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Sammanfattning 

Det här är en studie i syfte att analysera den moçambikiska läroplanens värdegrundspolicy utifrån 

dess kapitel ”vision och uppdrag”. Genom denna analys undersöks vilka egenskaper samhället 

eftersträvar hos sina samhällsmedborgare och belyser hur eventuella diskurser i läroplanen kan 

ses ge mening till den goda samhällsmedborgaren.  Läroplanen interpreteras även ur ett socio-

historiskt perspektiv.  

Genom att göra en diskursanalytisk studie på den moçambikiska läroplanstextens kapitel ”vision 

och uppdrag” utkristalliseras underelement, nodalpunkter och diskurser som både ger svar på vad 

som efterfrågas hos en god samhällsmedborgare och beskriver generella regelbundenheter som 

kännetecknar texten. Avslutningsvis appliceras svensk läroplansforskning på läroplanstexten för 

att undersöka om man utifrån det kan säga något om det moçambikiska samhället.  

En god samhällsmedborgare i Moçambique kännetecknas till stor del i läroplanen som någon 

som bidrar till att lyfta landet ur fattigdom, både individens och samhällets i stort, samt bidrar till 

att bevara freden i landet. Dessutom eftersträvas trygga individer med självrespekt och 

självförtroende och med starka familjevärderingar, patriotism och god hygien. En utmaning 

landet står inför är att skapa en god balans mellan att anpassa sig till det moderna och globala 

samhället utan att göra alltför omfattande avkall på traditionella värderingar. Genom denna studie 

går det inte att göra några uttalanden om hur det moçambikiska samhället faktiskt är, däremot 

kan vi utläsa en strävan från departementet för läroplansutveckling som på flera sätt kan sägas 

likna de resultat som de forskare inom svensk läroplansforskning som finns representerade här 

menar är kännetecknande för svensk utbildning.  

Resultatet av studien visar i vilken riktning man på departementet för läroplansstudier vill att det 

moçambikiska samhället ska röra sig i framtiden.  
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Inledning 

Denna uppsats studerar den moçambikiska läroplanens utformning, vilka faktorer -främst socio-

historiska, som påverkat innehållet och som idag är med och påverkar framtida utformning av 

läroplaner i Moçambique. Ett uttalat mål i Moçambiques läroplan är att fostra goda 

samhällsmedborgare. Då uppkommer frågan vad man i Moçambique menar med och efterfrågar 

hos en god samhällsmedborgare.  

Mitt intresse kommer sig av att jag själv har vuxit upp i Moçambique och minns min barndom 

som lycklig, trots att vi levde mitt i ett pågående inbördeskrig. Min far arbetade två år på 

utbildningsministeriet tillsammans med många andra svenskar som kommit till Moçambique för 

att hjälpa till att utveckla landet i enlighet med de vänstervindar som då var gällande. Senare 

arbetade mina föräldrar med att bygga skolfaciliteter med SIDA-medel, så utbildning och skolor i 

Moçambique har varit en självklar del av min uppväxt. Som liten började jag själv i ett 

moçambikiskt dagis, men av någon anledning vägrade jag lära mig portugisiska, så ganska snart 

flyttades jag över till den svenska skolan i Maputo och därmed till det svenska skolsystemet.  

Denna bakgrund och min egen lilla erfarenhet av moçambikisk pedagogik har lockat mig att 

studera Moçambiques läroplan om hur man ser på en god samhällsmedborgare.  

Stort tack vill jag rikta till Mr Trindade Nahara, chef på departementet för läroplansutveckling på 

utbildningsministeriet i Moçambique som avsatt både tid och engagemang för denna uppsats, Mr 

Gildo Cuamba, Maputo, som ställt upp som ”bollplank” under uppsatsens skrivande samt inte 

minst till min handledare Stefan Bengtsson som bidragit med idéer och stöd under hela 

uppsatsens gång.  
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Bakgrund  

En historisk tillbakablick i Moçambique 

För att få en bra förståelse för den moçambikiska läroplanens utformning behöver vi förstå 

Moçambiques socio-historiska kontext. Här följer därför en kort presentation av Moçambiques 

historia, med särskilt fokus på utbildningsväsendet under 1900-talets senare del och en bit in i 

2000-talet.  

Det som idag kallas Moçambique befolkas sedan 1000-talet av olika bantu-stammar. (Pakendorf, 

Bostoen, de Filippo 2011 s. 58-60, Holmberg, Palmberg, Hansson. 2014) Araber bedrev handel i 

området, men på 1500-talet tog portugiserna kontroll över handeln, inklusive slavhandeln. 

(Landguiden, 2014) Portugiserna enade den långsmala kuststräckan på Afrikas Östkust som från 

norr till söder är 247 mil lång och vetter mot ön Madagaskar. Landet fick namnet Moçambique. 

Först 1975, alltså efter nära 500 år, lämnade portugiserna landet och överlämnade då 

regeringsmakten till det nybildade partiet Frelimo. Detta parti antog den marxist-leninistiska 

ideologin och bildade en enpartistat. Ganska snart bildades en antikommunistisk 

motståndsrörelse, Renamo. Förutom de ideologiska motsättningarna dominerades Frelimo och 

Renamo av olika stammar.  Ett inbördeskrig bröt ut som varade till 1992 och förstörde mycket av 

infrastrukturen i landet. (Stokke 1983 s. 15-16). Detta krig gjorde sig känt i världen för att inte 

bara ha en förödande effekt på landets utveckling, men också för de fasor i form av barnsoldater, 

minor och det hänsynslösa dödandet som var vanligt förekommande under krigsåren. (Stokke 

1983 s.90-91, Landguiden, 2014) Fredsavtalet som undertecknades 1992 bröts 2013 och landet 

var åter i inbördeskrig i nästan ett år vilket har inneburit ett stort bakslag på den positiva 

ekonomiska utvecklingen i landet (Landguiden 2014).  

Idag är demokratin i landet under utveckling, men det återstår mycket arbete inom grundläggande 

demokratiska förutsättningar. Rätten till utbildning, hälsa och vatten behöver implementeras 

bättre och det krävs åtgärder för att få till en fri press, en fungerande rättssektor, motarbeta 

korruption, diskriminering av kvinnor och andra marginaliserade grupper samt motarbeta den 

polisbrutalitet som landet kritiseras för. (Sida, 2014) 

Sociala förhållanden 

Sedan fredsavtalet undertecknades 1992 har Moçambiques ekonomi haft en mycket positiv 

utveckling och landet har en varierad ekonomi med inte bara jordbruk och industri utan även 

handel och annat som man kallar övriga tjänster. Jordbruket beräknas dock fortfarande stå för en 

tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), men dess betydelse är viktigare än så då fyra av fem 

moçambikier försörjer sig på familjejordbruk. (Landguiden, 2014) Aids är ett stort problem i 
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landet med 11,8% HIV-positiva år 2011. Barndödligheten är 71,6 av 1000 födda och den 

förväntade livslängden för moçambikier var 2011 50 år. (Sida 2014) 

Man kan se att olika kriterier som definierar fattigdom har minskat från 69 procent av 

befolkningen år 1997 till 54 procent år 2008. (Landguiden, 2014) Även om ungefär hälften av 

Moçambiques befolkning lever på landsbygden i vad som klassificeras som fattigdom så finns det 

en växande medelklass i städerna, och skillnaderna mellan stad och landsbygd är mycket stora. 

(Landguiden, 2014) Detta gör det svårt att skapa enhetliga lagar, dokument och 

handlingsprogram som t.ex. skolplaner som kan representera och vara aktuella för hela landet.  

Utbildningssystemet sedan självständigheten 

I utbildningsministeriets utbildningsstrategiska dokument för 2012-2016, som är en del i 

läroplanen, (Mined, 2012) finns en historisk tillbakablick som beskriver den moçambikiska 

skolans utveckling sedan självständigheten från Portugal 1975. Man menar att Moçambiques 

utbildningssystem har genomgått tre tydliga perioder:  

1. Mellan 1974-1979 expanderade utbildningssystemet i Moçambique kraftigt som följd av 

utbildningsväsendets nationalisering efter att portugiserna lämnade landet. (Mined, 2012) 

2. Åren 1980-1992 representerar landets 17 år långa inbördeskrig som hade en negativ 

påverkan på utbildningen i hela landet. Antalet elever som gick i skolan minskade 

markant i början av denna period och höll sig på en mycket låg nivå under hela krigstiden. 

(Mined, 2012) 

3. Med fredsavtalet som undertecknades 1992 kunde utvecklingen av folkutbildningen 

återupptas i landet och man började med att göra stora nationella reformer för att få alla 

barn att gå i primärskolan.  

Senare har man gjort liknande reformer för att höja utbildningsnivån genom att också göra 

sekundärskolan till en etablerad del av folkbildningen. Sedan 1992 ökade antalet primärskolelever 

från 1,2 miljoner till 4,4 miljoner år 2011 och under samma tid från 130 000 till 871 000 i 

sekundärskolan. (Mined, 2012) 
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Forskningsöversikt 

Läroplansteori fokuserar på relationen mellan utbildning och samhälle. Ett väl bevandrat 

forskningsområde inom det pedagogiska fältet är förstås läroplanerna. Det är dessa som sätter 

riktlinjerna för skolans syfte och verksamhet, men också för ett samhälles utveckling. Varje lärare 

är tvungen att förhålla sig till deras utformning under sitt dagliga arbete vilket gör att läroplanen 

blir mycket intressant för många aktörer då man genom läroplanen når alla medborgare och nästa 

generation. Skolan har i de flesta samhällen ansetts stå för en objektiv sanning. Lindensjö och 

Lundgren skriver att ”Varje förändring (i läroplanen) är resultatet av en kamp om makten över 

innehållet” (2000 s. 16) När barn inte längre skolades in i sin yrkesroll av sina föräldrar, utan det 

fanns behov av att reproducera kunskap åtskilt från produktionen började olika skolor startas 

upp. Dessa skolor etablerade texter för pedagogik som innehöll utbildningens syfte, mål och 

innehåll. Dessa etablerade skolor kan sägas inneha ett maktövertag över de 

utbildningsinstitutioner som startas senare. (Lindensjö och Lundgren 2000 s. 16) 

Utbildningsinstitutioner startades upp betydligt tidigare i Europa än i Afrika där utbildning ännu 

inte är fullt ut etablerad. 

 

I följande stycke presenteras forskning som gjorts inom studiet av läroplaner.  

Dominanta kulturer med Williams, Säfström och Östman 

Raymond Williams har studerat läroplaner och utformat en teori om selektiva traditioner (eng. 

selective tradition), alltså vem som bestämmer vad som tas med i läroplanerna och vad som inte 

tas med. Han skriver att det är den dominanta kulturen i ett land som får makten att göra urvalet 

av det som ska finnas med i skolplanen och inte. ”… the selectivity is the point; the way in which 

from a whole possible area of past and present, certain meanings and practices are neglected and 

excluded” (Williams 1973 s. 3).  

Säfström och Östman skriver också om dominanta kulturer som har mer inflytande över vad som 

lärs ut i skolan än andra: ”Etablerade kategorier som för elever, lärare och många forskare skiljer 

hem från skola, lärande från lek, ”begåvad” från ”icke begåvad” måste uppfattas som socialt 

konstruerade av någon grupp som har makt att driva igenom sina tolkningar gentemot andra.” 

(Säfström, Östman 1999 s. 143-144).  

Ramfaktorsteori med Lindensjö och Lundgren 

Läroplansteori fokuserar på relationen mellan utbildning och samhälle. Om ett samhälle eller en 

aktör vill skapa en samhällsförändring så är ett av de mest effektiva sätten genom en förändring i 

läroplanen. Hur skolans mål, syfte, medel och innehåll uppfattas måste förstås utifrån historiskt 
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formade traditioner. Ett viktigt steg för att förstå detta är att titta på skolans ramar och 

verksamhet och skilja detta från de resultat dessa ramar och denna verksamhet ger. (Lindensjö 

och Lundgren 2000 s. 25) Lundgren beskrev ramfaktorteorin som de faktorer som står utanför 

lärarens kontroll, faktorer som sätter upp begränsningar eller ramar för undervisningen. 

