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Sammanfattning

Tanzania har länge strävat efter att uppnå så kallad universal grundskoleutbildning, men 

haft blandad framgång, år 2001 genomfördes ett nationstäckande projekt för att försöka 

uppnå detta (BEMP). Som en del av projektet avskaffades skolavgiften i landets statliga 

grundskolor  vilket  förväntas  öka  närvaron  i  skolorna.  I  denna  uppsats  kommer  en 

utbildningsmodell användas för att analysera hur situationen har utvecklats från år 1994 

till  2004  samt  effekterna  av  projektet.  En  aning  förvånande  så  visade  det  sig  att 

närvarograden har sjunkit mellan de undersökta åren. Slutsatsen som kan dras av det är 

att  skolavgiften  endast  utgör  en  liten  del  av  kostnaden  som  förknippas  med 

grundskoleutbildningen och att det krävs fer åtgärder än att endast ta bort ekonomiska 

inträdeshinder för att uppnå universal grundskoleutbildning.

Nyckelord: Tanzania, BEMP, UPE, utbildningsmodell, utbildningskostnader
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1. Inledning

Ända sedan britternas  styre  efter  första  världskriget  har  utbildning på grundskolenivå 

legat i fokus för Tanzania. Detta fokus har varit väldigt ojämn i sin framgång och även lett  

till olika problem, däribland brist på välutbildad arbetskraft för regeringspositioner när den 

Brittiska  regeringen  lämnade  över  styret  till  ett  självständigt  Tanzania.  Åren  efter  sin 

självständighet  1961,  lades  stor  vikt  vid  högre  utbildning,  motsvarande 

gymnasieutbildning och uppåt,  då man betraktade utbildning som ett  av de starkaste 

verktygen  för  att  modernisera  nationen  ”uppifrån-och-ner”  (Wedgwood  2005). 1967 

ändrade President Julius Nyerere fokus tillbaka till grundskoleutbildning som en del av sin 

socialistiska vision. Tanzanias regering la stor vikt vid att utbilda fattiga i rurala områden 

och  utbildningen  riktades  mot  att  lära  ut  praktiska  färdigheter  för  befolkning  på 

landsbygden, medan högre utbildning sågs som något som endast var nödvändigt för att 

fylla  nationens  behov  av  kompetent  arbetskraft.  Än  idag  kan  man  se  spår  av  detta 

Tanzanias utbildningsstruktur, en bred bas med grundskolenivå och en smal topp med 

högre utbildning (Wedgwood 2005). Ett resultat av denna struktur är att Tanzania har ett 

av världens lägsta inskrivningsantal för högre utbildning (DeJaeghere 2004). Under mitten 

av  sjuttiotalet  bestämde  sig  Tanzanias  regering  för  att  försöka  uppnå  universal 

grundskoleutbildning  (Universial  Primary  Education,  UPE)  till  1984.  1980  hade  man 

lyckats uppnå en bruttoantagningsnivå (Gross Enrolment Ratio, GER) på 98%, vilket var 

långt över andra ”sub-Sahara” länder. Dock hade man svårt att bibehålla denna ratio och 

den föll till nedom 80% under nittiotalet och fortsatte att falla.

Denna  uppsats  kommer  att  försöka  svara  på  frågan  ”Har  närvarograden  i  Tanzanias 

grundskolor  förändrats  från  år  1994  till  2004,  samt  vilka  monetära  effekter  kan  ha 

påverkat den?”. En aspekt som bör has i åtanke när man undersöker närvarograd i skolor 

är vilken avkastning som förväntas av utbildningen, både privat och för samhället. Enligt 

Psacharopoulos och Patrinos (2002), som använder ett dataset från 1990/91 insamlat i 

Tanzania, är den privata avkastningen från utbildning 7.9% för grundskolenivå och 8.8% 

för  fortsättningsutbildning  (motsvarande  gymnasieutbildning).  Det  fnns  ytterligare  en 
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studie  som  är  baserad  på  samma  dataset  där  även  avkastningen  för  samhället  är 

inkluderat och den privata avkastningen har skattats lägre.

