
 

 
   
                                                                                                                                                                Kenya 

Statsskick: Republik 

Antal invånare: 47.6 miljoner  

Yta: 580 367 km2 

Religion: 84.8% kristna, 9.7% muslimer, 

5.5% övriga religioner 

Antal talade språk: 68 st 

BNP: 164.3 miljarder USD 

HDI: 0.579 

Procent läskunniga: 78.7% 

 
    

Etiopien 

Statsskick: Republik 

Antal invånare: 109.2 miljoner  

Yta: 1.104.300 km2 

Religion: 62.8% kristna, 33.9% muslimer,  

3.3% övriga religioner 

Antal talade språk: 88 st 

BNP: 240.2 miljarder USD 

HDI: 0.470 

Procent läskunniga: 39%

 
 

 

Sverige 

Statsskick: Representativ demokrati, 

konstitutionell monarki 

Antal invånare: 10.3 miljoner 

Yta: 450 295 km2 

Religion: 87% protestanter, 

andra/ingen/ospecificerat 13% 

Antal talade språk: 6 st 

BNP: 538 miljarder USD 

HDI: 0.937  

Procent läskunniga: 99% 

 
  

Andel barn i grundskolan 



 

 

Kenya - Globala målen nr 4: God utbildning  

 

 

Kenyas skolsystem är för närvarande uppbyggt av 8 års grundskola, 4 års gymnasium 

och 4 år på universitetet. Detta kan ändras inom kort dock för redan nu finns ett 

alternativ. Detta har (först två års 

förskola, sen) sex års grundskola, 

sex års högstadium/gymnasium 

och tre år på universitetet, alltså 

inte helt olikt det svenska 

systemet eftersom de övre sex 

åren potentiellt kan delas upp i tre 

plus tre, alltså högstadiet och 

gymnasiet. 

 

Kenya har haft avgiftsfritt låg- och 

mellanstadie (primary school) sedan 2003 och 

2018 infördes avgiftsfritt högstadie och 

gymnasium (secondary school). Den 

chockartade höjningen av elever, till följd av 

gratis skolgång, resulterade i att kvaliteten 

sänktes och många föräldrar väljer nu att skicka 

sina barn till privata skolor. Detta påverkar 

jämlikheten negativt eftersom privata skolor 

nästan alltid har en högre standard. Sedan 2003 

har andelen privata skolor ökat i mycket högre 

takt än statligt finansierade skolor. 

 

 

 

Mål 4.1: Senast 

2030 säkerställa att 

alla flickor och 

pojkar fullbordar 

avgiftsfri och 

likvärdig 

grundskole- och 

gymnasieutbildning 

av god kvalitet som 

leder till relevanta 

och ändamålsenliga 

kunskaper. 

 

Skylt 

ovanför 

skola i 

slumom-

rådet 

Kibera. 

Det kan vara trångt i klassrummen. Här trängs 80 elever i ett 

klassrum på en skola i flyktinglägret Kakuma i norra Kenya. 

Källa: Globalis 



 

 

Speciellt barn på lands-bygden kan ibland behöva hjälpa till med 

sysslorna hemma, speciellt efter något oförutsett. Efter en storm kan 

t.ex. dromedarerna ha sprungit bort och barnen i familjen skickas ut för 

att leta reda på dem. Vandringarna kan bli långa och då missar de 

skolan. Vid dåliga förhållanden kan familjen behöva flytta tillfälligt för 

att hitta betesmarker till djuren, då blir ungdomarna borta från skolan 

på obestämd framtid. 

Bild: Barn från stamfolket Kikuyu i norra Kenya 

 

 

 

 

Mål 4.5: Senast 2030 

avskaffa skillnaderna 

mellan könen inom 

utbildningsområdet och 

säkerställa lika tillgång till 

utbildning och 

yrkesutbildning på alla 

nivåer för utsatta personer, 

inklusive personer med 

funktionsnedsättning, 

ursprungsfolk och barn 

som lever under utsatta 

förhållanden. 

 

Det finns inga lagar i Kenya som diskriminerar flickors skolgång, däremot finns det inte 

så mycket stöd för att förbättra den. Pojkar och flickor är likställda i skolan men 

omständigheter utanför skolan påverkar flickor negativt. Det kan vara behovet av att 

hjälpa till med sysslor hemma, utsattheten och riskerna med att ta sig till och från skolan 

varje dag eller tonårsgraviditeter. En lösning på detta är att ha internat för flickor, som på 

skolan Kenswed (ett svensk-kenyanskt samarbete). Med ett internat får flickorna en trygg 

miljö och kan fokusera på studierna. Dock kostar detta mycket och är ingen möjlighet för 

de allra flesta utan fungerar främst på skolor finansierade av bistånd. 

