbetsuppgifter. Brown (1984, Hicks & Holden, 
1995) har i sin undersökning även sett en tydlig könsskillnad i vad ungdomar tänker 
om sin framtid. Skillnaderna är liknande de som Bjurwill (1986) och Kloep (1998) 
sett i sina undersökningar. De flesta har konkreta förslag på framtida yrken som de 
kan tänka sig att arbeta med. Vissa ungdomar oroar sig för om deras betyg kommer 
att räcka för att komma in på den utbildning de vill (Kloep, 1998).

Bjurwill (1986) beskriver att eleverna har olika sätt att skriva om sin önskade 
respektive gissade framtid. Han menar liksom Kloep (1998) att en del elever skriver 
om sin framtid ur ett smalt perspektiv, där de t.ex. förklarar giftermål och framtida 
familjer, djur och boenden. Det finns även elever som skriver om sin framtid ur ett 
bredare perspektiv och är då inte lika fokuserade vid det egna jaget (Bjurwill, 1986). 
I Kloeps undersökning ses exempel på det smala perspektivet då många flickor 
skriver om att de vill gifta sig rikt med en snäll man och bo i ett stort hus. Även 
Johnson (1987, Hicks & Holden, 1995) har i sin undersökning sett att majoriteten av 
ungdomarna vill gifta sig och skaffa barn, ha en bil och bli rika. De skriver om hur 
lyckliga de kommer vara och hur mycket det kommer att älska sina framtida familjer. 
Äktenskapet har en mer framträdande roll i flickornas berättelser (Kloep, 1998). I 
Gillespie och Allports (1955) undersökning från början av 50-talet fann de att 
ungdomarna ifrån de olika länderna där undersökningen genomfördes skrev liknande 
om vikten av att ha en familj. De hade också skrivit om ett intresse för en utvecklad 
vetenskap och teknik i framtiden samt om en längtan efter rasjämlikhet men också 
om en stor rädsla för ett nytt världskrig (Gillespie, Allport 1955). 

2.2.2 Ungdomars syn på det egna landets och världens framtid 

Undersökningar från mitten av 80- och 90-talet om elevers känslor och 
föreställningar angående världens framtid visar en dyster bild. Bilden som eleverna 
ger om den globala framtiden präglas av oro, hopplöshet och mörker. Man oroar sig 
för bl. a. miljöförstöring och världssvält etc. (Ankarstrand – Lindström, 1984,
Oscarsson, 1993, Hicks & Holden, 1995). När eleverna i Bjurwills (1986) 
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undersökning skriver om sin gissade framtid för Sverige och världen skriver även de 
om hemskheter som t.ex. världskrig, svält och undergång. Även Kloep (1998) har 
funnit att en liten grupp ungdomar ser framtiden ur ett globalt perspektiv och skriver 
om samhällsfrågor, miljöproblem, våld och rasism. Oscarsson (2005) har också i sin 
undersökning sett en rädsla för dessa faktorer. Gruppen som enligt Kloep (1998) ser 
framtiden ur ett globalt perspektiv är i minoritet och de flesta är inte oroade av 
globala problem utan de är mer intresserade av sin personliga framtid. I den 
nationella utvärderingen av grundskolan från 1998 då man undersökte elevernas 
allmänna bilder av framtiden kan man se att elever oftare funderar över sin egen 
framtid än över världens. Utifrån Johnsons (1987, Hicks & Holden, 1995) 
undersökning kan man se att eleverna har en mer optimistisk syn på den egna 
framtiden än på det egna landets och världens.

I rapporter från mitten av 80-talet beskrivs elevers syn på den globala framtiden som 
mörk. Eleverna skriver om att världen kommer att gå under men att de själva och 
Sverige går en positiv framtid tillmötes (Skolverket, online, 1998). Eleverna tror 
dock att det egna landet kommer att drabbas av hög kriminalitet, droger och 
arbetslöshet. Världens framtid ser enligt ungdomarna i samma undersökning ännu 
dystrare ut. De oroar sig för kärnvapenkrig och föroreningar. Pojkar har enligt 
Oscarsson (2005) en mer positiv syn på den globala framtiden än vad flickor har. 

Oscarsson (2005) visar i sin rapport att elevers globala framtidssyn var positivare i 
undersökningen som nationella utvärderingen gjorde 2003 än vad den var i 
undersökningarna 1992 och 1998. I undersökningen 1992 kunde man se att elevers 
självtillit spelade en stor roll för hur deras framtidsbild såg ut. Han menar att skolan 
har en viktig roll att stärka elevers självtillit (Oscarsson, 1993). Även Bjerstedt 
(1986) tar i sin bok Lära för framtid upp sambandet mellan en stark grundtrygghet 
och en positiv framtidsbild. Elever från familjer med högre social status har oftare en 
ljusare framtidssyn än det elever som kommer från familjer med lägre social status 
(Bjurwill, 1998). Oscarsson (2005) har i sin undersökning från 2003 sett att det 
endast finns ett litet samband mellan elevers bakgrund och deras framtidssyn. Han 
menar att trygghet och självtillit är det viktigaste för en positiv framtidssyn. I den 
nationella utvärderingen från 1998 är det inte många elever som tar upp oro för 
ekonomi och arbetslöshet på global nivå. Däremot är det just de faktorerna som oroar 
elevers syn på den egna framtiden. Vad som även visar sig i undersökningen är att 
man finner ett engagemang för världens framtid. Eleverna vill se en värld som är mer 
solidarisk, rättvis och jämställd. Eleverna oroar sig för att världen håller på att bli för 
stressig, egoistisk och fokuserad på pengar. (Skolverket, online, 1998).

2.3 Sydafrika

Sydafrika är indelat i nio provinser och landet har en yta som är ungefär fyra gånger 
så stor som Sverige. Cirka 48,8 (2008) miljoner människor bor i landet och det finns 
elva officiella språk: zulu, xhosa, afrikaans, nord- och syd sotho, engelska, swazi, 
tsonga, tswana, venda, ndebele (Landguiden, online, 2008). Det är ett kontrasternas 
land med enorma klyftor mellan fattiga och rika. Sydafrika brukar kallas för 
regnbågsnationen just för dess stora variation av kultur, språk, religion och natur. 
Mer än två tredjedelar av befolkningen är kristna men det förkommer även inhemska 
religioner bland den svarta befolkningen. 
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När nationalistpartiet vann valet 1948 införde de apartheidsystemet. Det innebar att 
vita och svarta skulle skiljas åt på bland annat offentliga platser såsom tåg, sjukhus 
och skolor. Det fanns till och med parkbänkar som var till enbart för den vita 
befolkningen. Man begränsade de svartas rörelsefrihet i de vitas områden och de var 
tvungna att bära särskilda pass för att vistas där. Uppdelningen av vita, färgade och 
svarta avskaffades i och med det första demokratiska valet 1994 då Nelson Mandela 
blev landets första svarta president. Han hade fyra år tidigare frigetts efter tjugosju år 
i fängelse för sina politiska åsikter och kamp för de svartas rättigheter och för 
avskaffandet av apartheid. Än idag delas invånarna in i olika etniska grupper där 
76,7 % av befolkningen är svarta, 10,9 % vita, 8,9 % färgade, 2,6 % asiater och 0,9 
% övriga (Bengtsson, 2007). Den vita befolkningen är ättlingar till de 
afrikaanstalande holländarna eller till de engelsktalande bosättarna som erövrade 
landet i mitten på 1600-talet. Till den svarta befolkningen räknar man grupper som 
alla har sitt ursprung till de bantu-talande folken som migrerade till Sydafrika ca 500 
e. Kr. Till dessa etno-språkliga grupper hör t.ex. xhosa och zulu. Att vara färgad blev 
ett samlingsbegrepp under apartheid för de som de vita inte accepterade som jämlikar 
och som själva inte ville bli kallade svarta. Sydafrika har idag en icke-rasistisk 
grundlag och 2000 kom en ny lag som ger svarta företräde på arbetsmarknaden. 
Lagen om kvotering innebär att arbetsgivaren ska anställa personal på ett sådant sätt 
att arbetsstyrkans sammansättning återspeglar befolkningens mix av etniska grupper. 
Företagare kritiserar lagen eftersom de svarta tillföljd av apartheid inte har haft 
möjlighet till högre utbildning och därmed ofta inte är kvalificerade för arbetet i 
fråga. 2004 infördes ett omfördelningsprogram som innebär att den svarta 
befolkningen ska ha större möjlighet än de vita att ta över delar av landets industri. 
De svarta ska få möjligheten att på arbetsgivarens bekostnad vidareutbilda sig inom 
det yrke de arbetar. Detta har kritiserats då man menar att programmet inte gynnar 
den svarta befolkningen utan endast skapar en svart elit. Omkring 1 miljon vita har 
på grund av dessa förändringar lämnat landet (Bengtsson, 2007). Man kan se en 
tydlig uppdelning av befolkningen i det sydafrikanska samhället. Ett exempel på 
detta är de segregerade bostadsområdena som till stor del fortfarande finns kvar. 
Över- och medelklassen lever i välbevakade villor medan en stor del av befolkningen 
lever i trånga skjul i så kallade townships. Även kriminalitet och HIV/AIDS är stora 
problem i landet. Trots problemen som existerar är Sydafrika ett välbesökt turistland 
känt för sin fantastiska natur, gynnsamma klimat och gästvänliga människor 
(Lindblad, Westby, Fitzpatrick 2006).
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( World atlas, online)