Grund Gymnasial Universitet Yrkesutbildning

Privat
Totalt 3.6 6.9 9.0 19.4

Män 1.9 9.0 9.9 17.8

Kvinnor 10.8 6.6 11.4 20.2

Kollektiv Totalt 3.6 1.5 0.0 0.0
Privat- och kollektivavkastning i Tanzania år 1990/91, enheter i procent. Källa: Dar, 2000 baserat på data från 1990/91

Det man kan utläsa från matrisen ovan är att det mest kostnadseffektiva alternativet, sett 

från ett samhällsperspektiv, är att investera i grundskolan. I den privata avkastningen så 

räknas den lön och de förmåner som individen får åtnjuta. I den kollektiva avkastningen 

så inkluderas den nytta som bidrar till hela samhällets välfärd, så som ett ökat kollektivt 

intellektuellt kapital.  Värt att notera är dock att avkastningen för samhället tenderar att 

avta  i  takt  med  att  befolkningens  utbildningsgrad  ökar.  Detta  sker  då  den  allmänna 

kunskapsnivån stiger, och som följd så stiger även den utbildningsnivå som efterfrågas av 

företagen (Mingat och Tan 1996; Appleton 2001).

År 2001 så avskaffades inskrivningsavgiften för statliga grundskolor i Tanzania. Det är ett 

rimligt antagande att närvarogranden kommer att öka som svar på att priset för utbildning 

sjunkit. Detta förutsätter att utbildning är en normal vara samt att avkastningen av att ha 

en grunskoleutbildning är högre än att inte ha det. Denna uppsats kommer att undersöka 

hypotesen ”närvarograden i Tanzanias grundskolor kommer att öka till följd av det nya 

priset på utbildning”.

Hypotesen kommer att undersökas utifrån en utbildningsmodell som är baserad på de 

olika alternativens nuvärde. Anledning till varför en utbildningsmodell används är att den 

är väl lämpad när man skall jämföra olika alternativ som rör utbildning och hur monetära 

effekter påverkar individers beslut. Utifrån utbildningsmodellen kommer det att göras en 

ordinary least square regression för att undersöka hur mycket de avgifter som förknippas 

med  utbildning  påverkar  elevens  närvarograd.  Även  andra  variabler  som  kan  vara 
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förklarande kommer att  inkluderas i  regressionen.  När regressionen var  gjord så hade 

hypotesen falsiferats och det visade sig att närvarograden hade sjunkit istället för att öka.

2. Bakgrund

2.1 Tanzanias skolsystem

I Tanzania är det obligatoriskt att gå i skolan mellan åldrarna 7 till 15, men man har haft 

svårt att realisera detta. Ett av problemen har varit att nå ut till olika nomadgrupper, då 

deras levnadssätt är svårt att kombinera med att närvara i skolan (Wedgwood 2005). År 

2002 avskaffade man skolavgiften för kommunala skolor, och enligt U.S. Department of 

State  så  ledde  detta  till  en  stor  ökning  av  barn  som söker  utbildning  (Lokos  2009). 

Världsbanken spelade en viktig roll i beslutet att avskaffa den allmänna skolavgiften, vilket 

den sittande regeringen var skeptisk till. Förslaget var från början inte inkluderat i PRSP 

(Poverty  Reduction  Strategy  Paper)  utan  lades  till  i  sista  stund.  Många  av  de  lokala 

politikerna ansåg att det var långsiktigt ohållbart att avskaffa skolavgiften, då den initialt 

infördes för att fnansiera rikstäckande grundskoleutbildning, det ansågs även fnnas en 

risk för att skolorna skulle känna ett mindre ansvar gentemot de samhällen de verkade i 

(Wedgwood 2005).

2.2 BEMP

BEMP, som står för Basic Education Master Plan och är ett projekt för att uppnå universal 

grundskoleutbildning i Tanzania, inleddes år 1996 och är en del av ESDP (The Education 

Sector  Development  Program).  ESDP  skapades  för  att  möta  olika  utmaningar  som 

uppstått till följd av de dåvarande socioekonomiska reformer som inletts för att möta den 

ökade efterfrågan på humankapitalsutveckling (BEMP 2001).

BEMP är ett strategipack  som syftar till att uppnå sex utvecklingsmål. Målen är att:
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§ Utöka och förbättra omfattande tidig barnvård och utbildning, speciellt för de  

mest utsatta barnen och de med sämst förutsättningar.

§ Försäkra att år 2015, speciellt fickor, barn i svåra situationer och de som 

tillhör  etniska  minoriteter,  alla  skall  ha  tillgång  till  och  klara  obligatorisk  

grundutbildning av god kvalitet.

§  Försäkra  att  inlärningsbehoven  hos  alla  barn  och  vuxna  bemöts  med  

tillhandahållande  av  rättvis  och  lämplig  tillgång  till  utbildning  och  

livskunskapsprogram.

§ Uppnå en 50% ökning av läskunnighet bland vuxna till  år 2015, speciellt för  

kvinnor, och rättvis tillgång till grund- och fortsättningsutbildning för alla vuxna.

§ Eliminera skillnader mellan könen inom grund- och fortsättningsutbildning till år 

2005  ,  genom  att  försäkra  fickors  fullständig  och  jämställd  tillgång  till  

grundskoleutbildning av god kvalitet.