Bild: Skolan Kenswed i utkanterna av Nairobi 

Likhet mellan könen i skolan 

Under 1990-talet uppnådde Kenya så gott 

som likhet mellan könen andel av 

befolkningen som gick i skolan (primary 

school). År 2014 var könen helt jämnt 

representerade. Detta problematiserar 

dock inte utsattheten kopplade till t.ex. att 

ta sig till och från skolan eller förhinder 

under menstruationen. 

Källa: ourworldindata.org 

Andel procent som har gått ut grundskolan beroende på 

stad/landsbygd, region och välstånd. Källa: UNESCO, 2014  



 

 

 

Kenya är ett land där en stor del av befolkningen lever på landsbygden. Där kan 

det vara sämre infrastruktur, svårt eller långt att ta sig till skolan eller jobbet. 

Många jobbar också med jordbruk, såsom odling eller boskap. Jordbruk ger en 

inkomst och/eller ett livsuppehälle, men 

det är ett tungt jobb och utsikterna att ta 

sig upp på samhällsstegen är små. Enkelt 

sagt, det är inget yrke man kan göra 

karriär i. 

 

 

 

 

 

I slumområdet Kibera i Nairobi kan de boende aldrig vara 

helt säkra på sin boendesituation, de kan bli fördrivna på 

kort varsel. Osäkrast i slummen är det för kvinnorna, de bör inte 

vara ute efter mörkrets inbrott (som sker ca kl 18). För att motverka 

kriminalitet och utsatthet har stora strålkastare satts upp, så att det 

inte blir helt mörkt, men det är fortfarande ingen trygg plats att vara 

ute, speciellt inte för kvinnor. 

 

I slumområdet finns skolor för barnen som bor där. Dessa är dock 

överfulla och med dåliga lokaler. Även skolmaterial kan vara en 

bristvara. Skolan är gratis men bl.a. skoluniformen måste betalas 

själv och dessa kostnader kan vara stora för en familj som lever i 

slummen. 

Säkerställa lika 

möjligheter och 

minska 

förekomsten av 

ojämlika utfall, 

bland annat genom 

att avskaffa 

diskriminerande 

lagstiftning, politik 

och praxis och 

främja lagstiftning, 

politik och åtgärder 

av lämpligt slag i 

detta hänseende. 

 

Till 2030 

successivt 

uppnå och 

upprätthålla en 

inkomsttillväxt 

högre än det 

nationella 

genomsnittet för 

de 40 procent av 

befolkningen 

som har lägst 

inkomst. 

 



En stor utmaning i Kenya är att 39% av 

befolkningen är under 15 år och alltså är 

det många unga som ska finansieras av 

1,5 gånger så många vuxna. Detta 

innebär också stora utgifter för staten 

med att tillhandahålla skolor för de unga 

men med inte så många vuxna som 

betalar skatt. I hela landet är medelåldern 

20,1 år (Worldometer, 2020) 

 

 

I Kenya finns det många 

olika etniska grupper som 

ska samsas. Förr 

ignorerades de olika 

etniciteterna när man 

bedrev politik etc. Men 

sedan har 2012 har Kenya 

en ny konstitution som 

uppmärksammar 

skillnaderna i etnicitet. 

Detta har gjort att 

konflikterna mellan de 

olika etniciteterna har 

minskat och de lever nu tillsammans i samklang.  

Källa: Worldatlas.com, 2019 

 

23%

14%

13%12%

11%

6%

21%

Befolkningsgrupper i Kenya

Kikuyu

Luhya

Luo

Kalenjin

Kamba

Meru

Other african tribes and others

Källa: Worldatlas.com, 2019 

Klyftorna mellan stad 

och landsbygd kan vara 

stora. Pengar till 

infrastruktur satsas t.ex. 

mest i städer eller 

närområdet till städer. 

Utan satsningar så är det 

otroligt att landsbygden 

kommer ikapp.   

Källa: Globalis 



Sverige 

Andel elever i skolan 

I Sverige går 99,2% av alla barn i grundskolan. En siffra som ligger över världens genomsnitt och är bland de bästa i världen men inte på målet 

100% riktigt ännu. Det är skolplikt under skolans första 10 år då grundskolan är obligatorisk. 2015 valde 98% av eleverna att fortsätta sina 

studier på gymnasiet vilket gör att den stora majoriteten av elever i Sverige går i skolan 13 år.   

