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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur grundskoleutbildning främjar ett barns 

livskvalitet. Det uppnås genom att dels besvara en frågeställning gällande hur 

grundskolelärare tolkar att grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet och dels 

en frågeställning gällande hur dessa tolkningar kan ses stå i relation till Martha 

Nussbaums teori om Förmågemodellen och till barnets rätt till utbildning. Arbetets 

metodologi bygger på en samhällsvetenskaplig metod, vilken består av en teoretisk 

grund i Martha Nussbaums utvecklingsteori om mänskliga förmågor, 

Förmågemodellen, och en kvalitativ forskningsprocess bestående av semistrukturerade 

intervjuer med lärare vid en grundskola. I och med intervjustudien kan teori 

kompletteras med en inblick i praktiken och därmed får såväl forskare som läsare 

möjlighet att inhämta och skapa sig en bred helhetsbild av forskningsämnet. I studien 

framkommer att de i intervjustudien medverkande grundskolelärarna är av den 

gemensamma uppfattningen att grundskoleutbildning är av väsentligt värde och främjar 

ett barns livskvalitet. Utsagorna kan många gånger relateras till Nussbaums teori om 

Förmågemodellen, vilken även den påvisar att utbildning i stor utsträckning påverkar 

och har en positiv inverkan på ett barns möjlighet att nå livskvalitet. Sett till barnets rätt 

till utbildning verkar denna ur ett rättighetsperspektiv för att varje barn ska åtnjuta 

utbildningsmöjligheter och kan även sägas understödja både grundskolelärarnas 

tolkning och Förmågemodellens uppmärksammande av utbildningens främjande av ett 

barns livskvalitet.  
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Enhanced quality of life through education  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Livskvalitet; Främja; Utbildning; Utveckling; Barnet 



  3(59) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställning ..................................................................................... 6 

1.2 Avgränsning ...................................................................................................... 6 

1.3 Centrala begrepp................................................................................................ 7 

1.3.1 Barnets rättigheter....................................................................................... 7 

1.3.3 Utbildning ...................................................................................................... 8 

1.3.2 Livskvalitet ................................................................................................. 8 

1.3.3 Fruktbar förmåga/destruktiv brist ............................................................... 8 

1.4 Bakgrund ........................................................................................................... 8 

1.5 Tidigare forskning ........................................................................................... 10 

1.6 Teori ................................................................................................................ 13 

1.6.1 Förmågemodellen ..................................................................................... 13 

1.6.2 Förmågemodellen om utbildning ............................................................. 16 

1.6.3 Röster för utbildning ................................................................................. 17 

1.7 Metod och material .......................................................................................... 18 

2 Intervjuer från en grundskola ................................................................................ 21 

2.1 Utbildning och livskvalitet .............................................................................. 21 

2.2 Personlig utveckling och självständighet ........................................................ 25 

2.3 Fruktbar förmåga och destruktiv brist ............................................................. 30 



  4(59) 

2.4 Statens och skolans ansvarsskyldighet ............................................................ 35 

3 Diskussion ............................................................................................................. 39 

4 Avslutning ............................................................................................................. 48 

5 Källförteckning ..................................................................................................... 50 

5.1 Lagtexter .......................................................................................................... 50 

5.2 Rapporter ......................................................................................................... 50 

5.3 Tryckt litteratur................................................................................................ 50 

5.4 Webbadresser .................................................................................................. 51 

 

Bilaga 1 Presentationsbrev till lärare 

Bilaga 2 Förberedande intervjumaterial 

Bilaga 3 Intervjuguide   

  



  5(59) 

1 Inledning  

FN:s allmänna förklaring förkunnar inledningsvis alla människors lika värde och 

rättigheter.1 Av följande artiklar utgör rätten till utbildning en framträdande sådan och 

utgör därmed en grundläggande mänsklig rättighet.2 Rättigheten förekommer i såväl 

internationell traktattext som nationell lag. Den återfinns i medborgerliga och politiska 

traktat och även i ekonomiska, sociala och kulturella traktat. Rättigheten har utvecklats 

under många år och har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. I de tidigare 

traktaten åläggs barnets rätt till utbildning hens föräldrar3 men i och med FN:s 

konvention om barnets rättigheter gavs barnet självt rätt till sin utbildning, att välja 

utbildningsväg och att påverka undervisningen.4 

En grundtanke för rätten till utbildning är idén om hur ett barn ska åtnjuta skydd och 

utveckling.5 Utbildning anses vara en nödvändig grundläggande faktor för ett barns 

utveckling och bringa hen kunskap och färdighet, vilken möjliggör för hen att nå sin 

fulla potential.6 Följaktligen anses den vara en nyckel till ett självständigt liv där ett barn 

ges förutsättningar till att direkt och i framtiden uppnå god hälsa, en ekonomisk stabilitet 

och möjlighet att delta i och påverka sin omgivning.7 Därmed anses den även avgörande 

för positiva livsfaktorer såsom välstånd och jämställdhet.8 Med ovanstående i åtanke 

anses utbildning även bidra till ett samhälles ekonomiska och politiska utveckling. Att 

investera i en jämlik utbildning av god kvalitet anses därför av Världsbanken vara en 

”investering i humankapitalet” som helhet, och utebliven utbildningsmöjlighet riskerar 

att ha en negativ påverkan på utvecklingen.9 

 

Utifrån ovanstående samt utbildningens medverkan i internationell traktattext anses den 

verka för var och ens möjlighet till aktivt samhällsdeltagande och spridningen av 

respekten för och kunskaper om de mänskliga rättigheterna.10 Att gå i skolan och åtnjuta 

utbildning anses generellt vara en nödvändighet för att ett barn ska lära om vilka 

mänskliga rättigheter hen har rätt till och även kunna hävda dem.11 Därmed kan 

                                                   
1FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art 1 
2FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art 26 
3 Förälder är i denna uppsats synonymt med vårdnadshavare 
4SOU 1997:116. Sveriges Riksdag. 11 Barnets rätt till utbildning. s2 
5Gunner, Göran och Namli, Elena (red.), 2005. Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga 
rättigheter. Lund: Studentlitteratur. s131 
6United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014. Teaching and learning: 
Achieving quality for all. s13 
7UNICEF, 2017 april, Utbildning. 171203, 14.18  
8Globala målen. Mål 4: God utbildning för alla. 171203, 15.02 
9SOU 1997:116. Sveriges Riksdag. 11 Barnets rätt till utbildning. s2 
10SOU 1997:116. Sveriges Riksdag. 11 Barnets rätt till utbildning. s2 
11Mänskliga Rättigheter- Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Rätten till utbildning. 
171203, 12.57 
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utbildning sägas vara en katalysator för realisationen och åtnjutandet av de övriga 

rättigheterna som tillkännages i FN:s konvention om barnets rättigheter.12 

Trots att rätten till utbildning omnämns i många traktattexter, utgör en ständigt 

debatterad fråga och anses innebära en transformativ kraft för ett barns utveckling och 

levnadsstandard, är det miljontals barn världen över som saknar åtnjutandet av denna.13 

Många gånger är svaga ekonomiska förutsättningar och tillgångar ett huvudorsakande 

hinder för tillämpningen och åtnjutandet av rätten till utbildning.14 Barnet förlorar 

därmed åtnjutandet av rätten till utbildning och den positiva och främjande utveckling 

som kan förmodas följa men riskerar även få reducerade möjligheter att uppnå 

livskvalitet. 15 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur grundskoleutbildning främjar ett barns 

livskvalitet. För att uppnå syftet genomförs semistrukturerade intervjuer för att ta del av 

hur grundskolelärare tolkar att grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet. 

Därtill undersöks hur Martha Nussbaums teori om Förmågemodellen och barnets rätt 

till utbildning kan relateras till intervjudeltagarnas tolkningar. Uppsatsen utgår från 

följande frågeställningar: 

 

1. Hur tolkar grundskolelärare att grundskoleutbildning främjar ett barns 

livskvalitet?  

2. Hur kan dessa tolkningar ses stå i relation till Martha Nussbaums teori om 

Förmågemodellen och barnets rätt till utbildning? 

 

 

1.2 Avgränsning 

Utifrån frågeställning och syfte kommer uppsatsen att fokusera på hur rätten till 

grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet. Rätten till utbildning är avgränsad 

till att gälla barnets åtnjutande av grundskoleutbildning. Avgränsningen att fokusera på 

barnet är gjord utifrån uppfattningen om att det är barnet som ska komma att utvecklas 

till nästa generations vuxna och föra samhället och världen framåt. Rätten till utbildning 

                                                   
12United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014. Teaching and learning: 
Achieving quality for all. s13 
13Globala målen. Mål 4: God utbildning för alla. 171203, 15.02 
14United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014. Teaching and learning: 
Achieving quality for all. s8 
15 Globala målen. Mål 4: God utbildning för alla. 171203, 15.02 
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presenteras huvudsakligen utifrån sin representation i artikel 28 i FN:s konvention om 

barnets rättigheter.16 Den omnämns även i flertalet andra internationella konventioner 

men utgångspunkten i FN:s konvention om barnets rättigheter är baserad på hur denna 

konvention är utformad specifikt för barnet och dess artiklar är direkt tillskrivna barnet 

självt. Innebörden av utbildning har i sig avgränsats till att gälla ett barns 

grundskoleutbildning.  

I redogörelsen för Martha Nussbaums teori om Förmågemodellen kommer denna 

inledningsvis att förklaras i sin helhet. Följaktligen kommer en avgränsning och 

fokusering göras till idén om den mänskliga förmågan gällande sinnen-fantasi-tanke, i 

vilken grundläggande utbildning och kunskaper inom läsning, matematik och vetenskap 

ingår.17 

Uppsatsen innefattar en kvalitativ forskningsprocess vilken utgörs av en intervjustudie. 

Arbetet sker i samverkan med en grundskola i Stockholmsområdet. Intervjupersonerna, 

med ålder 30–58 år, utgörs av fyra yrkesutbildade pedagoger som arbetar med elever i 

årskurserna 1 till 5. Intervjuerna är fokuserade på hur grundskoleutbildning uppfattas 

främja ett barns livskvalitet.  

 

1.3 Centrala begrepp  

1.3.1 Barnets rättigheter  

Begreppet barnets rättigheter är kopplat till FN:s konvention om barnets rättigheter, 

vars rättigheter och artiklar är direkt tillskrivna barnet självt.18 Som barn räknas varje 

människa under 18 år.19 Anledningen till att barnet anses vara i behov av specifikt 

tillskrivna rättigheter är på grund av dennes utsatthet och beroendeskap till sin 

omvärld.20 Många gånger anses barnet vara den som i störst utsträckning påverkas 

negativt av världens mindre framgångsrika handlande.21 Därför redogörs i 

konventionens preambel att ett barn är i särskild stor vikt av omvårdnad och hjälp.22 

Barnets rättigheter omfattar såväl medborgerliga och politiska rättigheter som 

ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter.23  

                                                   
16FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 28 
17Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. Stockholm: 
Karneval förlag. s42 
18FN:s konvention om barnets rättigheter, art 2 
19Ibid, art 1 
20Ibid, preambel s3 
21Ek, Simone, 2009. Självklart barnets rättigheter. Stockholm: Rädda barnen. s18 
22FN:s konvention om barnets rättigheter, preambel s3 
23Ek, Simone, 2009. Självklart barnets rättigheter. s25 
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1.3.3 Utbildning 

Med utbildning och rätten till utbildning avses i denna uppsats ett barns rätt till 

grundläggande skolutbildning.24 Här ges barnet möjlighet till personlig kunskapsmässig 

och social utveckling och inhämtar kunskaper för att direkt och i ett senare skede i livet 

kunna aktivt interagera med sin omvärld.25 

1.3.2 Livskvalitet 

Livskvalitet har en innebörd som varier individuellt mellan människor, vilket ska has i 

åtanke även i denna uppsats. Vid en generell definition kan livskvalitet dock i denna 

uppsats sägas syfta till ett barns goda levnadsförhållande. Det innebär möjlighet att leva 

under trygga och stabila omständigheter och delta i det ekonomiska, sociala och 

politiska samhällslivet. Barnet ska kunna åtnjuta sina rättigheter och ges möjlighet att 

positivt utvecklas såväl psykiskt som fysiskt. Därmed öppnas även upp för att hen ska 

nå sin fulla potential.26 

1.3.3 Fruktbar förmåga/destruktiv brist 

Inom Martha Nussbaums teori om Förmågemodellen finns begreppen fruktbar förmåga 

och destruktiv brist. Det första syftar till en förmåga vilken leder till utvecklande och 

främjar en annan förmåga. Det andra innebär en faktor som hindrar förmågor och leder 

till att en människas åtnjutande av denna brister.27 Begreppen redogörs för närmare i 

uppsatsens teorikapitel.  

 

1.4 Bakgrund  

Under de senaste århundradena har situationen för barn i relation till arbete och skolgång 

förändrats.28 Förr som idag anses barnet på många platser i världen ha ett ansvar att bidra 

till kollektivet och att sätta familjens behov framför de egna, vilket kan resultera i att 

exempelvis familjeförsörjning kan komma att prioriteras framför barnets individuella 

skolgång och utbildning.29 I och med världens utveckling kan dock sägas att barnet i 

många av världens stater gått från en självklar medarbetare i det vardagliga arbetslivet 

till att berikas och omges av idén om en “god barndom”, vilket innebär inslag av 

skolgång och utbildning. Runt om i världen har barnets möjlighet till skolgång vuxit 

                                                   
24FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 28 
25Sveriges Riksdag, Skollagen 2010:800, 2010, 1 kap §4 
26SOU 2015:56. Finansdepartementet. Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet. s15 
27Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. s51-53 
28Gunner, Göran och Namli, Elena (red.), 2005. Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga 
rättigheter. s130 
29Ibid s130–131 
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fram och skolverksamhet har fått innebörden av en plats där barnet kan utbildas, 

utvecklas och förberedas för vuxenvärlden.30 

 

Idag behandlas rätten till utbildning i såväl internationella som nationella traktat och 

lagtexter. Rättigheten anses vara grundläggande för att en stat ska uppnå och uppehålla 

långvarig fred och god utveckling och för att den ska tillämpas teoretiskt och praktiskt 

ska medvetenhet och kunskap om rättigheten spridas. Det krävs även ett kontinuerligt 

arbete med att se till implementering och tillhörande rapporter. Vidare är det av största 

vikt att lyfta konventionsstaternas ansvar som skyldighetsbärare, samt att kränkningar 

uppmärksammas och åtgärdas.31 Ett grundläggande exempel på värdet som åläggs rätten 

till utbildning är dess plats som artikel i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. I artikel 26(1) redogörs för hur var och en har rätt till utbildning. Den ska 

i de grundläggande nivåerna vara kostnadsfri och obligatorisk och högre 

utbildningsmöjligheter ska jämlikt vara öppna för alla, oavsett individuella 

förutsättningar. 26(1) lyfter hur utbildning är ämnad att främja den personliga 

utvecklingen och respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Utbildning ska även verka positivt för ökad förståelse, tolerans och vänskap 

mellan världens befolkning och fred. Enligt 26(3) tillfaller valet av utbildning först och 

främst barnets föräldrar.32 Rätten till utbildning behandlas även i FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter artikel 13 och artikel 14.33 FN:s  

konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering lyfter i artikel 5 och 6 

hur utbildning ska ske utan någon form av diskriminering.34 Enligt artikel 10 och 11, i 

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, ska kvinnor 

och män ha lika tillgång till utbildning.35 

 

Sett till specifikt barnets rättigheter behandlas rätten till utbildning i FN:s konvention 

om barnets rättigheter i artikel 28.36 Konventionsstater ansvarar för att uppfylla, 

respektera och göra sitt yttersta, om än med hänsyn till tillgängliga resurser, för att 

barnet ska kunna åtnjuta rättigheten.37 28(a) klargör hur utbildningen ska vara 

obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Enligt 28(b) ska grundutbildningens 

utveckling och fortskridande uppmuntras och göras tillgänglig för alla. Vid behov ska 

stöd ges för att var och en ska kunna åtnjuta den rätten. 28(c) behandlar hur det ska 

finnas möjlighet till högre utbildning och 28(d) redogör för barnets rätt till 

                                                   
30Ibid s130 
31Right to education. Understanding education as a right. 170925, 12.58 
32FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art 26 
33FN:s konvention om ekonomiska, sociala och politiska rättigheter, 1976, art 13+14.  
34FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering, 1972, art 5+6 
35FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979, art 10+11 
36FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 28 
37Right to education. Understanding education as a right. 170925, 12.58 
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studierådgivning och guidning inom yrkeslivet. 28(e) lyfter statens ansvar att uppmuntra 

till barnets regelbundna närvaro i skolan samt att åtgärda frånvaro och studieavbrott. 

28(2) tar upp hur disciplinen i skolan ska vara förenlig med att barnet dels bemöts med 

mänsklig värdighet och dels i generell anda av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

28(3) förkunnar konventionsstaternas ansvar att bidra till internationella samarbete 

gällande utbildningsfrågor och i arbetet att förebygga och åtgärda analfabetism.38 

 

Artikel 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter behandlar syftet med utbildningen. 

Enligt 29(a) ska utbildningen syfta till att i möjligaste mån bidra till att barnet utvecklas 

personligt, anlagsmässigt, psykiskt och fysiskt. Vidare lyfter artikel 29 (b-e) hur 

utbildning bland annat ska syfta till att sprida respekt för de mänskliga rättigheterna, för 

barnets föräldrar, kultur och historia samt naturmiljö och förbereda barnet inför ett aktivt 

samhällsliv i anda av förståelse, fred, tolerans och jämlikhet. 39  Enligt konventionen bör 

skolans prioritet ligga vid att lägga fokus på barnets välmående, utveckling och 

förberedelser inför att träda in i vuxenvärlden med goda möjligheter att bli en fullvärdig 

samhällsmedborgare. Här ingår i högsta grad att bidra till att barnet utvecklar kunskap 

och respekt för mänskliga rättigheter och förståelse för det främmande och annorlunda. 