§  Förbättra  alla  aspekter  av  skolans  kvalitet,  och  försäkra  förträffighet  så  att  

igenkännbara  och  mätbara  resultat  blir  uppnådda  av  alla,  speciellt  gällande  

läskunnighet, matematik och viktiga livskunskaper.

I BEMP så beskrivs utbildning som: ett strategiskt verktyg för att förändra befolkningens  

inställning och tankesätt samt för att skapa en välutbildad befolkning som är tillräckligt  

utrustade med kunskaper och färdigheter för att kompetent och konkurrenskraftigt lösa de  

utvecklingsutmaningar som möter nationen (BEMP 2001).

Detta synsätt innebär bland annat att man inte ser UPE endast som ett mål för utbildning 

utan även en prioriterad åtgärd för nationens utveckling. 
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3. Teori

En relativt unik egenskap hos utbildning är att man kan se den både som en privat och 

kollektiv  vara  (Levin  2009).  Det  fnns  fera  aspekter  som gör  det  möjligt  att  betrakta 

utbildning  som  en  privat  vara,  utbildning  kan  både  karaktäriseras  av  rivalitet  och 

exklusivitet. Rivalitet råder i den bemärkelsen att när man brukar varan så minskar du 

övriga personers nytta av den, till exempel så blir det svårare för läraren att ge bra och 

personlig utbildning desto fer elever som är i klassen. Utbildning kan även beskrivas som 

exklusivt  på  grund  av  att  det  fnns  ett  fast  antal  lärare,  klassrum  och  platser  i  

klassrummen. Men utbildning kan även ses som en kollektiv vara i den mening att några 

av de fördelar som uppstår i samband med att befolkningen utbildas även gynnar hela 

samhället, såsom den allmänna kunskap och de normer som skapas för samhället som 

helhet.

Man  skulle  kunna  använda  en  vanlig  utbud  och  efterfrågan  modell  för  att  analysera 

hypotesen,  men  för  att  få  en  mer  detaljerad  och  beskrivande  analys  så  kommer  en 

utbildningsmodell att användas. Utbildningsmodellen är en modell som kan användas för 

att  jämföra  och analysera olika  alternativ  som påverkar  den framtida inkomsten.  Den 

bygger på vilka nuvärden de olika alternativen har. 

Anledningen till varför en utbildningsmodell används för att analysera uppsatsens hypotes 

är att den är väl lämpad i den bemärkelse att modellen bygger på nuvärdet av de olika 

alternativ som individen kan tänkas möta vilket är det som skall undersökas. Om man 

avskaffar den allmänna skolavgiften så minskar kostnaden (den negativa rutan i bild 1) 

och nuvärdet av alternativet ökar, det vill säga att det blir mer lönsamt i längden att välja 

det alternativet.  

Nuvärde  (present  value,  PV)  innebär  att  man  summerat  värdet  för  de  olika  framtida 

8



Marcus Alvtegen Utbildningssituationen i Tanzania NEK, C-Uppsats, ht 2011

inkomsterna och kostnaderna och sedan diskonterar  dem. Ekvation 3.1 summerar  de 

fördelar  ( Bt )  och  ekvation  3.2  summerar  kostnaderna  ( C t )  som  kommer  med 

alternativet under den undersökta tidsperioden t , sedan delar men de sammanlagda 

fördelarna eller kostnaderna med diskonteringsräntan i för att få nuvärdet. 

PV B=∑
t=1

n

Bt /(1+i)t
Ekvation 3.1 (Gujarati 2003)

PV C=∑
t=1

n

C t /(1+i)t  Ekvation 3.2 (Gujarati 2003)

För att lättare kunna jämföra de olika alternativen kan man subtrahera ekvation 3.1 med 

ekvation 3.2, det man får då kallas den interna avkastningen (internal rate of return, IRR) 

som visas i ekvation 3.3.