2.3.1 Skolsystemet 

Skolsystemet var under apartheid uppdelat så att vita, färgade och svarta elever inte 
gick i samma skolor. Det var inte obligatoriskt för svarta att gå i skolan vilket ledde 
till att många förblev outbildade och därmed hade det svårt att få jobb (Bengtsson, 
2007). Det fanns 19 olika utbildningsdepartement som delade upp eleverna efter ras, 
ideologi och geografi. Eleverna från de olika sociala grupperna skulle förberedas 
såväl socialt, ekonomiskt och politiskt för deras förväntande positioner i samhället. I 
de 19 olika läroplanerna ville man behålla och stärka de ojämlikheter som fanns i 
samhället. Efter det första demokratiska valet 1994 ville regeringen förändra 
skolsystemet och skapa en ny gemensam läroplan som skulle gälla för alla oavsett 
bakgrund. Sydafrika fick en ny nationell skolplan som syftade till ett demokratiskt, 
icke-rasistiskt och rättvist utbildningssystem där t.ex. aga inte längre var tillåtet. 
2005 reviderade man senast läroplanen, Curriculum 2005. Skolan ville gå från en 
kunskapsbaserad katederundervisning till en målstyrd individanpassad skola. Den 
nya läroplanen är indelad i åtta obligatoriska ämnen som är språk, matematik, 
naturvetenskap, teknologi, samhällsvetenskap, ekonomi och förvaltningsvetenskap 
samt ”Life Orientation”. ”Life Orientation” ska förbereda eleverna för dagens 
samhälle. Skolan vill uppmuntra elevernas förmåga att utvecklas socialt vilket 
innebär att eleverna ska utveckla en demokratisk värdegrund där olikheter 
accepteras. Även personligheten och den emotionella utvecklingen ska inom ”Life 
Orientation” stärkas, det handlar om att eleverna ska förbereda sig inför framtiden 
(Curriculum overview 2001). I läroplanen står följande under ”Life Orientation”:

It guides and prepares learners for life and its possibilities. Life Orientation 
equips learners for meaningful and successful living in a rapidly changing and 
transforming society (Curriculum Overview, 2001 s63).
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Skolan är obligatorisk från det året man fyller 7 år fram till 16 års ålder. Alla skolor, 
utom de privata, är statliga vilket innebär att staten har yttersta ansvaret och står för 
skolans kostnader. Läsåret är uppdelat i fyra terminer och börjar i januari. Varje 
termin är ca 9-10 veckor och den sista terminen pågår till slutet av november då 
sommarlovet börjar. Man har ett 6-årigt låg- och mellanstadium, så kallad Primary 
School. Därefter går man ett 4-årigt högstadium så kallad High School som avslutas 
med studenten (Bengtsson, 2007). Endast cirka hälften av alla tonåringar börjar 
gymnasiet. Bengtsson (2007) skriver att de flesta som inte går klart skolan är svarta 
pojkar som då varken lärt sig läsa eller skriva. Detta i sin tur påverkar bristen på 
välutbildad arbetskraft (Landguiden, online, 2008). I slutet av termin 2 och 4 har man 
nationella slutprov, exams, där eleverna blir testade i de flesta ämnena. Man får 
betyg från och med det året man börjar skolan, man får betyg i skolämnen samt i 
uppförande och koncentration. Betygen skrivs under av skolans rektor och skickas 
hem till föräldrarna. Är inte eleverna godkända i kurserna får de inte börja nästa 
klass. I Sydafrika bär man skoluniform som ser olika ut från skola till skola. 
Skolavgift betalas och den är väldigt varierande beroende på skolans standard och i 
vilket område den ligger. De flesta elever har med sig egen lunch till skolan, de som 
inte har råd kan i vissa fall få mat (Bengtsson, 2007).

2.3.2 Höjda mat- och bensinpriser 

Under 2008 har den världsekonomiska tillväxten dämpats. Det har påverkat den 
ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer speciellt kraftfullt, däribland Sydafrika. 
Landet har drabbats av inflation vilket har lett till ökade bensin- och matpriser (Fin 
24, online, 2008, A).

The financial crisis will only make it more difficult for developing countries to 
protect their most vulnerable people from the impact of rising food and fuel costs 
(World Bank President Robert B. Zoellick, Fin 24, 2008, B).

Landet mottog 2007 cirka 135 miljoner svenska kronor i bistånd från Sida (Sida, 
online, 2008). Det råder en ojämn ekonomisk fördelning inom befolkningen. Trots 
att den svarta medelklassen växer finns de fortfarande många som lever på, eller 
under, existensminimum (Bengtsson, 2007). 

2.3.3 Krissituationen i grannlandet Zimbabwe

Zimbabwe gränsar till Sydafrika och har cirka 13,5 miljoner invånare (Landguiden, 
online, 2008). Under våren 2008 flydde cirka 35 000 zimbabwier till Sydafrika på 
grund av oroligheterna i landet (Svenska dagbladet, online, 2008). Detta har i 
Sydafrika under våren/sommaren 2008 skapat en debatt om invandring samt bidragit 
till oroligheter i flera av landets townships. Efter valet i Zimbabwe den 29 mars 2008 
råder det politisk och ekonomisk kris i landet och våldet har trappats upp. Sedan 
1999 har en sänkning av BNP:t skett med 40 procent. Cirka 80 procent av landet 
befolkning lever idag under fattigdomsgränsen. Landet har mycket hög inflation som 
i april 2008 uppmättes till omkring 165 000 procent. Arbetslösheten i den formella 
sektorn är 70 procent. HIV/Aidssituationen är katastrofal då Zimbabwe är det fjärde 
värst drabbade landet i världen (Regeringen, online, 2008). 
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2.3.4 Clanwilliam

Clanwilliam är beläget i hjärtat av Cederberg som är ett område i provinsen Western 
Cape och är en av Sydafrikas tio äldsta städer. Staden ligger i en dalgång som kantas 
av höga berg cirka 25 mil norr om Kapstaden. The Olifants och Jan Dissels Rivers 
rinner genom staden och skapar ett bördigt landskap som lämpar sig bra för jordbruk. 
Citrusindustrin är stor och många livnär sig på odling av apelsiner, clementiner och 
citroner. Clanwilliam är även känt för sitt unika röda te, Rooibos. Staden har en av 
världens få Rooibostefabriker som sysselsätter stora delar av lokalbefolkningen. 
Många arbetar även på Veldskoene som är den lokala skofabriken (Clanwilliam info, 
online, 2008). Invånarantalet i Cederbergs kommun är knappt 40 - 45 000 varav 77 
procent är färgade, 13 procent vita och 9 procent svarta. Den svarta 
befolkningsgruppen förväntas växa på grund av immigration från andra provinser i 
landet (Cederberg Municipality, 2008-2009 Annual Plan). 

(Maps, online, 2008)
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Sydafrika har genomgått omvälvande förändringar det senaste decenniet. Det har 
spelat en viktig roll för skolans verksamhet och för alla barns möjlighet till skolgång, 
vilket påverkar deras utveckling och syn på framtiden. Avsikten med 
undersökningen var att genomföra fältstudierna till examensarbetet i Clanwilliam, 
Sydafrika. Skolorna som besökts kommer att jämföras med varandra.

3.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen och förståelsen om elevers 
uppfattningar om sin livssituation i dagsläget och i framtiden. Studien tar sin 
utgångspunkt i frågeställningarna nedan.

3.2 Frågeställningar

 Hur uppfattar skolelever sin situation i dag med avseende på:
- Skola
- Fritid
- Boendeförhållanden
- Familjeförhållanden

 Hur ser skolelever på sin situation i framtiden med avseende på samma 
faktorer? Är det någon skillnad på vad man önskar eller tror/gissar ska 
hända?

 Finns det några skillnader och likheter mellan vad eleverna på de olika 
skolorna skriver i sina berättelser om framtiden?

 Vad anser lärare om elevers möjligheter och svårigheter idag och i 
framtiden? (med avseende på ovanstående faktorer)
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4 METOD

I metodavsnittet motiveras valet av undersökningsmetoder. En öppen enkät har
genomförts med elever från två olika skolor i Clanwilliam. Skolorna där 
undersökningen ägt rum presenteras som skola A och B. Elevgrupperna visas i en 
tabell. Det har även genomförts öppna intervjuer med de båda klassernas 
engelsklärare. I metoden redovisas även externa bortfall samt reflektioner över 
undersökningens validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Val av undersökningsmetod

Inspirationen till undersökningen fick vi av Bjurwills, Kloep, Gillespie och Allports 
sätt att undersöka elevers framtidsföreställningar och valde att göra en liknande 
undersökning med skolelever i Clanwilliam. I likhet med undersökningarna av 
forskarna ovan är även den här undersökningen empirisk eftersom den är baserad på 
kunskap som fåtts genom att erfara verkligheten (Patel, Davidsson, 2003).

Syftet för ett examensarbete är avgörande för valet av metod. För att i undersökning 
få förståelse och finna eventuella mönster i människors sätt att resonera eller reagera 
är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ metod. Vill man istället göra en 
undersökning där resultat ska mäta hur många, hur ofta eller hur vanligt något är 
passar en kvantitativ studie bättre (Trost, 2007). En diskussion fördes om huruvida 
en kvalitativ eller kvantitativ metod skulle vara mest lämplig för att få så utförliga 
svar som möjligt i undersökningen.  Syftet var att undersöka vad skolelever i 
Clanwilliam har för uppfattningar om sin livssituation i dagsläget och i framtiden. En 
kvalitativ studie med enkät med öppna frågor som metod var den mest lämpliga. 
Denna typ av enkät är inte helt olik en vanlig intervju eftersom respondenten ska 
svara på öppna frågor och själv skriftligen formulera sina svar (Stukát, 2005). För att 
få en bild av lärarnas uppfattning om elevernas framtidssyn gjordes även en öppen 
riktad intervju med de båda klassernas engelsklärare (Lantz, 2007).

Att använda sig av en låg standardiserad enkätform innebär att frågorna är samma för 
samtliga respondenter. Det finns dock utrymme för att skriva fritt vilket kan variera 
beroende på respondenten (Trost, 2007). Undersökningen är hermeneutisk eftersom 
den kan tolkas. Syftet med studien är att få fram ungdomars tankar och tolka deras 
syn på framtiden. Davidsson och Patel (2003) menar att forskaren använder sin egen 
förförståelse som ett verktyg i tolkningen. 