Vidare kan tilläggas hur skola och utbildning ska vara tillgänglig för alla barn, oavsett 

barnets psykiska eller fysiska förutsättningar. Skola, utformningen av utbildning samt 

lärare och elever ska vara öppna för att inkludera och samverka med alla barn. 40 Att 

tillgången till, samt utbildningen i sig själv, sker utan några inslag av diskriminering är 

av högsta vikt.41 Rätten till utbildning är en rätt i sig men genom att bidra till psykisk 

och fysisk utveckling har den konstaterats att även bidra åtgärdande och förebyggande 

mot världsproblem och ha en positiv inverkan för spridning av demokrati.42 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Trots att rätten till utbildning är direkt tillskriven barnen och erkänns i internationell 

konventionstext brister åtnjutandet av denna.43 För att på ett inspirerande vis sprida 

information och främja förståelse och utveckling av rätten till utbildning har United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) givit ut 

                                                   
38FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 28 
39Ibid art 29 
40Gunner, Göran och Namli, Elena (red.), 2005. Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga 
rättigheter. s145 
41SOU 1997:116. Sveriges Riksdag. 11 Barnets rätt till utbildning. s3 
42Ibid s2 
43Globala målen. Mål 4: God utbildning för alla. 171203, 15.02 
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publikationen Implementing the Right to Education.44 Här redogörs för såväl bidragande 

komponenter som problematik kopplat till rättigheten, samt för det rättsliga ramverket 

och staters ansvarsskyldighet.45 Det tas även upp hur rätten till utbildning är en ständigt 

diskuterad och aktuell fråga och hur den hamnat i nytt fokus i och med antaganden av 

De globala målen och Agenda 2030. Målet är att utbildning ska bli en möjlig verklighet 

för alla och för en inkluderande och jämlik högkvalitativ utbildning, samt möjlighet till 

livslångt lärande utan diskriminering, krävs att utbildning utgör en fundamental del av 

utveckling.46 Publikationen lägger fokus vid utformandet av det rättsliga ansvaret för 

konventionsstater, men kapitel handlar även om eliminerande och förebyggande av 

diskriminering och vikten av jämlikhet inom utbildning. Det kan direkt kopplas till 

denna uppsats ämne och även fungera som en informations- och kunskapskälla. Trots 

att ansvarsskyldigheten är återkommande i denna uppsats utgör den dock inte det 

huvudsakliga fokuset. Uppsatsen tar steget vidare och koncentrerar sig på att undersöka 

utbildningens bidrag till utveckling och livskvalitet. Därmed kan identifieras en 

tydligare helhetsbild av hur utbildning främjar ett barns liv och livskvalitet.  

Ansvarsskyldighet och utbildningens inverkan på ett barns livssituation tas även upp i 

Rädda Barnens Education Strategic Direction 2016–2018.47 För en positiv utveckling 

och hållbar förändring krävs ett fungerande samarbete på och mellan en internationell, 

nationell och lokal nivå. Beroende på hur samverkan mellan dessa fungerar och 

huruvida det nationellt satsas på att ett barn ska få möjlighet att åtnjuta sina rättigheter 

är avgörande för i vilken utsträckning det sker i praktiken.48 Vidare redogörs för 

uppfattningen om hur utbildning verkar transformativt och har en kraft som främjar 

förändring och utveckling.49 Det möjliggör för att andra rättigheter ska kunna åtnjutas.50 

Fokus ligger här vid överlevnad och skydd mot våld, men utbildning anses även främja 

fred och stabilitet. Rädda Barnens mål är att erbjuda varje enskilt barn en utbildning av 

god kvalitet, vilken innebär att barnet utvecklas dels kunskapsmässigt men även sett till 

moral och etik samt egenskaper vilka förbereder barnet för aktivt samhällsdeltagande.51 

Grundskolan ska innebära grundläggande kunskapsinhämtning, men även innebära en 

plats där barnet kan känna trygghet och glädje.52 Rapporten uppmärksammar hur 

utbildning är av stor vikt hos många barn och hur den ska erbjudas till alla barn under 

                                                   
44United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016. Implementing the Right 
to Education. s7 
45Ibid s11 
46Ibid s7 
47Rädda Barnen, 2016. Education Strategic Direction 2016–2018. s3 
48Ibid s5 
49Ibid s26 
50Ibid s7 
51Ibid s8 
52Ibid s21 
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alla omständigheter.53 Det går i linje med denna uppsats och en vidare likhet mellan 

dessa grundas i målet om att lyfta vikten av utbildning och barnets åtnjutande av denna. 

Rapporten är dock av en övergripande karaktär med utgångspunkt i en internationell 

nivå. Även om uppsatsen fokuserar på rätten till utbildning i egenskap av en 

fundamental mänsklig rättighet har uppsatsen ett större inslag av hur utbildning 

tillämpas på en lägre nivå och åtnjuts av ett barn i praktiken. Det grundas huvudsakligen 

i uppsatsens intervjustudie. En ytterligare skillnad mellan uppsatsen och rapporten är 

hur Education Strategic Direction beskriver Rädda barnens arbete för att alla barn ska 

få möjlighet att åtnjuta rätten till utbildning. Där redogörs till stor del för vilket arbete 

som bedrivs och vad som vill bedrivas. Till skillnad mot det ämnar inte denna uppsats 

att huvudsakligen redogöra för utbildningens utformning eller strukturen för det arbete 

som bedrivs i skolverksamheten. Även om uppsatsens inslag av intervjuarbete medför 

önskemål om hur utbildningsväsendet kan utvecklas ligger det primära fokuset på att 

undersöka och lyfta vikten av utbildning och hur denna tolkas kunna främja ett barns 

livskvalitet. Intervjustudien ger en vidare inblick i praktiken och fokuserar djupare på 

hur den vardagliga utbildningen kan ha en positiv inverkan på ett barns utveckling och 

livskvalitet.  

Sett till Förmågemodellen i relation till barnets rättigheter tas det, med redigering av 

Daniel Stoecklin och Jean-Michel Bonvin, upp i Children’s Rights and the Capability 

Approach, Challenges and Prospects.54 Med grund i Nussbaums teori om 

Förmågemodellen och barns särskilda utsatthet och behov av stöd undersöker boken 

dels vad som är specifikt med just barnet och dels försöker den identifiera faktorer vilka 

underlättar eller hindrar omvandlingen av barnets rättigheter till förmågor. Målet är att 

bidra till en betydande utveckling i förståelsen av relationen mellan de två sistnämnda 

samt följande realisering. Boken uppmärksammar betydelsefulla dimensioner av vad 

som ska has i åtanke vid implementering av mänskliga rättigheter och utvecklingen av 

mänskliga förmågor.55 Med relevans till ämnet innehåller boken material från intervjuer 

med barn gällande uppfostran, utveckling och välmående.56 I slutet av boken läggs fram 

vad som anses vara framträdande utsikter gällande möjligheten att stärka korrelationen 

mellan barnets rättigheter och Förmågeteorin. Sammanfattat utgörs dessa av frågor 

gällande individuella och sociala omvandlande faktorer, problematiken med barnet som 

en social aktör och debatten kring det sårbara och kompetenta barnet.57 Utifrån en 

liknande utgångspunkt i barnets rättigheter och Förmågeteorin vidareutvecklar denna 

                                                   
53Ibid s22 
54Stoecklin, Daniel and Bonvin, Jean-Michel (Eds.), 2014. Children’s Rights and the Capability 
Approach, Challenges and Prospects. Dordrecht: Springer. s1 
55Stoecklin, Daniel and Bonvin, Jean-Michel (Eds.), 2014. Children’s Rights and the Capability 
Approach, Challenges and Prospects. s2 
56Ibid s92 
57Ibid s273 
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uppsats ämne med ett koncentrerat fokus på vikten av utbildning och dess bidrag till 

livskvalitet. Sett till det liknande inslaget av intervjuer skiljer sig uppsatsen i och med 

att intervjuerna innebär samtal med vuxna människor vilka dagligen arbetar med barn. 

Därmed kan upplägget sägas fungera kompensatoriskt för en bredare syn ifråga om 

förmågor, livskvalitet och barnets rättigheter.  

För direkta kopplingar mellan Förmågemodellen och barnets rättigheter kan även läsas 

Martin D. Ruck, Michele Peterson-Badali och Michael Freeman bok Handbook of 

Children’s Rights, Global and Multidisciplinary Perspectives. Här redogörs för 

Förmågemodellen och ges exempel på hur den på ett direkt sätt kan kopplas till FN:s 

konvention om barnets rättigheter. Exempelvis såsom mellan förmågan att leva ett 

normallångt liv och rättigheten att inte dö i förtid och hur utvecklande av förmågan 

sinnen-fantasi-tanke kan kopplas till åtnjutandet av rätten till utbildning. Andra exempel 

som ges är hur Nussbaums uppfattning om kroppslig integritet, vilken innebär 

möjligheten att fritt röra sig mellan platser, går ihop med barnets rätt till självständig 

rörlighet. Förmågan att känna känslor vilka inte begränsas av rädsla eller ångest kan 

kopplas till barnets behov av och rätt till ett tryggt samhälle vilket hen kan ta en aktiv 

del av.58 I likhet med de två ovanstående publikationerna behandlar uppsatsen 

Förmågeteorin och barnets rättigheter. Uppsatsen vidareutvecklar dock ämnet med ett 

koncentrerat fokus på vikten av utbildning och dess främjande av barnets livskvalitet. 

Relationen mellan dessa undersöks och fördjupas genom inslag av intervjuer, vilket ger 

arbetet en bredd. Rapporter och publikationer är många gånger av teoretisk karaktär och 

grundar sig på fakta. Även om det har sitt ursprung i verkligheten medför uppsatsens 

inslag av intervjuer en inblick i upplevelser och berättelser direkt hämtade ur vardagen.  

 

1.6 Teori 

Den teoretiska delen av uppsatsen grundas på Martha Nussbaums teori om 

Förmågemodellen. Inledningsvis redogörs det generellt för modellen och därefter läggs 

fokus vid utbildningens roll. 

  

1.6.1 Förmågemodellen 

Utvecklingsekonomins utbredning, påverkan och tyngd i dagens värld är enorm. Med 

tiden har dock uppdagats ett behov av att mäta människors levnadsstandard samt arbetet 

med att förbättra denna utifrån andra faktorer än endast ekonomi. Idag syftar många 

                                                   
58Ruck, Martin D., Peterson-Badali Michele and Freeman, Michael, 2017. Handbook of Children’s 
Rights, Global and Multidisciplinary Perspectives. New York: Routledge. s537 
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utvecklingsteorier istället till människans fokus att nå god livskvalitet.59 En teoretiker 

som hävdar det ohållbara i att mäta livskvalitet i BNP och inkomst är Martha 

Nussbaum.60 Istället önskar hon att genom Förmågemodellen “konstruera en teori om 

grundläggande social rättvisa”, vilken är menad att visa på ett socialt minimum.61 

Modellen riktar in sig på att mäta livskvalitet i form av förmågor, vad människor kan 

vara och göra, istället utifrån BNP och ekonomisk utvecklingsteori.62 Huruvida 

medborgare har god livskvalitet och ett samhälle uppnått minimal rättvisa kan utläsas 

utifrån om medborgares förmågor är tryggade eller ej.63 

 

Inom Förmågemodellen presenteras förmågor som värdefulla komponenter vilka 

främjar god livskvalitet.64 Förmågor är svaret på ”Vad skulle en enskild människa kunna 

vara och göra”, och kan liknas vid människans valmöjligheter och friheter. Nussbaum 

har utformat tio centrala förmågor.65 De utgörs av: Liv, fysisk hälsa, kroppslig integritet, 

sinnen- fantasi- tanke, känslor, praktiskt förnuft, samhörighet, andra arter, lek och 

kontroll över den egna miljön.66 I kategorin sinnen-fantasi-tanke ingår att människan 

ska få ta del av grundläggande utbildning och kunskaper inom läsning, matematik och 

vetenskap.67 Den heterogena andan hos förmågorna är stor samtidigt som var och en 

enskilt ska skyddas och värnas om.68 Förmågorna, i kombination med modellen, ska inte 

åtskiljas utan ses som en helhet för livskvalitet och rättvisa.69 Varje enskild person är 

målet och förmågor ska utformas och åtnjutas av alla.70 Förmågor ses som nödvändiga 

komponenter för livskvalitet och för att nå ett människovärdigt liv krävs att en människa 

tar sig över dessa förmågors tröskelnivåer, miniminivåer. Målet är att varje människa 

ska ta sig över tröskelnivåerna och för att det ska kunna realiseras har staten till uppgift 

att bistå människor med stöd och tillhandahålla verktyg.71 Det ska dock poängteras att 

det inte handlar om att staten ska styra människor, utan att den ska ge dem 

valmöjligheter som människorna själva får besluta om hur de ska bemöta och agera 

utifrån.72 På så vis respekteras medborgares mänskliga värdighet och social rättvisa kan 

                                                   
59Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. Stockholm: 
Karneval förlag. s54 
60Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. s65 
61Ibid s48 
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nås.73 För att det ska vara möjligt att uppnå är det många gånger nödvändigt att statuera 

grundlagar och upprätta institutionella strukturer.74 Därmed kan förmågors i grunden 

abstrakta karaktär få en klarhet.75 Implementeringen av de centrala förmågorna påverkas 

och beror på så vis av en stats grundlagsstiftade rättigheter. För en framgångsrik 

realisering är inslag av kultur, tradition och historia av stor betydelse. I de fall då en stat 

har svårigheter med att stötta människor att nå över tröskelnivåer anser Nussbaum att 

rikare stater har ett ansvar att stötta fattigare stater. Likaså ska andra sorters mäktiga 

aktörer stötta vid behov. Nussbaum framhåller det gemensamma ansvaret att arbeta för 

att säkra människors förmågor och lyfter hur människans rätt att åtnjuta förmågor är ett 

faktum oavsett om en stat är fungerande eller ej.76 Vikten av åtnjutandet av förmågorna 

är på så vis konstant men Förmågemodellen är i sig utvecklingsbar och de centrala 

förmågorna är föränderliga. Modellen är på så vis en ofullständig modell med utrymme 

för utveckling och förändring, men med ett konstant fokus vid att främja och beskydda 

förmågor vilka är väsentliga för att en människa kunna leva ett värdigt liv. 77 För att i 

möjligaste mån kontinuerligt kunna trygga förmågor anser Nussbaum att 

ansvarsskyldigheten ska kunna variera och förändras i takt med den globala 

utvecklingen.78 

 

Sociala omständigheter i kombinationen med strävan att nå över förmågors tröskelnivå 

kan ibland leda till tragiska valsituationer och kränkningar. Det kan exempelvis gälla då 

föräldrar, till följd av familjens ekonomiska förutsättningar och situation tvingas låta 

barn arbeta istället för att ta del av grundskoleutbildning.79 Då en problematisk situation 

eller tragisk valsituation uppstår bör det åtgärdande arbetet grundas i strävan om att 

förbättra och utesluta negativa val, för att människor i framtiden ska få det så bra som 

möjligt och lättare ta sig över tröskelnivåer.80 I samband med detta skriver Nussbaum 

om hur Jonathan Wolff och Avner De-Shalits utvecklat en gren av Förmågemodellen.81 

Det gäller idén om fruktbara funktioner, med vilket menas att en sådan förmåga har en 

benägenhet att ha en positiv inverkan och understödja andra förmågor. I relation till 

fruktbara förmågor skriver de även om destruktiva brister, vilka syftar på en oförmåga 

vilken har en negativ påverkan på livet i övrigt.82 En stats prioritering bör sålunda ligga 

vid att lägga resurser på de förmågor som genererar och främjar andra förmågor samt 
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samhällslivet i allmänhet. Vidare bör de satsa på att eliminera tragiska valsituationer 

och destruktiva brister.83 

 

Enligt Nussbaum kan Förmågemodellen ses som en sorts människorättsmodell.84 Den 

har likheter med mänskliga rättighetskonceptet och lyfter i likhet med det den 

grundläggande rättvisan som en gemensam fundamental byggsten.85 Ett annat 

framträdande exempel är grundidén om hur en människa har rätt att åtnjuta 

fundamentala rättigheter endast genom att vara människa, samt att det är statens ansvar 

och uppgift att respektera, tillhandahålla och skydda dessa. Förmågor kan i det här fallet 

liknas vid de rättigheter som står stadgade i Förenta Nationernas allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna.86 Konventionsstaters roll som skyldighetsbärare av 

rättigheter kan liknas vid staters roll att möjliggöra för förmågor inom 

Förmågemodellen.87 Likt Allmänna förklaringen ämnar modellen undvika att 

kategorisera människor och på så vis främjar de båda mångfald och ömsesidig respekt 

mellan människor. Modellen kan därmed sägas främja mångfald och en ömsesidig 

respekt människor emellan.88 Nussbaum lyfter varje individs enskilda ansvar att stödja 

den politik som arbetar med att fördela resurser så att alla människor når över 

tröskelnivåer för de centrala förmågorna. Argumentet bygger hon utifrån tanke om hur 

samtliga människor bidrar till globaliseringen och därmed har ett gemensamt ansvar att 

åtgärda bristande livskvalitet.89 

 

1.6.2 Förmågemodellen om utbildning  

Trots att Nussbaum lyfter förmågornas heterogena anda återkommer hon upprepade 

gånger till utbildningens roll för livskvalitet och vad en människa kan vara och göra.  

 

Utbildning anses många gånger vara väsentligt för att en människa ska kunna leva ett 

värdigt liv.90 Såväl rätten till värdighet som utbildning förkunnas i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna.91 Utbildning kan sägas vara ett exempel på 

frihet och förmåga, vilket runt om i världen anses vara av central vikt och fokus.92 Så 

även i Förmågemodellen, där utbildning anses utveckla människans förmågor och 
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  17(59) 

därmed bidra till ett tillfredsställande liv i många olika hänseenden. Genom att främja 

förmågor anses den åtgärda brister och generera jämlika förhållanden. Via 

grundläggande skolutbildning får människan möjlighet till personlig utveckling och 

goda framtidsutsikter. Exempelvis genom ökad chans till arbete, förstärkt ekonomisk 

situation och följaktligen ett deltagande i samhällslivet. Läs- och skrivkunskaper anser 

Nussbaum möjliggör för människor att på ett lokalt och globalt plan kommunicera och 

interagera med omvärlden.93 Som ovan skrivet är en grundidé inom Förmågemodellen 

att staten inte strikt ska styra utan istället tillhanda människor med valmöjligheter. 