IRR=PV B−PV C=∑
t=1

n

(B t−C t )/(1+i)t  Ekvation 3.3 (Gujarati 2003)

För att lättare förstå modellen går det att rita upp den grafskt (bild1). Skillnaden mellan 

grafen och formeln för IRR är att man i grafen inte diskonterar de olika alternativen. Istället  

visar man tiden längst x-axeln och inkomsten på y-axeln, observera även att y-axel kan 

vara negativ vilket gör att man kan visa kostnaderna på ett mer pedagogiskt sett. Så om 

skolavgiften minskar eller tas bort så kommer PV C  minska vilket gör att IRR  ökar, 

rent grafskt så innebär det att fältet ”kostnader” att minska (se bild 1) medan övriga fält är  

oförändrade.  Om  man  istället  ponerar  att  efterfrågan  på  personer  med 

grundskoleutbildning  minskar  så  skulle  det  innebära  att  både PV B och  IRR skulle 

minska, ceteris paribus. Visuellt så innebär denna förändring att fältet ”Privata intäkter” 

minskar.
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Bild 1:Teoretisk avkastning på utbildning, inspirerad av Borjas 2010

Det är ett rimligt antagande att den privata efterfrågan på utbildning kommer att bete sig 

som en normal vara, det vill säga att efterfrågan ökar om priset på varan sjunker och vice 

versa. Om man sedan antar att det endast är individens privata efterfrågan som påverkar 

personens  beslut  att  utbilda  sig  så  stödjer  teorin  uppsatsens  hypotes.  Med hjälp  av 

regressionen  så  kommer  man  kunna  se  hur  mycket  de  olika  variablerna  påverkar 

nuvärdena. 
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4. Metod

I  denna  uppsats  används  statistikprogrammet  STATA  för  att  göra  en  Ordinary  least 

squares regressions analys av det sammanställda datasetet. Alla variabler som besvarat 

med ja/nej  antar  värdena 1 för  ”ja”  och 0 för  ”nej”,  även variabeln ”kön” har samma 

rubricering då 1 betyder ”Pojke” och 0 ”Flicka”. Utfallen av analysen kommer att mätas i 

antalet  timmar  som  tillbringas  i  skolan.  Alla  monetära  variabler  har  antagits  var  i 

Tanzaniska shilling (TZS) och har sedan konverterats till Amerikanska dollar (USD) med en 

växelkurs på 1 TZS = 0.0019 USD för 1994 och 0.001 för 2004 (oanda.com, 2012-01-02), 

detta är endast för att göra resultaten mer förståeliga.

 

4.1 OLS

För analysen i  denna uppsats så används en  ”Ordinary Least Squares” (OLS) metod, 

vilket är en metod för att skatta en linjär regressionsmodell. Modellen bygger på att man 

tar residualerna i kvadrat för att vikta dem enligt deras avstånd från regressionslinjen. 

Kvaderingen görs för att öka säkerheten i testet, utan kvaderingen skulle det vara möjligt 

för negativa samt positiva värden att slå ut varandra och på så sätt ge ett lågt värde för  

summan trots att de individuella värdena är höga. Sedan kalkyleras beta-värdena så att 

summan av residualerna i kvadrat blir så liten som möjligt, där av namnet. 

Regressionen i denna uppsatts skattas enligt följande formel: 

Y n=α+β1 X 1+β2 X 2...+βn X n+ε Ekvation 4.1.1
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4.2 Data

För denna uppsats används två olika dataset från regionen Kagera som ligger i nordvästra 

Tanzania, med Viktoria sjön i öst, Uganda i norr, och Rwanda och Burundi i väst (Se karta i  

appendix 1). Det första datasetet är insamlat 1994 och det andra, som är en fortsättning 

på det första, 2004. Dataseten som används heter The Kagera Health and Development 

Survey och är sammanställt för forskningsprojektet “The Economic Impact of Fatal Adult 

Illness  due to  AIDS and  Other  Causes”,  vilket  är  en  undersökning  för Världsbanken. 

Datasetet från 1994 är den sista delen av en undersökning som pågick under fyra år 

(1991-94)  och samlades in mellan juni  1993 och januari  1994,  datasetet  från 2004 är 

insamlat från januari till  augusti. Anledningen till varför endast data från 1994 används, 

och  inte  1991-93,  är  att  denna uppsats  vill  jämföra  tillståndet  som rådde 1994  med 

situationen 2004. Om datan från 1991-94 hade sammanfogats skulle det ha kunnat ge en 

missvisande bild, då det varit möjligt att det skett en ”intern utveckling” mellan de åren.  

Datasetet består ursprungligen av 5 919 individer 1994 och 13 126 individer 2004, men 

har sedan skalats ner för att passa uppsatsens frågeställning (se nästa sektion).