(Lindensjö och Lundgren 2000 s. 25) Han tar upp tre ”verktyg” för styrning där den första är 

juridisk reglering, den andra att styra med resurser (ekonomisk styrning) och det tredje är att styra 

ideologiskt (styra mål, resultat och innehåll) (Lindensjö och Lundgren 2000 s. 25).  

Dessa verktyg har i svensk utbildningshistoria haft olika stor roll för styrningen av skolan och i 

följande stycke presenteras tre forskare inom studiet av läroplansteori; Kroksmark, Englund och 

Pinar. Resultaten av dessa forskares studier hjälper till att skapa en bild av hur dessa ramfaktorer 

påverkat läroplanernas utformning och ger verktyg att se huruvida eventuella likheter och 

skillnader kan förstås ur en socio-historisk kontext.  

Kroksmark, Englund och Pinar, teorier om läroplansforskning 

Dessa tre forskares teorier används i de teoretiska utgångspunkterna och förklaras där mer 

ingående. Här följer därför endast en kort presentation av forskarnas studier.  

Tomas Kroksmark har gjort en studie där han undersökt hur lärarna operationaliserade innehållet 

i den förra svenska läroplanen, Lpo94. Den nya läroplanen har ännu inte bearbetats på samma 

sätt, varför vi i denna uppsats utgår ifrån Kroksmarks studier kring den tidigare läroplanen.  

En annan som har ägnat mycket tid åt att forska kring läroplaner är professor Tomas Englund 

vid Örebro Universitet. Den teoretiska grunden för denna uppsats är till stor del hämtad från 

Englunds avhandling Curriculum as a Political Problem: Changing Educational Conceptions, with Special 

Reference to Citizenship Education (1986). I sin forskning utkristalliserar Englund tre föreställningar 

inom svensk utbildningshistoria som enligt författaren ska ses som idealtyper som kommer till 

uttryck i utformningen av läroplaner; den patriarkala, den vetenskaps-rationella och den 

demokratiska föreställningen (1986 s. 313-318).  

En studie som gjorts i ett mer internationellt perspektiv, men som också berör influenser som 

påverkat utformningen av läroplaner i historien presenteras i William Pinars trestegs-

kategorisering. Hans forskning ger en bredare bild av olika influenser som påverkat utformningen 

av läroplaner, vilket ger oss en viktig bakgrundsförståelse till vad de bakomliggande orsakerna kan 

vara till varför den moçambikiska läroplanen är utformad som den är.  

Guro och Weber 

I Moçambique ersatte man för tio år sedan den gamla läroplanen från 1983. Hur den nya 

skolplansreformen från 2004 togs emot och genomfördes på den moçambikiska lärarhögskolan 

Marrere har författarna Manuel Guro och Everard Weber undersökt i en fallstudie från 2010 

From policy to practice: education reform in Mozambique and Marrere Teachers’ Training College. I studien har 

Guro och Weber använt kvalitativa metoder och intervjuat föreläsare vid lärarhögskolan, 
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observerat deras undervisningsmetoder och tittat på elevernas resultat för att bedöma vilket 

resultat undervisningen gett. De fann bland annat att föreläsarna ofta kände till betydelsen av 

begreppet tvärvetenskaplighet, men att detta aldrig tillämpades i praktiken enligt deras 

observationer. Man drog också slutsatsen att situationen för Moçambiques lärarutbildare skiljer 

sig mycket från industrialiserade länder (Guro och Weber 2010 s. 257-258). I rika länder 

diskuteras och debatteras filosofiska frågor i högre grad, som frågor om betydelsen av utbildning. 

I Moçambique oroar sig de som intervjuades i studien framför allt över huruvida de har böcker 

till samtliga elever, att behöva undervisa om saker de inte fått tillräcklig utbildning i och över om 

de kan använda de pedagogiska tekniker de lärt sig när de i yrkeslivet kommer att ha väldigt stora 

elevgrupper. (Guro och Weber 2010 s. 257-258) 

Forskningen som presenterats ovan har i huvudsak utgått ifrån svenska skolor medan denna 

studie gjorts på den moçambikiska läroplanen och hur den infördes på skolorna. Guro och 

Weber nämner att när de gav ut sin studie hade mycket lite forskning gjorts på detta område, 

varför denna uppsats får ses som ett komplement till den tidigare forskningen på den 

moçambikiska läroplanen från 2004. 

Winther Jörgensen och Phillips om språkets betydelse 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips skriver i boken Diskursanalys: som teori och metod 

om språksystem som diskurs. De skriver att det diskursanalytiska angreppssättet är byggt på en 

strukturalistisk eller en poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att människors tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket (Winther Jörgensen, Phillips 2000 s. 16-17). Författarna 

skriver att vi genom språket skapar ”representationer av verkligheten, som aldrig bara är 

speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den.” 

(Winther Jörgensen, Phillips 2000 s. 15-16) 
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har två teoretiska utgångspunkter. Den första är en läroplansteoretisk utgångspunkt 

och den andra är diskursteori. Ett läroplansteoretiskt perspektiv används för att förstå relationen 

mellan skola och samhälle. Förändringar i skolan förstås i detta perspektiv som ett resultat av 

större samhälleliga förändringar. Diskursteoreti bidrar till att förstå den samhälleliga betydelsen av 

innehållet av läroplanen.   

Läroplansteori 

Här presenteras tre forskares resultat av studier inom läroplansteori. Samtliga tre resultat består i 

sin tur av tre indelningar som beskriver olika faser eller inriktningar inom läroplansstudiet. Totalt 

innebär då dessa tre resultat att vi presenterar nio olika begrepp som sedan används för att belysa, 

kontextualisera och bättre förstå resultatet av textanalysen som gjorts utifrån den moçambikiska 

läroplanen. De diskursiva begreppen som förklaras i följande text skrivs i kursiv stil för att läsaren 

lättare ska se vilka dessa begrepp är.  

Kroksmark 

Till att börja med går vi in på Tomas Kroksmarks studie där han delat in 1900-talets Sverige i tre 

skilda tids-faser som beskriver en förenklad bild av några centrala övergångar som samhället 

genomgått och som påverkat läroplanerna. Den första av dessa faser är bondesamhället som endast 

följde naturens ordning. Eftersom de flesta på Moçambiques landsbygd lever på liknande sätt 

som Kroksmark beskriver bondesamhället kan man anta att samma fas kan appliceras på en stor 

del av den moçambikiska befolkningen (Sida 2014). Bondesamhället i Sverige avlöstes av 

industrisamhället, även kallat det moderna samhället eller modernismen som istället för att följa 

naturens ordning började följa klockans ordning. Medborgarna i samhället var tvungna att skolas 

i ordning och disciplin vilket ledde till en social, militär, vetenskaplig och samhällelig organisation 

med underordnad makt och anonymitet som följd. (Kroksmark 1999 s. 174-176) Även denna 

utveckling kan man se främst i Moçambiques urbana områden (Sida 2014). Vissa av det moderna 

samhällets yttringar lever vidare in i 1900-talets sista fas, postmodernismen. Med postmodernismen 

följer nya strukturer, anspråken är inte längre uttryckta i objektiva, generella och återupprepbara 

sanningar utan de modernistiska teorierna och metoderna kompletteras med ”det levda livets 

perspektiv” så som det allmänt kreativa, tvärvetenskap, organiserad otakt och oordning 

(Kroksmark 1999 s. 175-176). Även denna fas finns i Moçambique, främst bland de högre 

samhällsklasserna i städerna (Sida 2014, Landguiden 2014). Alla faser som Kroksmark här 

beskriver finns att finna år 2014 i Moçambique. Man kan därför inte tala om faser som avlöser 

varandra till skillnad från i Sverige där dessa samhällsförändringar skedde mer genomgående i 

hela samhället och vid ungefär samma tid. 
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Englund 

Tomas Englund har gjort en annan uppdelning inom den svenska läroplansteorin. Han delar in 

den svenska läroplansutvecklingen i olika typer av utbildningsföreställningar. Samtliga typer eller 

föreställningar har praktiserats i historien och är applicerbara på många kulturers och samhällens 

skolsystem. Englund börjar med att beskriva den patriarkala utbildningsföreställningen. Enligt den 

patriarkala utbildningsföreställningen så anser man att en god samhällsmedborgare ska lyda 

överheten utan att ifrågasätta. Inom utbildningen uppmuntras ”utantillkunskap” och kyrkan, 

kyrkans ledare och Gud bär ansvar för folket och besitter därför också makten i samhället. Dessa 

avgör vilken kunskap som ska läras ut i skolan och ett kritiskt tänkande, analyserande och 

reflekterande förhållningssätt till undervisningen uppmuntras inte. (Englund 1986 s. 313-314) 

Enligt Trindade Nahara som är chef på departementet för läroplansutveckling står man för en 

kombination med utantillkunskap och eget tänkande (Nahara 2014), vilket skulle tala för att den 

patriarkala utbildningsföreställningen inte eftersträvas i styrdokumenten, åtminstone inte utan 

komplement. Hur det faktiskt ser ut i samhället kan vi inte uttala oss om i denna studie. Det 

patriarkala utbildningsidealet har på många platser ersatts av den vetenskaps-rationella 

utbildningsföreställningen som lägger stort fokus på undersökningar, vetenskap och rationalitet. Det 

som undervisas i skolan ska vara objektiv kunskap och inte präglas av politiska ideologier eller 

religiösa uppfattningar. (Englund 1986 s. 315-316) Enligt Englund håller idag den demokratiska 

utbildningsföreställningen på att etablera sig i Sverige och ses alltmer som en idealtyp. I denna 

utbildningsföreställning strävar man i skolan till att fostra goda demokratiska medborgare som 

kan upprätthålla landets demokrati. Denna föreställning utesluter inte att det som undervisas i 

skolan ska vara baserat på vetenskap och rationella idéer, men den svenska skolans fokus har 

ändrats till att syfta främst till att skapa goda demokratiska samhällsmedborgare. (Englund 1986 s. 

317-318)  

Pinar 

Läroplansforskaren William Pinar har presenterat tre inriktningar inom studiet av läroplaner, ur 

ett bredare och mer internationellt perspektiv än de tidigare två forskarna. Den första av dessa 

inriktningar kallar han för traditionalism. Denna inriktning karaktäriseras enligt Pinar av en 

byråkratisk modell. Skrivandet av läroplaner ses som en administrativ uppgift och balansen 

mellan politiska inslag och det administrativa upprätthålls till stor del av ämnesexperter. Ett av de 

viktigaste kriterierna för denna modell är effektivitet. (Englund 1986 s. 41-42) Den andra av 

Pinars läroplansforskningsinriktningar är begreppsempirismen (eng. conceptual-empirism). Enligt 

denna inriktning bör man, förutom att i läroplanen fokusera på ämneskunskaper även fokusera 

på elevernas personliga utveckling. Den sista inriktningen inom läroplansforskning som Pinar 

beskriver är reconceptualism. Denna inriktning karaktäriseras av att lägga större vikt på utbildningen 
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än på undervisningen och att man ska ta hänsyn till historiska och politiska aspekter samt 

samhällets behov. (Englund 1986 s. 40-45).  

Flera av ovanstående teorier är gjorda utifrån ett svenskt eller eurocentriskt perspektiv. 

Diskursteori 

Dessa läroplansteorier kompletteras i den här uppsatsen av diskursteori. Användningen av 

diskursteori syftar till hur konfigurationer i och förändringar av samhället kan förstås i relation till 

läroplaner som text. Det vill säga att diskursteori ska hjälpa till att förstå den samhälleliga 

betydelsen av innehållet av läroplanen, där meningen av läroplansinnehållet ses som bestämd av 

de diskurser som kännetecknar ett samhälle vid en viss tidpunkt.   

En av de mest erkända forskarna inom diskursteori och som varit viktig i utformandet av teorin 

var Michel Foucault som definierade diskurs på följande sätt: “Man kallar en mängd utsagor för 

diskurs i den mån de beror av samma diskursiva formation … den består av ett begränsat antal 

utsagor för vilka man kan definiera en mängd olika existensvillkor" (Foucault 1969 s. 141 citerad i 

Winther Jörgensen och Phillips 2000 s. 19). Mer om diskursteori finns att läsa i metodkapitlet. 