Ejlertsson (2005) skriver i Enkäten i praktiken om gruppenkäter, vilka har fördelen 
att de delas ut och besvaras i ett sammanhang.  Enkätundersökning används för att få
ett relativt stort antal deltagare, i detta fall skolelever. Ejlertsson (2005) skriver att 
vid en enkätundersökning elimineras risken att respondenten skall påverkas av 
intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. Eftersom undersökningen 
eventuellt kunde röra en del känsliga frågor, såsom familjeförhållanden och 
eventuella problem i familjen var det därför viktigt att eleverna kände att enkäten var 
fullständigt anonym. Eleverna skrev inte sina namn utan de fick ett nummer som de 
fick komma ihåg. Det var inte respondenternas identiteter som var intressanta utan 
deras tankar och åsikter (a.a.). 
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4.1.1 Enkätens utformning

Enkäten inleds med ett följebrev (se bilaga 1) där innehåll och vikten av deras 
medverkan förklaras. Ejlertsson (2005) menar att ett följebrev ska vara enkelt, sakligt 
och vända sig till målgruppen. Följebrevet beskriver kortfattat undersökningens syfte 
samt även en kortare instruktion av uppgiften. På följebrevet skriver eleverna skola, 
ålder och kön eftersom de faktorerna är relevanta för undersökningen. Därefter följer 
tre blad med en skrivuppgift per sida. På första sidan skall eleverna skriva och 
berätta om sig själva och sin nuvarande livssituation. På andra sidan skall de skriva 
om vad de önskar om sin och Sydafrikas framtid. På den tredje och sista sidan skall 
eleverna skriva om vad de tror om sin och Sydafrikas framtid.  

4.1.2 Centrala begrepp

Nedan kommer några viktiga centrala begrepp att förklaras mer ingående för att 
tydliggöra uppsatsen. Likt Bjurwill (1986) dras en skiljelinje mellan den framtid man 
önskar och den framtid man tror/gissar. Eleverna har fått skriva två olika berättelser 
om sin syn på framtiden: vad de önskar respektive vad de tror kommer att hända. 
Den framtid man önskar behöver inte nödvändigtvis vara likadan som det man tror 
om sin framtid. Undersökningen syftar inte till att göra en prognos om framtiden utan 
snarare att försöka ställa en diagnos av samtiden.

Begreppet ungdom syftar till skolelever i åldern 12-14 år i år 7, Clanwilliam, 
Sydafrika. Eleverna har afrikaans som modersmål och det var därför viktigt att få tag 
i elever som kunde uttrycka sig skriftligt på engelska. Undersökningen syftar till att 
ta reda på vad ungdomar i Clanwilliam har för framtidssyn. Deras värderingar 
påverkar utvecklingen i Sydafrika. Eleverna är i 12-14 årsåldern och de har två år 
kvar till matric (studenten). Lärarna har tillsammans med föräldrar och andra vuxna 
fortfarande stor påverkan på om eleverna kommer att klara vägen dit och om de ska 
fortsätta med eventuella eftergymnasiala studier. Med framtid syftar studiens kontext 
på tiden från 2008 till år 2028. Ungdomarna har då passerat 30-årsåldern. Hade de 
själva fått definiera begreppet framtid hade det kanske inte blivit det tidsspannet som 
önskats. 

4.1.3 Tidpunkt för genomförandet

Besöken på skolorna i Clanwilliam ägde rum under juni och juli 2008. Eleverna var 
upptagna med att skriva slutprov varje dag så tidpunkten att genomföra 
enkätundersökningen var begränsad. Trots det fick eleverna flera tillfällen till 
förfogande att svara på enkäten, eftersom de inte hade stor vana vid att uttrycka sig 
skriftligt på engelska.

4.1.4 Intervju 

För att se om lärarnas och elevernas uppfattningar om elevernas 
framtidsföreställningar stämde överens eller om de skiljde sig åt gjordes en riktad 
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öppen intervju med de båda klassernas engelsklärare. I den riktade öppna intervjun 
förklarar respondenten fritt sina upplevelser av ett fenomen, och beskriver sin egen 
tolkning av det. Som intervjuare vill man försöka förstå respondentens perspektiv 
utifrån dennes sociala verklighet (Lantz, 2007). Under intervjun fördes anteckningar 
som direkt efter bearbetades (Kylén 2004). 

4.2 Undersökningsgrupp 

4.2.1 Skola A

Skola A är en statlig finansierad skola i Clanwilliam som startade 1961 och har 
afrikaans som modersmål. Skolan ligger i ett område med många sociala problem, 
bl.a. fattigdom och missbruk bland föräldrar. Skolan har 943 elever, 903 elever är 
färgade och 40 är svarta. Skolan har 26 lärare varav två är speciallärare. Målet är en 
lärare på 39 elever, men verkligenheten ser annorlunda ut då det oftast är en lärare på 
cirka 50 elever. Skolavgiften är R200/år, alltså R20/månad (1 rand = 0.84 SEK 
(Forex, online, 2008)) under de 10 månader som skolan har öppet. Eftersom skolan 
är belägen i ett område med ekonomiska problem är det inte alla som har råd att 
betala skolavgiften, och under första halvåret av 2008 hade bara 30 procent betalat 
enligt en muntlig källa (lärare skola A. 080619).

4.2.2 Skola B

Skola B är en till viss del statligt finansierad skola i Clanwilliam. Den mesta av 
finansieringen kommer dock från föräldrarna till eleverna. Skolan anses vara en rik 
skola, eftersom de flesta föräldrar har det gott ställt och många livnär sig som 
farmare. Skolan grundades 1921 och var då en farmskola för vita. I och med 
apartheids fall, öppnades skolan automatiskt för alla oavsett hudfärg. Idag är ca 20 
procent av de 510 eleverna på skolan färgade, resterande är vita. Skolan har riksintag 
och eleverna kommer från olika delar av landet. Det finns därför boende så kallade 
hostel på skolan. Ett hostel för flickorna, ett annat för pojkarna på high school och ett 
gemensamt för barnen som går på primary school. Priset för att få bo på hostel 
varierar mellan R1650 – R1750/termin. Skolavgiften är R3700/år, alltså R370/månad 
(1 rand = 0.84 SEK (Forex, online, 2008)) (muntlig källa rektor skola B. 080625).   

4.2.3 Elevgrupper

Elever i år 7 på de två olika skolor i Clanwilliam fick skriva berättelser i form av 
öppna enkäter om sin syn på den egen och Sydafrikas framtid. Skolorna skiljer sig 
från varandra. Skola A är en skola med enbart färgade och svarta elever och ligger i 
ett område med många sociala problem. Skola B ligger i stadens finare område och 
har mestadels vita men även färgade elever. 
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Tabell 1. Undersökningsgrupp uppdelad på skola, skolår och kön.

Skolår 7

                                  Flickor          Pojkar
Skola A           28 5

Skola B                     20 16
Totalt            48                   21     

Totalt 69 elever deltog i undersökningen.

4.2.4 Urval

Ett strategiskt urval har gjorts vilket innebär att man valt ut ett antal variabler, 
värden, som är relevanta i sammanhanget t.ex. ålder och kön. När ett antal variabler 
valts ut väljs sedan en undersökningsgrupp där värdena eller egenskaperna är lätt 
iakttagbara, i vårt fall två skolor i Clanwilliam (Trost, 2007). 

Clanwilliam är ett afrikaanstalande område, vilket innebär att de talar afrikaans som 
modersmål. Kontakt togs med engelsklärarna på respektive skola för att få hjälp med 
urvalet. Lärarna valde sedan ut de elever som de trodde hade de språkkunskaper i 
engelska som krävdes för att kunna delta. De förklarade enkäterna på afrikaans och 
fanns tillhands för de elever som behövde hjälp med engelskan.

4.2.5 Bortfall

På skola A finns externa bortfall vilket beror på att en del av eleverna inte klarat av 
att uttrycka sig i skrift på engelska och därför inte kunnat genomföra 
enkätundersökningen. Eftersom läraren på skola A genomförde urvalet av elever som 
skulle delta i enkäten, vet vi inte exakt hur många elever det fanns i den ursprungliga 
gruppen. Antalet externa bortfall är därför oklart. Samtliga tillfrågade respondenter
besvarade enkäten på skola B, och därför skedde inget bortfall.

4.3 Validitet och reliabilitet

Patel och Davidsson (2003) skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder om 
begreppen validitet och reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen tar reda på 
det uppsatsen syftar till. Har jag fått det svar som undersökningen syftar till att ta 
reda på? Man bör även reflektera över undersökningens reliabilitet som innebär att 
man genomfört sin studie på ett tillförlitligt sätt. Trost (2007) menar att om 
undersökningen har hög reliabilitet så skall situationen för när enkäten skrivs vara 
lika för alla. Vid en senare mätning ska samma resultat visas. Detta menar Trost 
(2007) är svårt vid en kvalitativ studie. Validiteten i undersökningen är relativt hög 
eftersom resultatet överensstämmer med syftet. Metoden som används har mätt det 
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som var avsett att mätas. Eftersom undersökningen är kvalitativ kan inte samma 
resultat förväntas vid ett senare undersökningstillfälle (a.a.).

4.4 Bearbetning av enkätmaterialet

Resultatet redovisas genom kategorisering av svaren från respondenterna. Utifrån 
syftet och frågeställningarna har teman som återkommit i enkäterna bildat rubriker 
(Eljertsson, 2005). Kategoriseringen av svaren på enkäterna redovisas i enlighet med 
syftet och dess teman.  

4.5 Metoddiskussion 

Valet mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning var inte svårt. För 
att få en uppfattning av elevers syn på sin framtid är en kvalitativ studie med enkät 
med öppna frågor den mest lämpliga. Om istället intervjuer genomförts hade antalet 
respondenter inte varit lika många på grund av tidsbrist. Eleverna hade under 
besöksperioden slutprov och det hade varit svårt att få tid till intervjuer och därför 
var enkät en bra metod. Eftersom undersökningen genomfördes i Clanwilliam har det 
inte funnits möjlighet att få föräldrarnas tillstånd för elevernas deltagande i 
undersökningen.  De etiska principerna skiljer sig mellan Sydafrika och Sverige, i 
Sydafrika behövs inte föräldrars godkännande i samma utsträckning utan det är oftast 
rektor som bestämmer. Det kändes främmande för oss som kommer från Sverige att 
ignorera de etiska principer som vi är vana vid.  En annan etisk princip som fick 
bortse ifrån var den om frivilligt deltagande. Lärarna valde utan hänsyn till elevernas 
vilja ut lämpliga deltagare till undersökningen. Elever i Sydafrika gör som de blir 
tillsagda och det finns inget utrymme för ifrågasättande. Trots tanke om att 
undersökningen skulle vara frivillig var det tyvärr inget alternativ. Bjurwill (1986) 
tar upp att det är vanligt att elever samtalar och visar vad de skriver för bänkgrannen 
vilket kan påverka resultatet, men eftersom eleverna har sådan respekt för lärarna 
skedde inte detta.  