4.3 Avgränsningar/antaganden

För att få ett så exakt estimat som möjligt undersöks endast personer mellan åldrarna sju 

till  femton,  den  period  vilket  klassas  som  grundskola  och  även  den  period  som  är 

obligatorisk att studera. För att korrigera för eventuella statistiska avvikelser så har även 

personer med fer  än 50 skoltimmar per vecka strukits  från setet,  vilket  gjorde att  25 

(1994:2, 2004:23) personer ströks, då det är rimligt att anta att mer än åtta timmar per 

dag sju dagar i  veckan är en överdrift.  När det gäller  de monetära variablerna så har 

personer som angett 999 999 Tanzaniska shilling som den betalade avgiften strukits, då 

det inte är rimligt att personer betalar 1000 USD för skolböcker eller transport i ett land 

där  BNP  per  capita  är  1400  USD  (www.indexmundi.com  2012-01-09),  vilket  var  40 

personer, alla från insamlingen gjord  2004. Även personer med mer än 40 kilometer till  

skolan har strukits, totalt 27 personer exkluderades då från datasetet. Totalt så undersöks 
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3130 personer,  892 från 1994 och  2238 från 2004,  varav  1528  (1994:427,  2004:1101) 

(48.8%) är kvinnor och 1602 (1994:465, 2004: 1137) (51.2%) är män.

De  variabler  som  undersöks  är  kön,  ålder,  närvarande  mamma,  närvarande  pappa, 

läskunnighet,  avstånd  till  skola,  kostnader  och  sponsring.  En  komplett  lista  över  alla 

variabler  och  deras  medelvärden  fnns  i  appendix  2.  Tyvärr  så  har  fera  variabler,  till 

exempel huruvida individens föräldrar är vid liv eller ej, som skulle varit intressanta och 

eventuellt  förklarande,  har  inte  kunnat  inkluderas  i  denna  undersökning  då  fertalet 

individer inte har svarat på dessa frågor. För att bibehålla kvalitet samt för att bortfallet i  

regressionen inte skall bli för stort, har dessa variabler valts bort. 

Anledningen till  varför  inskrivning inte  är  en  variabel  som undersöks är  för  att  det  är 

möjligt  att  vara  inskriven  utan  att  närvara  i  skolan,  därför  undersöks  endast  antal 

närvarotimmar,  dock enligt  egen utsago. Det fnns några uppenbara problem med att 

undersöka antalet timmar som individen själv har angett, då det är rimligt att anta att i 

vissa fall är svaret som anges överdrivet. Ett annat problem är även att det är olagligt att 

inte gå i skolan om man tillhör det undersökta ålderspannet, ett brott som kan straffas 

med  upp  till  9  månaders  fängelse  och  böter  mellan  50,000  och  100,000  TZS 

(motsvarande 50 till 100 USD 2004) (Mbelle 2008). Detta är ett grovt straff i ett land där 

majoriteten av befolkningen lever under fattigdomsstrecket (2 USD per dag). Detta kan 

leda  till  en  ovillighet  att  besvara  frågan  angående  timmar  tillbringade  i  skolan 

sanningsenligt, trots att undersökningen genomförs av en politiskt obunden organisation, 

av rädsla för konsekvenserna. Men det kan fortfarande vara givande att undersöka svaren 

då man kan tänka sig att man fortfarande ser skillnader på antalet timmar som tillbringas i 

skolan.
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4.4 Kritik av dataset

Det som saknats i det dataset som används har varit data av ett mer kollektivt slag. Det 

skulle ha varit intressant att haft tillgång till information för skicket på skolorna och dess 

lärare. Till exempel om utbildningen sker inomhus eller utomhus, hur stor tillgången till  

möbler, tavlor och annat gemensamt materiell, vilken typ av utbildning och kvalifkationer 

lärarna har, och hur många timmar per vecka de arbetar. Detta hade gjort det möjligt att 

göra en mer djupgående och förklarande undersökning, 

5. Resultat

Det visar sig att deltagandet i skolan har gått i motsatt riktning från vad hypotesen säger. 

Sedan 1994 har medelvärdet för antal timmar tillbringade i skolan sjunkit med nästan en 

hel timme (0.68h), från 23.72 timmar per vecka till 23.04 år 2004 (Rad 1, kolumn 1, tabell 3  

& 4, appendix 2). Minskningen har nästan uteslutande skett hos pojkarna som har med 

minskat  1.24  timmar  per  vecka,  från  24.04  till  22.8  (Rad  1,  kolumn 2,  tabell  3  &  4, 

appendix 2). För fickor har det nästan varit oförändrat, det har endast skett en minskning 

på 0.1 timmar det vill säga cirka sex minuter (Rad 1, kolumn 3, tabell 3 & 4, appendix 2). 

Det  mest  iögonfallande  resultatet  är  att  det  har  en  negativ  effekt  att  mottar  bidrag. 

Datasetet specifcerar inte vilka kraven är för att motta sponsring, men anger vilken typ av 

stöd det rör sig om. I majoriteten av fallen (75.5%) rör det sig om statligt stöd som delas 

ut  bland annat  som stöd till  fattiga  familjer  (25.5%) eller  till  föräldralösa (13.7%).  Det 

förekommer  även  bidrag  från  religiösa  organisationer,  utlandsbistånd  och  brevvänner, 

men dessa står för en negligerbar andel av de totala bidragen som delas ut.  