 

 14 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera den moçambikiska läroplanens värdegrundspolicy 

utifrån dess kapitel ”vision och uppdrag”. Syftet med denna analys är dels att se vilka egenskaper 

samhället eftersträvar hos sina samhällsmedborgare och dels att belysa hur eventuella diskurser i 

läroplanen kan ses ge mening till den goda medborgaren. Läroplanen interpreteras på så sett ur 

ett socio-historiskt perspektiv.  

 

1. Hur definieras en god samhällsmedborgare i den moçambikiska läroplanen? 

 

2. Vilka diskurser kan man se i den moçambikiska läroplanstextens kapitel om vision och 

uppdrag?  

 

3. Går det att säga något om det moçambikiska samhället genom att applicera resultaten 

från svensk läroplansforskning på diskursbegreppen från den moçambikiska läroplanen?  
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Metod 

Uppsatsens syfte och frågeställningar efterfrågar vad som står i den moçambikiska läroplanen och 

hur detta kan förstås utifrån några givna teorier.  För att undersöka och bearbeta innehållet i den 

moçambikiska läroplanens kapitel om ”vision och uppdrag” används därför en diskursanalytisk 

metod. Denna diskursanalytiska studie utgör den empiriska studien för uppsatsen. För att bättre 

förstå resultatet av diskursanalysen och ge möjlighet för att förstå läroplanstexten ur ett 

metaperspektiv har en intervju gjorts med Mr Trindade Nahara, chef på departementet för 

läroplansutveckling på utbildningsministeriet i Moçambique. I diskussionsavsnittet används delar 

av intervjun som komplement till resultatet av diskursanalysen för att bättre förstå detta. Den 

sista forskningsfrågan behandlas genom en studie som syftar till att undersöka huruvida man 

genom läroplanen kan säga något om det moçambikiska samhället.  

Textanalys  

Utifrån kapitlet ”vision och uppdrag” (eng. vision and mission) ur den moçambikiska läroplanen 

görs en textanalys i form av en diskursanalys för att analysera de diskurser som genomsyrar 

kapitlet. Denna analys utgår till stor del ifrån Laclau och Mouffes definition av begreppet diskurs. 

Diskursanalys i  praktiken 

Som komplement till Foucaults definition av begreppet diskurs har författarna Laclau och 

Mouffe presenterat begreppet på följande sätt:  

 

”Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd av den 

artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir resultatet av denna 

artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella positionerna artikuleras inom en 

diskurs kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje skillnad som inte är diskursivt artikulerad för element.” 
(Laclau och Mouffe 1985 s. 105 citerat i Winther Jörgensen och Phillips 2000 s. 33)  

 

I linje med Foucaults och Laclau och Mouffes diskursteoretiska perspektiv förstås diskurs i den 

här uppsatsen som en regelbundenhet i artikulatoriskt praktik, där denna regelbundenhet är en av 

flera alternativa regelbundenheter som kännetecknar en diskursiv formation. Regelbundenhet i 

artikulation (diskursiv praktik) ses som det som ger mening i en text eller en utsaga. Diskursen är 

enligt detta existensvillkor för mening och meningsskapande. Det är genom en artikulation som 

ett ord (element) ges mening (och reduceras till ett moment) i enlighet med en specifik diskurs. I 

denna förståelse av diskursiv praktik spelar nodalpunkten (Laclau och Mouffe 1985) en central 

roll i min analys som syftar till att identifiera diskurser. Nodalpunkter förstås här som centrala 

element eller ord vilka ofta återkommer och ger mening till element. I min identifikation av 
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regelbundenheter är det därför viktigt att se vilka begrepp som har stor påverkan på texten 

genom att ge mening åt andra begrepp.  

I mitt analytiska arbete är jag därför intresserad av att identifiera de olika diskurser som kan ses 

karakterisera det moçambikiska samhället. 

En nodalpunkt är ett tecken som andra tecken relaterar till och får sin betydelse av. I det här 

arbetet ses ”samhällsmedborgare” (i läroplanen används ”citizen”) som huvudelement, vilken 

sedan får mening när den kopplas till begrepp som exempelvis produktion eller demokrati och 

blir då ett moment. 

Det första steget i diskursanalysen på kapitlet ”vision och uppdrag” är att identifiera de begrepp 

eller ord som används för att beskriva en god samhällsmedborgare, alltså nodalpunkterna som ger 

mening åt elementet. Resultatet av detta kommer sedan i diskussionsdelen att verifieras genom 

intervjun med Nahara vid departementet för läroplansutveckling. Det andra steget blir att 

utkristallisera de diskurser som träder fram genom att se hur orden eller nodalpunkterna förhåller 

sig till samhällsmedborgare som element. I det tredje steget beskrivs den diskursiva formationen 

som kan, baserad på min analys, ses ge mening till den moçambikiska samhällsmedborgaren. 

Denna beskrivning sätts i relation till de historiska kategoriseringarna av läroplaner och det 

svenska samhället som har beskrivits i läroplansteoretiska avsnittet ovan. 

Kvalitativ forskningsintervju 

Att undersöka bara den skrivna läroplanstexten skulle innebära en risk att missa de 

bakomliggande tankegångar som finns och varför det som står i texten står där. För att få en 

djupare förståelse än den som kan utläsas genom att studera och analysera läroplanstexten har 

därför en intervju gjorts med Trindade Nahara, chef på departementet för läroplansutveckling vid 

utbildningsministeriet i Moçambique. Nahara har arbetat med läroplaner i Moçambique under 

många år och kan därför ge oss en bild av den historiska kontexten som läroplanen framkommit 

ur, men också den sociala kontexten och de bakomliggande tankegångarna som läroplanstexten 

står för.  

För att resultatet av en intervju ska ha hög validitet är det mycket viktigt att förbereda sig väl och 

känna till eventuella risker. Som chef på ett departement är Nahara van vid journalister som 

ställer frågor och förväntas inte känna sig underlägsen mig i egenskaperna ung, student eller 

kvinna. Men jag som representant för västlandet Sverige och honom som försvarare av en 

undermålig läroplan skulle däremot kunna innebära en situation där intervjupersonen känner sig 

underlägsen eller obekväm.  För att undvika detta scenario bestämde vi att hålla intervjun på 

Naharas kontor i centrala Maputo och jag informerade i förväg om vilken typ av frågor jag skulle 

ställa. Innan intervjun skulle börja småpratade vi en stund för att samtalet skulle kännas så 

avslappnat som möjligt. Eftersom denna intervju var av kvalitativ art så förbereddes frågorna 

utifrån några olika tema-områden och tanken var att intervjupersonen skulle kunna prata så fritt 

som möjligt. Detta för att undvika ledande frågor och för att hålla utfallet av intervjun så öppet 
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som möjligt och undvika att intervjuarens egna hypoteser och förförståelse utgör någon större 

påverkan på utfallet. (Säfström och Östman 1999 s. 62-63) Med denna metod kan intervjuaren 

lyssna och komma på följdfrågor under intervjuns gång. Man bör dock som intervjuare i förväg 

ha funderat ut vad man vill ha ut av intervjun så att man vet när intervjun kan avslutas, eller om 

intervjun behöver styras tillbaka till ”rätt spår” om den riskerar att bli svävande och handla om fel 

saker. 

Sättet man ställer frågor på spelar stor roll för vilket svar man kommer att få. I intervjun med 

Nahara är frågorna mycket korta och öppna och i den mån det går endast en fråga i varje fråga. 

Då detta inte är fråga om en mikrolingvistisk analys kommer en tolkning göras under 

transkriberingen av intervjun från det inspelade till text. Därefter finns en färdig intervju, men 

endast relevanta delar av intervjun i förhållande till forskningssyftet kommer att användas i 

analysen. Ett urval av innehållet kommer med andra ord att göras. (Winther Jörgensen och 

Phillips 2000 s. 84-85) 

Giltighet och tillförlitlighet: Reliabilitet och validitet 

Diskursanalys kritiseras ibland för att inte vara av stark reliabel art. Återskapandet av exakt 

samma resultat kan vara svårt i och med att metoden inte är helt detaljerad utan lämnar utrymme 

för viss tolkning. Det är dock en erkänd metod och genom att vara medveten om tolkningsrisken 

bör man tydligt förklara hur bearbetningen av det empiriska materialet går till. Med diskursanalys 

kan man på djupet gå in och analysera materialet utifrån de frågeställningar som är gällande, vilket 

gör att metoden har hög validitetsgrad. Dessutom har en intervju gjorts så att resultatet av studien 

ska kunna ställas i relation till informationen som ges under intervjun. Ett tolkningsproblem 

ligger i att den moçambikiska läroplanen från början är skriven på portugisiska och sedan 

översatts till engelska av utbildningsministeriet. Materialet har alltså redan tolkats en gång, så man 

bör vara medveten om att denna studie är en analys som tolkar en tolkning av innehållet i den 

moçambikiska läroplanen. Vad gäller de begrepp som analyseras skrivs dessa ut på engelska för 

att undvika ytterligare en översättning, vilket riskerar att öka avståndet till ursprungbegreppet. 

Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet har i sina forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning tagit fram fyra huvudkrav gällande etiska överväganden: Informationskravet innebär att 

”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte.” Inför intervjun med Trindade Nahara informerades denne om syftet med studien.  

Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” Intervjupersonen fick studien presenterad för sig och bad mig återkomma dagen 

efter då han skulle ta fram en medarbetare som var lämplig att svara på mina frågor. Han valde 

dock att själv medverka i studien. (Vetenskapsrådet 2012 s. 5-14) 
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Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” All information förvaras i en dator med lösenord för att ingen 

obehörig ska kunna komma åt informationen och ändra något av innehållet. Både 

personuppgifter och innehåll publiceras i sin helhet i denna uppsats.  

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” Även detta krav respekteras och efterföljs vad gäller detta intervjumaterial. 

Reflektioner över vald metod 

Diskursanalys som metod kräver omfattande läsning för att fullt ut förstås. Metoden är 

multifunktionell och erbjuder många olika typer av verktyg för att bearbeta en text. Den metod 

som valts utgick från Laclau och Mouffes definition av begreppet. Nodalpunkterna i 

läroplanstexten ger konkreta och lättanvända verktyg för att bearbeta innehållet i den aktuella 

läroplanens kapitel om vision och uppdrag. 
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Analys 

I denna analys bearbetas den moçambikiska läroplanen utifrån en diskursanalytisk teori. Till att 

börja med identifieras nodalpunkterna som beskriver en god samhällsmedborgare. Det andra 

steget är att utkristallisera de diskurser som träder fram genom att se hur dessa nodalpunkter 

förhåller sig till samhällsmedborgare som element. I det tredje steget beskrivs den diskursiva 

formationen som, baserad på min analys, anses ge mening till elementet god samhällsmedborgare. 

Slutligen sätts denna beskrivning i relation till de historiska kategoriseringarna av läroplaner och 

det svenska samhället som har beskrivits i det läroplansteoretiska avsnittet ovan.  

Analysens struktur  

När man läser kapitel två i den moçambikiska läroplanen, med särskilt fokus på stycke 2.1 och 

2.2, finner man flera nodalpunkter som ger mening åt begreppet samhällsmedborgare. Dessa 

båda stycken är utformade så att det direkt under styckerubriken finns en blå ruta med en text på 

omkring 4 rader. Att denna text är markerad på ett särskilt sätt tolkas som att innehållet anses 

vara av extra stor vikt. För att avgöra vad läroplanen lyfter fram som viktigt utgår vi ifrån dels det 

som skrivs i dessa blå rutor, och dels sådant som nämns mer än en gång i texten. Vissa av 

nodalpunkterna som beskriver en god samhällsmedborgare är i sig själva element som i sin tur 

har nodalpunkter som ger dem mening och gör dem till moment.  