Barnets skolgång och utbildning är dock ett undantag från det eftersom hen behöver 

vägledning för att på bästa sätt förberedas för det vuxna livet. För det anses utbildning 

vara en nödvändighet.94 Utan läs-, skriv-, och räknekunskaper blir utsikterna för en 

människas sociala, ekonomiska och politiska utveckling knappa. Analfabetism är ett 

fundamentalt hinder för den personliga utvecklingen. Att nekas möjlighet till 

grundläggande utbildning kan därmed sägas ha stor negativ påverkan för individen, dels 

för hens personliga utveckling och dels då brister i utvecklingen riskerar ha en 

hämmande effekt på hens möjlighet till ett aktivt samhällsdeltagande.95 

 

1.6.3 Röster för utbildning  

Nussbaums ser Aristoteles som en inspirationskälla till Förmågemodellen. Det utifrån 

hans teori om hur politik bör utformas utifrån medborgares behov för att leva ett gott liv 

med bra livskvalitet. Han värdesatte möjligheten till eget val och menade på att politiken 

bör uppmuntra det och tillhandahålla valmöjligheter för att främja förmågor. Han ansåg 

att en utmaning var bristande utbildningsmöjligheter, eftersom människan då riskerar 

en otillräcklig utveckling gällande reflektion och inhämtning av kunskap och 

information.96 Underprioritering av utbildning för unga skadade på så vis hela det 

politiska livet.97 Dessa tankar inspirerade många, däribland Adam Smith. Han skrev om 

den mänskliga värdighetens skörhet och en bristande skolgångs negativa påverkan på 

mänskliga förmågor. Enligt Smith är det statens ansvar att trygga människors 

livskvalitet genom att tillhandahålla utbildningsmöjligheter och därigenom bidra till 

deras personliga utveckling.98 I annat fall är en människa mer eller mindre såväl psykiskt 

som fysiskt hämmad och därför bör staten, oavsett omständigheter, erbjuda en 

utbildning innehållande de mest basala kunskapsområdena.99 Detta liknar Nussbaum vid 

Förmågemodellens idé om hur en förmåga behöver stöd från omgivningen för att på ett 
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värdigt sätt kunna utvecklas åtnjutas.100 Tanken om nödvändigheten av ett kontinuerligt 

och rättvist prioriterat statliga stöd återfinns även hos Thomas Paine. Han ansåg att styret 

bör sträva efter att alla människor ska leva under så goda möjligheter som möjligt. I 

likhet med Smith lyfte Paine vikten av att staten tillhandahåller medborgare möjlighet 

till grundläggande utbildning. Han ansåg att följden av utebliven skolgång resulterade i 

ökad risk för kriminella handlingar och brott.101 

 

 

1.7 Metod och material 

Uppsatsen bygger på en samhällsvetenskaplig metod, vilken består av en kvalitativ 

forskningsprocess med induktiv inriktning.  

 

Uppsatsens fokus på rätten till utbildning grundas huvudsakligen i FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Den är utvald utifrån sin roll som internationell traktattext och sitt 

specifika fokus vid barnets rättigheter. Rätten till utbildning återfinns dock i flera 

internationella mänskliga rättighetstraktat men för att avgränsa uppsatsen omnämns 

dessa endast kort. Sett till uppsatsens teoretiska grund utgörs denna av Martha 

Nussbaums teori om Förmågemodellen. Med målsättning och uppmärksammande av 

människans möjlighet att vara och göra samt hens livskvalitet är denna relevant till 

uppsatsens forskningsämne rörande hur rätten till utbildning främjar ett barns 

livskvalitet.102 Det faktum att Nussbaum upprepade gånger återkommer till 

utbildningens roll för människans livssituation och möjligheter styrker det än mer.103 

Vidare är den del av uppsatsen vilken berör tidigare forskning grundad på fyra 

publikationer. Implementing the Right to Education, vilken är utgiven av United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), är utvald då den berör 

konventionsstaters ansvarsskyldighet och även ämnar främja spridningen och 

utvecklingen av rätten till utbildning.104 Rädda Barnens publikation Education Strategic 

Direction 2016–2018 används då den behandlar hur utbildning har ett transformativt 

värde med förmåga att främja åtnjutandet av andra rättigheter.105 Daniel Stoecklins och 

Jean-Michel Bonvins bok Children’s Rights and the Capability Approach, Challenges 

and Prospect är utvald som material då den behandlar Förmågemodellen i relation till 
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barnets rättigheter.106 Likaså Martin D. Ruck, Michele Peterson-Badali och Michael 

Freeman bok Handbook of Children’s Rights, Global and Multidisciplinary 

Perspectives.107 

För att forskaren ska få möjlighet att se förbi teori, lagtext och andra formaliteter samt 

få en inblick i praktiken bygger uppsatsen, som ovan nämnt, på en samhällsvetenskaplig 

metod. Den är baserad på en kvalitativ forskningsprocess bestående av en intervjustudie, 

vilken sker i samverkan med en låg- och mellanstadieskola i Stockholmsområdet.108 

Valet av skola att samarbeta med bygger på tidigare relationer mellan forskaren och 

skolan och det ska poängteras att skolan inte är utvald på grund av utmärkande 

problematik eller svårigheter. I arbetets inledande fas kontaktade forskaren skolan för 

att undersöka möjlighet och intresse för dennes medverkan i intervjustudien. Via mail 

informerades skolan sammanfattat om uppsatsens syfte och upplägg. När personal i 

skolledningen godkänt deltagande mailades ut förfrågningar om intresse för medverkan 

till lärarkåren. Följaktligen uppstod individuella mailkonversationer mellan forskaren 

och ett antal lärare på skolan vilka önskade delta i intervjustudien. Dessa representerades 

av 4 yrkesutbildade grundskolelärare, i åldern 30–58 år, vilka arbetar i årskurs 1 till 5. I 

ett första mail bifogades ett dokument innehållande grundinformation om uppsatsen och 

intervjustudien. Då de potentiella intervjupersonerna tackat ja till medverkan försågs de 

med ett ytterligare bifogat dokument. Det bestod av sammanfattad information om 

Martha Nussbaums teori om Förmågemodellen och de frågor som intervjun ämnade 

utgå ifrån. Intervjufrågorna utformades för att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Syftet med ovan nämnda dokument var att såväl forskare som intervjupersonerna skulle 

få ut så mycket som möjligt av intervjun samt att hålla samtalen relevanta till 

forskningsämnet.  

Följaktligen bestämdes tid och plats för intervjutillfället, vilket anpassades efter 

intervjudeltagarnas önskemål. En intervju hölls i den medverkandes hem och de övriga 

intervjuerna hölls i den berörda skolans lokaler. Vidare hade såväl forskaren som 

intervjupersonen tillgång till, det ovan nämnda, materialet i pappersform då intervjun 

hölls. Intervjutillfället inleddes med en kortfattad genomgång av materialet där det fanns 

tillfälle för eventuella frågor och förtydliganden. Det för att de medverkande skulle 

känna en trygghet inför intervjun samt förknippa den med en god och avslappnad 

stämning. Därefter följde själva intervjun vilken, med godkännande av de personer som 

medverkade, spelades in på en röstinspelare. Som ovan redogjorts för var 

intervjufrågorna utformade för att besvara uppsatsens frågeställningar. De följdfrågor 

                                                   
106Stoecklin, Daniel and Bonvin, Jean-Michel (Eds.), 2014. Children’s Rights and the Capability 

Approach, Challenges and Prospects. s2 
107Ruck, Martin D., Peterson-Badali Michele and Freeman, Michael, 2017. Handbook of Children’s 

Rights, Global and Multidisciplinary Perspectives. New York: Routledge. s273 
108Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Stockholm: Liber. s244 
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som uppstod i relation till frågorna ämnade besvara intervjufrågorna och därigenom 

även uppsatsens frågeställningar. När intervjun var avslutad transkriberades varje 

enskild intervju och materialet skrevs sedan ihop till sammanhängande texter vilka 

utgick från de frågor som intervjun utgått från. Resultatet presenteras dels i en egen del 

av uppsatsen bestående av en sammanfattning av deltagarnas utsagor med en tillhörande 

analys av forskaren, och dels som komponent i den avslutande analysen av arbetet.  

Som ovan nämnt bygger uppsatsen på en kvalitativ forskningsprocess vilken har en 

induktiv inriktning. Syftet är att fastställa en teori utifrån resultatet av den praktiska 

forskningen.109 Teorin är därmed inte en utgångspunkt för arbetet utan utformas i och 

med resultatet från forskningsprocessen.110 Denna innebär semistrukturerade intervjuer, 

vilka utgår från förskrivna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor.111 Därmed ges 

forskaren möjlighet att se förbi teorin till praktiken och den vardag människor lever i. 

Fokus ligger vid att skapa en förståelse för hur intervjupersonerna upplever och tolkar 

den situation de befinner sig i.112 Det är av stor vikt för att skapa en bred bild av 

verkligheten och för att forskaren ska kunna skapa sig en uppfattning om helheten byggd 

på olika synvinklar. Forskaren ämnar att genom samtal få ta del av intervjupersonernas 

egna upplevelser och uppfattningar.113 Därmed får hen möjlighet att få en inblick i deras 

perspektiv, vilket i det här fallet gäller yrkesmässigt relevanta personers tankar och 

erfarenheter av grundskoleutbildningens främjande av ett barns livskvalitet.114  

 

En kvalitativ forskningsprocess kan dock innebära potentiella svårigheter och problem. 

Huruvida de svar och resultat som intervjustudien genererar i är representativt för 

lärarkåren som helhet och människor i allmänhet eller endast representerar åsikterna och 

uppfattningarna hos de i intervjun medverkande personerna är ett exempel på en sådan 

svårighet. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att de svar som framkommer kan förmodas 

bero och påverkas av intervjupersonernas individuella erfarenheter samt dagsform och 

omständigheter för dagen. Exempelvis tidigare upplevelser kopplade till intervjuns 

samtalsämne eller hur hen upplever stämningen under själva intervjutillfället. En möjlig 

risk är att de svar som framkommer är missvisande eller att utsagor ges utifrån, 

medveten eller omedveten, bristande sanningshalt. Avgörande av ovanstående 

potentiella problem kan vara svåra, men de är av stor vikt att ha dessa i beräkning vid 

genomgång inför intervjuer och i resultat och analys. Många faktorer kan tänkas påverka 

hur intervjupersonerna upplever, presterar och engagerar sig i intervjun och huruvida de 

                                                   
109Bryman, Alan, 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. s340 
110Ibid s344 
111Ibid s206 
112Ibid s341 
113Coomans, Fons, Grunfeld Fre2016d and Kamminga Menno T, 2009. Methods of Human Rights 
Research. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia. s25 
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upplever denna som någonting positivt eller negativt. En förebyggande åtgärd är de 

förberedande dokument som intervjupersonerna försågs med samt fokus på att hålla 

intervjuerna under avslappnade omständigheter och då det passade de medverkande.  

 

2 Intervjuer från en grundskola 

Nedan presenterat material är sammanställt från intervjuer med yrkesutbildade lärare 

vid en svensk grundskola i Stockholmsområdet. Intervjuerna rörde intervjudeltagarnas 

uppfattningar om rätten till utbildning och dennes relation till livskvalitet.  

 

2.1 Utbildning och livskvalitet  

 

Fråga 1: Hur ser du på relationen mellan utbildning och livskvalitet? Anser du att 

grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet och i sådana fall på vilket sätt? 

Kan du ge exempel utifrån den vardagliga undervisningen?  

 

Samtliga respondenter kopplade samman utbildning med livskvalitet och var enhälligt 

överens om att den förre främjar den senare. De var även av den gemensamma 

uppfattningen att utbildning främjar livskvalitet i flera avseenden. Med det syftade 

respondenterna på deras uppfattning om hur utbildning leder till såväl kunskapsmässig 

som personlig och social utveckling, vilket de ansåg ökar möjligheterna för god 

livskvalitet. Respondent B uttryckte sig som följande: 

Jag ser det som att det är en väldigt stark relation mellan god utbildning 

och bra livskvalitet […] Man har en chans att bli en del av samhället om man  

får en utbildning. Man lär sig grunder som att läsa och skriva, uttrycka sig, ta till  

sig information, att vara källkritisk, kunna utveckla de egna tankegångarna… 

 

Viktigt är dock att uppmärksamma hur Respondent C och D var noga med att poängtera 

individualiteten i innebörden av livskvalitet. De menade på att livskvalitet har olika 

betydelse för olika människor och kan variera utifrån exempelvis kultur, tradition och 

historia.  

Tillhörande den kunskapsmässiga utvecklingens bidrag till livskvalitet talade de allihop 

främst om värdet av att kunna läsa. De lyfte hur barnet genom läskunnighet får möjlighet 

att inhämta information och kunskap. Exempelvis genom att kunna läsa en instruktion 
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till ett mattetal eller att läsa ett nyhetsflöde och på så vis uppdateras om vad som händer 

i sin omvärld.  

Är du en läsande människa kan du ta del av tidningar, titta på tv,  

du kan lära dig ett nytt språk och kommunicera med andra människor. 

 

Utbildningens bidrag till skrivkunskaper öppnar upp möjligheter för kommunikation 

med andra människor och genom räknekunskap förbereds barnet inför det ekonomiska 

livet. Genom kunskapsmässig utveckling, exempelvis sådan som nämnts ovan, lyfte 

respondenterna hur barnet även utvecklas personligt och socialt. Respondent A talade 

om hur utbildning, och medföljande kunskapsutveckling, öppnar upp en ”ny värld” för 

barnet. Genom de färdigheter barnet inhämtar i sin utbildning lär sig hen att interagera, 

kommunicera och samarbeta med sin omgivning. Respondent A exemplifierade detta 

genom egen upplevd erfarenhet av att läskunniga barn tagit del av information på 

mjölkpaket och TV och sedan delat med sig av sina nyvunna kunskaper till sina 

klasskamrater och lärare. Samtliga respondenter ansåg att läs- och skrivkunskaper 

öppnar upp för att barnet utvecklar självständighet och medvetenhet, dels gällande sig 

själv och dels gällande det samhälle och värld hen lever i. Respondent B lyfte hur 

utbildning, genom att generera dessa förmågor, kan förebygga risken att bli utnyttjad. 

…”kunskap är makt” brukar man ju lite klyschigt säga, men jag tror verkligen  

att det är så. […] Om inte, kanske kunskap kan förhindra maktmissbruk… 

Vidare talade hen om hur utbildning är någonting människor har gemensamt, samt 

skolan som en plats där ”alla” barn samlas.  

Sett till den personliga utvecklingens del av utbildningens bidrag till livskvalitet angås 

Respondent C att utbildning leder till att ett barn stärks i sin person och får ökat 

självförtroende. Hen talade även utifrån yrkesmässiga erfarenheter om hur bristande 

utbildning kan bidra till bristande livskvalitet samt kopplingen mellan utebliven eller 

låg utbildning och bristande levnadsstandard och samhällsproblem. Som exempel 

nämns hur avsaknaden av utbildning kan reducera möjligheten till arbete. Hen menade 

på att följden riskerar resultera i utanförskap gentemot de områden där utbildning är mer 

utbredd och att segregationen därmed växer. Respondent C lyfte även hur traditionen av 

låg respektive hög utbildning många gånger tenderar att följa en familj generation efter 

generation. Hen vill dock klargöra att det självfallet finns undantag och att det finns 

många exempel där utbildningsnivån i en familj variera stort.  

Likt de andra respondenterna är Respondent D av uppfattningen att utbildning är en 

nödvändighet för livskvalitet. Hen lyfter dock hur utbildning inte är den enda bidragande 

faktorn till livskvalitet och menar på att även outbildade och lågt utbildade människor 

kan ha en god livskvalitet. Hen återkommer till det faktum att innebörden av livskvalitet 
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varierar mellan människor, men är noga med att poängtera sin ståndpunkt om att 

utbildning genom att generera kunskapsmässig och personlig utveckling har en positiv 

inverkan och banar väg för livskvalitet. Sett till den personliga aspekten av barnets 

utveckling menade Respondent D på att utbildning leder till livskvalitet genom att ett 

barn känner lycka av att lära sig saker.  

Att lära sig saker överhuvudtaget är lycka för barn. […] Och det  

är ju också en livskvalitet, om man sätter det i det sammanhanget. 

Ovanstående kunskaper som barnet upplevs inhämta genom sin utbildning ansåg 

respondenterna möjliggöra för barnet att anta en aktiv roll i det gemensamma 

samhällslivet.   

 

Analys 

 

Utifrån respondenternas svar går att konstatera att de är av den gemensamma 

uppfattningen att grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet. Genom att 

medföra kunskapsmässig utveckling såsom läs-, skriv- och räknekunskaper samt 

personlig och social utveckling såsom självständighet, medvetenhet, förmåga att 

ifrågasätta och diskutera kan utbildning sägas bidra med viktiga komponenter för att nå 

livskvalitet. Utbildning bidrar till utveckling av barnets förmågor på många plan och 

förbereder på så vis barnet med grundkunskaper inför framtiden och vuxenlivet.  