 

Kvalitetssäkrad utbildning 

I Sverige finns statens skolinspektion som har uppgiften att se till att 

skolor i Sverige lever upp till de regler och krav som finns i landet. De 

genomför regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning på skolorna runt 

om i landet och kommer med rekommendationer för hur skolor kan 

förbättra sin undervisning samt med varningar till de skolor som inte 

uppfyller kraven.  

 

 

Avgiftsfri skola 

I Sverige är alla skolformer, från förskoleklass upp till universitet, avgiftsfria. Det finns en avgift för fritidsverksamhet men undervisningen och 

de pedagogiska timmarna är gratis. För att möjliggöra högre utbildning för fler finns det studielån svenska studenter kan söka för att inte göra 

utbildning till en klassfråga. Genom studielånet krävs det inte ett tidigare kapital för att börja studera och att arbeta samtidigt som studierna är 

inte ett måste för att klara ekonomin.  

  



Olika skolformer för elever med olika förutsättningar  

I Sverige finns det olika typer av skolor som är anpassade för att alla elever ska få en så bra utbildning som möjligt 

utefter sina förutsättningar och sin bakgrund. De olika typer av skolformer som finns i Sverige är: 

Obligatoriska skolformer: De skolformer som enligt lag alla Sveriges barn måste gå är förskoleklass och grundskola. 

De skolformerna är tillsammans 10 år uppdelat på fyra olika stadier för barn i åldern 6–16.   

Frivilliga skolformer: Innan och efter de obligatoriska klasserna går nästintill alla barn i Sverige i förskola och 

gymnasium. Dessa två typer är frivilliga och riktar sig mot barn i åldern 1–5 år och 16–19 år.  

Skolformer riktade mot barn i behov av särskilt stöd: Specialskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialskolor riktar sig framförallt 

till elever som har en hörsel- eller synnedsättning vilket gör att de har svårt att ta del av ordinarie undervisning på vanliga skolor. Särskolan riktar 

sig till elever med olika funktionsvariationer som gör att de utvecklas bäst i sin egen skola. 

 

Sameskola: Det är en typ av grundskola för ursprungsbefolkningen där de 

parallellt med utbildningen får läsa sitt modersmål och lära sig om sin kultur.  

Utbildning för vuxna: Vuxna kan i Sverige välja mellan vuxenutbildning, 

folkhögskola, högskola eller universitet. Vuxenutbildningen erbjuder kurser 

för att komplettera sin gymnasieexamen för den som inte tagit en. Högskola 

och universitet erbjuder kurser och program riktade mot akademiska examen. 

Folkhögskolan erbjuder både kompletterande gymnasiekurser och separata 

ämneskurser.  

 

 

 



Ökade klyftor mellan låg- och höginkomsttagare 

Delmål 10.1 har Sverige backat i sin utveckling då inkomstklyftorna har ökat istället för att minska. År 1991 levde 7,3% 

av Sveriges befolkning under det som räknas som låg ekonomisk standard. Denna siffra hade år 2017 ökat drygt 7 

procentenheter vilket ledde till att 14,9% av befolkningen levde under låg ekonomisk standard.  

 

Klyftor mellan könen 

Det är inte bara en klyfta mellan de som tjänar mest och minst i landet utan utöver socioekonomiska skillnader är det ett 

glapp mellan kvinnor och män. Kvinnors löner börjar visserligen gå upp och närma sig männens men de tjänar endast 83% 

av vad män tjänar på ett år. I gruppen kvinnor över 65 är glappet ännu större mellan dem och de jämnåriga männen, i den gruppen tjänar de 

endast 73% av männens inkomster. 

 

Bättre ekonomisk standard för samtliga  

Även om det finns ökande klyftor mellan rikast och fattigast i landet så har den ekonomiska standarden ökat för alla socioekonomiska grupper. 

Fler får mer pengar i plånboken varje månad men de rikaste har ökat sina löner mest vilket gör att klyftorna ökat trots att alla ökar sin 

ekonomiska standard.  

  

Åsa Lindhagen är Sveriges 

jämställdhetsminister. Det 

innebär att det är hon som jobbar 

med jämställdhetsfrågor i 

regeringen.  



Svensk diskrimineringslagstiftning 

I Sverige finns en diskrimineringslag som är till för att skydda människor från diskriminering. Vad som räknas som 

diskriminering utgår från sju olika kategorier. Det är olagligt att diskriminera någon på grund av kön, 

könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Diskrimineringsombudsmannen  

För den som känner att den blivit diskriminerad på grund av någon av dessa faktorer kan hen anmäla det till DO. DO 

jobbar med att ta emot anmälningar där någon upplever sig diskriminerad. Deras arbete går ut på att arbeta mot 

diskriminering och att främja lika rättigheter, möjligheter och att ha ett samhälle fritt från diskriminering.  