Ett  annat  intressant  fynd är  föräldrarnas påverkan på antalet  timmar  man tillbringar  i 

skolan. 1994 så spelade faderns närvaro i hushållet en viktig roll medan moderns roll inte 

hade något infytande, moderns påverkan är dock varken signifkant vid 95% eller 90% 

koeffcientintervall. Om man sedan tittar på vilken roll föräldrarna spelade 2004 var det 
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nästan  helt  omvända  roller.  1994  var  det  endast  faderns  roll  som  har  en  signifkant 

påverkan på barnens närvaro i skolan, medan mammans roll verkar vara insignifkant för 

närvaron,  detta  gäller  både för  fickor  och för  pojkar.  År  2004 var  faderns roll  endast 

signifkant  inom ett  90% konffdesintervall  för  pojkar,  där emot har  moderns roll  blivit 

signifkant både för pojkar och fickor (Rad 3 & 4, kolumn 1-3, tabell 1 & 2). Men överlag 

så har föräldrarnas påverkan sjunkit mellan de undersökta åren.

När det gäller de monetära variablerna så kan medelvärdena vara missvisande, och det 

kan då vara mer berättande att komplettera med den procentuella fördelningen. Om man 

endast ser till hur medelvärdena för de olika avgifterna har förändrats mellan åren så är  

det en förvånande bild som målas upp. Snittet har stigit från 0.05 till 1.94 USD, vilket är 

oväntat  då  den allmänna  skolavgiften  har  avskaffats.  Men  om man även  ser  till  den 

procentuella fördelningen så ser man att andelen som inte betalar någon skolavgift har 

ökat från 57.78% till 96.35%, så ökningen i genomsnittet beror med stor sannolikhet på 

avgiften för de privata skolorna har ökat och dragit upp genomsnittet. Risken fnns även 

att  till  exempel  inverkan från transportkostnader  ger  en missvisande bild.  Detta är  på 

grund  av  att  alla  variabler  är  skrivna  i  USD  (se  sektion  4  för  växelkurser)  och 

transportkostnaden  är  liten,  snittet  är  0.0005  USD 1994  och  0.29  USD 2004  var  av 

99.78% 1994 och 98.53% 2004 inte betalar något
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1994

Totalt Pojkar Flickor

VARIABLER Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Kön 0.762

(0.902)

Ålder 0.844*** 0.448 1.095***

(0.238) (0.336) (0.343)

Pappa i hushållet 4.693*** 5.250*** 4.235***

(1.005) (1.391) (1.458)

Mamma i hushållet -0.546 -1.351 0.0546

(1.007) (1.408) (1.461)

Kan läsa 3.339*** 1.783 5.008***

(1.156) (1.531) (1.759)

Avstånd till skolan 0.0241 0.970* -0.317

(0.311) (0.570) (0.373)

Skolavgifter -4.037* -3.802 -4.655

(2.433) (3.196) (3.763)

Kostnad för Uniform -0.181 -0.290 -0.0431

(0.333) (0.478) (0.466)

Kostnader för böcker och 
skolmatriel 

3.752*** 4.555** 3.238*

(1.282) (1.850) (1.784)

Transportkostnader -93.15** -98.57**

(41.40) (40.97)

Kostnad för boende 11.62 -1.769 24.92*

(9.041) (12.78) (12.83)

Bidrag till Skolan -1.530** -1.834*** -0.986

(0.600) (0.630) (2.668)

Mottar bidrag -2.980 -6.394* 2.375

(2.741) (3.556) (4.274)

Konstant 8.774*** 14.10*** 5.041

(2.573) (3.682) (3.594)

Observationer 892 465 427

R-squared 0.114 0.110 0.150

Tabell 1      Standardfel inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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2004

Totalt Pojkar Flickor

VARIABLER Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Antal  timmar  i  skolan 
senaste veckan

Kön -0.599

(0.504)

Ålder 1.176*** 1.389*** 1.002***

(0.128) (0.185) (0.177)

Pappa i hushållet 0.459 1.604* -0.693

(0.621) (0.870) (0.888)

Mamma i hushållet 2.808*** 1.635* 4.008***

(0.635) (0.892) (0.904)

Kan läsa 5.021*** 4.016*** 6.072***

(0.630) (0.913) (0.874)

Avstånd till skolan -0.395*** -0.561*** -0.222

(0.132) (0.174) (0.215)

Skolavgifter 0.0152* 0.0126 0.0477*

(0.00828) (0.00918) (0.0268)