Framträdande i respondenternas svar är hur de kopplar samman utbildning och 

livskvalitet med medvetande. Utbildningen upplevs resultera i att ett barn skapar en 

medvetenhet om den egna personen och sin omvärld, vilket uppfattas leda till att barnet 

kan utveckla en förmåga att stå emot utnyttjanden, beroendeskap och negativ 

maktutövning. Medvetenhet kan även förmodas ha inslag av förmågan att vara 

källkritisk, någonting som kan anses vara av stor vikt då vi i dagens värld kontinuerligt 

matas med information och nyheter. I kombination med respondenternas 

uppmärksamhet vid hur utbildning bidrar till självständighet ger de härmed intryck av 

att utbildning stärker barnet i att stå upp för sig självt. Utifrån ovanstående redogörelse 

för utbildning som främjande av barnets utveckling och dess livskvalitet kan göras en 

koppling till Nussbaum. Hon redogör för den egna uppfattningen och för hur historiska 

filosofer och teoretiker ansett att utbildning har en avgörande roll för hur barnet 

utvecklas och förbereds inför att vara en del av det ekonomiska, sociala och politiska 

samhällslivet. Såväl intervjudeltagarnas utsagor som Nussbaums uppfattning kan sägas 

överensstämma och understödja realiseringen av hur utbildning, enligt FN:s konvention 

om barnets rättigheter, ska syfta till att utveckla barnet psykiskt och fysiskt och 

förbereda denna för samhällslivet. 
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Som går att utläsa från ovan skrivet ansåg samtliga respondenter att utbildning leder till 

livskvalitet genom att främja utveckling genom bland annat självständighet, 

medvetenhet och kunskapsmässig och personlig utveckling. Ett utvecklande av den 

tanken kan utgöras av idén om att livskvalitet, å sin sida, på ett responderande sätt 

främjar utbildning. Ett barn som har en bra livskvalitet kan tänkas leva under 

omständigheter där hen inte behöver avstå utbildningsmöjligheter för att arbeta och 

bidra till familjens ekonomi och hushåll. Ur motsatt synvinkel, kopplat till uppfattningen 

att låg och hög utbildning tenderar ske traditionsmässigt i familjer, kan en bristande 

utbildning leda till låg livskvalitet, vilket i sin tur leder till knappa 

utbildningsmöjligheter. Utbildning och livskvalitet kan därmed sägas skapa antingen en 

”god” eller ”ond” cirkel. Den ”goda” cirkeln kan kopplas till idén om att utbildning 

främjar andra rättigheter. En sådan återfinns och kan exemplifieras genom Rädda 

Barnen och arbete och idé om hur utbildning främjar ett barns överlevnad och även 

skyddar mot våld.  Dessa artiklar representeras i FN:s konvention om barnets rättigheter 

artikel 6 respektive 19 och åtnjutandet av dem kan alltså sägas främjas av utbildningens 

transformativa kraft. Då ett barns överlevnad skyddas och våld reduceras kan vidare 

tänkas att möjligheterna för ett barn att åtnjuta sin utbildning ökar, vilket har en positiv 

inverkan på den ”goda” cirkeln. För att varje barn ska få bästa möjliga förutsättningar 

för livskvalitet är det av stor vikt att satsa på utbildning. 

Uppmärksammandet av hur innebörden av livskvalitet kan variera är intressant. Å ena 

sidan innebär det att vi påtagligt kan särskilja olikheter mellan oss människor, i och med 

att vi ger ordet livskvalitet olika betydelser. Å andra sidan går det, förutsatt att alla 

människor önskar leva under en god livskvalitet, att se det som att människan har 

livskvalitet som ett gemensamt mål. En strävan och önskan som förenar oss och gör oss 

lika. Sett till uppfattningen om att avsaknaden av utbildning dessutom bidrar till 

utanförskap och segregation, någonting som skingrar människor, är det viktigt att satsa 

på att ett barn i möjligaste mån ska kunna åtnjuta sina utbildningsmöjligheter. 

Därigenom kan förmodas att såväl personliga som samhällsmässiga problem skulle 

kunna förebyggas. Idén om att se livskvalitet som ett gemensamt mål kan tänkas 

realiseras i och med arbetet för alla människors lika värde och rättigheter och hur den 

tanken verkar som grundidé och universellt mål i mänskliga rättighetskonceptet. 

Universella tankebanor stärks också i och med att FN:s konvention om barnets 

rättigheter statuerar att rätten till utbildning ska göras tillgänglig för alla.  

Oavsett utbildningsnivå och levnadsomständigheter möter människor problematiska 

situationer. Genom att bidra till barnets kunskapsmässiga och sociala utveckling kan 

tänkas att utbildning bidra till att ett barn klarar av direkta och indirekta motgångar och 

har en stärkande inverkan på barnets förmåga att hantera livets svårigheter. Om 

utbildning därtill generar lycka för ett barn och på så vis kan sägas bidra till livskvalitet, 

kan tänkas att ingenting annat än fullkomligt åtnjutande av rätten till utbildning är 
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förenligt med princip om att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rum vilket statueras 

i FN:s konvention om barnets rättigheter.115 

 

2.2 Personlig utveckling och självständighet 

 

Fråga 2: Hur ser du på utbildning i relation till självständighet och personlig 

utveckling?  

 

Respondenterna var av den gemensamma uppfattningen att utbildning är nära relaterat 

till och bidragande till självständighet och personlig utveckling. De talade om att 

utbildning öppnar upp för valmöjligheter i livet och stärker en människa som person. 

Respondent A uppmärksammar särskilt hur utbildning leder till att en elev lär sig 

behärska olika sorters kunskap och hur det kan förmodas stärka hens självkänsla. Hen 

menar på att bredden av ämnen som utbildning innebär leder till att eleven kan skapa 

sig en stabil kunskapsgrund. Följaktligen kan eleven finna en trygghet i sig själv och 

våga utforska nya områden och lära sig nya saker. 

 

Samtliga respondenter ansåg att utvecklad medvetenhet om den egna personen och om 

sin omvärld är ett av utbildningens starka bidrag till självständighet och personlig 

utveckling. Respondent A lyfte hur medvetenhet öppnar upp för förmågan att kunna ta 

in flera synsätt. Hen menar på att en person följaktligen kan lära att undvika att bli matad 

med information och istället kan lära att söka information själv och bilda egna 

uppfattningar.  

 

Ju mer du kan, desto mer kan du fatta dina egna beslut. 

 

I likhet med dessa tankar talar Respondent B om hur utbildning, genom att bestå av 

ämnen som är både teoretiska och estetiska, leder till olika sorters kunskaper. Vidare 

talar hen om hur innebörden av självständighet kan variera. 

 

Utbildning kan leda till en hög grad av självständighet och personlig utveckling.  

[…] Självständighet kan vara en ekonomisk självständighet, att man klara sig själv  

och inte är beroende av någon annan. Det kan kräva en utbildning som leder till ett  

arbete och så vidare. Men det kan också vara tankesjälvständighet. Att man lär sig i  

skolan, att man utmanas i sina tankar och får tillgång till det abstrakta tänkandet och  

kan ifrågasätta, inte vara så lättpåverkad. 

                                                   
115FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 3 
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Hen menar alltså på att självständighet kan avse ekonomisk självständighet vilket 

innebär att en person utvecklar kunskaper för att hantera ekonomi och egen försörjning, 

vilket för framtida arbetsmöjligheter kan kräva en utbildning. Självständighet kan även 

innebära tankesjälvständighet och förmågan att stå emot påtryckningar. Exempelvis 

genom att en elev genom sin utbildning fått lära sig om abstrakt tänkande, ifrågasättande 

och kontinuerligt utmanats till att utveckla sin tankeförmåga. Respondent B menar på 

att det ur ett samhällsmässigt perspektiv kan tänkas bana vägen för ett demokratiskt 

samhällsklimat.  

 

Respondent C ser en elevs eventuella misslyckanden inom sin utbildning som ett stort 

hinder för självständighet och personlig utveckling. Sett till kontinuerliga 

misslyckanden är detta än mer tydligt.  

Får man för många misslyckanden förväntar sig inte heller barnet att det självt  

ska klara av saker. Då blir skolan tråkig och glimten i ögat försvinner successivt. 

Respondent C drar paralleller till vikten av att en elev får det stöd hen är i behov av för 

att fullt ut åtnjuta sin utbildning och därmed ha chans att undvika misslyckanden och 

istället bygga självkänsla och utvecklas positivt. Därmed anser Respondent C att 

utbildning även bidrar till att skapa självförtroende och trygghet hos en elev. Hen 

upplever att den elev som framgångsrikt genomgår sin utbildning, i större utsträckning 

än den elev som inte gör det, kan hantera kunskapsmässiga och sociala svårigheter och 

motgångar.  

Liknande talar Respondent D om sin uppfattning om hur varje enskilt barn har potential 

att utvecklas, oavsett individuella förutsättningar. Möjligt är att ett barn behöver stöd i 

sin utveckling, men med sådana förutsättningar kan nästintill alla barn och människor 

sägas kunna bidra till samhället. Om ett barn inte får det stöd hen behöver för att utveckla 

och nå sin fulla potential riskerar följden bli att barnet i framtiden, istället för att bidra 

till samhället, kan komma att behöva ett omfattande stöd. Sett till skolgången riskerar 

ett uteblivet stöd leda till att en elev inte fullt åtnjuter sin utbildning och i framtiden har 

reducerade arbetsmöjligheter. Respondent D anser att det är någonting såväl barnet som 

samhället förlorar på. Därav är det viktigt att vidta åtgärder i ett tidigt stadie och snabbt 

kunna förebygga och hantera eventuella svårigheter hos ett barn.  

 

Respondenterna berättar allesammans om erfarenheter av att bevittna och vara en del av 

processen av ett barns positiva utveckling och lärande, och hur denna bidrar med lycka 

för såväl elev som lärare.  
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När man märker att ett barn börjar lära sig läsa, kan hitta böcker  

och kan förstå vad de läser. Glädjen och glittret i deras ögon, att få  

vara med när de hittar sin läsning, det är helt otroligt! Även om de  

bara stakar sig fram så blir de så lyckliga och lyfts som människor! 

 

Respondenterna talar även om vikten av att ”höja” ett barn, om att få barnet att lyckas 

och känna känslan av att göra så. Därmed anses utbildningen kunna främja utveckling 

genom direkt kunskapsmässig inlärning, men också på lång sikt genom att uppmuntra 

och bidra till barnets engagemang att aktivt vilja ta del av sin utbildning. Respondent D 

menar på att lärande är lycka för barn, oavsett barnets individuella förutsättningar. Därav 

är det av stor vikt att barn uppmuntras och att såväl stora som små framsteg 

uppmärksammas. Känslan av att lyckas leder till en härlig känsla, vilket Respondent D 

anser är en form av livskvalitet. Hen lyfter även vikten av att ha roligt och hur leken är 

ett utmärkt sätt för ett barn att lära. Hen menar på att ett barn kan saker i leken vilka det 

kan ha svårt för, och inte veta att det bemästrar i ett teoretiskt skolsammanhang sittandes 

vid en skolbänk. Därmed kan känsla av att lyckas och nå framgång samt självförtroende 

och självkänsla byggas. Respondent D anser därför att leken borde bli ett mer 

framträdande sätt att utbilda barn på.  

 

Analys  

 

Respondenterna är av den gemensamma uppfattningen att utbildning har en stor 

påverkan på och bidrar till ett barns självständighet och personliga utveckling. Utifrån 

respondenternas svar går att utläsa en uppfattning om att desto mer ett barn kan, desto 

starkare psykiskt och fysiskt blir barnet. Utbildning leder till förbättrad självkänsla och 

personlig utveckling och genom en mångsidig ämnesbas inhämtar barnet kunskap och 

stärks inom många områden samt ger dem en bred grund att utvecklas vidare ifrån. De 

redogör för uppfattningen att utbildning bidrar till utveckling för alla barn, oavsett 

barnets individuella förutsättningar. Tankegången återfinns i hur Nussbaum ser på att 

utbildning stärker barnet för framtiden och i FN:s konvention om barnets rättigheters 

mål om att utbildning ska syfta till att utveckla barnet och förbereda hen för framtiden. 

Utifrån det kan vikten av utbildning understrykas. Möjligt är då att avsaknad eller brist 

på utbildning, ur motsatt synvinkel, riskerar att leda till osjälvständighet och 

beroendeskap. Exempelvis kan ett barns bristande läs- och skrivkunskaper minimera 

antalet arbetsmöjligheter och karriärsval som hen har i framtiden. Ovanstående kan 

tänkas visa på att utbildning leder till kunskaper som förbereder ett barn på att 

förebyggande och åtgärdande tackla livets fram- och motgångar.  

 

Möjligtvis kan relationen mellan utbildning och självständighet samt personlig 

utveckling ses som en cirkel. Ett barn genomgår en utbildning innehållande 
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kunskapsområden inom många olika ämnen. Det skapar en bred grund för barnet att 

utvecklas ifrån och en bred kunskapsbank kan förmodas inge en trygghet och utveckling 

av barnet som helhet. Något som är framträdande är barnets möjlighet att genom 

utbildning skapa sig en medvetenhet om sig själv och sin omvärld. Förmågan att kunna 

observera, reflektera och analysera kan tänkas förebygga att barnet blir utnyttjat och kan 

stå upp för sin egen sak och åsikt. Sammanfattningsvis kan det ses som självständighet. 

Fortsatt är reflektionen gällande hur innebörden av självständighet kan variera mellan 

människor intressant. Den inger känslan av att respondenten, i likhet med utbildningens 

bredd på ämnesområden, ser hur utbildning har en bredd i hur den medför kunskap och 

skapar öppningar för vidareutveckling och framtida möjligheter. Ekonomisk 

självständighet kan grundas i grundskolekunskaper såsom matematik och en allmän 

kunskapsutveckling inom medvetenhet. Tankesjälvständighetens följd kan tänkas leda 

till att ett barn utvecklar förmågan att dels finna en trygghet och styrka hos sig själv men 

även att stå emot yttre påtryckningar. Tanken förs till oberoende. Härmed framträder 

återigen utbildningens transformativa kraft och hur den innebär många olika sorters 

utveckling hos barnet och möjliggör för andra rättigheter. Barnets utvecklande av 

tankesjälvständighet kan exempelvis tänkas bidra till dennes möjlighet att leva ut 

rättigheter såsom tankefrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Nussbaum 

uppmärksammar hur utbildning leder till såväl ekonomisk som tankemässig 

självständighet genom att bland annat lyfta hur utbildning, med följande självständighet, 

minskar risken för att en människa hamnar i beroendeställning till någon annan. 

 

Att lyckas är av stor vikt inom utbildning och någonting som lyfts av respondenterna. 

De talade om hur barnet påverkas positivt av att lyckas och även om hur de själva 

uppskattar och mår bra av att se och bidra till detta. Läraren kan härmed antas uppleva 

välbehag och stärkas som såväl privatperson som i sin yrkesroll. En följd kan tänkas bli 

att hen blir engagerad och entusiastisk i sin lärarroll och därmed influerar eleven än mer 

i sin inlärning och utveckling. Utbildning har på så vis möjlighet att skapa en god cirkel 

av främjad självkänsla och personlig utveckling hos många människor vilka befinner 

sig i varierande skeenden i livet. Tvärtom blir misslyckanden negativt för en elev och 

likaså för en lärare, vilken får förmodas göra sitt yttersta för att alla inblandade ska göra 

framsteg i sin utveckling.  

 

Förutom vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser, samt faktiska åtgärder vid 

fastställande av att en elev, av någon anledning, har svårigheter, kan varierad 

undervisning vara ett sätt att undvika ett mönster av misslyckanden inom utbildningen 

hos en elev. Det som är lätt kan många gånger upplevas som roligt, samtidigt som det 

som är svårt tenderar resultera i bristande intresse och engagemang. Uppfattningen om 

att lek är en okomplicerad men effektiv undervisningsmetod kan tänkas fungera som en 

alternativ kompensatorisk metod till teoretisk inlärning sittandes i skolbänken. Ska skola 
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och utbildning vara anpassad för alla barn och leva upp till idén om att vi människor är 

lika, kan en sådan variation på undervisning tänkas väga upp skillnader mellan en elev 

och en annan. Olika undervisningsformer medför att utbildning tillgängliggörs för barn 

med olika individuella förutsättningar. Det understödjer hur FN:s konvention om 

barnets rättigheter artikel 28 statuerar att utbildning ska vara tillgängligt för alla barn.  

Skolan anpassas därmed efter barn med olika förutsättningar för inlärning och personlig 

utveckling vilket kan antas bidra till att så många barn som möjligt får möjlighet att nå 

sin fulla potential. Därtill kan framtida problem tänkas undvikas. Reducerade 

arbetsmöjligheter i vuxen ålder riskerar följa då en elev inte fullt ut åtnjutit sin 

utbildning, med den eventuellt bidragande följden av låg självkänsla och bristande 

utveckling. Risken är då att hen kommer att leva under knappa levnadsförhållanden med 

eventuellt låg livskvalitet som följd. Exempelvis kan det medföra svag ekonomi eller 

kriminalitet. Eventuellt blir det samhället som försörjer individen. Utifrån det kan 

konstateras att såväl individ som samhälle drar fördel av att göra sitt yttersta för att varje 

elev ska åtnjuta en utbildning som främjar självkänsla och personligt utveckling. Sett 

till att utbildning av Nussbaum anses utveckla och stärka barnet inför framtiden och att 

FN:s konvention om barnets rättigheter menar på att utbildning syftar till att göra det, i 

kombination med att utbildning anses reducera risken för framtida problematik och 

svårigheter i barnets liv, är det av största vikt att varje enskilt barn åtnjuter rätten till 

utbildning i lika utsträckning och utifrån dess individuella förutsättningar. Genom stöd 

kan olikheter likställas och varje barn ges möjlighet att nå livskvalitet.  

 

Eventuella argument om kostnader för att anpassa utbildning efter alla elevers behov 

kan i det här avseendet verka svaga. Att leka fram utveckling kan inte förutsättas att vara 

dyrare, snarare tvärtom. Så som respondenterna talade om i frågorna ovan kan det 

däremot påverkas av bristande organisation. Att möjlighet om att nå alla elever ska 

avgöras av någonting sådant verkar dock icke försvarbart. En koppling kan här göras till 

Nussbaums åsikt att livskvalitet inte kan mätas i BNP och inkomst. Om utbildning anses 

främja livskvalitet är det icke försvarbart att brista i att stötta en elev efter hens behov. 

Sett till att FN:s konvention om barnets rättigheter statuerar att utbildning ska 

tillgängliggöras för alla barn är det en nödvändighet att varje barn kan åtnjuta rätten till 

utbildning oavsett individuella behov.  
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2.3 Fruktbar förmåga och destruktiv brist 

 

Fråga 3: Hur ser du på utbildning som en fruktbar förmåga? Fruktbar förmåga 

syftar här till utbildningens transformativa egenskaper för positiv inverkan på ett 

barn.  