Kylén (2004) skriver att långa enkäter ibland kan väcka motstånd hos respondenterna 
på grund av bristande motivation, vilket dock inte märktes i undersökningen utan 
snarare tvärtom. Respondenterna tyckte det var spännande att träffa oss och delta i 
undersökningen. Vi motiverade respondenterna med att vara personligt engagerade
och närvarande när enkäterna skrevs. Eleverna hade då möjlighet att ställa frågor till 
oss om Sverige och vår kultur. Bjurwill (1986) påpekar att ordningsföljden på 
frågorna kan ha påverkat elevernas svar. Han tar upp trötthetseffekten som en faktor 
och menar att den sista frågan kanske inte orkats med. Hade man istället vänt på 
frågorna hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Bjurwill (1986) skriver även om 
individuella skillnader i skrift inom gruppen. Han menar att skrivsvårigheter, 
översättningsproblem, stavning etc. kan påverka att vissa elever inte kan uttrycka vad 
de känner och tänker, det i sin tur påverkar resultatet.  Till varje enkät fanns även ett 
följebrev. Trost (2007) menar att man bör begränsa sig till ett litet antal enkäter för 
att materialet inte skall bli ohanterligt så att man inte mäktar med det. Risken med för 
många enkäter är att viktiga detaljer kan missas och den överblick som är viktig 
uteblir. Därför valdes endast en klass per skola till att delta i undersökningen. Risken 
hade annars varit att materialet hade blivit svårhanterligt. Svaren på öppna frågor är 
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alltid svårbearbetade men det styr respondenten mindre och svaren blir mer utförliga 
(Kylén, 2004). I en öppen fråga svarar respondenten med sina egna ord vilket ger en 
stor frihet men ställer även krav på att respondenten kan formulera sig. För att 
undvika för långa svar ställdes frågorna på en blankett vilket begränsade 
skrivutrymmet (a.a.). Trots att eleverna inte hade engelska som modersmål 
upplevdes det ändå som att eleverna svarade ärligt. 

Valet att intervjua lärarna grundade sig på en vilja att få så djupa och utförliga svar 
som möjligt (Lantz, 2007). Observation hade kunnat medföra ett större antal lärare, 
då hade undersökningen däremot inte fått det djup som var önskat. En kombination 
av de två metoderna hade varit att föredra men både tid och arbetsbörda hindrade det.
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5 RESULTAT

Syftet är att ta reda på vad elever tänker om sin nuvarande livssituation och om 
framtiden, både vad det gäller deras egna och Sydafrikas framtid. Resultaten 
kategoriseras i enlighet med syftet; boende, familj, fritid och skola. Resultatet 
redovisas även efter dessa kategorier och avslutas med en jämförelse mellan 
skolorna. Sedan följer en sammanfattning av de intervjuer som gjorts med respektive 
skolas engelsklärare.   

5.1 Elevernas livssituationer 

5.1.1 Boende- och familjeförhållanden

Hälften av eleverna på skola A bor med båda sina föräldrar. Resterande bor antingen 
med sin mamma och syskon, fosterföräldrar eller andra släktingar såsom mormor, 
morfar, faster osv. En tredjedel av eleverna på skola A som deltagit i undersökningen 
bor på farmer där en eller båda föräldrarna arbetar. Några av eleverna som inte bor 
med båda sina föräldrar nämner missbruk och våld i hemmet som orsaker till detta. 
Flera av eleverna nämner att de inte tycker om sina pappor på grund av att de dricker 
alkohol.

The reason why I live with my grandparents is because my situation at my par-
ents house eas´nt that much of a fairytail while I was growing up and started to 
go to school. I stayed out of school a lot because of my parents... every sunday it 
was a partyday they drank, smoked and lend money for alcohol instead of food 
(Flicka skola A).

Citatet ovan med alkohol och våld i hemmet är tyvärr vardag för flera av eleverna på 
skola A. Flera skriver också om att de inte trivs hemma för att de blir misshandlade 
både fysiskt och psykiskt. De flesta menar att de trots allt älskar sina familjer väldigt 
mycket. 

Majoriteten av eleverna på skola B bor med båda sina föräldrar och syskon. De 
beskriver lyckliga hemförhållanden. Av de övriga har ett par skilda föräldrar och en 
bor med sin faster och farbror. De föräldrar som inte äger farmer arbetar som bl. a. 
advokater, bankmän och sjuksköterskor. Nästan hälften av eleverna på skola B bor 
på farmer som deras familjer äger. De flesta av eleverna bor i stora hus. På farmerna 
odlas bl. a. rooiboste, grönsaker eller har man boskap som t.ex. får och kor. En 
fjärdedel av eleverna bor på skolans hostel under veckorna och åker hem till sina 
familjer på helgerna. Det är på grund av det långa avståndet som eleverna bor på 
skolans hostel under veckorna. 

I live on a farm ca 13 km out of Lamberths Bai… In the weekdays I live on a 
hostel and the weekends at home (Pojke skola B).

Om man jämför de båda skolorna syns både skillnader och likheter. Eleverna på 
skola A kommer ifrån familjer där skilsmässor och missbruk är vanligt 
förekommande, medan de flesta eleverna på skola B inte nämner dessa problem i 
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sina berättelser då de kommer från trygga familjeförhållanden. De flesta eleverna på 
båda skolorna uppger att de har syskon. Eleverna från båda skolorna skriver om hur 
mycket de bryr sig om och älskar sina familjer. Några elever på skola A skriver om 
livssituationer som de inte är nöjda med t.ex. frånvarande pappor och 
boendeförhållanden. Detta skriver inte eleverna på skola B något om. Det är flera av 
eleverna på skola B som under veckorna bor på skolans hostel och åker hem till sina 
familjer under helgerna. Den möjligheten finns inte på skola A utan eleverna måste 
pendla med buss till och från skolan varje dag. Flera av eleverna på båda skolorna 
bor på farmer med sina familjer, skillnaden är den att föräldrarna till eleverna på 
skola B äger farmerna och föräldrarna till eleverna på skola A arbetar på farmerna. 
Föräldrarna till eleverna på skola B arbetar som chefer på farmerna, advokater, 
bankmän, sekreterare mm medan eleverna på skola A: s föräldrar arbetar säsongvis 
på farmerna, på rooibos- eller skofabriken med eller på andra tillfälliga arbeten. 

5.1.2 Fritid

Alla elever på skola B har djur som intresse, flera av dem tycker om att hjälpa till på 
farmerna och utfodra djuren. De har också sport som intresse, t.ex. rugby, netball, 
cricket, golf och fiske. De tycker om att vara ute i naturen, umgås med vänner och gå 
på fester. Ett fåtal skriver också att de är intresserade av tv-spel och datorer. Några 
nämner även musik som stort intresse.

In my freetime I like to practice golf, give the cattles food or go fishing (Pojke 
skola B).

På skola A tycker eleverna om att se på tv, läsa, lyssna på musik (R´nB) vara med 
kompisar och sporta (rugby, netball, cricket och tennis). Många nämner att det tycker 
om att umgås med sina familjer. En av flickorna ger följande anledning till varför 
hon tittar så mycket på tv:

The reason why I watch so much series and sopies is to stay away from things 
that’s wrong and from the wrong friends that can lead you to danger (Flicka sko-
la A).

Eleverna på de båda skolorna nämner vänner och sporter som netball, rugby, cricket 
som stora gemensamma intressen. Flera av eleverna på båda skolorna tycker också 
om att läsa. Fritidsintressena skiljer sig åt då eleverna på skola A tycker om att titta 
på TV, såpor och nyheter, och lyssna på musik som R´n B. Medan eleverna på skola 
B: s fritidsintressen är mer utomhusaktiviteter så som djurhållning, fiske och golf. De 
tycker även om att spela dataspel, se på film och gå på fester.

5.1.3 Skola

Endast några av eleverna på skola B har skrivit om sin nuvarande skolsituation. De 
skriver om sina favoritämnen, läxor och att skola B är en bra skola.

I princip alla tillfrågade elever på skola A skriver att de tycker om skolan och de har 
en positiv inställning till den. De skriver om ämnen de tycker om och att de tycker 
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om sina lärare. Flera av eleverna kommer till skolan med buss varje dag eftersom de 
bor på farmer utanför Clanwilliam. 

Alla elever på skola A och ett fåtal på skola B skriver om hur mycket de tycker om 
skolan. De skriver om ämnen de tycker om och lärare som är bra. Eleverna på skola 
B skriver om att de har för mycket läxor, detta nämner inte eleverna på skola A.

5.2 Elevernas önskningar om framtiden

5.2.1 Boende och familjeförhållanden

Nästan alla eleverna på skola A nämner att de vill bilda familj när de blir vuxna. De 
vill först gifta sig och sedan skaffa barn. Några elever nämner inget om att skaffa 
familj i framtiden och ett par skriver att de inte vill ha någon familj utan vill satsa på 
sin yrkeskarriär istället. En del av eleverna vill bo någon annanstans än i 
Clanwilliam, antingen i en större stad eller flytta utomlands till t.ex. USA och Nya 
Zeeland. Eleverna tycker det är viktigt att man som gift par ska älska och respektera 
varandra. Flera av eleverna beskriver att de vill ha stora hus, en elev skriver att 
storleken på huset inte spelar så stor roll utan huvudsaken är att alla får plats.