För att göra analysen så tydlig som möjligt används en tabell. Det första steget är att hitta textens 

nodalpunkter. Under tabellen beskrivs fem nodalpunkter som i sig själva är element och därefter 

belyses dessa elements nodalpunkter. Därefter utkristalliseras några diskurser som kan sägas 

utmärka läroplanstexten. Som man redan kan se i tabellen har vi funnit tre olika diskurser, och 

dessa kommer att förklaras närmre i texten efter tabellen. Som tidigare nämnts är läroplanen 

översatt från portugisiska till engelska. Att översätta begreppen ytterligare en gång riskerar att 

tappa ursprungsbetydelsen av begreppet. För att lösa detta kommer begreppen nämnas på 

engelska och tolkas utifrån ordets engelska innebörd. I den flytande texten kommer dock en 

översättning av ordet att göras för att texten ska få bättre flyt. 
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Tabell 1. Elementet samhällsmedborgares underelement, nodalpunkter och 

läroplanstextens diskurser 

 
Diskurser i 
läroplans-
texten 

Development (D) Culture of  
Peace  

Poverty Society (S) Essential life 
skills (ELS) 

Successful life 

1. Ekonomisk 
framgång 

Economical D 
 
”National 
development 
plan” 

 Monetary 
 
Consumption levels 
 
”Poverty reduction 
strategy” 
 
Reduced by 
developing self-
esteem 

  Self employed  
 
Employing other 
Mozambicans 

2. Det 
gemensammas 
bästa 
(common 
good) 

Cultural D 
 
Political D 
 
D of patriotic 
spirit 
 
Future 
generations 
participation and 
contribution to 
D. 

Through civic 
education 
 
Through patriotic 
education 
 
Respect for 
society 
 
Respect for 
African traditions 
blending in with 
… values of 
modern society. 

    

3. Personlig 
utveckling/ 
hemmet 

D of self-esteem Respect for 
family values 
 
Cleanliness and 
hygiene 

    

1 och 2 Country’s D 
 
Education as D 
 
D of society at 
large 

Through ethic 
and moral 
education 

Accessibility to 
Basic public 
services 
(Education, Health 
care, Sanitation & 
Information)  
 
Reduced by 
developing patriotic 
spirit 

Values of modern 
S  
 
Globalised S 
(diversified with 
changing needs) 

 Produce wealth 
and income to 
country 

1 och 3 Individual D 
 
D of their 
families 

Self-respect    Produce wealth 
and income to 
self  
 
Produce wealth 
and income to 
dependants 

2 och 3       
1, 2 och 3 D by Academic 

advancement 
 
Social D 

Good behaviour 
 
Order 
 
Respect for 
others 
 
Decency 

Education gives 
dividends 

”Families and S 
at large” 

”guarantee that 
future 
generations will 
be better 
equipped with 
ELS.” 
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Samhällsmedborgarens nodalpunkter 

I den första blå rutan i den moçambikiska läroplanstextens kapitel 2, stycke 2.1. ”Vision” står: 

”Education as a right, as well as a duty of all citizens: an instrument for the affirmation and 

integration of an individual in social, economic and political spheres of life, indispensable to the 

country’s development and to fight poverty.” (Mined s. 15) Att ge samhällsmedborgare 

utbildning menar man ska leda till landets utveckling development och bekämpning av fattigdom 

poverty. Dessa två ord förekommer flera gånger i texten men placeras in i lite olika sammanhang 

och får genom de olika nodalpunkterna olika meningar. Dessa två ord kan därför ses som 

element. Elementens nodalpunkter, som gör dem till moment presenteras i tabellen ovan.  

”Development” som e lement 

I första meningen efter den blå boxen står ”The government’s vision of the role of education in 

developing the country and the individual…” Här förklaras att utvecklingen ska ske på två plan; 

utveckling av landet och utveckling av individen, och att denna utveckling ska ske genom 

utbildning, vilket därför också blir ett sätt att ge mening åt elementet development. Vidare nämns 

development även längst ned på sida 15 där det står ”This, in turn, will facilitate these (future) 

generations’ participation in and contribution to the country’s continued development…” Här 

förklaras vad som förväntas av samhällsmedborgare när det kommer till landets utveckling, de 

ska alltså både vara deltagande och bidra till landets utveckling. Även landets utveckling ges 

mening genom att förklara hur utvecklingen ska uppnås; genom framtida generationers 

deltagande och bidragande. I stycke 2.2. ”Mission” står att ”…the Education system will offer 

citizens diversified opportunities for academic advancement throughout their lives (secondary, 

technical and vocational, and higher education), for their own development and the development 

of their families and society at large…”. Man vill att alla medborgare ska utbildas på sätt som 

leder till utveckling inom de tre ovannämnda områdena. Då kapitel två är relativt kort tittar vi 

också i övriga kapitel i den moçambikiska läroplanstexten för att se om de fem element som 

utkristalliserats förklaras ytterligare, eller sätts i andra sammanhang som kan fördjupa förståelsen 

av innebörden av ordet. På sida 9 i kapitel 1.1. med rubriken ”Education: a critical factor in 

reducing poverty and developing the country” står följande mening: “Through its National 

Development Plans the Government continues to prioritise investments in Education with the 

objective of empowering citizens to develop their self-esteem and patriotic spirit so they may 

actively engage in reducing poverty and promoting the country’s economic, social, political and 

cultural development.” Development sätts först in i sammanhanget av ett officiellt dokument, 

framtaget för att nå utveckling i landet. Sen skriver man om elementet development när man vill att 

medborgarna ska utveckla sitt självförtroende och sin patriotiska anda. Avslutningsvis kan vi i 

meningen läsa att man även vill se utveckling i form av ekonomisk, social, politisk och kulturell 

utveckling. Nu har nodalpunkterna för development-elementet utkristalliserats och kommer att 

bearbetas närmare när vi ska ta fram de diskurser som utmärker läroplanstextens andra kapitel.  



 

 22 

Culture o f  peace som e lement  

Nästa element vars nodalpunkter ska sökas är Culture of peace. Under rubriken 2.1. ”Vision” står 

att: ”Education should also be directed at cultivating a culture of peace through civic, ethic, moral 

and patriotic education, from an early age in pre-primary and primary schools. Furthermore, the 

norms good behaviour, order, cleanliness and hygiene, decency, self-respect, respect for others 

and for society should be instilled in all citizens.” (s.15) Samhällsborgarna ska genom skolan 

utbildas till att bevara och upprätthålla freden i landet. Det man anser nödvändigt för att 

upprätthålla denna fred är att utbilda samhällsmedborgarna i bland annat patriotism och etik. 

Författarna till läroplanen fortsätter skriva om viktiga sätt att upprätthålla freden i följande 

mening: ”…it is necessary to develop an education based on family values and respect for African 

traditions blending in with the universally recognized values of a modern society.” Utmaningarna 

med detta får vi exempel på i intervjun med Nahara vilket tas upp i diskussionsdelen. För att 

uppnå fred anser man det viktigt att samhällsmedborgarna har respekt för de afrikanska 

traditionerna så väl som för värderingar som följer med det moderna samhället. 

”Poverty” som e lement 

I den första blå rutan i stycke 2.1. står att man genom utbildning ska ”fight poverty”. Detta är 

något som genomsyrar hela texten och bör förstås som ett viktigt mål för den moçambikiska 

skolan. Det står mer om fattigdom på sida 9 i dokumentet:  

”Poverty is multidimensional. … In this context, poverty is not defined solely in terms of 

monetary poverty measured through consumption levels, but also in terms of opportunities to 

access basic services such as education, health care, sanitation, information, etc. … It is expected 

that the investments in Education over the last few years will pay dividends in the future: more 

qualified people will enter the labour market...” 

Här ser vi flera betydelser i elementet fattigdom. Fattigdom beskrivs som brist på pengar och 

som något som mäts i konsumtionsnivåer. Men man skriver att fattigdomsbegreppet också 

inkluderar de som inte har tillgång till utbildning, hälsovård, renhållning och information. Denna 

fattigdom bekämpas och man skriver att utbildning kommer leda till att bättre kvalificerade 

individer kommer in på arbetsmarknaden, vilken antyds i texten kommer att leda till att landets 

ekonomi förbättras.  

”Socie ty” som e lement 

Ett annat begrepp som nämns några gånger i texten och som får lite olika innebörd beroende på 

vilket sammanhang det står i är samhället, ”society”. I stycke 2.1. står ”…it is necessary to 

develop an education based on family values and respect for African traditions blending in with 

the universally recognized values of a modern society.” Det moderna samhället uppfattas här som 

ett potentiellt hot till de afrikanska traditionerna, något som man medvetet behöver 

sammanbinda och ge ömsesidig respekt för. Samhället sätts i en universell kontext och 
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representerar här det som är modernt och i motsats till det som här kallas de afrikanska 

traditionerna. Ett annat sätt att beskriva society är i en global och föränderlig värld: ”…within a 

context of a globalised society with divirsified and ever changing needs”, en värld som framtida 

generationer behöver kunna anpassa sig till om Moçambique ska kunna fortsätta utvecklas. I 

slutet på stycke 2.2. sätts society i relation till individen och familjen: ”… for their own 

development and the development of their families and society at large” (s. 16) Det innebär att 

man med society här menar allt från vänner och grannar till det offentliga och det eller de som styr 

landet.  

”Essent ia l  l i f e  ski l l s” som e lement  

I den sista delen i stycke 2.1. står att man bör inkludera innehållet i visionsstycket ”…in order to 

guarantee that future generations will be better equipped with essential life skills.” Förutom att 

mena att allt som tidigare nämnts som kan betecknas som ”essential life skills” sätts det in i 

sammanhang genom att det står att dessa ska bli bättre för framtidens generation än vad de varit 

för tidigare generationer.  

”Success ful  l i f e” som e lement 

Under stycket som beskriver visionen för den moçambikiska skolan, stycke 2.1. står det att 

”education and training … providing citizens, especially adolescents and youth, with practical and 

theoretical instruments to lead a successful life. … enabling citizens to produce wealth and 

income for themselves and their dependants and for the country, being self-employed and 

employing other Mozambicans.” (s.15) Ett framgångsrikt liv kännetecknas här av att man kan 

producera välstånd och inkomst till sig själv, sina anhöriga och till samhället. Men också av att 

man är entreprenör med enbart sig själv som anställd, eller är arbetsgivare till andra moçambikier. 

Att vara anställd nämns inte, så det verkar inte vara lika önskvärt som att driva ett företag. 

Diskurser 

Utifrån dessa nodalpunkter som beskriver de olika elementen kan man utläsa att elementen kan 

placeras in i tre olika kontexter där en kontext kännetecknas av ekonomisk framgång och därför 

kallas därefter, den andra kontexten eller diskursen som kan utläsas är ”det gemensammas bästa”. 

Den sista diskursen handlar om personlig utveckling, familjen och hemmen och kallas därför 

”personlig utveckling/hemmet”. Den första diskursen förekommer ofta i den moçambikiska 

skolplanen och berör landets utveckling ur ekonomisk synvinkel. Samtliga 5 element beskrivs 

utifrån diskursen om ekonomisk framgång på mer eller mindre tydligt sätt. I tabellen på sidan 20 

kan man se utifrån vilken diskurs som de olika nodalpunkterna belyser ett element.  
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Ekonomisk framgång som diskurs 

Inom elementet development belyser följande nodalpunkter utveckling utifrån diskursen om 

ekonomisk framgång: landets utveckling, individens utveckling, utveckling genom utbildning, 

utveckling genom akademisk avancering, social utveckling, ekonomisk utveckling, sin egen familjs 

utveckling och utvecklingen av samhället i stort och avslutningsvis som en rapport med en 

nationell utvecklingsplan. Genom att utbildningsgraden i landet stiger så kommer landet att 

utvecklas, vilket bör förstås utifrån dels det gemensammas kontext, men också en ekonomisk 

kontext. Om individen utvecklas i den riktning som samhället enligt vad man kan utläsa i 

läroplanen önskar så kommer individen kunna tjäna mer ekonomiska resurser och även lyfta upp 

andra på det ekonomiska planet. Någon definition för social utveckling finns inte i den 

moçambikiska läroplanen men man kan gissa att oavsett typ av social utveckling så kommer 

individer att må bättre och vara mer arbetsföra, vilket ur den ekonomiska framgångsdiskursen ses 

som en positiv utveckling. Detsamma gäller utveckling inom den egna familjen där då fler har 

möjlighet att bli försörjare.  