Kostnad för Uniform 0.150** 0.310*** 0.0618

(0.0663) (0.104) (0.0854)

Kostnader  för  böcker 
och skolmatriel

0.00847 -0.231 0.0785

(0.0648) (0.142) (0.0718)

Transportkostnader 0.0444 0.0267 0.109

(0.0490) (0.0558) (0.122)

Kostnad för boende 0.0114 0.000933 1.053**

(0.0749) (0.0778) (0.517)

Bidrag till Skolan 0.181** 0.233** 0.0861

(0.0731) (0.0904) (0.140)

Mottar bidrag -2.288*** -3.013** -1.241

(0.872) (1.238) (1.230)

Konstant 5.462*** 3.512* 6.336***

(1.388) (2.020) (1.875)

Observationer 2,238 1,137 1,101

R-squared 0.143 0.147 0.156

Tabell 2      Standardfel inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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6. Slutord

 

Det är evident att närvarograden i Kageras grundskolor har sjunkigt mellan de undersökta 

åren, men om det gäller för hela Tanzania eller vad det kan bero på går inte att säga med 

säkerhet. Det man kan säga med säkerhet är att det nästan uteslutande är pojkar som har 

minskat sin närvaro medan fallet för fickorna har varit nästintill oförändrat.

6.1 Diskussion

Varför  går  barnen  i  skolan  färre  timmar  när  skolavgiften  avskaffats?  Den  rimligaste 

förklaringen är att själva skolavgiften endast utgör en liten del av den faktiska kostnaden 

för grundskoleutbildning. Det syns tydliga tendenser för detta i regressionsanalysen, då 

både barnets föräldrars närvaro och andra kostnader förknippade med skolgången har 

större påverkan på hur mycket man deltar i utbildningen. Enligt utbildningsmodellen så 

skulle man kunna tänka sig att anledningen till varför skillnaden mellan närvaro, med och 

utan, skolavgift skulle kunna bero på att avståndet mellan de olika inkomstkurvorna inte 

är så stor (Bild 2). Det vill säga att skillnaden mellan nuvärdena för grundskoleutbildning 

och  ingen  utbildningen  inte  är  så  stor,  vilket  innebär  att  grundutbildningen  inte  tros 

påverka  individens  produktivitet  nämnvärt.  En  annan  möjligt  slutsats  utifrån 

utbildningsmodellen är att själva kostnaden för skolavgiften endast utgör en liten del av 

de totala beräknade kostnaderna som förknippas med utbildningen. Även här innebär det 

att skillnaden i nuvärdet av de olika alternativen inte är speciellt stor. 
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Bild 2: Trolig förändring i avkastning

En annan förklaring kan vara att man i samband med avskaffandet av skolavgiften även 

gjorde om utbildningsstrukturen och började med fera utbildningspass per dag, det vill 

säga att man införde en skiftliknande struktur i skolan då en lärare undervisar fera klasser 

per dag, vilket leder till ett stort slitage både på klassrum och lärare. En tredje förklaring 

kan vara att i samband med att lärarnas arbetsbörda ökade, vilket skedde i anknytning 

med införandet av ”skiftutbildning”, så började dom även kräva större inoffciella ”bidrag”. 

En trolig förklaring är att det skett en rad olika förändringar som har haft olika effekt. 

Utifrån regressionsanalysen så verkar BEMP ha uppnått en viss framgång när det gäller 

att påverka tillgången på utbildning för fickor på ett positivt sätt. Bevis för att detta skulle 

vara fallet syns i utvecklingen av medelvärdet för antal timmar i skolan. Om man bara ser 

till utvecklingen för fickor så är värdet stagnerat, men om man sätter det i förhållande 

med hur pojkarnas medelvärde har utvecklats så skulle man kunna tolka det som en 
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positiv trend för fickorna, trots att medelvärdet för pojkar och fickor totalt har sjunkit. 

Ett  annat  intressant  fynd som framkommit  av  regressionen är  den negativa  påverkan 

ekonomisk sponsring har på deltagandet i skolan. Enligt utbildningsmodellen och teorin 

om  diskonterat  nuvärde  så  på  borde  ekonomiska  bidrag  ha  en  positiv  inverkan  på 

utbildning då det sänker alternativkostnaden för utbildningen. Men i den här studien har 

det negativ påverkan både 1994, då endast signifkant för pojkar, och 2004. Detta kan 

vara ett tecken på att det inte är endast ekonomiska aspekter som påverkar individens 

beslut  om utbildning. Det skulle kunna vara så att  skolan är av en sådan undermålig 

kvalitet att det ses som en kostnad att vistas i den.