På skola B nämner hälften av eleverna att de vill bo på farmer med stora hus. Några 
vill flytta utomlands då främst till Nya Zeeland och Australien. De vill resa och se 
andra delar av världen. Ett fåtal elever nämner att de vill gifta sig och skaffa barn.

I want to be a farmer. I want to live in Clanwilliam because I love this town 
(Pojke skola B).

Samtliga elever på skola A skriver att de vill gifta sig och bilda familj, men bara 
några få på skola B nämner det. Nästan alla elever på de båda skolorna skriver att de 
i framtiden vill bo i stora hus. Eleverna på skola B vill även ha farmer. Flera av
eleverna på båda skolorna skriver att de vill bo kvar i Clanwilliam eller någonstans i 
Sydafrika men många från båda skolorna skriver även att de vill flytta utomlands till 
länder som Australien, Nya Zeeland och USA.

5.2.2 Fritid

Ingen av eleverna på skola A har nämnt något om sina framtida fritidsintressen. 
Endast ett par eleverna på skola B nämner att de vill fortsätta med sina sporter, som 
netball och rugby.

5.2.3 Skola och framtida yrke

Alla eleverna på skola A vill studera vidare efter high school. Flera skriver om att de 
inte har tillräckligt med stöd hemifrån och att de på grund av det inte kommer att 
studera vidare. En flicka nämner ekonomi som hinder. Några av flickorna skriver att 
de drömmer om en karriär som dansare eller sångerskor. De vanligaste yrkena som 
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eleverna vill arbeta med är lärare, advokater, socialarbetare och läkare. De flesta 
drömmer om att hjälpa andra som har det sämre ställt så som gatubarn etc.

I will study to become a socialworker and help the kids on the streets. I will talk 
to the kids mothers and listen what is going on with the kids (Flicka skola A).

På skola B är i princip alla elever säkra på att de vill studera vidare. De vill gärna 
studera vidare vid Universitetet i Stellenbosh. Ungefär hälften av eleverna vill arbeta 
med djur och jordbruk och utbilda sig till farmare. Flera skriver också att de vill 
arbeta med människor och yrken så som lärare, läkare och terapeuter. Ett fåtal vill bli 
stylister, modeller, skådespelare eller arbeta på TV. Några skriver om att de vill 
utbilda sig inom armén och arbeta med vapen eller bli ingenjörer eller ekonomer.

I can’t wait to go to high school I know it will be fun. Me and my family started 
to discuss my future and I definitaly want to study after school (Flicka skola B).

Samtliga elever på de båda skolorna har en önskan om att studera vidare i framtiden. 
Många av eleverna på skola B skriver att de vill studera vidare på Universitetet i 
Stellenbosh. På båda skolorna finns det elever som nämner ekonomi som hinder för 
att studera vidare. De flesta eleverna på skola B vill arbeta med djur, jordbruk, 
människor, bli ingenjörer eller arbeta med siffror. Det finns även de som vill arbeta 
inom media eller som modeller. På båda skolorna nämner elever att de vill bli 
sångerskor eller dansare. Eleverna på skola A har liknande drömmar men nämner 
inte djur eller jordbruk. De vill arbeta med människor och hjälpa de som har det svårt 
eller med yrken som lärare, advokater, socialarbetare och läkare.

5.2.4 Sydafrikas framtid

Eleverna på skola B vill se ett Sydafrika fritt från kriminalitet och våld. De skriver 
om att de vill ha ett rent, vackert land där människor inte bor i skjul. De nämner 
problemen med de höga priserna på mat och bensin och att de vill göra något åt det. 
De vill även göra något åt HIV-situationen. En elev skriver att landet borde gå 
tillbaka till så som det var under 60-talet, eleven menar att landet då var lugnt och 
tryggt. Ett par elever nämner att regeringen i Sydafrika och Jacob Zuma måste ta sitt 
ansvar och börja agera i frågor som rör bl.a. kriminaliteten. Eleverna vill att 
Sydafrika ska bli ett tryggare land att leva i annars kommer folk att emigrera.

I would want to see the future for South Africa to have no crime because the 
people are emigration to Australia and New Zeeland. I hope that we will get a 
better partie to run South Africa lika the DA.... I wish for a bright future for 
South Africa. I wish that the other countries will see South Africa as a good 
Rainbow nation (Pojke skola B).

På skola A har de flesta eleverna en önskan om att Sydafrika ska bli fritt från 
kriminalitet, droger och våld och att landet i framtiden kommer att bli ett renare och 
bättre. Flera av eleverna skriver även att de vill att kyrkorna ska bli fulla och 
fängelserna tömda.

I wish for my country that it must be a great place and no more killers and no 
more drugs, no more alcohol and no more cigaretts. It must be a great clean 
place. That is what I wish for my country (Flicka skola A).
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Samtliga elever på skolorna vill se ett Sydafrika fritt från kriminalitet, droger och 
våld. De vill ha ett vackert och rent land. Eleverna på skola B nämner, till skillnad 
från eleverna på skola A, att regeringen måste ta sitt ansvar och få landet på fötter 
igen. Eleverna på skola B skriver även om de höga mat- och bensinpriserna och 
hälsosituationen med HIV. 

5.3 Vad eleverna tror/gissar om sin framtid

5.3.1 Boende- och familjeförhållanden 

Samtliga elever på skola A skriver att de kommer att bli lyckliga, bo i stora hus och 
älska sina framtida familjer. Några skriver att de vill flytta utomlands och nämner 
bl.a. New York och Nya Zeeland. Fler än hälften av eleverna tror att de kommer att 
skaffa familj i framtiden. De övriga har inte skrivit något om vad de tror om sina 
framtida boende- och familjeförhållanden. Endast ett par nämner att de inte kommer 
att göra det. 

And this is my last most wanted guess. I would like to have a great marry and 
two wonderful children that would grow up in a wonderful house. And they will 
be raised by a great mother and father and I guess my children will step in my 
footsteps (Flicka skola A).

De flesta elever på skola B vill antingen bo kvar i Sydafrika och ha en farm eller så 
vill de flytta utomlands. De nämner Nya Zeeland, Australien eller USA som tänkbara 
länder. Många av dem tror att det kommer att vara för farligt att bo kvar i Sydafrika. 
Flera har inte skrivit något om vad de tror om sina framtida boende- och 
familjeförhållanden. Ett fåtal nämner att de inte vet hur de vill ha det i framtiden utan 
de får se när de blivit äldre. Några tror inte att de vill ha familj i framtiden på grund 
av de höga priserna och kriminaliteten i landet. 

No, I don’t think I will have a family because the prices are going to be too high 
to buy stuff. I want to live overseas (Pojke skola B).

Flera av eleverna på skola B skriver att de vill bo kvar i Sydafrika på farmer. Några 
skriver att de vill flytta utomlands. De flesta på skola A vill bo kvar i Sydafrika bara 
ett par skriver om att flytta utomlands. De flesta på skola A skriver att de vill skaffa 
familj och att de kommer älska sina framtida familjer. Några elever på skola B 
skriver att det kommer vara för farligt och dyrt att skaffa familj i framtiden. Flera 
skriver även att framtiden är oviss.

5.3.2 Fritid

Ingen av eleverna på de båda skolorna har skrivit om vad de tror om sina framtida 
fritidsintressen.
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5.3.3 Skola och framtida yrke

På skola B tror de allra flesta att de kommer att studera vidare. Några elever nämner 
pengar som ett eventuellt problem för framtida studier. Vissa tror att de i framtiden 
kommer att arbeta med djur eller människor. 

After school I will go to University. My mum save a lot of money for me to go 
to University (Flicka skola B).

I think I’m going to continue school after secondary school because you have to 
finish grade 12 to find a proper job. I think I work with children if I become a 
teacher (Flicka skola B).

Nästan alla elever på skola A tror att de kommer att läsa vidare efter high school. 
Flera nämner att det är viktigt att skaffa sig en utbildning. De tror att de kommer bli 
lärare, advokater etc. för att kunna hjälpa andra människor. Ett par nämner att de vill 
studera vidare i Kapstaden eller Worschester.

I want to help people who don’t have any food or a bed to lay in... I want to help 
people to live better cause it’s sad to see people who is hungry and needs help 
(Flicka skola A).

De elever på de båda skolorna som skrivit om vad de tror angående utbildning 
skriver att de vill läsa vidare eftersom det är viktigt att ha en bra utbildning. På båda 
skolorna skriver de att de vill arbeta med människor och bli lärare, läkare etc. Några 
elever på varje skola nämner pengar och stöd hemifrån som hinder för fortsatta 
studier. På skola B vill många elever arbeta med jordbruk och djur.

5.3.4 Sydafrikas framtid

Majoriteten av eleverna på skola A tror att Sydafrika kommer att bli ett bättre land 
fritt från droger, kriminalitet och våld. De har en positiv syn på Sydafrikas framtid. 
Endast ett fåtal har en mörk syn på framtiden för landet. 

I want South Africa to be good so that children can play where they want to play 
and have a wonderful life without rapes and murders and the children can live 
well and do what they want to do (Flicka skola A).

I motsats till citatet ovan menar en annan elev följande.

I guess this horrible world will never end. Like I see it it’s just goint to be worse 
and worse. More kids gets addicted to drugs and alcohol. More kids go to jail, 
more kids die, more kids get involved to violence. More kids kill other people 
and more kids rob banks and breaks in. More kids stop going to school. This 
hole world is a mess, and it doesn’t seems to get any better. If I could just have 
one wish I wanna wish for a safe, beautiful South Africa (Flicka skola A).

I princip alla elever på skola B tror att Sydafrika kommer att bli en hemsk plats att 
leva på. De skriver om att olja, bensin och diesel kommer att ta slut och att Sydafrika 
kommer att bli ett förorenat och smutsigt land.  Eleverna tror också att priserna på 
varor kommer att öka och ekonomin bli sämre. De tror att landet kommer att gå 
bakåt i utvecklingen och att kriminalitet, mord och HIV kommer att öka. Flera tror 
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att situationen i Sydafrika kommer att bli som i grannlandet Zimbabwe. Endast ett 
fåtal tror att Sydafrika med gemensamma krafter kan bli ett bättre land. 