Inom elementet Culture of peace är det följande nodalpunkter som belyser elementet ur diskursen 

om ekonomisk framgång: self-respect, good behaviour, order, respect for others, decency och a culture of peace 

through ethic and moral education. Genom normer som självrespekt kan samhällsmedborgare våga ta 

för sig mer och inte låta sig tryckas ned av exempelvis en äldre generation. Det kan göra att fler 

tar sig in på arbetsmarknaden antingen genom att få en anställning eller genom att starta något 

eget inkomstgenererande. Genom good behaviour, order, decency, ethic, moral och respect for others skapar 

man duktiga och tillförlitliga arbetare. En bakomliggande tanke med att fostra dessa egenskaper 

skulle kunna vara att motverka korruption.  

Elementet poverty får mening inom den ekonomiska framgångsdiskursen genom nodalpunkterna: 

monetary, consumption levels, accessibility to basic public services (education, health care, sanitation & 

information), self-esteem, patriotic spirit, education gives dividends och Poverty reduction strategy (Mined s.15-

16). Genom att ha en befolkning som är utbildad, frisk och har tillgång till information har man 

stora förutsättningar att skapa tillväxt i ett land. Dessa nodalpunkter kan alltså ses utifrån den 

ekonomiska framgångsdiskursen. Self-esteem liknar den tidigare nämnda nodalpunkten self-respect 

och kan förstås som en bra förutsättning för att en medborgare ska skapa sig en framgångsrik 

ekonomisk karriär. Patriotic spirit kan göra att de som utbildas väljer att stanna i landet och ser ett 

egenvärde i att gynna landets ekonomi genom att välja inhemska handelspartners mm. 

Följande nodalpunkter belyser elementen society ur en ekonomisk framgångsdiskurs: Values of 

modern society, globalised society (diversified with changing needs), families and society at large. (s. 15) De 

värden som det moderna samhället bidrar med kan ses i ljuset av flera olika diskurser och det är 

svårt att veta vilken diskurs som syftas på i och med att detta inte uttrycks i läroplanstexten. 

Dessa värden så väl som de förändringar som en föränderlig värld innebär bör kunna ses utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv, vilket också gäller när de tar upp familjer och samhällets utveckling i 

stort.  
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Essential life skills ses i ljuset av en ekonomisk framgångsdiskurs i meningen: ”guarantee that future 

generations will be better equipped with essential life skills.” Utvecklingen som efterfrågas i 

läroplanen kan ses ur många perspektiv, inte minst genom en ekonomisk vinning för landet.  

Successful life beskrivs som: self-employed, employing other Mozambicans, produce wealth and income to self, 

dependants and country (s.15-16). Samtliga nodalpunkter här belyser det som efterfrågas av ett 

framgångsrikt liv utifrån den ekonomiska framgångsdiskursen. 

Det gemensammas bästa som diskurs  

De nodalpunkter som belyser development ur diskursen om det gemensammas bästa är: cultural, 

political, social, patriotic spirit, education, academic advancement, future generations participation and contribution, 

country’s, society at large. Dessa nodalpunkter förklarar hur man utvecklar samhället och skapar 

något positivt för allmänheten inom landet. Genom utbildning, patriotism, social utveckling mm 

får man samhällsmedborgare som lever tillsammans och ser ett självändamål i att skapa ett gott 

samhälle. 

Nodalpunkterna som belyser elementet culture of peace ur diskursen om det gemensammas bästa är: 

civic, ethic, moral och patriotic education, normer som good behaviour, order, decency, respect for others, society 

and for African traditions blending in with … values of modern society. Dessa nodalpunkter har alla 

gemensamt att de syftar till att förbättra samhället och det gemensamma. 

Elementet poverty belyses ur diskursen om det gemensammas bästa genom nodalpunkterna: 

Accessibility to basic public services (Education, Health care, Sanitation & Information), patriotic spirit, 

Education gives dividends. Som tidigare sagts så är det en god förutsättning för ett lands utveckling 

om dess befolkning har tillgång till utbildning, hälsovård, renhållning och information. Det leder 

till en frisk och arbetsför befolkning. Det står i läroplanen (s. 9) att satsningar på utbildning 

kommer att ge återbäring för samhället i framtiden. Att det finns en patriotisk anda är också bra 

då det skapar ett egenvärde i att vårda och utveckla det gemensamma. 

De nodalpunkter som placerar in society i diskursen för det gemensammas bästa är: values of modern 

society, globalised society (diversified with changing needs) och families and society at large (s. 15-16). Det 

föränderliga samhället, och samhället som bärare av värderingar ger mening åt elementet 

samhälle, och i kontexten står att man ska ha respekt för dessa värderingar så väl som andra 

värderingar, vilket sätter samhället i diskursen av det gemensammas bästa.  

Essential life skills som element får sin plats i diskursen om det gemensammas bästa genom 

nodalpunkten: ”guarantee that future generations will be better equipped with essential life skills.” 

Att läroplansförfattarna vill se en utveckling av dessa färdigheter hos kommande generationer bör 

ses i ljuset av det gemensammas bästa. 

Det som gör att ett successful life ses i ljuset av diskursen om det gemensammas bästa är 

nodalpunkten: Produce wealth and income to country. Att skapa välfärd till landet bör rimligen kunna 

ses utifrån diskursen om det gemensammas bästa. 
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Personl ig  utveckl ing/hemmet som diskurs 

Utifrån diskursen personlig utveckling/hemmet är nodalpunkterna som belyser development 

följande: self-esteem, individual, families, academic advancement och social. De fyra första härrör direkt till 

personlig utveckling eller hemmet och det sociala har liksom tidigare nämnts valts att tolkas på 

flera sätt, här som personlig social utveckling. 

De nodalpunkter som belyser culture of peace ur diskursen personlig utveckling/hemmet är: self-

respect, cleanliness, hygiene, good behaviour, decency, order, respect for others and for family values. De fem 

första nodalpunkterna är attribut för personlig utveckling, medan resterande bidrar till att skapa 

goda relationer och ordning.  

Elementet poverty kan förstås utifrån diskursen om personlig utveckling genom nodalpunkten som 

säger att utbildning ger återbäring. Utbildning leder till personlig utveckling, vilket gör att detta 

element kan ses i ljuset av diskursen personlig utveckling/hemmet. 

Begreppet society som element får en didaktisk innebörd i uttrycket: ”Families and society at large” 

(s. 16). Det finns visst utrymme för tolkning, men här förstår vi det som att man vill se en 

utveckling av familjen och av samhället i vidare mening, alltså inte i ett motsatsförhållande till 

familjen utan från familjen och vidare ut i samhället. 

Nodalpunkterna som gör att Essential life skills kan förstås utifrån personlig utveckling/hemmet-

diskursen sammanfattas i meningen: ”guarantee that future generations will be better equipped 

with essential life skills.” (s.15) Man vill alltså se att dessa färdigheter utvecklas till kommande 

generationer och att det sker en personlig utveckling bland samhällsmedborgarna är en 

förutsättning för detta. 

Även successful life kan ses utifrån diskursen personlig utveckling/hemmet genom nodalpunkten: 

”produce wealth and income for themselves and their dependants”. 

Applicering av diskursteori på det empiriska materialet 

I stycket om uppsatsens teoretiska utgångspunkter delas dessa in i två kategorier, diskursteori och 

läroplansteori och diskuteras här efter den uppdelningen. Faucault förklarar diskursteori som:  

 

“Man kallar en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror av samma diskursiva formation … den består 

av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd olika existensvillkor"  
(Foucault 1969 s. 141 citerad i Winther Jörgensen och Phillips 2000 s. 19)  

 

En av de diskurser som påträffats i den moçambikiska läroplanen är diskursen om ekonomisk 

framgång, att samhället behöver starka och framgångsrika individer som kan lyfta sina familjer ur 

fattigdom och som i ett vidare led också lyfter hela landet ur fattigdom. Att denna diskurs är 

relevant bekräftas av Moçambiques stora behov av utbildad arbetskraft för att utnyttja sina 

naturresurser, vilka är så omfattande att de skulle kunna ha en påtaglig påverkan på 

fattigdomsbekämpningen i landet (Wide 2010 s. ii).  



 

 27 

Den andra diskursen, om det gemensammas bästa, belyser att en god samhällsmedborgare präglas 

av god etik, moral, respekt för sin omgivning och som någon som fått kulturell och patriotisk 

utbildning i syfte att ena och bygga landet och stimulera fortsatt fred. Man kan förstå vikten av 

denna diskurs mot bakgrund av den politiska instabilitet som råder i landet. 

Den tredje diskursen som genomsyrar läroplanen är diskursen om personlig utveckling/hemmet 

som efterfrågar samhällsmedborgare som är trygga individer med självrespekt och 

självförtroende, med starka familjevärderingar och god hygien. Detta är faktorer som även 

påverkar hälsan och livslängden, vilket bör ses som ett stort behov då den förväntade livslängden 

i landet 2011 var 50 år (Sida 2014). I ett land med högre förväntad livslängd tjänar landet mer på 

utbildning då den utbildade arbetskraften förväntas arbeta längre tid. Detta samverkar också med 

de andra två diskurserna det gemensammas bästa ur en ekonomisk synvinkel. 

Applicering av läroplansteori på det empiriska materialet 

I detta stycke är syftet att söka svar på uppsatsens tredje frågeställning som lyder: ”Går det att 

säga något om det moçambikiska samhället genom att applicera resultaten från svensk 

läroplansforskning på diskursbegreppen från den moçambikiska läroplanen?”.  För att göra detta 

söker vi i läroplanstexten efter indikationer som kan säga något om det moçambikiska samhället i 

ljuset av läroplansteorierna som presenterats närmre i uppsatsens teoridel där tre olika forskare 

presenterats, vilka var och en har gjort tre olika typer av kategoriseringar inom forskningen för 

läroplansteori.  

De tre kategorierna som presenterats av Kroksmark är bondesamhället, industrisamhället och det 

postmoderna samhället. På ett explicit plan är det svårt att göra några bestämda uttalanden om 

det moçambikiska samhället utifrån läroplanstexten. Däremot går det att hitta stycken i texten 

som på ett implicit plan säger något om samhället. Exempelvis är en av nodalpunkterna som 

sätter in ”successful life” i sitt sammanhang ”being self-employed and employing other 

Mozambicans.” Utifrån det här kan man säga att den moçambikiska läroplanen upphöjer 

entreprenörskap framför att vara anställd. Moçambiques strävan mot företagsamhet och önskan 

att fostra den kommande generationen till att kunna leva i en globaliserad värld i ständig 

förändring för tankarna till Kroksmarks beskrivning av det postmoderna samhället där man 

upphöjer kreativitet och där verkligheten inte längre kan beskrivas i objektiva, generella och 

återupprepbara sanningar. 

Englunds tre kategorier är den patriarkala, den vetenskaps-rationella och den demokratiska 

utbildningsföreställningen. I Moçambiques läroplan lyfter man fram ord som självrespekt och 

självförtroende, egenskaper som inte uppmuntras i det patriarkala samhället. Detta tyder på att 

man vill fostra samhällsmedborgarna till att föra vidare värderingar som överensstämmer med 

den demokratiska utbildningsföreställningen.  

Pinars tre kategorier heter traditionalism, begreppsempirism och rekonceptualism.  Både 

begreppsempirismen och rekonceptualismen som Pinar beskriver dem, kan vi finna spår av i den 
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moçambikiska läroplanen. Man ägnar flera meningar i läroplanstexten åt att trycka på vikten av 

individens personliga utveckling vilket är ett tydligt kännetecken på en begreppsempiristisk 

inriktning. Samtidigt lyfter man fram historiska och politiska aspekter och värderingar genom de 

olika sätt på vilket man framhåller en strävan att skapa en fredsbevarande kultur, vilket talar för 

att man framhåller en rekonceptualistisk inriktning på läroplaner. Då den sistnämnda hållningen 

inte utesluter den personliga utvecklingen kan vi dra slutsatsen att man i Moçambique innehar en 

rekonceptualistisk syn på utformandet av läroplaner. 