 

Såsom ovan skrivet är respondenterna av den gemensamma uppfattningen att utbildning 

medför utveckling i flera olika avseenden och att ett barn får kunskaper inom många 

områden. Respondent A menar på att bredden av skolämnen och innehållet i respektive 

kursplan leder till att elever inhämtar varierad kunskap, vilken med tiden utvecklas till 

livskunskaper. Hen exemplifierar med hur naturvetenskapliga ämnen bidrar till kunskap 

om människokroppen och natur, om hur samhällsvetenskap leder till lärdomar om 

världens kulturer och hur idrott förmedlar kunskap om fysik och hälsa.  

 

Respondent C talar också om hur utbildning öppnar upp för mycket annat. Hen kopplar 

utbildning till personlig och social utveckling såsom trygghet, självförtroende och 

medvetenhet. Därigenom bidrar utbildning till att ett barn, för stunden och i framtiden, 

kan ta del av alla möjliga olika sammanhang och bli en del av sin omvärld. Respondent 

B talar om samma sak och lyfter hur kunskapsmässig och social utveckling kan 

förmodas bidra till att barnet lär sig att stå upp för sig själv och stå emot påtryckningar. 

Respondent D återkommer till hur utbildning främjar självständighet genom att bana 

vägen för exempelvis arbetsmöjligheter.  

 

Vilka destruktiva brister kan hindra rätten till utbildning? Med destruktiv brist 

menas här faktorer som har en negativ påverkan för barnets åtnjutande av rätten till 

utbildning.  

 

Samtliga respondenter menar på att den största destruktiva bristen gentemot rätten till 

utbildning är svag ekonomi och hur det följaktligen finns stora resursbrister i 

skolvärlden. Vad resursbristerna kan innebära ger respondenterna varierande men 

liknande svar på.  

 

Respondent A talar om hur det är flera komponenter som ska fungera för att ett barn på 

ett riktigt sätt ska kunna ta till sig sin utbildning. Undervisning, raster, den mat som 

serveras och barnets livsomständigheter utanför skolan är exempel på sådana. Saknas 

eller brister någon komponent menar hen på att det kan bli svårt för eleven att ta till sig 

sin utbildning. Avsaknad av tillgång till utrustade undervisningslokaler är till exempel 

någonting som i stor utsträckning påverkar utbildningen negativt. Avgränsat till barnets 
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förmåga att ta till sig sin utbildning anser Respondent A att svårigheter i barnets närhet 

och inom familjen många gånger påverkar barnet negativt. Hen ser tydliga mönster 

mellan stormiga hemförhållanden och en elevs möjlighet att ta till sig den utbildning 

eleven erbjuds.  

 

Bråkas det hemma så påverkar det såklart dagen. Det  

påverkar din utbildning och din skoldag, -vecka eller -år negativt. 

 

I sådanas situationer upplever respondenten att barnet många gånger tar på sig ett ansvar 

för den rådande situationen och för att finna en lösning till denna. Barnets möjlighet att 

fullt ut åtnjuta sin utbildning blir då ofta lidande.   

 

Vidare är respondenterna av den gemensamma uppfattningen att brist på resurser många 

gånger har en negativ inverkan på arbetet att stötta elever, dels i den ordinarie 

undervisningsformen och dels i de fall då en elev är i behov av särskilt stöd. Respondent 

B talar om att det faktum att utbildningen, såsom skolverksamheten är utformad idag, 

inte är anpassad för att möta och tillgodose varje enskild elevs behov. Med stora 

elevgrupper upplever Respondent B svårigheter att som lärare ha möjlighet att nå alla 

barn och hinna ge var och en av dem individuellt stöd. Hen menar på att det kan vara 

svårt att erbjuda särskilt stöd på gruppnivå. Goda intentioner och vilja räcker inte till, 

vilket skapar en stor frustration. Svårigheter med att tillgodose varje elevs behov av stöd 

i kombination med brist på lokaler för undervisning i mindre grupp eller enskild 

undervisning exemplifieras som destruktiva brister gentemot utbildning. På liknande 

sätt talar Respondent C om hur skollagen och andra bestämmelser gällande skola och 

utbildning är noggrant nedskrivna och utformade i teori och text. Hen konstaterar dock 

besviket att praktiken skiljer sig från denna och menar på att idén om att elevens behov 

ska bemötas individuellt inte fullt ut tillämpas i verkligheten.  

 

Läser man skollagen och vad den säger, Skolverkets hemsida och måluppfyllelser  

och även vad som sägs utifrån FN och FN:s konvention om barnets rättigheter, då ska 

ju alla barn ha rätt till en utbildning utifrån sina behov. Det ser ju väldigt bra ut, men 

tyvärr ser ju inte verkligheten ut så. […] Hur gärna vi [lärare] än vill så kan vi inte ge 

alla barn det dem har rätt till. 

Respondent C berättar om hur hen upplever att alla barn generellt är positivt inställda 

till att börja i skolan när de kommer till årskurs 1. I de fall då eleven inte får de 

förutsättningar hen behöver för att till fullo ha möjlighet att åtnjuta utbildningen hen tar 

del av, försvinner dock många gånger engagemang och den positiva inställningen 

succesivt.  
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Respondent D upplever att skolan många gånger brister i att erbjuda elever en rofylld 

och harmonisk miljö att arbeta och socialisera sig i. Det riskerar att ha en negativ 

påverkan på huruvida en elev kan ta till sig sin utbildning. Det gäller särskilt de elever 

som är behov av särskilt stöd. Hen talar även om hur oförmåga att fördela och ta tillvara 

på resurser verkar som en destruktiv brist gentemot åtnjutande av rätten till utbildning. 

Respondent D menar på att det inte endast är den ekonomiska tillgången som påverkar 

hur skolan har möjlighet att möta en elevs behov. Hen menar på att det i stor utsträckning 

även handlar om förmågan att organisera och tillämpa de resurser som finns.  

 

Det handlar inte om hur mycket pengar man  

har utan om förmågan att kunna organisera sig. 

 

Önskvärt vore att skolverksamhetens organisation och struktur stärktes för att på så sätt 

i möjligaste mån kunna bemöta elevens behov. Det kräver att såväl stat som olika 

myndigheter och skola samarbetar.  

 

Då ekonomi, resurser eller miljö brister menar Respondent A och D att följden riskerar 

bli att lärare ofta byts ut och att undervisningen istället sköts av vikarier. Med 

poängtering på att avsikten inte är att nedvärdera vikariens arbete och roll menar de båda 

respondenterna att byte av lärare och inslag av vikarier, oavsett om denna är utbildad 

eller ej, riskerar resultera i att det saknas en kontinuitet i utbildningen och att eleverna 

då kan gå miste av delar av den utbildning de har rätt till.  

 

Analys 

Utbildning anses utveckla ett barn på många sätt och inom flera områden. Ett brett 

ämnesspann möjliggör för en bred kunskapsgrund. Såväl kunskapsmässig, social och 

personlig utveckling kan förmodas följa av utbildning. Likaså trygghet, självförtroende, 

självkänsla och medvetenhet om såväl dig själv som din omvärld. Utbildning anses även 

bidra till självständighet genom att generera framtida arbetsmöjligheter och underlätta 

för deltagande i det ekonomiska, sociala och politiska samhällslivet. Därmed öppnas 

upp för att ett barn ska få möjlighet att bli en del av dels sin omgivning och dels världen 

i stort. Ur motsatt synvinkel kan då utebliven eller bristande utbildning tänkas reducera 

ett barns möjlighet att fullt ut bli en del av dessa. 

 

Vidare är den gemensamma uppfattningen tydlig om att utbildning och skolverksamhet 

ständigt kantas av svag ekonomi och bristande resurser. De upplevs bilda den 

huvudsakliga orsaken till att ett barn hindras att till fullo få möjlighet att åtnjuta rätten, 

och ta till sig, sin utbildning, med negativa konsekvenser som följd. Exempelvis 

lärarbyten och oregelbunden undervisning, otillgängligt stöd, rörig arbetsmiljö och 

oförmåga att organisera verksamhet. Sammanfattat reduceras chansen till 
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kunskapsmässig och personlig utveckling och därigenom begränsad livskvalitet. Att 

svag ekonomi och bristande resurser ska avgöra i vilken utsträckning ett barn kan åtnjuta 

sin utbildning är någonting som Nussbaum kan tänkas motsätta sig. Hennes ståndpunkt 

i att BNP och inkomst inte är representativt när det kommer till mätning av livskvalitet 

kan tänkas att på ett djupare plan medföra att pengar inte heller ska få ligga till grund 

för möjligheten för ett barn att åtnjuta sin utbildning. Särskilt inte utifrån uppfattningen 

att utbildning till främjar ett barns livskvalitet. Metoden att mäta livskvalitet utifrån 

BNP, ekonomi och inkomst, kan ur denna synvinkel kännas ologisk. Att en 

tillfredställande ekonomi banar väg för stabila och trygga levnadsvillkor ska inte 

förnekas, men att mäta livskvalitet i pengar kan ur ett helhetsperspektiv anses 

otillräckligt. Att med utgångspunkt i pengar kunna besvara hur ett barn mår, hur 

tillfredsställd hen är med sin livssituation och barnets möjlighet att utvecklas psykiskt 

och fysiskt samt nå sin fulla potential kan förmodas omöjligt. Relevansen att mäta 

livskvalitet utifrån just faktorer såsom barnets möjlighet att utvecklas och nå sin fulla 

potential samt deltagande i samhället kan tänkas större och ge en mer sanningsenlig syn.  

 

För att en elev ska kunna åtnjuta sin utbildning och framgångsrikt utvecklas i och med 

denna anses många komponenter nödvändiga. Såväl skolverksamheten som hemmet 

spelar in och påverkar huruvida ett barn kan åtnjuta och ta till sig sin utbildning. De 

påverkar även varandra, men samtidigt kan det tänkas vara svårt för både skola och hem 

att faktiskt driva igenom en förändring hos den andra. Exempelvis är skolan bunden av 

regler som inte gäller för privatpersoner och det ska has i åtanke att vårdnadshavare till 

barnet har det yttersta ansvaret och bestämmandet för detta. Såsom tas upp i intervjuerna 

riskerar barnet då att ta på sig att ”ordna upp” en problematisk situation och axla ansvar 

för att komponenterna ska vara tillgängliga och fungerande. Sådana omständigheter kan 

förmodas ha en negativ inverkan på ett barns möjlighet att åtnjuta och ta till sig sin 

utbildning. Tänkbara följder kan vara bristande kontinuitet och trygghet, vilket får antas 

reducera möjligheter för att barnet ska nå en god livskvalitet. Uppfattningen att flera 

komponenter krävs för att skapa helhet kan liknas vid Nussbaums idé om hur en 

människa ska kunna ha tillgång till och åtnjuta samtliga tio centrala förmågor för att 

social rättvisa och livskvalitet ska kunna uppnås. Tanken kring hur flera aktörer måste 

samarbeta för att möjliggöra barnets utbildning kan vidare liknas vid hur Nussbaum 

menar på att en stat ska möjliggöra förmågor och att det är människans uppgift att vidare 

hantera och agera utifrån dessa. Därmed krävs flera aktörer även för att människan ska 

åtnjuta sina förmågor och vidare ha chans att nå livskvalitet.  

Intervjuerna ger intrycket av att samtliga respondenter upplever en stor frustration över 

de begränsningar de möter inom skolan och utbildning. Det slår hårt att deras vilja att 

möta varje elev utifrån dennes behov försvåras på grund av svag ekonomi, bristande 

resurser samt organisation och struktur. Likt hur uteblivet stöd och misslyckanden 

succesivt men kontinuerligt dämpar en elevs engagemang att ta till sig av sin utbildning, 
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kan ovanstående vardagsomständigheter tänkas ha en liknande effekt på en lärare. 

Därmed riskerar antalet personer/lärare som varje dag är menade att kämpa och arbeta 

för att en elev fullt ut ska kunna åtnjuta sin utbildning att sakta men säkert minska. De 

lärare som kämpar på kan tänkas ”tappa sin glöd”. Utifrån ovanstående kan konstateras 

att bristande resurser påverkar samtliga människor som befinner sig i skolan, men att 

det gång på gång återkommer till att det är barnet som i störst utsträckning påverkas 

negativt utav det.  

Uppfattningen om att skolan inte är utformad efter att möta varje elev efter dennes behov 

skapar tankar och frågor gällande vad idén med skola och utbildning då kan tänkas vara. 

Kanske har det någonstans i skolans utformning skett någon form av missuppfattning 

gällande för vem utbildningen är menad. Det kan dels gälla huruvida skolan är utformad 

efter vuxna eller barns förutsättningar och dels huruvida den hjälper eller stjälper idén 

om alla människors lika värde. En arbetsmiljö uppbyggd kring stora elevgrupper med 

stillasittande kunskapsinhämtning vid en skolbänk kan antas fungera endast för en viss 

typ av elev. För en elev med andra förutsättningar kan tänkas att en sådan miljö leder 

till motgångar. Är utbildning enbart anpassad för att möta en viss typ av elev, samtidigt 

som den brister i att stödja en annan, kan idén om likheten mellan människor tänkas gå 

förlorad. För att nå denna kan tyckas att utbildning istället borde vara utformad för att 

kompensera elevers olikheter. Genom att ta till vara på, acceptera och arbeta utifrån 

olikheter kan förmodas att idén om alla människors lika värde kan uppnås i 

utbildningssammanhang. Det eventuella stöd som ett barn är i behov av för att fullt ut 

åtnjuta sin utbildning kan kopplas till hur Nussbaum menar på att en människa dels ska 

ges möjlighet att nå över tröskelnivåerna hos de centrala förmågorna men också stödjas 

till att uppfylla det. En koppling kan även göras till tanken om att varje barn ska åtnjuta 

varje rättighet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Här förs tanken till mänsklig 

universalitet och solidaritet. 

Respondenternas svar pekar på att teorin skiljer sig från praktiken. Det kan antas att 

processen för utformning av bestämmelser, lagar och traktattext innebär mycket och 

omständligt arbete. Än dock kan utläsas att det är mindre omständligt än att faktiskt få 

ut och tillämpa dessa nedskrivna ord i praktiken. Svag ekonomi och bristande resurser i 

kombination med oförmåga att fördela tillgängliga resurser och att organisera, tenderar 

att resultera i destruktiva brister gällande ett barns möjlighet att åtnjuta rätten till 

utbildning. Att skjuta över ansvar mellan olika myndigheter och institutioner kan 

förmodas resultera i handlingsförlamning med utgången att barnets 

utbildningsmöjligheter påverkas negativt. Komplexiteten i att en människa faktiskt ska 

kunna åtnjuta sina rättigheter är stor. Oavsett omständigheter är det dock nästintill 

oförståeligt att ett barn ska riskera att tappa lust och engagemang för sin utbildning och 

tron på sig själv på grund av orsaker såsom skolans oförmåga att tillgodose barnets 
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behov. I ett sådant avseende kan principen om barnets bästa, kopplat till rätten till 

utbildning, gå förlorad. 

 

2.4 Statens och skolans ansvarsskyldighet 

 

Fråga 4: Hur ser du på statens och skolans ansvar att främja utbildning och 

livskvalitet?  

 

Respondenterna var av den gemensamma uppfattningen att staten och skolan har ett 

stort ansvar att främja utbildning och livskvalitet. Allesammans talar även om vikten av 

att det upprättas god kontakt och samverkan mellan dessa aktörer och en elev och 

tillhörande vårdnadshavare.  

 

Sett till ansvarsfördelning beskrev Respondent A det som att staten är uppdragsgivare 

till skolan, vilken sedan agerar utefter förväntningar och förordningar. På statlig nivå 

utformas skollagen med tillhörande bestämmelser, såsom läroplaner och kursplaner, 

medan den praktiska tillämpningen ligger hos skolan. Den kan på vardaglig basis 

förmedla kunskap och värderingar och därigenom verka för att en elev ska äntra 

samhällslivet som god medborgare. Respondent A preciserar ansvaret att främja 

utbildning och livskvalitet än mer. Hen talar då om varje enskilds lärares ansvar att 

vidarebefordra goda värderingar och lära ut vad som i samhället anses vara ”gott” 

respektive ”ont” handlande. Exempelvis att det är förbjudet att stjäla och 

konsekvenserna för livssituationen och livskvaliteten om en person trots det begår stöld.  

 

Skolan ska förmedla bra värderingar så att alla barn kan komma ut som goda 

samhällsmedborgare. Det är upp till var och en som jobbar som lärare att bidra  

till att vidarebefordra goda värderingar och tala om ”rätt” och ”fel” i vårt samhälle. 

 

Vidare lyfter Respondent A svårigheten för stat och skola att fullt ut påverka och främja 

utbildning och livskvalitet. Hen menar på att det kan utformas lagar och regler som har 

en inverkan på och kontrollerar i stort sätt allting, oavsett om det gäller ett barns 

hemförhållanden eller regler kring sociala medier inom skolverksamheten. För att 

samhället ska hållas öppet och fritt bör dock staten hålla sig ifrån att kontrollera 

människor i detalj. Att anamma goda värderingar, etik och moral ligger till stor del hos 

varje enskild person.  

 

Respondent B talar om hur skolan främjar utbildning och livskvalitet. Hen exemplifierar 

med hur skolplikt leder till att skolan kommer till att bli en samlingsplats för människor. 
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Därmed ges möjlighet att sprida inspiration till goda livsmönster i en elevs liv och även 

att uppmärksamma, förebygga och åtgärda negativa sådana. Sett till mindre extrema fall 

ser hen på skolans möjlighet att verka som en kompensatorisk institution och plats för 

en elev. Det barnet inte har tillgång till hemma kan skolan ha möjlighet att förse dem 

med. Exempelvis genom att verka som en neutral trygg plats eller bistå med läxhjälp 

och möjlighet till diskussion.  

 

Ska man hård dra det är det ju lika stort ansvar egentligen mellan skola och hem när 

det gäller utbildning. Som det här med att lära sig läsa. Det är säkert jättemånga 

föräldrar som lästränar med sina barn eller läser högt för sina barn, eller diskuterar 

saker med sina barn, men jag tror långt ifrån alla. […] Jag tänker skolan lite som en 

kompensatorisk institution. Det dem [barnen] inte har tillgång till hemma, det kan vi 

hjälpa till med i skolan. 