I know South Africa will get better, but that it’s going to take time and help from 
other countries (Flicka skola B).

There will be no more petroil or diesel. Everyone are going to be poor. There 
will be no cars and no work and then no people. Our country will be broken 
down (Pojke skola B).

Alla elever utom ett par på skola A tror att Sydafrika kommer bli ett bättre land fritt 
från droger, kriminalitet, alkohol och våld. Endast ett fåtal elever på skola B skriver 
om att man med gemensamma krafter kan göra Sydafrika till ett bättre land. 
Majoriteten på skola B tror att landet går en dyster framtid till mötes, de tror att 
oljan, bensinen och dieseln kommer att ta slut. De tror även att våldet och 
kriminaliteten kommer att öka och priserna på mat kommer att gå upp ännu mer. 
Flera på skola B jämför Sydafrikas framtid med den nuvarande situationen i 
grannlandet Zimbabwe. Eleverna på skola A tror att Sydafrika i framtiden kommer 
att vara ett rent land medan eleverna på skola B tror att det bara kommer att bli 
smutsigare. 

5.4 Skillnader och likheter mellan den önskade och gissade
framtiden

Det finns inga direkta skillnader mellan elevernas önskade och gissade framtid på 
skola A. Det man önskar tror man också ska slå in. Ungdomarna önskar och gissar 
att de ska bo i stora fina hus, gifta sig lyckliga, studera vidare och få bra arbeten. De 
önskar och gissar att Sydafrika kommer att bli ett rent, vackert land fritt från alkohol 
och droger. Fängelserna kommer att vara tomma och kyrkorna fulla. Våld och 
kriminalitet existerar inte längre. Många hoppas att Sydafrika kommer bli ett 
turistland med besökare från hela världen. Endast ett par elever är mer negativa till 
Sydafrikas gissade framtid. De tror att landet kommer att bli värre och till slut gå 
under.

På skola B finns det stora skillnader mellan vad eleverna önskar och gissar om sin 
och Sydafrikas framtid. De önskar sig en lycklig framtid med familj och barn och 
många vill bo på farmer eller i stora hus. Flera nämner även att de vill flytta 
utomlands till t.ex. Australien eller Nya Zeeland. Samtliga önskar och gissar att de 
kommer att studera vidare. De önskar ett Sydafrika fritt ifrån kriminalitet, droger, 
våld och HIV. Många gissar ändå att framtiden för landet ser dyster och mörk ut 
många tror att landet kommer att hamna i samma situation som grannlandet 
Zimbabwe. Några skriver i både den önskade och gissade framtiden om att de vill att 
Sydafrika ska återgå till som det var under 60-talet. Det är många som skriver om att 
de inte kommer att våga skaffa barn för att det är för farligt i landet. I princip alla 
elever skriver om en oro för höga mat- och bensinpriser och om att många kommer 
att emigrera ifrån landet. I den gissade framtiden skriver några elever om att 
Sydafrika måste få hjälp utifrån för att överleva. Flera har dock en önskan om att 
demokratin ska växa sig starkare och att politiker måste ta ett större ansvar.
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5.5 Intervju med elevernas engelsklärare 

Läraren som intervjuades på skola A har arbetat inom yrket i trettio år och tycker om 
sitt arbete och att träffa unga människor som kan påverkas positivt i rätt riktning. Det 
bästa med att vara lärare är enligt honom att få vara med när ungdomar hittar sig 
själva och får en positiv syn på framtiden. Han hoppas att han kan påverka eleverna i 
rätt riktning och vill vara en förebild för sina elever. Många av eleverna som han 
undervisar kommer från en jobbig och svår uppväxt med sociala problem, 
skilsmässor, familjevåld och alkoholproblem. Det är svåra bakgrunder att komma 
ifrån och han menar att det är viktigt för eleverna att komma bort från det. Det 
förekommer dock droger bland några elever vilket är ett problem. Det är viktigt att 
eleverna siktar mot stjärnorna, då kan de komma hur långt som helst. Många av hans 
elever vill men har inte den ekonomiska möjligheten att studera vidare. De flesta 
kommer förmodligen att stanna kvar i samhället och arbeta på någon av de lokala 
fabrikerna som t ex rooiboste- eller skofabriken eller arbeta på någon av alla de 
farmer som finns i området. De som kommer att studera vidare kan gå hur långt som 
helst. Han ser det som en del av sin profession som lärare att diskutera framtiden 
med sina elever. 

- The learners have to study to get out of their present situation and believe in 
themselves. It’s the most important thing. They have to believe in themselves! 
(Intervju med lärare skola A, 080617)

Läraren som intervjuats på skola B har arbetat som lärare i över 40 år och är numera 
pensionär men har valt att arbeta extra som engelsklärare på skolan. Läraryrket 
handlar om ömsesidig respekt mellan elever och lärare och att det är viktigt att få 
elevernas tillit. Man måste ha förståelse för deras olika livssituationer och inte döma 
sina elever utan få dem att känna att de är bra och kan lyckas. Han tror att han har en 
positiv inverkan på sina elever. Vuxnas åsikter påverkar vad barnen tycker därför 
måste man som lärare passa sig för att prata politik i klassrummet, måste man göra 
det ska man försöka vara så objektiv som möjligt. De flesta elever kommer troligtvis 
att läsa vidare efter studenten och utbilda sig till farmare, akademiker, lärare eller 
doktorer. Skolan har enligt honom inga sociala problem eller problem med droger. 
Han pratar inte om framtiden med sina elever, då han menar att han inte arbetat på 
skola B tillräckligt länge för att göra det.
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I diskussionen har bakgrunden, syftet, metoden och resultatet knutits samman. 
Resultaten har tolkats, värderats och kopplats till tidigare forskning som 
presenterats i bakgrunden. Ett urval av resultatets mest intressanta delar har gjorts 
och utifrån det har slutsatser dragits. I avslutningen diskuteras även förslag på 
vidare forskning.

6.1 Inledande diskussion

Saker som vi tar för givet är inte lika självklart i ett utvecklingsland som Sydafrika. 
Vi syftar då främst på de sociala problemen som lärare tvingas brottas med, t.ex. 
fattigdom och jobbiga hemförhållanden. Inte heller den materiella standarden är lika 
hög som den vi är vana vid. De enorma ekonomiska klyftorna i samhället gör sig 
ständigt påminda. I Clanwilliam liksom i hela Sydafrika kan man se segregerande 
bostadsområden. Människor i ena delen av staden bor i plåtskjul medan de i andra 
delen bor i välbevakade villor och det är svårt att föreställa sig att skillnaderna kan 
vara så stora. När man ska genomföra en undersökning i ett nytt land är det viktigt att 
man är påläst och har kunskap om landets kultur, historia och i vårt fall även kunskap 
om skolsystemet. Har man denna förkunskap är det lättare att sätta sig in i det nya 
landet och förstå människorna och deras kultur. Eftersom Sydafrikas historia har 
präglat skolan var det viktigt att ha kunskap om de förändringar som gjorts. Detta för 
att ha större förståelse och en ödmjukhet för hur det sydafrikanska skolsystemet 
fungerar. Trots förkunskapen hamnade vi i situationer som för oss var nya. Att få 
chansen att åka till Sydafrika har berikat oss som människor och som blivande lärare. 
Att ha fått uppleva ett helt nytt land och en ny kultur har gjort att vi ser på den 
svenska standarden med nya ögon. 

Om man läser den sydafrikanska läroplanen kan man se tydliga likheter med den 
svenska, vi har bl.a. liknande mål att sträva mot. Våra upplevelser var dock att 
lärarna såg eleverna som enbart mottagare och denna uppfattning grundar sig på de 
lektioner som vi närvarade vid. Katederundervisning används frekvent och belöning 
och bestraffning används flitigt. Lärarna lockar eleverna med att bli omtyckta, känna 
sig speciella och få klistermärken om de sköter sig och gör ett bra jobb. Gör eleverna 
inte som läraren vill, visar de tydligt sitt missnöje med kroppsspråk och ord. 
Självklart har vi även mött lärare som brinner för sitt yrke och arbetar utifrån 
värdegrundens principer på ett sätt som vi svenska lärarstudenter kan relatera till. 

6.2 Metodval

I jämförelse med andra ämnen inom pedagogiken är ämnesvalet relativt outforskat 
och smalt. Men tidigt i forskning kom vi i kontakt med Bjurwills (1986) 
undersökning där han låtit elever skriva berättelser om sin framtid. Vi blev 
inspirerade av metoden och bestämde oss för att göra en liknande. Liksom Bjurwill 
lät vi eleverna skriva två berättelser, en om vad de önskar och en om vad de 
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tror/gissar ska hända i deras framtid. Ordningsföljden på frågorna i enkäten kan 
enligt Bjurwill (1986) eventuellt påverka elevernas svar. Han menar att eleverna mot 
slutet av enkäten kan bli trötta och inte orka skriva så mycket. Det går inte att se i vår 
undersökning att frågornas ordningsföljd eller trötthet har påverkat eleverna eftersom 
de svarat utförligt på samtliga frågor. Men vi har liksom Bjurwill (1986) funderat 
över om skrivsvårigheter och översättningsproblem eventuellt kan ha påverkat 
resultatet. Elevernas modersmål är afrikaans men de skrev enkäterna på engelska. 
Hade enkäten istället varit på afrikaans hade de förmodligen känt en större frihet i sitt 
sätt att uttrycka sig. Engelska är ett av Sydafrikas elva officiella språk så 
ungdomarna är vana vid det. Men på grund av deras ringa ålder har de av naturliga 
skäl ännu inte ett färdigutvecklat engelskt språk. Trots att det i berättelserna finns en 
del grammatiska fel har det inte varit några problem för oss att förstå vad de menat.  