Slutsats 

För att sammanfatta vad som framkommer ur det empiriska materialet och analysen av det kan 

man se att textens nodalpunkter tillsammans skapar en definition av vad man i den moçambikiska 

läroplanen anser vara en god samhällsmedborgare. Denna definition ses i ljuset av tre olika 

diskurser (skrivna i kursiv text) vilka talar om en god samhällsmedborgare som någon som bidrar 

till att lyfta landet ur fattigdom. Man talar om ekonomisk framgång för individen, där samhället 

behöver starka och framgångsrika individer som kan lyfta sina familjer ur fattigdom och som i ett 

vidare led också lyfter hela landet ur fattigdom. De talar också om en samhällsmedborgare som 

någon som bidrar till det gemensammas bästa. Kulturell och patriotisk utbildning tillsammans med 

etik, moral och respekt för sin omgivning ska prägla varje god samhällsmedborgare i syfte att ena 

och bygga landet och stimulera en fortsatt fred i landet. Man vill att landet ska kunna anpassas till 

ett modernt och globalt samhälle utan att för den skull behöva göra avkall på de traditionella 

värderingarna. Man vill även att de moçambikiska samhällsmedborgarna är trygga individer med 

självrespekt och självförtroende, med starka familjevärderingar och god hygien, vilket belyser en 

god samhällsmedborgare ur diskursen om personlig utveckling/hemmet. 

Utifrån läroplanstexten är det svårt att säga något om hur det moçambikiska samhället faktiskt ser 

ut, det går däremot att säga en hel del om hur man vill att samhället ska se ut genom att titta på 

läroplanen. I Moçambique kan man finna spår av både Englunds demokratiska 

utbildningsföreställning såväl som Pinars rekonceptualism. Moçambiques stadsbefolkning 

kännetecknas av Kroksmarks beskrivning av ett postmodernt samhälle, medan befolkningen på 

landsbygden snarare kännetecknas av Kroksmarks beskrivning av bondesamhället. 
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Diskussion 

I detta stycke diskuteras slutsatserna som dragits av den empiriska undersökningen och sätts i 

relation till intervjun som gjorts med Nahara på departementet för läroplansutveckling på 

utbildningsministeriet i Moçambique. 

Diskussion i relation till tidigare forskning 

Både i kapitel 2 i den moçambikiska läroplanen och enligt Nahara är respekt en mycket viktig 

grund för fredsarbetet. Nahara nämner också att de på departementet för läroplansutveckling 

upplever starka påtryckningar från dominanta kulturer representerade i regeringen, men att 

ministeriet försöker utforma en inkluderande undervisning som inte trycker ner någon. I 

uppsatsens forskningsöversikt presenteras några forskares teorier kring starka aktörer som 

försöker påverka läroplanen och vad som lärs ut i skolan. Williams kallar dessa för dominanta 

kulturer och Nahara nämner bland annat att “…there is of course always the contradiction 

between the elite educated urban people who dominate education and the vast majority of the 

people.” (Nahara 2014). I Moçambique verkar de som utformar läroplanerna vara medvetna om 

denna kamp som pågår och försöker hålla en balans som så långt det är möjligt inte upprör 

någon grupp i samhället. 

Ramfaktorteorin som Lindensjö och Lundgren presenterar talar om de begränsningar som finns i 

undervisningen som lärarna inte har möjlighet att påverka. Verktygen som används för att styra 

skolan är juridisk reglering (de lagar och regler som berör skolan och alla som vistas i den), att 

styra med resurser (ekonomiska medel kan dras in, ges som morot eller vara öronmärkta till 

särskilda ändamål) och att styra ideologiskt (styra mål, resultat och innehåll). Det sistnämnda 

verktyget som påverkar skolan utanför lärarnas kontroll är läroplanerna, vilket denna studie riktat 

sitt fokus på. 

Guro och Weber har studerat den moçambikiska läroplanen från 2004 genom att intervjua 

studenter vid en moçambikisk lärarhögskola samt observerat deras undervisningsmetoder och 

tittat på elevernas resultat för att bedöma vilket resultat undervisningen på lärarhögskolan gett. 

De skriver att föreläsarna ofta kände till betydelsen av begreppet tvärvetenskaplighet, men att 

detta aldrig tillämpades i praktiken enligt deras observationer. I intervjun med Nahara berättade 

han om att de har stora problem med att implementera tvärvetenskapliga metoder och stöter på 

hårt motstånd från lärarkår och professorer:  

 

“We come from a system where we never had integrated science, so people look at this as lowering the 

standards and lowering the quality of the education. We get subject specialists who specialize in Physics, 

Biology and Chemistry to sit together and build an integrated curriculum, you can imagine the fight! … So 

you find that the decision is there, it’s on paper, but the implementers do not believe in it, they just do it 
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because they are forced to do it. So you can imagine how much effort they put into it. It may take another 5 

years to get this going.” (Nahara 2014) 

 

Dessutom berättade Nahara att det i regel begärs helt nya skolämnen varje gång någon ny 

kunskap ska implementeras i skolan, istället för att begära att det implementeras i ett redan 

existerande ämne:  

 

”If there’s a fire, and they (the politicians) decide tomorrow that they want fire prevention to be in the 

curriculum. And the worst of all is that they don’t want it to be integrated as a cross-curriculum issue, they 

want it to be a subject. There was a tsunami, and they wanted a subject on tsunamis” (Nahara 2014) 

 

En annan sak som Guro och Weber kom fram till i sin undersökning var att situationen för 

Moçambiques lärarutbildare skiljer sig mycket från industrialiserade länder. I rika länder 

diskuteras och debatteras filosofiska frågor i högre grad, som frågor om betydelsen av utbildning. 

I Moçambique oroar sig de som intervjuades i studien framför allt över huruvida de har böcker 

till samtliga elever, att behöva undervisa om saker de inte fått tillräcklig utbildning i och över om 

de kan använda de pedagogiska tekniker de lärt sig när de i yrkeslivet kommer att ha väldigt stora 

elevgrupper. (Guro och Weber 2010 s. 257-258) I intervjun med Nahara nämnde han att det 

finns stora utmaningar med det moçambikiska skolsystemet och belyser en anledning till den 

oron som de intervjuade gav uttryck för: 

 

“Mozambique’s expansion of school network was very, very rapid. Not followed or supported by the 

infrastructure and resources, we still have got class sizes that are very big, an average of 60 students per class. 

It may not look huge, but if you have a classrum that is designed for 30 students and you put in 60 students 

and you advocate learning-centered learning and the teacher cannot move in the classroom, you can se the 

results. And with no resources, half of the students sit on the floor or more.” (Nahara 2014) 

 

Winther Jörgensen och Phillips resonemang om språkets betydelse (Winther Jörgensen, Phillips 

2000 s. 16-17) får här ytterligare en dimension när undervisningen inte sker på modersmålet. 

Nahara nämner att de ledare som styrde landet efter självständigheten var måna om att ena 

befolkningen i landet och ett sätt att göra det var genom att ha ett gemensamt språk.  

 

“After independence we worried about national union, we didn’t want languages to divide us, so we 

concentrated on Portuguese. But the result showed that by doing so a lot of children are failing because for a 

lot of children they encounter Portuguese for the first time when they go to school.” (Nahara 2014) 

 

Enligt läroplanen så är patriotisk undervisning ett viktigt inslag i den moçambikiska skolan, i linje 

med detta har man fattat beslut om att erbjuda undervisning för lägre åldrar på modersmålet. 
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Därför har man nu översatt undervisningen till 16 olika språk så att elever i de lägre åldrarna ska 

kunna få undervisningen på sitt modersmål medan de lär sig portugisiska, med mål att de så 

småningom ska gå över helt till portugisisk undervisning. Nahara sa också att detta bara är ett 

första steg, i framtiden hoppas man kunna erbjuda undervisning på ännu fler språk. (Nahara 

2014)  

Diskussion i relation till teoretiska perspektiv  

Diskursteor i  

Analysens slutsats är att när Moçambique eftersträvar goda samhällsmedborgare menar man 

individer med ekonomisk trygghet, arbetande både för det gemensammas bästa och sin 

personliga och familjen/hemmets utveckling. Hur detta ser ut i praktiken ser väldigt olika ut för 

befolkningen i olika delar av landet liksom det är skillnad mellan stads- och 

landsbygdsbefolkning. Sida skriver att ”De som bor i norr är generellt sett fattigare och har sämre 

tillgång till utbildning och sjukvård än invånarna i de södra delarna, vilka dominerar det styrande 

partiet Frelimo liksom ekonomi och statsförvaltning.” (Sida 2014) En annan aspekt är när Nahara 

säger att ”People think that distribution of wealth is that the government is just handing out 

money to everybody. If they come and put education in their hand, they don’t see that as 

distribution of wealth.” (Nahara 2014) Sådana uppfattningar, liksom den faktiska 

snedfördelningen i landet, är viktiga orsaker till den politiska instabiliteten.  

Nahara kritiserar att det moderna moçambikiska samhället tenderar att förneka landets 

traditioner. En utmaning för samhället är att det finns barn som inte lever med samhällets 

traditionella värderingar, men heller inte med moderna västerländska värderingar vilket lett till att 

de saknar de band som för andra fungerar som samhällsenande faktorer. Som vi kunnat läsa i 

läroplanen står det på flera ställen att skolan ska bedriva patriotisk utbildning. Dessa ungdomar 

som varken identifierar sig med de traditionella eller de moderna värderingarna blir då svåra att 

inkludera i samhället och kanske bidrar det till att detta får relativt stort utrymme i 

undervisningen. 

Moçambiques strävan att bekämpa fattigdomen i landet bromsas av bristen på utbildad 

arbetskraft för att utnyttja sina naturresurser, vilka är så omfattande att de skulle kunna ha en 

påtaglig påverkan på fattigdomsbekämpningen i landet (Wide 2010 s. ii). Andra faktorer påverkar 

hälsan och livslängden, vilket bör ses som ett stort behov då den förväntade livslängden i landet 

2011 var 50 år (Sida 2014). I ett land med högre förväntad livslängd tjänar landet mer på 

utbildning då den utbildade arbetskraften förväntas arbeta längre tid. Detta samverkar med de 

andra två diskurserna det gemensammas bästa ur en ekonomisk synvinkel. 
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Läroplansteor i  

I Moçambiques läroplan uttrycks en önskan att fostra den kommande generationen till att kunna 

leva i en globaliserad värld i ständig förändring, vilket stämmer med Kroksmarks beskrivning av 

det postmoderna samhället. Som sagts ovan är det skillnad på stads- och landsbygdsbefolkning. 

Stadsbefolkningen lever i ett postmodernt samhälle medan landsbygdsbefolkningen snarare lever 

i ett bondesamhälle. Skolans utmaning är att utifrån ett gemensamt styrdokument ge en lämplig 

undervisning till alla medborgare, trots dessa stora skillnader. Utmaningarna med att undervisa 

utifrån ett gemensamt styrdokument på den moçambikiska landsbygden och i städerna skulle 

med fördel kunna studeras närmre i en framtida studie. Englund talar om ett patriarkalt samhälle 

vilket speglas i det höga antalet flickor som inte fullgör skolan (Mined 2012 s. 22). Nahara talar 

om problemet med traditionerna kring initieringsriterna och att det står i konflikt med skolan: 

  

”And in some societies this tradition is very strong. In one way it is a good thing because it gets them to bond 

together as a society, but on the other hand, it puts them against the values that we teach them in school. So 

in school they get one language and at home they get another language this will sooner or later become a 

conflict. In some communities these traditions are so strong that when a girls period comes she is withdrawn 

from school to go and do her initial rite.” (Nahara 2014). 

Nahara om den gode samhällsmedborgaren 

Huvudsyftet med intervjun var att få reda på vilka attribut Moçambique eftersträvar hos en god 

samhällsmedborgare. På en direkt fråga om detta hänvisade Nahara till UNESCOs fyra 

utbildningspelare som landet antog 1992: 

 

• Learning to know: to provide the cognitive tools required to better comprehend the 

world and its complexities, and to provide an appropriate and adequate foundation for 

future learning. 

• Learning to do: to provide the skills that would enable individuals to effectively 

participate in the global economy and society. 

• Learning to be: to provide self analytical and social skills to enable individuals to 

develop to their fullest potential psycho-socially, affectively as well as physically, for a all-

round ‘complete person. 