 

Respondent B lyfter tanken om att skola och hemmet delar på utbildnings- och 

uppfostringsansvaret samt behovet av att samverkan däremellan är god. Om liknande 

talar Respondent D men poängterar vårdnadshavares ansvar och bestämmande över 

barnet.  

 

Respondent C talar om hur lagar och bestämmelser på såväl internationell som nationell 

nivå är noga utformade gällande utbildning. Hen anser dock att utbildningsväsendet bör 

utvecklas för att den praktiska tillämpningen ska realiseras väl och att lärare samt elever 

ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.  

 

I och med att samhället har förändrats har även våra barn förändrats […]  

och därför behöver man också förändra lärarutbildningen. Så att de lärare  

som kommer ut är bättre förberedda […] på att klara av att hantera en 

klassrumssituation. För det är väldigt tufft. 

Exempelvis bör lärarutbildningen få större kunskapsmässiga inslag av, och förbereda 

lärarstudenter inför, att konkret och faktiskt hantera den praktiska vardagen i 

klassrummet. Det kan handla om att hantera såväl språklig kommunikationsbrist som 

vårdnadshavares åsikter om undervisningssätt. Klimatet i skolverksamheten och 

klassrummet kan vara tufft och Respondent C anser att såväl lärare som elever skulle 

dra fördel av flera förberedande kurser inom praktisk hantering av vardagen i 

lärarutbildningen. 

 

Vidare talar hen om hur respekten för skolvärlden och lärare bör öka. Det kan dels 

handla om att höja lärarlöner, hur det skulle kunna tänkas höja yrkets status, och dels 

om hur lärare, genom att bemötas med respekt av eleverna, kan tänkas att i större 

utsträckning nå och utbilda dessa. För att stat och skola i möjligaste mån ska bidra till 
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att främja utbildning och livskvalitet lyfter Respondent C även vikten av att rösterna 

från yrkesverksamma, som dagligen arbetar med och för eleven, får komma till tals och 

ligga till grund för utveckling och handling.  

 

Respondent D talar om hur staten tenderar lägga för stor del av ansvaret på skolan. Hen 

upplever att staten många gånger skjuter över ansvar på skolan och hur denna 

kontinuerligt står inför stora utmaningar. Respondent D önskar se en jämnare fördelning 

och samverkan mellan de två aktörerna. Hen har flera gånger erfarit att skolan 

identifierat ett problem men att bristande organisation och avsaknaden av mandat leder 

till små möjligheter att ta verkställande och nödvändiga beslut. Handlingsförlamningen 

blir ett faktum och resultatet riskerar bli att ett barn far illa.  

Jag kan tycka att man lägger ett otroligt stort ansvar på skolan  

och att många barn far illa för att skolan inte har några maktmedel. 

 

Utifrån egna erfarenheter berättar Respondent D om vikten att av skolan främst ser till 

elevens bästa. Hen menar på att det i de flesta fall går att möta en elevs behov, men i de 

fall det inte är möjligt bör en alternativ undervisning övervägas. Det för att eleven som 

individ i möjligaste mån ska kunna åtnjuta rätten till utbildning samt nå livskvalitet.  

Analys  

FN:s konvention om barnets rättigheter redogör för staters ansvar att tillgängliggöra 

åtnjutandet av rättigheter och inom staten verkar skolan som en undersektion med ansvar 

att tillgängliggöra rätten till utbildning. Statens ansvar uppmärksammas även i blanda 

annat i UNESCOs Implementing the Right to Education och Nussbaum för det genom 

hennes redogörelse för hur stater ska möjliggöra för förmågor. En gemensam faktor för 

ovanstående aktörer och källor, vilka lyfter statens ansvar att tillhandahålla rättigheter 

och förmågor, är målet om att handla för barnets bästa. Det gäller såväl konventionens 

mål om att barnet ska åtnjuta rätten till utbildning och Nussbaums mål om uppfyllda 

förmågor, utbildnings transformativa kraft och uppnådd livskvalitet. Sett till 

respondenterna visar deras svar på hur såväl stat som skola anses ha ett stort ansvar att 

främja utbildning och livskvalitet. Den förste kan ses ha ett grundläggande ansvar för 

den teoretiska utformningen av utbildningsväsendet medan den andre ägnar sig åt den 

praktiska realiseringen. Enkelt uttryckt kan därmed stat sägas hantera lag och skola 

hantera vardag och se till att utbildningen når elever. I likhet med respondenternas 

önskan, kan en jämnare ansvarsfördelning mellan stat och skola tänkas förbättra 

möjligheterna för att alla komponenter vilka krävs inom utbildningsväsendet ska 

fungera så bra som möjligt. Det kan finnas en risk för att respondenten här, medvetet 

eller undermedvetet, i sin argumentation utgår från en position som läraranställd vid 

skola. Utifrån sättet hen talar på lyser dock igenom en grundläggande inställning som 
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kantas av vikten av ett gemensamt mål där barnets bästa kommer i främsta rum. Så länge 

utbildningen är välfungerande kan ansvarsuppdelningen kännas en aning irrelevant. 

Tydlig ansvarsuppdelning ska dock inte underskattas eftersom en sådan kan förmodas 

bidra till att åtgärder vidtas. Välfungerande samverkan mellan stat, skola, 

vårdnadshavare och barn kan här anses vara en nödvändighet. Ett barn kan förmodas 

spendera mestadels av sin tid antingen i skolan eller i hemmet, så för att barnet i 

möjligaste mån ska omges av en stabil välfungerande omgivning kan en god relation 

mellan dessa anses särskilt viktigt. Åt båda håll kan fram- och motgångar 

uppmärksammas och en god kontakt mellan skola och hem kan förmodas ge bra 

förutsättningar för att på bästa sätt stötta eleven. 

 

I och med att det är skolpersonal som dagligen arbetar för att ett barn ska kunna åtnjuta 

sin utbildning kan staten anses ha ett stort ansvar för att se till att denna har möjlighet 

att göra ett bra jobb. Höjda lärarlöner, mindre elevgrupper och resurser till skola kan 

tänkas vara exempel på komponenter som kan förbättra en lärares arbetssituation. Sett 

till respondenternas frustration över hur bristande resurser gör det svårt för dem att 

individuellt stötta varje elev kan utläsas att problemet inte ligger vid brist på 

engagemang och kunskap, utan just vid bristen på resurser. Vad som talar för vikten av 

att stat satsar på skola och lärare är att goda arbetsförhållanden för dessa kan förmodas 

ha en positiv inverkan på deras arbete med, och för, att en elev ska åtnjuta sin utbildning. 

Det gäller även möjligheten att förverkliga bilden av skolan som en kompensatorisk 

institution till en elevs eventuellt problematiska och bristande levnadsförhållanden 

utanför utbildningsverksamheten.  

 

Bristande respekt för lärare och läraryrket kan förmodas ha stor negativ påverkan på 

utbildning. Dels kan tänkas att miljön för en lärare är hård och dels att läraren har svårt 

att nå ut och förmedla utbildning till sina elever. Att inhämta kunskap från någon som 

inte respekteras kan vara svårt. Svårt kan det även vara att upprätta respekten när den 

väl tappats, men om följden är bristande utbildning är det ett arbete och en kamp som 

måste tas. Exempel på hur såväl elever som anhöriga är angelägna att styra över hur en 

lärare utbildar kan, bortsett från extrema fall, verka olustigt. Många andra 

yrkesarbetande kan tänkas slippa sådana situationer. Om samhället skulle lita på och 

respektera läraryrket än mer kan tänkas att dessa skulle återgälda med än mer 

engagemang och kämpaglöd för att inspirera elever. Så länge det arbetet pågår kan, likt 

vad ett intervjusvar handlar om, en utveckling och uppdatering av lärarutbildningen 

tänkas vara en bit på väg. Om staten satsade mer och annorlunda på lärarutbildning kan 

tänkas att lärare, när de äntrar skolverksamheten, skulle vara bättre förberedda på det 

klimat som möter dem och utgör deras vardag. Att vara bättre förberedd på praktiskt 

handlande kan förmodas vara ett steg i arbetet att återupprätta respekten. Utvecklas 

lärarutbildningen i takt med att omvärlden och förutsättningar förändras möjliggör det 
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för att utbildningen ska åtnjutas av barnet och både utvecklas själv samt bidra till 

vidareutveckling. Tankar kring fördelar med förändring återfinns även hos Nussbaum. 

I en modern anda hävdar hon Förmågemodellens utvecklingsbara karaktär vilket dels 

öppnar upp för dess föränderlighet och dels reducerar risken för att modellen ska 

stagnera och bli omodern. Vidare kan en liknelse göras mellan intervjudeltagarnas 

uppfattning om att staten bör satsa på lärare och Nussbaums åsikt om att en stat ska 

möjliggöra för förmågor, däribland för utbildning. Sett till lärares arbetsmiljö kan det 

förmodas innebära att se till att lärare arbetar under goda förhållanden och villkor. Det 

kan tänkas leda till att läraren levererar bra undervisning vilket kan antas ha en positiv 

inverkan på barnets åtnjutande av utbildningen och därmed dess utveckling och 

möjlighet till livskvalitet.  

 

Oavsett om ekonomi och resurser finns tillgängliga kan, såsom lyfts i intervjuerna, 

oförmågan att fördela dessa innebära hinder för åtnjutandet av utbildning. En 

ickefungerande organisation med ohållbar struktur riskerar att försumma möjligheter 

som ges, med följden att en elevs utbildningsmöjligheter reduceras. Så som 

framkommer av intervjuerna kan skolans insikt om begränsningar i ordinarie utbildning 

och undervisningsform vara nyckeln till att stöd söks på annat håll och barnet därmed 

får det individuella stöd hen behöver. Enbart pengar är alltså inte lösningen. 

Respondenterna ser fördelaktigt på att skolan skulle få ett utökat mandat att fatta beslut 

och vidta åtgärder, och möjligt är att det skulle påverka ett barns utbildning- och 

livssituation positivt. Uppfattningen om svårigheter och komplexiteten gällande kontroll 

och många bestämmelser ska dock has i åtanke. För många och precisa regler kan tänkas 

dels underminera tjusningen och ”det roliga” med utbildning och dels inkräkta på idéer 

om demokrati och människors valmöjligheter och friheter. Här kan en koppling göras 

till Nussbaums åsikt att statens uppgift inte är att precist styra en människa och definiera 

förmågor, utan istället möjliggöra för förmågor och stödja människan till att individuellt 

handla och agera utifrån dessa. Vad som dock talar för ett utökat mandat för skolan och 

är hur denna, med tillhörande skolpersonal, spenderar en stor del av dagen tillsammans 

med ett barn och ser hur hen utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. 

Vårdnadshavares ansvar och omvårdnad ska inte ifrågasättas utan anledning, men med 

ökad möjlighet till aktion och beslut skulle skolan kunna fungera som en objektiv 

institution och trygghet för barnet. 

 

3 Diskussion 

Nedan redogörs för hur grundskolelärare tolkar att grundskoleutbildning främjar ett 

barns livskvalitet samt hur dessa tolkningar kan ses stå i relation till Martha Nussbaums 

teori om Förmågemodellen och även barnets rätt till utbildning.  
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Grundskolelärares tolkning av hur grundskoleutbildning främjar ett barns 

livskvalitet 

 

Samtliga intervjudeltagare ansåg att grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet. 

Det genom att utbildning bidrar till barnets psykiska och fysiska utveckling och dess 

inhämtande av kunskaper för kunskapsmässig, social och personlig utveckling. I och 

med att utbildning ska åtnjutas av alla barn kan den sägas ena människor och därmed 

även bidra till att ge barn chans till lika förutsättningar. Kunskaper som följer av 

utbildning öppnar upp för barnet att bli en del av sin omvärld, exempelvis att läs- och 

skrivkunskaper gör att barnet på flera sätt kan kommunicera med sin omvärld och 

inhämta vidare kunskaper. Av dessa förmodas följa ytterligare utveckling såsom att 

barnet blir självständigt och medvetet. Sammantaget främjar utbildning ett barns 

livskvalitet genom den utveckling som följer. Sett till självständighet och personlig 

utveckling är dessa framträdande följder av utbildningen. Den utveckling som följer 

dessa anses medföra att barnet kan inhämta, ta till sig och behärska kunskaper och 

därmed öppnas upp för valmöjligheter i barnets liv. I utbildningssammanhang är det av 

stor vikt att barnet får det stöd hen är i behov av. Därmed kan misslyckanden undvikas 

och det möjliggörs för självständigheten och den personliga utvecklingen att gro. 

Barnets lycka vid framgång är av stort värde och sammantaget främjar det dess 

livskvalitet.  

I intervjuerna uppmärksammades att utbildning inte nödvändigtvis är den enda 

avgörande komponenten för att nå livskvalitet, men utifrån intervjudeltagarnas utsagor 

kan den konstateras ha en stor bidragande effekt. Vidare lyftes hur innebörden av 

livskvalitet kan variera för människor. Vad som kan förmodas ligga till grund för olika 

uppfattningar är faktorer som en människas livssituation, värderingar, kultur, tradition 

och historia. En varierande uppfattning av livskvaliteten kan antingen anses vara en 

skillnad mellan människor eller vara någonting som förenar dem, exempelvis genom ett 

gemensamt mål om att nå livskvalitet. Varierad innebörd kan ses utgöra ett komplext 

dilemma, vilket kan vara problematiskt men även ses som någonting unikt och 

utvecklande. Dess abstrakta karaktär möjliggör för utveckling och för att varje enskild 

människa ska kunna relatera och göra begreppet till sitt eget. Det kan liknas vid hur 

Förmågemodellens förmågor också är abstrakta och hur på samma gång som innebörden 

av en förmåga kan vara svår att greppa, öppnar det upp för att varje människa 

individuellt ska kunna anamma den. Tanken kan exemplifieras genom att lyfta hur 

Nussbaum menar på att god livskvalitet kan utläsas utifrån huruvida medborgares 

förmågor är tryggade. Det kan vid en första tanke låta självklart men vid en andra tanke 

uppstår det frågetecken. Det gäller främst hur Nussbaum hävdar ovanstående samtidigt 

som hon menar på att förmågorna är av abstrakt karaktär och vars innebörd inte är 

specifikt identifierad. Att mena på att livskvalitet uppnås om förmågorna åtnjuts 

återkommer då till en abstrakt och oidentifierad karaktär även av livskvalitet. Med grund 
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i intervjudeltagarnas uppmärksammande av hur begreppet livskvalitet har varierad 

innebörd för människor kan dock denna abstrakta karaktär sägas vara naturlig och 

självklar. Därmed är den nämligen tillgänglig för alla människor att relatera till utifrån 

varje enskild människas livssituation och värderingar.  

Utifrån vad som ovan framlagts ansåg intervjudeltagarna att utbildning har en främjande 

och positiv inverkan på barnets liv genom att förmedla kunskaper och utveckling inom 

många områden. Därmed förbereds barnet i ett brett perspektiv inför framtiden. 

Exempelvis genom att ligga till grund och öppna upp för arbetsmöjligheter, vilket kan 

förmodas främja ett tryggt liv i barnets framtid. Svag ekonomi och bristande resurser är 

tyvärr de stora destruktiva hindren för utbildning. I kombination med oförmåga att 

organisera och fördela resurser riskerar utfallet bli att de många komponenter som krävs 

för att barnet till fullo ska kunna åtnjuta sin utbildning brister. Det leder dels till 

frustation hos lärare men kan även leda till att barnet på olika sätt försöker kompensera 

för dessa och tappar mod, vilja och engagemang för skolan. Sammantaget riskerar det 

leda till att barnet blir lidande och till negativa konsekvenser för dennes åtnjutande av 

utbildningen. För att förebygga och åtgärda en sådan situation är intervjupersonerna av 

den gemensamma uppfattningen att både stat och skola har ett stort ansvar att 

tillgängliggöra utbildning för ett barn. Det gäller lagmässig struktur men den vardagliga 

kontakten med barnet i skola är av stor vikt. Där kan goda värderingar spridas till barnet 

och dess eventuella svårigheter uppmärksammas och hanteras. För att det här ska vara 

möjligt är det viktigt med god samverkan och jämn ansvarsfördelning mellan stat, olika 

myndigheter, skola och hem. 

Vikten av ansvarsåtagande 

 

I vilken utsträckning en stat lever upp till de konventionsbestämmelser den har åtagit 

sig kan konstateras avgörande för huruvida ett barn ska kunna åtnjuta rätten till 

utbildning och om denna ska främja barnets livskvalitet. Det gäller dels att staten 

grundläggande lever upp till konventionsbestämmelserna och dels att den utformar en 

välfungerande organisation och struktur för resurser. Här framkommer samverkan som 

en avgörande faktor för realisationen av detta. För att i möjligaste mån kunna erbjuda 

barnet rätten till utbildning krävs ett välfungerande samarbete mellan olika 

ansvarsbärare och aktörer. Nussbaum lyfter staters och mäktiga aktörers ansvar att stötta 

varandra och i intervjustudien framkommer hur grundskolelärarna lägger vikt vid att 

statliga institutioner, myndigheter, skola, hem och andra sorters aktörer samverkar och 

stöttar varandra. Om någon ansvarsskyldig aktör brister i sitt ansvarstagande kan tänkas 

att samverkan mellan aktörerna påverkas negativt och att det hela i slutändan resulterar 

i att ett barns åtnjutande av sin utbildning brister. Liknande uppmärksammade 

intervjustudien hur utbildning kräver att flera komponenter fungerar och finns 

tillgängliga. Avsaknad eller brist av sådana kan även det förmodas ha en negativ 
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påverkan på ett barns utbildningsmöjligheter. För att förhindra det krävs det dels att 

varje enskild aktör tar ansvar men även att utbildningens fruktbara förmåga lyfts och att 

destruktiva brister gentemot utbildning förebyggs och åtgärdas. Ett grundläggande 

argument för sådana prioriteringar kan helt enkelt vara det faktum att om såväl barnet 

självt som samhället kan förmodas vinna på dennes utbildning borde konventionsstaten 

i möjligaste mån och med alla medel både prioritera och värdesätta att varje enskilt barn 

garanteras åtnjutande av rätten till utbildning. Bristande resurser och organisation kan 

ur en sådan synvinkel anses vara en ohållbar anledning till att ett barns 

utbildningsmöjligheter är otillräckliga. Likaså kan oförmåga att strukturera och fördela 

resurser anses vara en orimlig och oacceptabel grund, sett till utbildningens bidrag till 

utveckling och livskvalitet hos ett barn.  