Tidigare undersökningar visar att flera forskare har låtit ungdomar skriva om både 
sin egen och världens framtid. Bilden av den egna och den globala framtiden skiljer 
sig ofta åt. Den egna framtiden tenderar att se ljus ut medan världens framtid är mer 
dyster. Trots att ämnesområdet är relativt smalt har det inte varit några problem att 
hitta tidigare forskning, såväl svensk som internationell. Metodvalet var bra eftersom 
syftet samt frågeställningarna besvarats. Förankringen i tidigare forskning blir lättare 
när man använt sig av liknande metoder. För att få en uppfattning om hur och i 
vilken utsträckning lärarna talar med eleverna om framtiden intervjuades skolornas 
engelsklärare. Det gjordes en jämförelse för att se om elevernas och lärarnas syn på 
elevernas framtid stämde överens. Hade vi även använt oss av observationer av 
lärarna på skolorna hade vi dels fått mer undersökningsmaterial samt kunnat se om 
och hur lärarna arbetar för att förbereda eleverna för framtiden. Trots att vi inte 
genomförde en formell observation har vi ändå under de veckor vi besökt skolorna 
kunnat få en uppfattning om hur lärarna arbetar. En av lärarna som intervjuades anser 
att det är en del av lärarprofessionen att diskutera framtiden med eleverna. Att föra in 
ett framtidsperspektiv i skolan förespråkar även Bjerstedt (1986) och Oscarsson 
(2005). Det finns många fördelar med att arbeta med att förbereda eleverna inför 
framtiden. Man kan som lärare motverka eventuella rädslor, skapa trygghet, få 
eleverna att tro på sig själva och se möjligheterna som finns. Men likt Bjerstedt 
(1986) menar läraren på skola B att man inte skall försöka påverka eleverna med sina 
egna åsikter och värderingar. 

Urvalet till undersökningen genomfördes inte av oss utan av elevernas lärare och vi 
kunde inte påverka antalet flickor och pojkar. Det har deltagit fler flickor än pojkar 
och det kan ha påverkat resultatet. Endast fem pojkar deltog i undersökningen på 
skola A vilket kan bero på att läraren som gjorde urvalet valde bort vissa pojkar. 
Bengtsson (2007) skriver att många svarta pojkar hoppar av skolan i förtid och aldrig 
ens lär sig läsa eller skriva. Det kan också bero på att pojkarna inte var på skolan på 
grund av skolk eller arbete men även på bristande engelskkunskaper. Det här är 
spekulationer från vår sida och inget vi kan bekräfta som sant. Men vi tror liksom 
Bengtsson (2007) att många pojkar tyvärr hoppar av skolan alldeles för tidigt. Att det 
på skola B deltog fler pojkar beror på att klassammansättningen var sådan samt att 
avhopp förmodligen inte är lika vanligt. Samtliga elever i klassen deltog i 
undersökningen och det blev därmed inget bortfall. Eftersom det var flest flickor som 
deltog i undersökningen på skola A kan det ha påverkat resultatet. Forskning visar att 
flickor oftare skriver om äktenskap och familjeliv (Kloep, 1998) och detta kan vi 
tydligt se i berättelserna från skola A.
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Intervjuerna med lärarna visar att de tycker att det är viktigt att tala om framtiden 
med eleverna. De talar fint om sina elever och menar att de med vilja kan gå hur 
långt som helst. Frågan är om det bara är fina ord och bra svar i en intervju eller om 
de verkligen menar det. Reliabiliteten på lärarnas svar kan därför diskuteras. Vi fick 
upplevelsenatt lärarna ville ge en positiv bild av sig själva och skolan de arbetar på. 
Det är svårt att veta om lärarnas positiva förväntningar på eleverna visas i praktiken. 
Det är även svårt att veta om det som står i läroplanen under ”Life Orientation” 
efterföljs. Eftersom läroplanen är så pass ny och annorlunda från de tidigare nitton 
som man arbetade efter under apartheid tror vi att många lärare har haft svårt att 
undervisa utifrån den. Efter samtal med lärare förstår vi att den nya läroplanen inte är
så populär och de har därför inte anpassat sig. Våra skäl till denna uppfattning är att 
vi i skolorna såg en katederbaserad undervisning. De flesta lärare vi träffat använde 
sig av ”körundervisning”, vilket innebär att läraren ställer en fråga och eleverna 
svarar i kör. Hur mycket eleverna lär sig av en sådan undervisning är oklart. Vi har 
inte på någon av skolorna stött på en individanpassad undervisning där man utgår 
helt från elevens förutsättningar. 

En undersökning bör bygga på frivilligt deltagande vilket vår undersökning inte har 
gjort. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet, det kan bara spekuleras i. Trots det 
har vi upplevt att eleverna har svarat ärligt. I Sydafrika behövs inte föräldrars 
godkännande i samma utsträckning som i Sverige utan rektorn har den övergripande 
bestämmanderätten. Vi vet därför inte om föräldrarna är medvetna om att eleverna 
har deltagit i undersökningen. Hade föräldrarna tillfrågats hade vi kanske fått ett 
större bortfall.

6.3 Elevernas livssituationer

Det är stora skillnader då det gäller elevernas nuvarande livssituationer. De kommer 
ifrån olika sociala och ekonomiska bakgrunder som automatiskt ger dem olika 
förutsättningar. Trots att familjeförhållandena ser så olika ut beskriver samtliga 
elever vikten och betydelsen av att ha en familj att älska. Vår erfarenhet av landets 
kultur säger oss att familjen är viktig för individen. De värnar om sin familj och till 
familjen räknas oftast hela släkten och nära vänner. Det finns en otrolig värme och 
gemenskap som värderas högt. Men trots det skriver flera elever på skola A i sina 
berättelser om våld i hemmet. I skolan är det sedan några år förbjudet att slå 
eleverna. Vi märkte inte av något fysiskt våld mellan lärare och elev, däremot kunde 
vi se att lärare på de båda skolorna använde sig av psykisk bestraffning. Elever 
kunde uteslutas från gruppen om de gjorde något opassande och lärarna kunde tala 
illa om eleverna över huvudet på dem. En del av de lärare som vi träffade och som 
också var föräldrar nämnde att de inte var emot att bestraffa barnen fysiskt i hemmet. 
Det var totalt främmande för oss att vuxna människor tänker på det sättet om barn. I 
Sverige talas det inte öppet om att slå olydiga barn i hemmet även om det tyvärr sker. 
Att de sydafrikanska föräldrarna talar så pass öppet om aga ger oss en bild av att det 
inte är ovanligt. 
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6.4 Elevernas önskningar och gissningar om framtiden

Bjurwill (1986) och Kloep (1998) har i sina undersökningar från 80- 90-talet sett att 
det är vanligare att man skriver om sig själv och sin egen framtid än att fokusera på 
världens. Flera av ungdomarna har en önskan om att flytta utomlands till länder som 
Nya Zeeland, Australien och USA. Det visar en önskan om ett bättre liv någon 
annanstans. Siffror från 2007 visar att ca en miljon sydafrikaner har emigrerat 
(Bengtsson, 2007) för att de tycker att landet är för farligt och otryggt att bo i och 
man vill se sig om efter en tryggare framtid. Ungas drömmar präglas ofta av den 
ideala framtidsbilden och den bilden är inte alltid realistisk (Kloep, 1998). Även vi 
undrar ifall ungdomarna i undersökningen tänker realistiskt kring sin framtid. Det 
framgår av flera berättelser att det finns en önskan om att arbeta inom TV, media och 
bli stylister etc. Det är nog snarare ungdomarnas ideala framtid än en realistisk bild. 
Samtidigt är det viktigt att ha drömmar och mål oavsett hur realistiska de är. Att ha 
drömmar är ett bevis på höga ambitioner och en tro på sig själv. Eleverna på skola B 
nämner inte i samma utsträckning att de vill skaffa familj och gifta sig. Det kan 
eventuellt bero på att de är mer intresserade av att göra karriär och tjäna pengar. 
Troligen för att de kommer från familjer som har det gott ställt och som har höga 
förväntningar på dem. Det kan även bero på att de inte haft en lika religiös uppväxt. 
Skälen till denna uppfattning är att eleverna på skola B till skillnad från eleverna på 
skola A inte nämner religion i sina berättelser.  Redan på 1950-talet såg Gillespie och 
Allsport (1955) att familjens betydelse är viktig i ungdomars framtidsberättelser. 
Ungdomar verkar se fram emot att bilda familj och att det är ett viktigt inslag i deras 
syn på framtiden. Trots de år som gått sedan undersökningen genomfördes känns den 
fortfarande aktuell.

Eleverna har en positiv syn på den egna önskade framtiden. Det visar sig även i 
samtliga undersökningar vi tagit del av både nationella och internationella (Bjurwill, 
1986). Johnson, 1987, Hicks & Holden, 1995. Oscarsson, 2005). Viljan att studera 
vidare finns bland samtliga elever, några skriver dock om ekonomi som hinder. Trots 
att eleverna på skola A kommer från familjer med begränsad ekonomi har de ändå en 
önskan om att studera vidare och de inser vikten av att skaffa sig en utbildning. 
Resultatet visar att eleverna på skola A tycker om skolan och sina lärare, det kan 
bero på att skolan är en trygghet och en fast punkt i deras vardag. Trots att många 
brottas med problem hemma får de i skolan tänka på annat. Eleverna på skola B 
nämner inte skolan i samma utsträckning vilket kan bero på att de redan har trygghet
hemma.  

Bjurwill (1986) beskriver elevers önskade syn på den egna framtiden som ljus, 
medan den gissade ser mörkare ut. Detta kan jämföras med de resultat som 
framkommit från skola B. Eleverna har en ljusare syn på den önskade än på den 
gissade framtiden. Det stämmer dock inte överens med eleverna på skola A: s syn då 
de ser ljust på både den önskade och gissade framtiden. Anledningen till att det är så 
tror vi kan bero på apartheids fall. De färgade och svarta har nu större möjligheter att 
uppnå sina drömmar som t.ex. att genomgå en högre utbildning. En annan anledning 
kan vara att eleverna på skola A har en stark religiös tro som får dem att se positivt 
på framtiden. I sin tro finner de hopp och förlitar sig på den. Det finns tyvärr också 
en risk för att eleverna eventuellt inte har förstått skillnaden mellan den önskade och 



31

gissade framtiden. Därför kan de ha skrivit liknande svar på båda, något vi aldrig 
kommer att få reda på och det kan enbart spekuleras i. Den mörka framtidsbild som 
eleverna på skola B skriver om grundar sig förmodligen på TV och media samt på 
föräldrars åsikter. Även läraren på skolan B tror att eleverna påverkas av föräldrarnas 
åsikter. Han menar att det därför är viktigt att man som lärare får passa sig för att 
lägga in för mycket egna åsikter och värderingar i undervisningen. Lärare bör 
undvika att färga eleverna med sina egna åsikter.  