Det  är  fortfarande inte  orimligt  att  tro att  avskaffandet  av skolavgiften haft  en positiv 

effekt. Men i detta fall kan det ha varit så att avskaffandet även medförde effekter som har 

haft  en negativ  påverkan på efterfrågan,  såsom större  klasser  eller  utarbetade lärare. 

Sammanfattningsvis  så  krävs  det  mer  än  endast  avskaffandet  av  skolavgifter  för  att 

uppnå universal grundskoleutbildning. Istället bör man försöka med en mer heltäckande 

och  dynamisk  lösning  där  man  även  ser  till  andra  aspekter  än  de  ekonomiska 

inträdeshindren. 

6.2 Förslag för framtida forskning

Det har uppstått fera intressanta frågor i denna uppsats som man skulle kunna utveckla. 

En av dessa frågor är huruvida ekonomiska bidrag har negativa effekter för utbildning på 

andra platser och vad det är som påverkar det resultatet. Är det på grund av externa 

effekter? Hjälper det om bidragen ”binds” till prestationskrav, såsom uppfyllnad av vissa 

mål?  
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Appendix 2

1994

Totalt Pojkar Flickor

VARIABLER Mean Mean Mean

Antal  timmar i  skolan senaste 
veckan

23.72*** 24.04*** 23.38***

(0.472) (0.639) (0.698)

Kön 0.521*** 1 0

(0.0167) (0) (0)

Ålder 11.80*** 11.92*** 11.66***

(0.0773) (0.102) (0.117)

Pappa i hushållet 0.508*** 0.499*** 0.518***

(0.0167) (0.0232) (0.0242)

Mamma i hushållet 0.586*** 0.583*** 0.590***

(0.0165) (0.0229) (0.0238)

Kan läsa 0.658*** 0.660*** 0.656***

(0.0159) (0.0220) (0.0230)

Avstånd till skolan 1.516*** 1.507*** 1.526***

(0.0492) (0.0527) (0.0854)

Skolavgifter 0.0544*** 0.0528*** 0.0563***

(0.00221) (0.00312) (0.00313)

Kostnad för Uniform 0.294*** 0.273*** 0.318***

(0.0164) (0.0216) (0.0249)

Kostnader  för  böcker  och 
skolmatriel 

0.113*** 0.109*** 0.118***

(0.00429) (0.00567) (0.00650)

Transportkostnader 0.000156 0.000299 0

(0.000121) (0.000232) (0)

Kostnad för boende 0.00277*** 0.00283*** 0.00270***

(0.000558) (0.000752) (0.000829)

Bidrag till Skolan 0.0276*** 0.0392** 0.0149***

(0.00863) (0.0161) (0.00403)

Mottar bidrag 0.0291*** 0.0323*** 0.0258***

(0.00564) (0.00820) (0.00768)

Observationer 892 465 427

Tabell 3      Standardfel inom parentes
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

2004

Totalt Pojkar Flickor

VARIABLER Mean Mean Mean

Antal timmar i  skolan senaste 
veckan

23.04*** 22.80*** 23.28***

(0.270) (0.385) (0.378)

Kön 0.508*** 1 0

(0.0106) (0) (0)

Ålder 10.84*** 10.93*** 10.75***

(0.0516) (0.0724) (0.0735)

Pappa i hushållet 0.524*** 0.524*** 0.524***

(0.0106) (0.0148) (0.0151)

Mamma i hushållet 0.600*** 0.603*** 0.597***

(0.0104) (0.0145) (0.0148)

Kan läsa 0.638*** 0.624*** 0.652***

(0.0102) (0.0144) (0.0144)

Avstånd till skolan 1.779*** 1.827*** 1.730***

(0.0429) (0.0668) (0.0533)

Skolavgifter 1.937*** 2.905*** 0.938***

(0.471) (0.889) (0.267)

Kostnad för Uniform 2.413*** 2.357*** 2.470***

(0.0575) (0.0785) (0.0843)

Kostnader  för  böcker  och 
skolmatriel

1.482*** 1.400*** 1.568***

(0.0569) (0.0569) (0.0996)

Transportkostnader 0.189** 0.249* 0.128**

(0.0790) (0.146) (0.0554)

Kostnad för boende 0.0942** 0.162* 0.0243*

(0.0451) (0.0879) (0.0129)

Bidrag till Skolan 0.930*** 0.995*** 0.864***

(0.0499) (0.0856) (0.0497)

Mottar bidrag 0.0934*** 0.0950*** 0.0917***

(0.00615) (0.00870) (0.00870)

Observationer 2,238 1,137 1,101

Tabell 4      Standardfel inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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