 

Demokratiuppdraget 

I Sverige har skolan en uppgift att fostra demokratiska medborgare. Genom att göra det ska 

eleverna som gått i svensk skola ha blivit fostrade i allas lika värde och sedan handla efter det i 

samhället som vuxna. På lång sikt kommer detta att göra att medborgarna i landet handlar jämställt och utifrån allas lika värde  

 

Grundskolans normer och värden 

I grundskolan har undervisningen som mål att eleverna ska kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden, respektera andra 

människors egenvärde, ta avstånd från diskriminering och kränkande behandling, hjälpa andra människor och förstå andras livssituation och leva 

sig in i den samt visa respekt och omsorg för miljön.  

 

 

Källor: SCB, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen, Globalis, Skolinspektionen 

”Det första vi gör i ettan är ett demokratimoment där vi tittar 

på barnkonventionen, milleniemålen och de globala målen 

utifrån diskrimineringsgrunderna” – Torbjörn Johansson, 

förstalärare på Katedralskolan i Linköping 



Etiopien – Mål 4: God utbildning  

 
Källa: Globalis (2007)  

 

 

 

 

 

En lektion på en gymnasieskola i Etiopien 

 

 

 

 

  

Analfabeter

61%

Läs- och 

skrivkunniga

39%

Utbildningsnivå (+15 år)

Skolgången utgörs av grundskola (8 år) 

följt av gymnasium (4 år) och collage 

eller universitet. All utbildning är 

kostnadsfri. I vissa regioner är även de 

obligatoriska skoluniformerna och 

skolmaterial kostnadsfritt – men inte i 

hela landet 

 

 

 

 Halva lektionen 

utgörs av en 

nationell genomgång 

från TV-skärmen 

 Lektionerna är 42 

minuter långa. 

 All undervisning 

sker på engelska på 

gymnasieskolan. 
 

Bole Senior Secondary School, Addis 

Ababa (27-01-2020) 

De lärare vi har 

intervjuat har flera jobb 

vid sidan av läraryrket 

för att få det att gå ihop 

ekonomiskt 

 

Gurmessa Tilahun, Gebrye 

Timaniom och Adufna 

Feyissa på Bole Senior 

Secondary School, Addis 

Ababa (27-01-2020) 

  

 

Åldersstruktur i Etiopien

0-14 år 15-64 år 65- år

Källa: Nationalencyklopedin (2019) Hur kan detta påverka utbildningens kvalité? 

Det etiopiska utbildningssystemet finns i fyra 

former i syfte att få fler utbildade medborgare: 

 Vanlig skola  

 Kvällsskola (för dagsarbetande) 

 Sommarskola  

 Distansutbildning 
Dr. Dessie Wirtu på Addis Ababa University (27-01-2020) 

Dr. Dessie Wirtu på Addis Ababa 

University (27-01-2020) 

Källa: Världskoll FN-förbundet (2018)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En politisk reform införde att antagningspoängen 

skiljer sig mellan flickor och pojkar i syfte att höja 

flickornas utbildningsnivå i landet. Flickor kommer 

således in med en lägre poäng än pojkar på samma 

skola. Konsekvenserna av reformen är att fler flickor 

går i skola men också att pojkarna halkar efter och har 

nu en lägre utbildningsnivå.  

Gurmessa Tilahun och Gebrye Timaniom på Bole Senior 

Secondary School, Addis Ababa (27-01-2020) 

 

0% 100% 

32%
68%

ANDEL BARN I 

ETIOPISK SKOLA

Barn som inte går i skola Barn i skola

Trots att utbildningen är avgiftsfri finansierar staten inte 

alltid andra utgifter som lokaler eller läroböcker. Skolan 

Weserbi Primary School i Oromia på bilden ovan byggdes 

av elevernas föräldrar. I ett klassrum undervisas 60-70 

elever samtidigt. Skolmaterial och uniformer finansieras av 

familjerna eller genom bistånd. I vissa regioner finansieras 

allt av staten. Hur kan dessa ojämlikheter påverka 

diskriminering i utbildning? 