Flera vita personer som vi kom i kontakt med under vår resa hade en negativ 
framtidssyn för Sydafrika. De är bittra och rädda för att landet ska gå samma framtid 
till mötes som grannlandet Zimbabwe som just nu befinner sig i landskris. 
Prisökningen som skett under 2008 oroar befolkningen och detta tillsammans med 
krisen i Zimbabwe tror vi påverkar elevernas syn på framtiden. Även tidigare 
forskning visar att ungdomars syn på det egna landet och världens framtid är dyster 
och mörk. Forskningen visar att de är rädda för arbetslöshet, krig, miljöförstöringar 
etc. (Ankarstrand-Lindström, 1984. Bjurwill, 1986. Oscarsson, 1993. Hicks & 
Holden, 1995). Det är intressant att våra resultat på skola A strider mot tidigare 
forskning som säger att elevgrupper med lägre socialstatus och outbildade föräldrar 
har en mörkare syn på framtiden. Ju högre betyg och utbildning föräldrarna har desto 
positivare syn har eleverna på sin egen framtid (Bjurwill, 1986). Kloep, 1998, 
Oscarsson, 2005). När det gäller elevernas syn på det egna landets framtid menar 
Oscarsson (1993, 2005) att social bakgrund spelar mindre roll och självtillit är av 
större betydelse. Kloep (1998) menar att barn till familjer som lever i en svår 
ekonomisk situation har en mindre optimistisk syn på sin egen framtid. Det gläder 
oss att eleverna på skola A trots tidigare forskning visar optimism inför framtiden. 
Det ger hopp om en ljus framtid för Sydafrika. Med uppmuntring och stipendium kan 
deras önskan om att studera vidare slå in. Läraren på skola A tror att eleverna med 
hårt arbete kan gå hur långt som helst. Han tror på sina elever och menar att de måste 
studera sig ur sin nuvarande livssituation. Trots lärarens positiva inställning har han 
också en realistisk bild då han tror att de flesta av eleverna förmodligen kommer att 
bo kvar i Clanwilliam och arbeta på någon av de lokala fabrikerna. En del nämner att 
de inte får stöd hemifrån, ändå har de en stark vilja att studera vidare. Bristen på stöd 
kan bero på att föräldrarna till eleverna på skola A har växt upp med apartheid och 
fick därför inte möjlighet att utbilda sig och ser därför inte vikten av den. Med en 
positiv framtidssyn för Sydafrika och med en utbildning kan de här ungdomarna 
förhoppningsvis vara med och påverka landet i rätt riktning. Ett land med mindre 
kriminalitet, våld, alkohol och droger och med upprustning av infrastruktur, bostäder 
m.m. och där alla har möjlighet att gå i skolan och vidareutbilda sig. 

Eleverna har liknande önskningar om framtida arbeten. Skillnaden är att eleverna på 
skola A som inte själva har de bästa förutsättningarna ändå skriver att de vill hjälpa 
människor som har det sämre än de själva. Många skriver att de vill bli 
socialarbetare, lärare eller läkare. Dessa yrken drömmar även eleverna på skola B om 
men de allra flesta vill ändå arbeta med djur och jordbruk. Vilket inte är så konstigt 
med tanke på deras bakgrund. De som har det svårt vill hjälpa andra och de vars 
föräldrar arbetar med jordbruk vill gå i deras fotspår. Det finns en tydlig koppling 
mellan ungdomarnas yrkesval och deras nuvarande livssituationer. Elevernas lärare 
på skola B tror att de kommer att arbeta inom jordbruk eller skaffa sig akademiska 
utbildningar. Att läraren har positiva och höga förväntningar påverkar självklart 
eleverna till att tro på sig själva. 
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Av resultatet kan vi inte dra några generella slutsatser som gäller för hela Sydafrika. 
Vi kan endast ställa en diagnos av elever i år 7 på skola A och B i Clanwilliams syn 
deras syn på framtiden.

6.5 Avslutning

Då uppsatsen inte examineras förrän i januari 2009 och undersökningen genomfördes 
under sommaren 2008 har vi haft gott om tid till reflektion och bearbetning av 
resultatet. Det har gjort att processen kunnat mogna och vi har haft tid att smälta de 
intryck vi fått. Vi har kunnat läsa och analysera elevernas berättelser i lugn och ro 
utan att stressa vilket har medfört en noggrannhet i resultatet. Att läsa elevernas 
berättelser påverkade även oss personligen då många skriver personligt och rörande. 
Att få ta del av deras tankar har gett oss en större förståelse för Sydafrika och 
samhällets komplexitet.     

Det hade varit intressant att diskutera skillnader från olika forskningsresultat för att 
ställa dem mot varandra. Det är nu inte möjligt eftersom samtliga forskare redovisar 
liknande resultat. Det är därför extra intressant att våra resultat skiljer sig en aning 
och vår undersökning kan bidra till ny kunskap om elevers framtidssyn. Vidare 
forskning inom ämnet skulle kunna vara att besöka skolorna igen efter ett antal år för 
att se om elevernas visioner slagit in eller om de kanske har ändrat sin syn. Det hade 
också varit intressant om lärarna på skolorna gjorde liknande undersökningar i sina 
klasser för att ta reda på hur deras elever ser på framtiden. För att få kunskap om hur 
de på bästa sätt kan få eleverna att tro på sig själva och nå sina mål. Vi skulle även 
vilja göra liknande undersökningar med våra framtida elever här i Sverige. 

Enkät var en bra undersökningsmetod eftersom vårt syfte och våra frågeställningar 
besvarats. Vi har fått reda på vad elever i Clanwilliam önskar och gissar kommer att 
hända i framtiden både för dem själva och för Sydafrika. Genom att också intervjua 
lärarna har vi fått en bild av huruvida eleverna har en realistisk framtidsvision eller 
inte. Vi har genom elevernas berättelser förstått att deras bakgrund påverkar synen på 
framtiden. Läraren har en betydelsefull roll för eleverna och det är vårt uppdrag att
förbereda dem på bästa sätt. Tillsammans kan lärare, föräldrar och andra vuxna 
motivera dem att tro på sig själva och följa sina drömmar. Likt Ankarstrand och 
Lindström (1984) anser vi att det är naturligt att lyssna till ungdomars egna 
önskemål, tankar, krav, funderingar och eventuell oro inför framtiden och ge förslag 
och råd till dem. Det är även viktigt att vi som lärare hjälper till och stärker elevernas 
självtillit eftersom den påverkar synen på framtiden (Oscarsson, 1993, 2005).
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Vi vill med citatet nedan från ”The Big Issue”, som är en tidning för hemlösa i 
Sydafrika, belysa hur viktig utbildning är, samt visa på hur viktigt samarbetet mellan 
lärare och andra vuxna är för ungas framtid.

… Education and skills are great for the future. Let’s follow our teachers, with 
love and support. Let’s have some teamwork between all us adults. It is so im-
portant for our next generation. Please children, love yourself, be yourself. Think 
about your tomorrow. It’s your life not your friend standing next to you (Ncata, 
P, s 43, The Big Issue nr 133).

Vi hoppas, som vi inledningsvis nämnt, att resultatet av vår studie kan ge lärare på de 
båda skolorna ny kunskap samt bli medvetna om vad deras elever tänker, tycker och 
önskar om framtiden. Resultatet kan förhoppningsvis inspirera lärare och 
skolpersonal såväl i Sydafrika som i Sverige till att tro på sina elever och uppmuntra 
dem till en fortsatt akademisk utbildning och en framtid med drömmar och visioner.
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BILAGA 1

Compulsory school teachers programme

”Your Future”

The future is uncertain but we can wish and we can guess how it’s going 
to be. In this folder you are going to write about what you think the fu-
ture will look like in twenty years, in 2028. For some of you the future 
you wish for and the future you guess for might be very similar. And for 
some of you there might be a big difference between what you think will 
happen and what you wish for. It doesn’t matter. This is not a test, and 
we are not going to judge your stories. The stories will be anonymous. 
We are interested in what you think about the future. Your stories are 
important for us and we appreciate that you participate, 
Thank you!

Maria Forsman
Karin Brantvaller

School:_______________________

Age:_______________________

Boy/Girl:___________________

Page 1: Describe your self and your present life situation.

Page 2: How I wish the future will turn out.

Page 3: How I guess the future will turn out.



PAGE 1

Start with writing about yourself. Describe your self and your present life situation.



PAGE 2

Now, think about how you wish your and South Africas future will turn out? Write 

about, following questions: Do you think you are going to continue school after sec-

ondary school? Will you continue studying after high school?  If so, what do you 

want to study? What would you like to work with? Do you think that you are going 

to have a family? Where and how do you think you are going to live? And so on… 

Then think about South Africa’s future, what do wish for your country?



PAGE 3

Now, think about how you guess your and South Africa’s future will turn out? Write 

about, following questions: Do you think you going to continue school after secon-

dary school? Why do you think so or why not? What do you think you will work 

with? Do you think that you are going to have a family? Where and how do you 

think you are going to live? And so on… Then think about South Africa’s future, 

what do you guess will happen with your country?



BILAGA 2

Questions to teachers

How long have you worked as a teacher? Do you like it?

What is good about it and what´s not good?

Are drugs a problem at the school? How do you notice that?

Do you think you affect your learners? How?

What do you think about the learners present and future possibilities? 

Do you think they are going to continue school after high school? Why/why not?

What kind of jobs do you think your learners will have after finishing school?

Do you discuss the future with your learners?