• Learning to live together: to expose individuals to the values implicit within human 

rights, democratic principles, intercultural understanding and respect and peace at all 

levels of society and human relationships to enable individuals and societies to live in 

peace and harmony. (UNESCO 2014) 

 

Enligt Nahara är det önskvärt med samhällsmedborgare som dels innehar mycket kunskap, men 

som också förstår kunskapen och kan placera den i en kontext. Han hänvisar till de fyra pelarna 
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varje gång frågan om en god moçambikisk samhällsmedborgare kommer på tal. Dessa fyra pelare 

bidrar därför till förståelsen av den textanalytiska studie som gjorts med syfte att se vilka 

egenskaper som i läroplanen efterfrågas hos en god samhällsmedborgare i Moçambique.  
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Konklusion 

I den här uppsatsen är syftet att besvara följande forskningsfrågor:  

1. Hur definieras en god samhällsmedborgare i den moçambikiska läroplanen?  

2. Vilka diskurser kan man se i den moçambikiska läroplanstextens kapitel om vision och 

uppdrag?  

3. Går det att säga något om det moçambikiska samhället genom att applicera resultaten 

från svensk läroplansforskning på diskursbegreppen från den moçambikiska läroplanen?  

1. Hur definieras en god samhällsmedborgare i den moçambikiska läroplanen? 

Definitionen av en god samhällsmedborgare ses ur tre olika diskurser vilka talar om en god 

samhällsmedborgare som någon som bidrar till att lyfta landet ur fattigdom. Man talar om 

ekonomisk framgång för individen, samhället behöver starka och framgångsrika individer som 

kan lyfta sina familjer ur fattigdom och som i ett vidare led också lyfter hela landet ur fattigdom. 

De talar också om en samhällsmedborgare som någon som bidrar till det gemensammas bästa. 

Kulturell och patriotisk utbildning tillsammans med etik, moral och respekt för sin omgivning ska 

prägla varje god samhällsmedborgare i syfte att ena och bygga landet och stimulera en fortsatt 

fred i landet. Man vill att landet ska anpassas till ett modernt och globalt samhälle utan att för den 

skull göra avkall på de traditionella värderingarna. Man vill även att de moçambikiska 

samhällsmedborgarna är trygga individer med självrespekt och självförtroende, med starka 

familjevärderingar och god hygien. 

2. Vilka diskurser kan man se i den moçambikiska läroplanstextens kapitel om vision och 

uppdrag? 

Det har under arbetets gång visat sig att det inte går att svara på den första forskningsfrågan utan 

att blanda in svaret på den andra forskningsfrågan. De diskurser som genomsyrar den 

moçambikiska läroplanen är nära sammankopplade till vad man efterfrågar hos en god 

samhällsmedborgare. För att här i konklusionen förtydliga den andra forskningsfrågans resultat så 

nämns här de tre diskurserna igen: diskursen om ekonomisk framgång, diskursen om det 

gemensammas bästa och diskursen om personlig utveckling/hemmet. En närmare redovisning av 

detta kan man finna i tabellen på sidan 20 i analysen. 

3. Går det att säga något om det moçambikiska samhället genom att applicera resultaten 

från svensk läroplansforskning på diskursbegreppen från den moçambikiska läroplanen? 

Utifrån läroplanstexten är det svårt att säga något om hur det moçambikiska samhället faktiskt ser 

ut, det går däremot att säga en hel del om hur man vill att samhället ska se ut genom att titta på 
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läroplanen. Den konflikt som Lindensjö och Lundgren beskriver som kan uppstå mellan den 

samtida och den historiska reproduktionen verkar inte vara påtaglig inom utformandet av den 

moçambikiska läroplanen. Debatten verkar enligt denna studie, vilket också bestyrks i intervjun 

med Nahara, snarare handla om vad samtida reproduktion bör innehålla. 

Man strävar också efter att samhället ska röra sig mot ett postmodernt samhälle med stort 

utrymme för det allmänt kreativa i form av kulturell utveckling och egenföretagande. Likt 

Kroksmarks beskrivning av det postmoderna samhället verkar man även i Moçambique sträva 

efter att inte längre se verkligheten utifrån objektiva, generella och återupprepbara sanningar då 

man i läroplanen kan läsa att det finns en önskan att fostra den kommande generationen till att 

kunna leva i en globaliserad värld i ständig förändring. 

I Moçambiques läroplan står att man vill fostra medborgare som upprätthåller fred och 

utveckling i landet och man lyfter fram ord som självrespekt och självförtroende. De två 

sistnämnda egenskaperna uppmuntras i regel inte i ett patriarkalt samhälle. Trindade Nahara 

hänvisar till Unescos fyra pelare gällande utbildning som landet antagit där det i den fjärde 

pelaren står att man ska exponera eleverna för värdena som demokratiska principer medför 

(Unesco 2014). Detta sammantaget talar för att man i Moçambique vill fostra 

samhällsmedborgarna till värderingar som överensstämmer med den demokratiska 

utbildningsföreställningen.  

 

Guro och Webers studie undersöker hur den moçambikiska läroplanen upplevs och vilka resultat 

den medför. Medan den här studien undersöker den moçambikiska skolplanen och samhället och 

svarar på hur de som skrivit läroplanen vill att samhället ska se ut, snarare än hur det faktiskt ser 

ut. Att jämföra resultaten av dessa två studier skulle vara en intressant studie för att utifrån målen 

undersöka vilka problem som finns för att nå dem. En sådan jämförelse skulle också kunna bidra 

till att sia något om framtiden då man både får med visionen men också vilka utmaningar som 

finns för att uppnå visionen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med Mr Trindade Nahara, chef på departementet för 

läroplansutveckling.  

The curriculum in a historical context: 

At independency we inherited our curriculum, which was more orientated to the Portuguese. And 

immediately what we did at independency was that we removed textbooks that were there and we 

did some reforms of the subjects. And we set out designing our own educational system. Which 

was introduced in 1983. So between 1983 and 2004 we just did some patching here and there; 

changing the textbook, changing some of the contexts that were in the curriculum. But we had 

not designed a coherent system of education. It was in during this period that we reviewed the 

curriculum. Of course it had to follow that periods ideological period where it was a one party 

state which was sort of socialist orientated. So all the concept of what do we want to develop, 

what sort of people we want to train, based on the socialist ideology where we were trying to 

create a new man who was scientifically trained with patriotic interests in his country. Those were 

the main ideas at that time so we introduced this new curriculum in 83. It was phased in with one 

grade per year. We also slightly changed the structure of education, but that was very slight. In 

the colonial time we had about 4 years lower primary and 2 years upper primary, we introduced 

the 5 years for lower primary and 2 years upper primary. But the secondary structure was not 

changed. In terms of structure of education we maintained the backbone of education, which was 

general education, and then we added technical and vocational education starting at upper 

primary level going up. We had a teacher training sub-system and adult education because we 

knew that the illiteracy rate here in Mozambique was very high at that time. But coming back to 

curriculum as such, we introduced this curriculum in 83 and from then up til 2004 we didn’t do 

any curriculum review. Over this period a lot of changes occurred in Moz. First it was the war 

that destroyed all sort of education infrastructures. Then we adopted a multiple party system in 

1992 and in 94 we had the multiparty election. So the whole philosophy of changed of governing 

the country which meant that education also had to follow. Some concepts were really outdated. 

So we started in 1996 review the process of discussing a new curriculum. This was done mainly 

by us, by Mozambicans. We had the support of UNESCO in the sense of they did recruit 

somebody, a project manager to work with us here, but the whole process was conducted by 

Mozambique. We had teams here at “INDED” (The Curriculum Development Department) and 

created teams of 30 in all the provinces which contained all the stakeholders, teachers etc. Those 

teams had the responsibilities of gathering the information and creating discussion about what 

sort of curriculum we should have and what we should teach. There was these groups from the 

provinces, the head of departments and also a forum, which was the biggest, sort of the makro, 
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involved the government, parliament to sort of validate the discussions we had. And in doing so 

we introduced 10 innovations for the existing curriculum. One of the major innovations was the 

introduction of the teaching of Mozambican languages. After independence, using the 

Mozambican languages in schools was a taboo, it was forbidden. After independence we worried 

about national union, we didn’t want languages to divide us, so we concentrated on Portuguese. 

But the result showed that by doing so a lot of children are failing because for a lot of children 

they encounter Portuguese for the first time when they go to school. So for them, Portuguese is 

more like a foreign language. By bilingual education some children started learning in their own 

mother tongue rather than in Portuguese. This was a big task because it meant introducing 16 

languages to start with, and producing materials and syllables for those. 16 languages is not all, 

there are more languages but we said that we will hold for a while with the 16 languages before 

we can go on. That was one of the innovations that the young once can start their first 2 or 3 

years with their mother tongue and then switch to Portuguese. We also advocated that even if 

they start studying in Portuguese they will still study their mother tongue, but we haven’t been 

able to implement that yet. It’s there in the curriculum but we haven’t been able to implement 

that up till today!  

Why? 

This issue of mother tongue it moves a lot of mental models. How people have been thinking, 

you must know that education is strongly influenced by the elite. In the urban areas where people 

had the privilege to study even during colonial time. So they have got fixed ideas that the mother 

tongues are an obstacle and that Portuguese is what has to be learnt. So if you teach mother 

tongue you are stealing time that could be used to teach Portuguese. So it’s still a debate, 

although it’s been approved, it’s there on the paper, but the implementation is not easy.  

Has there been a discuss ion whether you should change f rom Portuguese to Engl ish as the 

nat ional language? 

Laugh… No, we don’t want to change it, although people got scarred when we introduced 

English in the lower grades, but no, it is not a discussion.  

We also advocated a more integrated curriculum. What we felt in the past is that the subjects 

were sort of thought without any integration. The same child was doing Portuguese, math, music 

etc, but they didn’t seem to be smoothly wooving together. So that there was a natural 

progression between the subjects. In the first phase we left it for the teachers to do it. And now 

we have done a slight review of the curriculum in the sense that we did the integration ourselves. 

We had about six subjects in primary education and have reduced that to three. We also 

introduced something which became very controversial. In the past, at the end of each year the 

students would sit an internal examination which was at the school and they would fail or pass. If 

they failed they had to repeat. So from grade one until grade seven you find that it would 

probably take a student 12 years instead of 7. So we had a very high rate of repeating and failing. 

It has reduced by now since we introduced learning cycles. Within these cycles, the students 
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doesn’t repeat and doesn’t fail. So at the end of grade one, only in exceptional cases can you 

make a student repeat, they should all progress naturally to grade two. At the end of grade to they 

can repeat, but only once. Then we have got a second cycle, which is from grade three to grade 

five. Within the cycle, the student should progress naturally and does not repeat. Then after grade 

five they’ve got an examination that if they fail, they may repeat the last grade of the cycle. Grade 

6 and grade 7 is also the same. Well, this became a big controversy, because people perceived that 

as lowering the standards. And all the failures of education became blamed to this system we 

introduced. Even at the university, if a student is not doing well, they say it’s because of this 

progression system. It is controversial up to today because we were used to a system where 

punishing and failing students made them work hard. Now the counter system says that 

supporting them and nurturing them makes them learn and people don’t believe that.  

Another important aspect of this new curriculum is that we introduced a concept of local 

curriculum. We said that 80% of what the students should learn will be planned centrally by the 

ministry here, but 20% should be planned down at school or district level of what they perceive 

as important for their children to learn. It could be an extension to what we have planned or it 

could be introducing other themes. So this was one of the other things that we introduced in this 

new curriculum. We also introduced music education as a part of the new curriculum and we also 

introduced two subjects, one we call “officious” which is practical arts where they learn to do 

weaving baskets and things like that, and another one is visual education where you learn 

drawing, modeling and things like that.  

 

Between 83 and 2004 there were some slight changes in the syllabi, but it was not a major change 

in the curriculum in terms of change in philosophy or in principles. The major change was in 

2004 when we introduced this new curriculum. From 2004 we have been implementing this new 

curriculum. Because of the poor results in reading and writing, our students in international tests 

like “sacmeq” (The southern and eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality) 

we found that in 2000 our results were good but in 2007 our results were much worse. 