 

Svag ekonomi är dock många gånger en vanlig faktor till att ansvar och komponenter 

brister. Oavsett om det beror på dåliga förutsättningar eller sämre gjorda val påverkas 

åtnjutandet av rätten till utbildning många gånger negativt när ekonomin är knapp. Trots 

det återkommer frågan då till huruvida pengar och ekonomi ska vara avgörande för ett 

barns möjlighet att åtnjuta sina rättigheter. För möjlighet till en förbättrad 

levnadssituation och livskvalitet för varje enskilt barn och samhället i stort, nu och i 

framtiden, känns det som att det rimliga handlandet innebär att den tillgängliga 

ekonomin läggs på utbildning. Det i förmån och främjande av utveckling och 

livskvalitet. I kombination med Nussbaums tanke om hur BNP och ekonomi utgör ett 

ickefungerande verktyg för att mäta livskvalitet känns det som att en svag ekonomi, 

även om det spelar en stor roll, moraliskt sett inte ska hindra målsättningen att ett barns 

utbildning brister och därmed även dess chanser att uppnå livskvalitet.  

 

Nussbaum är noga med att uppmärksamma statens ansvar att möjliggöra för förmågor. 

Som ovan skrivet är inte meningen att staten ska styra människor, men de ska bistå en 

människa med valmöjligheter och förmågor för att hen ska kunna leva upp till vad hen 

kan vara och göra. En uppenbar koppling går att dra till hur en konventionsstat till FN:s 

konvention om barnets rättigheter åtagit sig att erbjuda barnet möjlighet till att åtnjuta 

rättigheterna som garanteras i denna konvention. Sett till intervjudeltagarnas åsikter kan 

konstateras att samtliga deltagare var överens om statens stora ansvar att tillförsäkra 

utbildning. För att realisera det krävs såväl lagar, organisation och engagemang. Vid en 

närmare jämförelse skiljer sig dock Nussbaum och FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Nussbaum är av uppfattningen att staten inte ska styra människor, utan ska 

bistå en människa med valmöjligheter och förmågor för att hen på så vis ska kunna leva 

upp till vad denna kan vara och göra. I kombination med förmågornas abstrakta karaktär 

kan det bli en aning otydligt vad ansvaret faktiskt innebär. FN:s konvention om barnets 

rättigheter redogör artikel 28 på ett mer direkt sätt för konventionsstatens ansvar. I och 

med paragraf 28(a), vilken behandlar hur utbildning ska vara obligatorisk och 
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kostnadsfri, kan staten också sägas ha befogenhet och ansvar att styra en människa i 

betydligt större utsträckning än vad Nussbaum anser är dess uppgift.  

En betydelsefull likhet mellan Nussbaums teori och Barnkonventions anda är dock 

tanken kring solidaritet. Nussbaums uppfattning om att stater bör stötta varandra i att 

kunna bistå med förmågor kan liknas vid det internationella världssamfundet och 

mänskliga rättighetskonceptet. Om grundidén om alla människor lika värde och 

rättigheter ska levas upp till krävs en universell samverkan mellan världens stater. En 

parallell kan dras till intervjudeltagarnas åsikt om nödvändigheten att samtliga aktörer 

som är inblandade i barnets utbildning samverkar. Förutom staters ansvarsskyldighet 

lyfter Nussbaum även hur varje enskild individ har ett ansvar att stödja den politik och 

de handlingar som verkar gott för realiseringen av förmågor för alla människor. Här 

påvisas en solidarisk tanke vilken även understödjer de universella tankebanorna inom 

mänskliga rättigheter. En koppling kan göras till hur intervjudeltagarna talade dels om 

hur skolan, i helhet, har ett ansvar att vidarebefordra goda värderingar och moral till 

barnet i skolan, och dels om hur varje enskild lärare har ett ansvar att göra lika så. 

Lärarna arbetar med barnet dagligen och har därmed ett stort inflytande på hen och 

möjlighet att influera med goda värderingar och förbereda barnet för att bli en god 

samhällsmedborgare såväl nu som i framtiden.  

Utbildning som främjande katalysator 

 

Då utbildning anses leda till att ett barn blir självständigt och utvecklas personligt, 

möjliggör arbetschanser efter utbildningen och öppnar upp för valmöjligheter ska dess 

transformativa karaktär uppmärksammas. Det gäller för såväl Nussbaums teori om 

Förmågemodellen som för FN:s konvention om barnets rättigheter. Sett till 

Förmågemodellen kan den centrala förmågan sinnen- fantasi- tanke, i vilken utbildning 

ingår, sägas främja de övriga förmågorna. I kombination med intervjudeltagarnas 

utsagor kan fysisk hälsa främjas genom barnets inhämtning av kunskap inom 

naturvetenskapliga ämnen, faktiskt fysisk kunskap i och med ämnet idrott och i de fall 

då utbildningsväsendet erbjuder skolmat. På lång sikt kan det faktum att utbildning 

öppnar upp för arbetsmöjligheter med medföljande ekonomisk inkomst främja denna 

förmåga genom möjlighet att bekosta sjukvård och inhandlande av livsmedel. Förmågan 

kroppslig integritet främjas genom att barnet via psykisk och fysisk utveckling tack vare 

utbildning blir självständigt, får självförtroende och en inre trygghet samt blir medvetet. 

Den centrala förmågan känslor gynnas genom utbildningens effekt av personlig, psykisk 

och social utveckling hos barnet. Sett till förmågan praktiskt förnuft främjas denna 

genom hur barnet i och med utbildning utvecklar en medvetenhet, stärks av framgångar 

och lyckanden och därmed blir självständigt. I kombination med den 

kunskapsinhämtning som följer av utbildning, samt skolans ansvar av att vidarebefordra 

goda värderingar till barnet, kan barnet förmodas utveckla kunskaper inom källkritik 
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och reflektion. Även dessa kan antas bidra till utbildningens främjande av förmågan 

praktiskt förnuft. En annan förmåga är samhörighet, vilken utbildning främjar genom 

att barnet i och med denna utvecklas socialt och personligt. En huvudsaklig 

omständighet som bidrar till detta är det faktum att barnet vardagligen befinner sig i 

skolan och kontinuerligt samverkar och interagerar med andra barn och lärare. På 

liknande sätt främjar utbildning den centrala förmågan andra arter (en respektfull 

relation till djur, växter och natur). Utbildningens bidrag till social och personlig samt 

psykisk och fysisk utveckling främjar förmågan lek. Vidare främjas förmågan kontroll 

över den egna miljön i och med kunskapsmässig som social och personlig utveckling. 

Närmare bestämt via medvetenhet, förståelse och självständighet. Avslutningsvis kan 

utbildning sägas främja förmågan liv ur ett helhetsperspektiv och förmågorna 

sammanslagna. Ovanstående förmågor är menade och kan förväntas att leda till 

livskvalitet då ett barn har dem tillgängliga i sitt liv. Tanken kring hur utbildning som 

förmåga främjar de andra förmågorna kan tänkas vara ett argument för hur denna kan 

ligga till grund för Nussbaums mål gällande social rättvisa.  

Det ska dock has i åtanke att Nussbaum hävdar de centrala förmågornas heterogena anda 

och hur de ska ses som en helhet. Därför är det intressant att hon upprepade gånger 

återkommer till hur avgörande utbildning är för en människas livssituation. Dels genom 

att direkt lyfta utbildningens positiva följder och dels genom att exemplifiera de negativa 

följder som kan följa av utebliven utbildning. I kombination med utbildningens kraft att 

främja andra förmågor kan utbildningens värde anses vara stort och en förutsättning för 

de andra förmågorna. Tanken kan exemplifieras utifrån en liknelse mellan Nussbaums 

idé om hur förmågor representerar och möjliggör för vad en människa kan vara och göra 

och vid vad utbildning syftar till och kan erbjuda. Om utbildning förmodas bidra till ett 

barns utveckling och därmed dess deltagande i och bidrag till samhällets utveckling, kan 

det antas vara det samma som vad en människa kan vara och göra. På så vis kan 

utbildning sägas vara en grundförutsättning för att ett barn ska få möjlighet att utforska 

och utvecklas till vad hen kan vara och göra och därmed en grundförutsättning för och 

i Förmågemodellen. Vid en gradering av förmågornas individuella vikt kan utbildning 

därmed till och med komma att anses vara den förmågan som besitter särskilt stort värde. 

Genom att positivt bidra till ovanstående utveckling kan utbildning även sägas främja 

Förmågemodellens målsättning gällande att alla människor ska ta sig över de centrala 

förmågornas tröskelnivåer för att social rättvisa och livskvalitet ska uppnås. Vidare kan 

då följden sägas bli att den i en helhet främjar livskvalitet.  

Sett till barnets rätt till utbildning kan denna hävdas vara en katalysator för främjandet 

av andra rättigheter. Den har konstaterats leda till att ett barn utvecklas på många olika 

plan såsom gällande självständighet och inhämtande av kunskaper inom matematik 

(vilket är en förutsättning för att delta i det ekonomiska samhällslivet) och ger 

därigenom hen valmöjligheter i livet. Då ett barn utvecklas på sådant sätt öppnas det 

upp för att hen ska nå god livskvalitet och för att andra rättigheter ska kunna åtnjutas. 
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Har ett barn genom utbildning utvecklats kan hen förmodas ha lättare att både åtnjuta 

och kämpa för att åtnjuta andra rättigheter. Exempelvis kan den självständighet och 

medvetenhet som följer utbildning tänkas främja barnets möjlighet att åtnjuta rättigheter 

gällande åsiktsfrihet och yttrandefrihet.116 Ett ytterligare argument för hur barnets rätt 

till utbildning främjar andra rättigheter grundas i hur rätten till utbildning är en mänsklig 

rättighet som har till uppgift att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna. Därmed kan utbildning anses ha en positiv påverkan på dels 

den egna rättigheten men även fungera som en katalysator för realisationen av andra 

rättigheter. En koppling kan göras till Rädda Barnens arbete, för och uppfattning om, 

hur utbildning bidrar till att andra rättigheter såsom överlevnad och skydd mot våld, 

säkras. Kopplat till uppfattningen om utbildning som en fruktbar förmåga kan 

ovanstående verka som argument för att det ska satsas resurser och engagemang på 

denna. Följaktligen bör det även satsas resurser och engagemang på att förebygga och 

åtgärda destruktiva brister som hindrar utbildningsmöjligheter. 

Utbildningens inneboende och transformativa värde 

 

När utbildningens främjande egenskaper diskuteras är av intresse att uppmärksamma att 

den har ett direkt och inneboende värde men även ett värde i egenskap av att skapa 

förutsättningar för något annat. Dessa värden kan användas för att redogöra för hur 

utbildning på olika sätt främjar livskvalitet. Sett till det inneboende värdet i utbildning 

kan den direkta kunskapsinhämtningen ges som exempel. I och med att ett barn åtnjuter 

rätten till utbildning utvecklas hen psykiskt och fysiskt, vilket innebär såväl en 

kunskapsmässig som social och personlig utveckling. I samma stund som ett barn till 

exempel lär sig att läsa och skriva öppnas direkt upp för hen att kunna inhämta och delge 

nyheter och information via skyltar, böcker, tidningar med mera. Intervjudeltagarna 

lyfte denna form av utbildningens direkt positiva effekt på ett barn, exempelvis i hur 

barnets framgångsrika utveckling i skolan avspeglas direkt i glädje och lycka. Barnets 

utveckling i kombination med glädje och lycka kan sammantaget anses vara ett exempel 

på utbildningens inneboende värde och hur den direkt främjar livskvalitet.  

Vidare kan ses till utbildningens värde i att leda till något annat, ett transformativt värde. 

Här kan läs- och skrivkunskaper återigen användas som exempel. I och med att barnet 

lär sig läsa och skriva möjliggörs för vidareutveckling såväl kunskapsmässigt som 

socialt och personligt. Genom förmågan att kunna läsa och skriva öppnas upp för vidare 

möjligheter till interaktion och samverkan med barnets omvärld. Av 

kunskapsinhämtningen som läsning och skrivning innebär följer att barnet kan 

vidareutveckla kunskaper, vilka förbereder för barnets framtida liv och vuxenvärlden. 

Det kan exempelvis skapa arbetschanser, vilket banar väg för en hållbar ekonomisk 

                                                   
116FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 12+13 
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situation. Sett till intervjupersonernas utsagor medför läs- och skrivkunskaper att barnet 

i längden utvecklar en inre styrka och trygghet i sig självt. Det öppnar upp för att barnet 

utvecklas till en självständig och medveten individ vilket följaktligen möjliggör för 

barnet att till exempelvis kunna stå upp för sig själv, tackla problem, vara källkritisk 

samt undvika beroendeställning och utnyttjande. Följder som även Nussbaum lyfter. 

Utbildningens främjande av barnets utveckling har i helhet en positiv påverkan på hens 

möjligheter att aktiva dela i det ekonomiska, sociala och politiska samhällslivet. Därmed 

bidrar utbildningens transformativa värde till ett barns livskvalitet.  

Kopplingen mellan Nussbaum och utbildningens inneboende och transformativa värde 

är framförallt det senare. Hennes redogörelse för den egna och historiska filosofers 

uppfattning gällande utbildningens positiva påverkan på ett barns utveckling och liv och 

barnets chans att anta rollen som aktiv medborgare samt delta i det ekonomiska, sociala 

och politiska samhällslivet kan ses som ett exempel på det. Rätten till utbildning enligt 

FN:s konvention om barnets rättigheter kan sägas representera såväl det inneboende som 

transformativa värdet i utbildning. Det första kan tänkas representeras i 28(a) gällande 

konventionsstatens ansvar att göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfri. Genom 

att realisera det kommer barnet att vardagligen befinna sig i skolan och åtnjuta 

utbildning och direkt inhämta kunskaper för utveckling. De övriga paragraferna i 

artikeln kan sägas verka för utbildningens instrumentella värde. Exempelvis 28(c) där 

det redogörs för hur konventionsstaten ska tillgängliggöra utbildning för alla. Härmed 

tillförsäkras barnet en långsiktig utbildning med tillhörande utveckling och främjad 

vidareutveckling. Vidare kan artikel 29, gällande syftet med utbildning, sägas 

representera utbildningens transformativa värde. Till exempel i och med 29(a), vilken 

redogör för hur utbildning syftar till att ”utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 

personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga” och 29(c) vilken menar på att 

utbildning ska ”förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle…”. Barnets 

utveckling och förberedelser för framtiden är exempel på vad som ska följa 

utbildningen, vilket representerar dennas transformativa värde och som kan antas främja 

barnets livskvalitet.  

Argument för utbildning 

 

Sett till hur det exempelvis i Handbook of Children’s Rights, Global and 

Multidisciplinary Perspectives redogörs för likheter mellan Nussbaums centrala 

förmågor och artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter (såsom mellan att 

utveckla sinnen, fantasi och tanke, och rätten till utbildning) kan utläsas att såväl 

Nussbaum som FN:s konvention om barnets rättigheter värnar om 

utbildningsmöjligheter. Nussbaum återkommer till utbildning samt har i sin bok Främja 

förmågor: en modell för mänsklig utveckling i kapitel 8 Förmågor och aktuella frågor 

vikt delkapitlet Utbildning åt att redogöra för utbildningens roll i en människas liv. 
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Därmed kan tänkas att hon lägger ett särskilt stort värde vid åtnjutandet av 

utbildningsmöjligheter. Sett till konventionen ges rättigheterna i denna jämlikt med 

uppmärksamhet vilket å ena sidan inte talar för en särskild vikt i rätten till utbildning. Å 

andra sidan redogör konventionstexten för hur rätten till utbildning ska syfta till att 

”utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna…”.117 

Rätten till utbildning kan därmed, som ovan redogjorts för, sägs bidra till realisationen 

för dels den egna rättigheten men även för konventionens övriga artiklar och mänskliga 

rättigheter som helhet. Därmed kan tänkas kunna utläsas att rätten till utbildning är av 

särskild stor vikt. Sammanfattningsvis kan sägas att varken Nussbaum eller FN:s 

konvention om barnets rättigheter redogör skriftligt för hur utbildning förtjänar en 

särskild prioritering, men utifrån ovanstående kan det antas vara en rimlig underliggande 

tanke och uppfattning.  

Vad som vidare talar för vikten av utbildning och hur den anses ha en avgörande roll för 

barnet är hur den genom tiden ständigt uppmärksammats och diskuterats. Nussbaum 

redogör både för egen del och för filosofers räkning uppfattningen om hur utbildning är 

avgörande för huruvida ett barn utvecklar kunskapsmässiga och sociala färdigheter och 

förbereds inför framtiden. Går barnet miste om utbildning riskerar konsekvensen bli att 

barnets möjligheter att aktivt delta i det ekonomiska, sociala och politiska livet 

reduceras. Likaså kan antas att chanserna att nå social rättvisa därmed minskar. Det 

målet kan sägas ha en anda av jämlikhet, vilket kan kopplas till hur rätten till utbildning 

har en målsättning om att varje barn ska åtnjuta denna och även till grundprincipen inom 

mänskliga rättigheter gällande alla människors lika värde. Såväl historiska filosofer som 

Aristoteles som aktuella teoretiker som Nussbaum och den moderna tidens traktattexter 

kan därmed konstateras lägga vikt vid åtnjutandet av utbildning och dess positiva följder 

för ett barn och dess livskvalitet. Likaså gör de lärare som medverkade i intervjustudien. 

Nussbaum lyfter Thomas Paines åsikt gällande att avsaknaden av utbildning riskerar 

resultera i kriminalitet och brott, vilket kan liknas vid hur intervjustudien visade på hur 

utbildning uppfattas kunna förebygga framtida problem och svårigheter för ett barn. I 

och med det kan ingenting annat än ett såväl individuellt som samhällsmässigt 

engagemang och arbete för att varje enskilt barn ska få åtnjuta rätten till utbildning anses 

rimligt. 