Mozambique was one of the countries most regressed in the region in terms of being below the 

average.  

-Could there be other fac tors  than the change o f  curr i culum to this? 

There are many things, the “sacmeq-results” should be understood in a context. When we did 

“sac-meth 2” we only had 500 schools in the upper primary and they were all located in towns. 

When we did “sacmeq 3” we had about 2000 schools mostly located in rural areas. So you can 

see there was a different population, really. And when we did “sacmeq 4” we had about 4000 

schools and mostly in the rural areas. So you can se the differences. Mozambique’s expansion of 

school network was very, very rapid. Not followed or supported by the infrastructure and 

resources, we still have got class sizes that are very big, an average of 60 students per class. It may 

not look huge, but if you have a classrum that is designed for 30 students and you put in 60 
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students and you advocate learning-centered learning and the teacher cannot move in the 

classroom, you can se the results. And with no resources, half of the students sit on the floor or 

more. There are many factors that you can look at to understand these results.  

 

This i s  mainly due to outer  fac tors  or  could i t  be improved by a change in the curr i culum?  

We are currently doing a curriculum updating, and trying to address some of those aspects. Some 

of the complaints were that we do not have enough time to learn languages, particularly 

Portuguese language and Math. So, we did review the curriculum and by integrating other 

subjects within as part of learning the language we hope that this will increase the time allocated 

to learning the language. Basically these are the main things that we have done. As for secondary 

education, when we introduced a new primary curriculum in 2004 it meant that we also had to 

review the secondary education. So we introduced a new curriculum in secondary education in 

2008. We basically maintained the same structures in the curriculum we had in 1983. It was a 5 

year course, 3 years for lower secondary and 2 years for upper secondary. We reviewed some 

subjects. I think that the one single most important element we introduced in the secondary 

education was to introduce technical oriented subjects. We introduced agriculture, 

entrepreneurship, piloted dramatic arts and ICT (communication technology). But with ICT we 

have a lot of limitations, so some schools don’t have this even though it’s in the curriculum. 

Schools will have to organize themselves and gradually introduce that. Those are the major 

innovations that we introduced in the curriculum. We have said that the introduction will be 

done in two phases, in the first phase we will just introduce more subjects. In the second phase 

we will integrate some subjects to give space for other technical subjects. So we will integrate 

social science, geography and history to become one subject –social science. Biology, Physics and 

Chemistry to become one integrated subject called Natural science. But this will be preceded by 

an evaluation first. The integration, which should be part of the second phase we are still working 

on. We come from a system where we never had integrated since, so people look at this as 

lowering the standards and lowering the quality of the education. We get subject specialists who 

specialize in Physics, Biology and Chemistry to sit together and build and integrated curriculum, 

you can imagine the fight! –Each one will say that their subject is more important than the other. 

To make the thing worse, is the language barrier. There is so much more information and 

material about integrated subjects in English speaking countries and in English speaking literature 

than there is in the Portuguese speaking literature. In many English-speaking countries they have 

a long history of having integrated subjects, some started from the 60s or earlier than that, but for 

us it is something completely new and it is not acceptable. So you find that the decision is there, 

it’s on paper, but the implementers do not believe in it, they just do it because they are forced to 

do it. So you can imagine how much effort they put into it. It may take another 5 years to get this 

going. People are learning now to resist quite a lot, if they don’t believe in that, and if you don’t 

sell it well to the people, they just don’t buy it. You can have a beautiful curriculum, but if they 
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don’t buy it, then it won’t work. We are in this process of making the subjects integrated so I will 

have the drafts sent off to the school and have people discuss and say whatever they think. In the 

next phase we will review it and have a pilot study and hope that the results of the pilot study will 

convince people that this works.  

Are there any actors who are trying to influence the national curriculum? 

Yes, we do have actors here, although they are not very strong in terms of imposing their views 

on the curriculum. But there is a tendency and it is growing. The civil society is now becoming 

more and more active in education. Not particularly in the curriculums but the curriculums has 

always been the week link. When things are not going well in the education people tend to always 

point at the curriculum, so the curriculum is always the week link. In whatever doesn’t go well in 

the education they always say “change the curriculum, change the curriculum”, and in the same 

time there are those accusations saying that we are changing the curriculum too often, changing it 

every time that there is a new government, but this is not true. So there is always this sort of 

pressure. We have the teachers organization (ONP), is one of the organizations that we can’t do 

any curriculum change without involving. We have political parties, we do involve them when it 

comes to key issues. And we invite the civil society organizations that support education or 

support local development in some areas, we all consider those as a part of civil society and invite 

them for discussions about the curriculum. The participation of the political parties are still very 

week. For them it’s more important to crucify the government in the parliament and in the press 

than to sit down with us. We have got different parts of the government for example the ministry 

of health, trying to pressure for health issues, or the ministry of justice on issues like human 

rights, child abuse and human trafficking. They are like pressure groups that comes to make sure 

that those issues are incorporated in the curriculum. We have also got the Ministry of finance and 

the taxing authorizes who wants to pressurize the issue of financial education to be a part of the 

curriculum. So yes we do get pressure from different parts of the society. And most of the time 

you find that they do not understand how the curriculum works. If there’s a fire, and they decide 

tomorrow that they want that fire prevention to be in the curriculum. And the worst of all is that 

they don’t want it to be integrated as a cross-curriculum issue, they want it to be a subject. There 

was a tsunami, and they wanted a subject on tsunamis! So we do get this type of pressure and 

people being very frustrated, and I try to say that the curriculum is like a big tanker, when you 

want to change, you must plan for a long time before. You don’t turn it around quickly. Time is 

not elastic, you cannot just put more and more subjects into the curriculum. I try to ask them 

which subject we should get rid of in order to put in a new subject. Many times what they are 

asking for is already there, but introduced as a cross cutting curriculum issue, which is covered by 

all subjects. But many are still not satisfied but want to see it as an own subject. We have learned 

to deal with this pressure groups, and I find them very positive because sometimes they do draw 

attention to some issues that we as subject specialists are not aware of or consider as important as 

they should be. For example now we mozambiquans are undergoing rapid social changes. There 
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are a lot of social issues that are going to end up in conflicts, there are many conflicts imbruing at 

the moment here in Mozambique. And I don’t se the social sciences addressing adequately this 

issue to make sure that people learn and realize the issues of distribution of wealth. There is an 

increasing discussion about the injustices or imbalance of distribution of wealth. People think 

that distribution of wealth is that the government is just handing out money to everybody. If they 

come and put education in their hand, they don’t see that as distribution of wealth.  

Any thoughts on using the curriculum to stabilize the country and preventing future civil 

wars? 

I want to believe that we do that, but mind you that we are still very Eurocentric. In terms of the 

way we approach our curriculum and the subjects. It’s not very different from what Europe used 

to do long ago, I don’t know what they do now. But when we talk about democracy, we go to 

Greece first and look at all the classics. My personal view is that I feel that we are still not doing 

enough. We have this saying, if you want to arrive fast somewhere, you run alone but then you 

might meet a lot of dangers. Or you move in group and have to move slow. Although I am the 

head of department I feel that I have to move slow, because if I don’t have my team mates with 

me, there’s no point in me running. But we do introduce a lot of issues, like human rights in our 

education. But we do that mainly as a part of history, geography and civics education. Those and 

the moral education are the subjects where we look at this issue of respect, tolerance and how we 

should deal with our history of civil war. This has been a big problem for us. We have got our 

political leaders in the government who wants us to address this in strong terms but we as 

educationalists, we think that we should make sure that nobody feels offended.  

What are the features you want to emphasize in school of an ideal citizen of 

Mozambique?  

Have a look at the document I will send you. In 1992 we adopted the UNESCO pillars of 

education, the basic four pillars:  

Learning to know: to provide the cognitive tools required to better comprehend the world and 

its complexities, and to provide an appropriate and adequate foundation for future learning. 

Learning to do: to provide the skills that would enable individuals to effectively participate in 

the global economy and society. 

Learning to be: to provide self analytical and social skills to enable individuals to develop to 

their fullest potential psycho-socially, affectively as well as physically, for a all-round ‘complete 

person. 

Learning to live together: to expose individuals to the values implicit within human rights, 

democratic principles, intercultural understanding and respect and peace at all levels of society 

and human relationships to enable individuals and societies to live in peace and harmony. 

 

Would you descr ibe this  best  as knowledge based learning or rather l earning that 

emphasizes understanding and cr i t i ca l  thinking?  



 

 44 

I would definitely say that it is a mix between the two. We need students who has a lot of 

knowledge, but it’s also important to have students who understands what they learn. 

 

Vocational vs Theoretical schools –What does the future look like? 

Basically there is a big, big discussion on this subject with two camps that we have to navigate 

between. On one hand we have got big pressure from the graduates coming from primary 

education needing to do secondary education. We have got about 1400 primary schools at the 

moment and only about 400 secondary schools, so you can see the pressure. The cheapest way to 

get people through secondary school has been through general education, not technical or 

vocational. Technical and vocational education are very expensive. The pressure has been why 

not introducing some technical and vocational models within the general secondary education. 

That’s why we have introduced agriculture. We are still basically rural people, we have got a lot of 

land so with knowledge of agriculture one can survive if you don’t get a formal employment. 

With introducing entrepreneurship, the graduates of lower secondary or upper secondary even if 

they don’t go to university, they can still feed themselves and do something. They can find a way. 

Many times graduates are just sitting at home doing nothing, not because there are no 

opportunities, but because they do not see the opportunities that is. In todays world you cannot 

survive without information technology, so let’s introduce that as a part of the general 

curriculum. We see that Mozambique is a rich, culturally rich country so tourism is a potential. 

We can sell our culture and make money. And we have got a natural talent, so why not as an 

electional subject introduce a subject in hospitality or tourism? We have now designed a syllabus 

that we will implement. So the idea is to increase the number of vocational subjects offered 

within the general education. Here students are studying in shifts, either in the morning or in the 

afternoon so they could come in the morning for the regional and then in the afternoon for the 

vocational. We do also have some technical and vocational schools, but they are quite few. The 

debate is why we should drop the technical part in the general school and just concentrate on 

those pure technical schools. This debate will continue during the next few years. When it comes 

to the curriculum we have to read between the lines what the political leaders are saying in their 

electional campaigns. The one who just won the election now seems to be a strong believer in the 

technical schools as they are, and we have learned throughout the years that that will come to 

effect the curriculums.  

In the curriculum the sentence: “Respect for african traditions blending in with the 

universally recognized values of a modern society.” -What traditions are hard to blend in 

with modern society? 

You know we usually, you may even find a mozambiquan who is a strong and devoted Christian, 

but down inside he still believes in spiritual moves and African traditions. We have got the 

initiation rites. When a girl of 12 or 13 years goes to the initiative rites and she is being taught 

how to be a woman. But to us with modern values, she’s not a woman yet, she’s still a child. 
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That’s why you find early marriages in rural areas. It’s not because these peoples are criminals, it’s 

just the believes that once a child has gone through the initial rites, she is a woman and has been 

taught everything she needs to know in order to become a wife. This is the traditions even for 

boys. And in some societies this tradition is very strong. In one way it is a good thing because it 

gets them to bond together as a society, but on the other hand, it puts them against the values 

that we teach them in school. So in school they get one language and at home they get another 

language this will sooner or later become a conflict. In some communities these traditions are so 

strong that when a girls period comes she is withdrawn from school to go and do her initial rite. 

In some districts the government has been negotiating with the community leaders so that they 

shift the periods to coincide with the school holidays so that the students are not withdrawn from 

schools. So there are a lot of values that are parallel values between our traditional values and the 

modern society values. As a result we find that our children are not always following our 

traditional values and they are also not following the modern European values, they are just in 

between. So the chain of the structure that bound people together, because the values bound 

people together and prevent people from doing exorcism. The values are elements that regulates 

behavior of people. The problem that we face here I Mozambique is that we deny this problem. 

Look at the curriculum in Botswana for example, they do not deny their values, they say we are 

this, our traditions are this, our values are this… and from there they move to the modern ways 

of how to do it. Ours we tend to deny those values, and there is of course always the 

contradiction between the elite educated urban people who dominate education and the vast 

majority of the people. So those conflicts are there.  
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