Barnet ska enligt grundskolelärares uppfattning, Förmågemodellen och rätten till 

utbildning direkt och indirekt ges möjlighet att via utbildning utvecklas psykiskt som 

fysiskt och därmed förberedas för framtiden och vuxenvärlden. Varje enskilt barn ska 

tillsammans med andra barn komma att bli nästa generations vuxna och föra samhället, 

världen och utvecklingen framåt. Utifrån denna uppsats kan konstateras att utbildning 

öppnar upp möjligheter för barnet och främjar dess livskvalitet på många olika sätt. Om 

                                                   
117FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989, art 29 
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rätten till utbildning tillämpas och åtnjuts systematiskt kan förmodas att en 

utbildningskultur kommer att sprida sig i än längre utsträckning än den gör idag och bli 

än mer allmänt vedertagen världen över. Desto fler barn som åtnjuter utbildning desto 

fler barn får främjad livskvalitet.  

4 Avslutning 

I och med intervjustudien framkom att de intervjudeltagande grundskolelärarna är av 

den gemensamma uppfattningen att grundskoleutbildning i stor utsträckning främjar ett 

barns livskvalitet. Den kan nästintill anses ha en avgörande effekt för denna. Det 

grundas främst i hur utbildning bidrar till barnets psykiska och fysiska utveckling och 

inhämtande av kunskaper för kunskapsmässig, social och personlig utveckling. Här 

anses barnets utveckling av självständighet vara av stor vikt. I kombination med de 

kunskaper utbildningen givit hen möjliggörs för barnet att anta en aktiv roll i det 

ekonomiska, sociala och politiska samhällslivet. Utbildningens främjande egenskaper 

har därmed en positiv inverkan på ett barns livsomständigheter och det är därför viktigt 

att destruktiva brister som hindrar barnets åtnjutande av utbildning förebyggs och 

åtgärdas. För att det ska fungera i såväl teori som praktik krävs att stater tar sitt ansvar 

och att samtliga aktörer vilka berör ett barns utbildning samverkar. Ovanstående kan 

relateras till Martha Nussbaums teori om Förmågemodellen. Även här lyfts 

utbildningens främjande av ett barns livskvalitet. Det genom att utbildning i stor 

utsträckning bidrar till ett barns kunskapsmässiga och personliga utveckling. Genom 

självständigheten som skapas, reduceras risken för att barnet hamnar i 

beroendeställning, vilket på samma gång öppnar upp för barnet att styra sitt eget liv, 

delta i samhällslivet och på det hela nå livskvalitet. Likt intervjudeltagarna lyfter 

Nussbaum statens ansvar att möjliggöra för mänskliga förmågor, vilket här i uppsatsen 

fokuserar på utbildning som förmåga och att förhindra destruktiva brister. Sett till 

barnets rätt till utbildning är det enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra 

internationella traktattexter en rättighet som varje barn ska erbjudas och kunna åtnjuta. 

Syftet med utbildningen är att utveckla barnet psykiskt och fysiskt, skapa respekt för 

omvärlden och för de mänskliga rättigheterna samt att förbereda barnet för ett aktivt 

samhällsdeltagande. Ansvaret att tillgängliggöra rätten till utbildning åläggs 

konventionsstaten. Barnets rätt till utbildning kan därmed sägas understödja 

realisationen av intervjudeltagarnas och Nussbaums uppfattning om utbildningens 

främjande av ett barns livskvalitet.  

Vid fortsatt forskning önskar forskaren utöka uppsatsens omfattning. För en djupare 

inblick i praktiken och för att bredda insynen i tolkningar kring grundskoleutbildningens 

främjande av ett barns livskvalitet skulle den kvalitativa forskningsprocessen utökas till 

att omfatta en intervjustudie med grundskolelever. Då uppsatsen fokuserar på barnets 
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utbildning och livskvalitet vore ett inslag av barnets egna uppfattning och tolkning 

värdefullt. Utsagor från såväl grundskolelärare som grundskolelever skulle medföra att 

forskare och läsare kan skapa sig en mer djupgående helhetsbild av forskningsämnet.  
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Bilaga 1 Presentationsbrev till lärare 

Hej!   

 

Mitt namn är Malin Nilsson och jag har till och från arbetat som vikarie på 

Breddenskolan under flera år. Sedan 2016 läser jag ett masterprogram i mänskliga 

rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm. Under våren 2015 skrev jag en 

kandidatuppsats med fokus på det funktionsnedsatta barnets rätt till stöd i skolan. 

Arbetet innehöll bland annat samverkan med denna skola och en intervjustudie med ett 

antal elever på skolan. Idag läser jag min tredje termin på utbildningen och skriver i höst 

mitt examensarbete, D-uppsats. Syftet med denna är att undersöka hur rätten till 

utbildning främjar ett barns livskvalitet. Det ämnar jag göra genom att med hjälp av en 

intervjustudie undersöka hur grundskolelärare tänker kring detta. Hjärtefrågan är att 

poängtera vikten av att varje barn åtnjuter rätten till utbildning.  

 

För att underlätta för såväl forskare som intervjupersoner kommer de personer som 

medverkar på intervjuerna att i förväg förses med information och få tillgång till de 

frågor som intervjun kommer att utgå ifrån. Vid själva intervjutillfällets inledande fas 

kommer det även hållas en kortfattad presentation av sammanställd information. 

Följaktligen innebär arbetet intervjuer med ett mindre antal yrkesmässigt relevanta 

grundskollärare. Intervjuerna fokuserar på att genom de frågor som ställs få fram 

intervjupersonernas egna tankar och uppfattningar gällande situationer som berör 

forskningsämnet, alltså hur utbildning bidrar till ett barns livskvalitet. Forskaren 

kommer därmed ges en möjlighet att genom interaktion skapa en förståelse för hur 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt och kan därmed komplettera teorin med 

upplevda uppfattningar om verkligheten. Syftet och målet är att genom detta se förbi 

teori och få en inblick i praktiken. 

 

Det kommer i arbetet inte att publiceras något namn, varken på skola eller på lärare som 

deltar i intervjuerna. Medverkande i intervjuer kommer att benämnas med 

pseudonymnamn såsom Lärare A, Lärare B o.s.v. Intervjuerna kommer att spelas in men 

kommer endast stå till förfogande för mig som forskare, inte någon annan person, varken 

övrig skolpersonal eller handledaren för examensarbetet. När materialet för intervjun är 

bearbetat och arbetet komplett kommer såväl text som ljudfiler att raderas. Det kommer 

inte ske någon fotografering eller videoinspelning/videoupptagning.  Intervjuerna 

kommer att ta cirka 30 minuter och i samråd med berörd intervjuperson genomföras vid 

ett tillfälle som passar hen. Intervjupersonerna kommer informeras om att det är frivilligt 

deltagande och att hen även under intervjuns gång har möjlighet att avbryta. 

Förhoppning är att intervjun ska innebära en avslappnad konversation där lärarnas egna 

tankar, uppfattningar och upplevelser, i egenskap av yrkesmässigt relevanta, får komma 
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fram. Uppsatsämnet är utvalt för att det ligger mig varmt om hjärtat och jag vill 

uppmärksamma vikten av att barn som är i behov av stöd i undervisningen ska få det. 

 

 

 

 

Jag undrar nu om du har möjlighet att delta i en intervju?  

 

 

________________________________________ 

Signatur 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig,   

Mail: mel.nilsson@hotmail.com  

Telefon: 0709 602 855    

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Nilsson 
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Bilaga 2 Förberedande intervjumaterial 

 

Den teoretiska delen av denna uppsats grundas på Martha Nussbaums teori om 

Förmågemodellen. Inledningsvis kommer det redogöras generellt för modellen och 

därefter kommer fokus läggas vid utbildningens roll. 

 

Utvecklingsekonomins utbredning, påverkan och tyngd i dagens värld är enorm. Med 

tiden har dock uppdagats ett behov av att mäta människors levnadsstandard samt arbetet 

med att förbättra denna utifrån andra faktorer än endast ekonomi. Idag syftar många 

utvecklingsteorier istället till människans fokus att nå god livskvalitet.118 En teoretiker 

som hävdar det ohållbara i att mäta livskvalitet i förmögenhet och inkomst är Martha 

Nussbaum.119 Istället önskar hon att genom Förmågemodellen “konstruera en teori om 

grundläggande social rättvisa”, vilken är menad att visa på ett socialt minimum.120 

Modellen riktar in sig på att mäta livskvalitet i form av förmågor, vad människor kan 

vara och göra, istället utifrån BNP och ekonomisk utvecklingsteori. Huruvida 

medborgare har god livskvalitet och ett samhälle uppnått minimal rättvisa kan utläsas 

utifrån om medborgares förmågor är tryggade eller ej.121 

 

Inom Förmågemodellen presenteras förmågor som värdefulla komponenter vilka 

främjar ett barns livskvalitet.122 Förmågor är svaret på ”Vad skulle en enskild människa 

kunna vara och göra”, och kan liknas vid människans valmöjligheter och friheter. 

Nussbaum har utformat tio centrala förmågor.123 De utgörs av: Liv, fysisk hälsa, 

kroppslig integritet, sinnen- fantasi- tanke, känslor, praktiskt förnuft, samhörighet, andra 

arter, lek och kontroll över den egna miljön.124 I kategorin sinnen- fantasi- tanke ingår 

att människan ska få ta del av grundläggande utbildning och kunskaper inom läsning, 

matematik och vetenskap.125 Den heterogena andas hos förmågornas stor samtidigt som 

var och en enskilt ska skyddas och värnas om.126 Förmågorna, i kombination med 

modellen, ska inte åtskiljas utan ses som en helhet för livskvalitet och rättvisa.127 Varje 

enskild person är målet och förmågor ska utformas och åtnjutas av alla.128 Som ovan 

                                                   
118Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. Stockholm: 
Karneval förlag. s54 
119Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. s65 
120Ibid s48 
121Ibid s102 
122Ibid s27 
123Ibid s41 
124Ibid s41-43 
125Ibid s42 
126Ibid s44 
127Ibid s29 
128Ibid s43 
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skrivet kan förmågor ses som nödvändiga komponenter för livskvalitet, och för att nå 

ett människovärdigt liv krävs att en människa tar sig över dessa förmågors tröskelnivåer, 

miniminivåer. Målet är att varje människa ska ta sig över tröskelnivåerna och för att det 

ska kunna realiserar har staten till uppgift att bistå människor med stöd och 

tillhandahålla verktyg för att människor ska nå god livskvalitet.129 På så vis respekteras 

medborgares mänskliga värdighet och social rättvisa kan nås.130 För att det ska vara 

möjligt att uppnå är det många gånger nödvändigt att statuera grundlagar och upprätta 

institutionella strukturer.131 Därmed kan förmågors i grunden abstrakta karaktär och 

ospecifika utformning få en klarhet.132 Implementeringen av de centrala förmågorna kan 

därmed sägas bero på och påverkas av en stats grundlagsstiftade rättigheter. För en 

framgångsrik realisation är inslag av kultur, tradition och historia av stor betydelse. Det 

ska dock poängteras att det inte handlar om att staten ska styra människor, utan att den 

ska ge dem valmöjligheter som de själva får besluta om hur de ska bemöta och agera 

utifrån.133 I de fall då en stat har svårigheter med att stötta människor att nå över 

tröskelnivåer anser Nussbaum att rikare stater har ett ansvar att stötta fattigare stater. 

Likaså ska andra sorters mäktiga aktörer stötta vid behov. Nussbaum framhåller det 

gemensamma ansvaret att arbeta för att säkra människors förmågor och lyfter hur 

människans rätt att åtnjuta förmågor är ett faktum oavsett om en stat är fungerande eller 

ej.134 Vikten av åtnjutandet av förmågorna är alltså konstant men Förmågemodellen är i 

sig utvecklingsbar och de centrala förmågorna är föränderliga.135 Modellen är på så vis 

en ofullständig modell med utrymme för utveckling och förändring, men med ett 

konstant fokus vid att främja och beskydda förmågor vilka är väsentliga för att en 

människa kunna leva ett värdigt liv. För att i möjligaste mån kontinuerligt kunna trygga 

förmågor anser Nussbaum att ansvarsskyldigheten ska kunna variera och förändras i takt 

med den globala utvecklingen.136 

 

Sociala omständigheter i kombinationen med strävan att nå över förmågors tröskelnivå 

kan ibland leda till tragiska valsituationer och kränkningar. Det kan exempelvis gälla då 

föräldrar, till följd av familjens ekonomiska förutsättningar och situation tvingas låta 

barn arbeta istället för att ta del av grundskoleutbildning.137 Då en problematisk situation 

eller tragisk valsituation uppstår bör det åtgärdande arbetet grundas i strävan om att 

förbättra och utesluta negativa val, för att människor i framtiden ska få det så bra som 

                                                   
129Ibid s41 
130Ibid s44 
131Ibid s103 
132Ibid s48 
133Ibid s103–104  
134Ibid s120–121 
135Ibid s147 
136Ibid s122 
137Ibid s45 
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möjligt och lättare ta sig över tröskelnivåer.138 I samband med detta skriver Nussbaum 

om hur Jonathan Wolff och Avner De-Shalits utvecklat en gren av Förmågemodellen.139 

Det gäller idén om fruktbara funktioner, med vilket det menas att en sådan förmåga har 

en benägenhet att ha en positiv inverkan och understödja andra förmågor. I relation till 

fruktbara förmågor skriver de även om destruktiva brister, vilka syftar på en oförmåga 

vilken har en negativ påverkan på livet i övrigt.140 En stats prioritering bör sålunda ligga 

vid att lägga resurser på de förmågor som genererar och främjar andra förmågor samt 

samhällslivet i allmänhet. Vidare bör de satsa på att eliminera destruktiva brister.141 

 

Enligt Nussbaum kan Förmågemodellen ses som en sorts människorättsmodell.142 Den 

har stora likheter med mänskliga rättighetskonceptet med tillhörande modeller och 

lyfter, i likhet med dessa, grundläggande rättvisan som en gemensam fundamental 

byggsten.143 Ett annat framträdande exempel är grundidén om hur en människa har rätt 

till att åtnjuta fundamentala rättigheter endast genom att vara människa, samt att det är 

statens ansvar och uppgift att respektera, tillhandahålla och skydda dessa. Förmågor kan 

i det här fallet liknas vid de rättigheter som står stadgade i Förenta Nationernas allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna.144 Konventionsstaters roll som 

skyldighetsbärare av rättigheter kan liknas vid staters roll att möjliggöra för förmågor 

inom Förmågemodellen.145 Vidare lyfter Nussbaum hur modellen, i likhet med 

Allmänna förklaringen, ämnar fokusera på samverkan mellan politiska syften samtidigt 

som den undviker att kategorisera människor efter olika läror och uppfattningar.146 

Modellen kan därmed sägas främja mångfald och en ömsesidig respekt människor 

emellan.147 Nussbaum lyfter varje individs enskilda ansvar att stödja den politik som 

arbetar med att fördela resurser så att alla människor når över tröskelnivåer för de 

centrala förmågorna. Argumentet bygger hon utifrån tanke om hur samtliga människor 

bidrar till globaliseringen och därmed har ett gemensamt ansvar att åtgärda bristande 

livskvalitet.148 Oavsett om modellen slutligen tillämpas i praktiken eller ej anser 

Nussbaum på att den fördelaktigt öppnar upp för diskussion om etik och moral.149 

 

                                                   
138Ibid s47 
139Ibid s51 
140Ibid s52–53 
141Ibid s105 
142Ibid s107 
143Ibid s75 
144Ibid s70 
145Ibid s71 
146Ibid s114 
147Ibid s115 
148Ibid s121 
149Ibid s83 
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Trots att Nussbaum lyfter förmågornas heterogena anda återkommer hon upprepade 

gånger till utbildningens roll för livskvalitet och vad en människa kan vara och göra.  

 

Människans värde är okränkbart...Det är 

grundläggande utbildning som frambringar värdigheten.150 

 

Utbildning anses många gånger vara väsentligt för att en människa ska kunna leva ett 

värdigt liv.151 Såväl rätten till värdighet som utbildning förkunnas i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna.152 Rättigheten kan generellt sägas vara ett 

exempel på frihet och förmåga som runt om i världen anses vara av central vikt och 

fokus.153 Så även i Förmågemodellen, där utbildning anses utveckla människans 

förmågor och därmed bidra till ett tillfredsställande liv i många olika hänseenden. 

 

Intervjufrågor 

Intervjuarbetet innebär semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun utgår 

från förskrivna frågor men det finns därtill möjlighet till följdfrågor, exemplifierande 

berättelser m.m. Nedan presenteras de förskrivna intervjufrågorna: 

 

1. Hur ser du på relationen mellan utbildning och livskvalitet? Anser du att 

grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet? På vilket sätt? Kan du ge 

exempel utifrån den vardagliga undervisningen?  

2. Hur ser du på utbildning i relation till självständighet och personlig utveckling?  

3. Hur ser du på utbildning som en fruktbar förmåga? Vilka destruktiva förmågor 

kan hindra rätten till utbildning?  

4. Hur ser du på statens och skolans ansvar att främja utbildning och livskvalitet?  

 

 

 

Källförteckning 

Lagtext 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 

 

Tryckt litteratur 

Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. 

Stockholm: Karneval förlag 

                                                   
150Ibid s156–157 
151Ibid s157 
152FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, art 1 + 26 
153Nussbaum, Martha, 2013. Främja förmågor: en modell för mänsklig utveckling. s40–41 
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Bilaga 3 Intervjuguide    

Fråga 1: Hur ser du på relationen mellan utbildning och livskvalitet? Anser du att 

grundskoleutbildning främjar ett barns livskvalitet och i sådana fall på vilket sätt? Kan 

du ge exempel utifrån den vardagliga undervisningen? 

 

Fråga 2: Hur ser du på utbildning i relation till självständighet och personlig utveckling? 

 

Fråga 3: Hur ser du på utbildning som en fruktbar förmåga? Fruktbar förmåga syftar 

här till utbildningens transformativa egenskaper för positiv inverkan på ett barn. 

 

Fråga 4: Hur ser du på statens och skolans ansvar att främja utbildning och livskvalitet? 