Traditionellt har undervisningen förekommit på 

amhariska, vilket är problematiskt för områden 

som främst talar ett annat av Etiopiens cirka 80 

språk. Idag har regionerna möjlighet att 

undervisa på lokala språk, men lärare och 

läroböcker finns inte i lika stor utsträckning. 
Källa: Nationalencyklopedin 

 

På högskolor och universitet 

studerar dubbelt så många 

manliga som kvinnliga studenter 
Källa: Utrikespolitiska Institutet 

Källa: Global Education Monitoring Report UNESCO 2016 

 

Andelen barn som inte 

går i skolan och bor på 

landsbygden: 34%  

Andelen barn som inte 

går i skola och bor i en 

stadsmiljö: 14%  

 

Andelen barn som inte 

går i skolan och tillhör 

det fattigaste 

samhällsskiktet: 47% 

Andelen barn som inte 

går i skolan och tillhör 

övre medelklass: 15% 
 

Källa: Global Education 

Monitoring Report 

UNESCO (2016) 

 

Andelen som slutför eftergymnasial utbildning 

skiljer sig mellan olika grupper i samhället: 

- Bebodda i städer 33% 

- Bebodda på landsbygden 4% 

43%

34%

19%

4%

Religionsutspridning

Ortodoxt kristna

Muslimer

Protestantiskt
kristna

Övrig religion

Enligt en student 

som intervjuats är 

det mer förmånligt 

att tillhöra den 

etiopisk-ortodoxa 

kyrkan än de andra 

religionssamfunden 

i det etiopiska 

samhället 
Anonym student vid 

Addis Ababa University 

 



Etiopien – Mål 10: Minskad ojämlikhet  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¼ av befolkningen 

lever under fattigdomsgränsen. 

 

Källa: Nationalencyklopedin 

Landsbygd

80%

Storstad 

20%

Fördelning av bosättningsområden 

Mellan år 1974-1991 styrdes 

Etiopien under en kommunistledd 

militärregim. 
Källa: Globalis 

Bild på Derg Monument i Addis Abeba 

  

Levnadsstandarden är högre i städerna, men här 

finns problem som växande slumbebyggelse till 

följd av bostadsbrist. 
Källa: Nationalencyklopedin  

 

Etiopiens regering har som 

mål att utrota fattigdomen i 

landet. År 2025 ska ingen av 

landets cirka 100 000 000 

invånare leva i fattigdom. 
Dr. Dessie Wirtu på Addis Ababa 

University (27-01-2020) 
 

Under 18 år har Etiopiens HDI utvecklats 
från 0,283 till 0,470. Human Development Index 

mäter mänsklig utveckling i termer som livslängd, 

hälsa, utbildning och anständig levnadsstandard. 

HDI rankas på en skala mellan 0–1.  

 

Källa: United Nations Development Programme 2018 

 



 

 

 

 

 

Premiärminister: Abiy Ahmed Ali (2018-)  

President: Sahle-Work Zewde (2018-)  
Efter Abiy Ahmed Alis tillträde reformerades den etiopiska 

politiken. Hälften av de sittande ministrarna är idag kvinnor. 

Koalitionsregeringen slogs ihop till ett gemensamt parti 

Etiopiska Folkets Revolutionära Demokratiska Front 

(EFRDF) vilket har styrt sedan 1990-talet. År 2020 är nästa 

valår.  
Källa: Nationalencyklopedin  

 

”Etiopien kallas för människomuséet på grund av 

landets etniska mångfald” – Dr. Dessie Wirtu på Addis Ababa 

University (27-01-2020) 

Oromo
34%

Amhara
27%

Somali 
6%

Tigray 
6%

Sidama
4%

Gurage
3%

Welaita
2%

Övriga
18%

Etniska grupper i Etiopien

Oromo Amhara Somali Tigray Sidama Gurage Welaita Övriga

År 2005 hade ½ av befolkningen 

möjlighet att vända sig till en 

vårdcentral. I snitt finns 2 läkare 

per 100 000 invånare  
Källa: Nationalencyklopedin 

42% av 

befolkningen har tillgång till rent vatten 
Källa: Nationalencyklopedin 

 

Endast de som har ett formellt arbete har rättighet att 

nyttja socialförsäkringssystemet som t.ex. pension. 
Källa: Nationalencyklopedin 

 

I mätningen Human 

Development Index (HDI) 

rankas Etiopien på plats 173 av 

världens 189 länder  
Källa: Human Development Report 

Office 2019 
 

Källa: Globalis (2018) 

Sverige arbetar för att minska könsstympning, 

barnäktenskap och klansamhällena i Etiopien. 

Syftet är att säkerställa att de mänskliga 

rättigheterna efterlevs och att utrota den 

diskriminering som framförallt kvinnor utsätts för 

genom dessa kulturella seder. Jämställdheten i 

landet är låg och våldet mot kvinnor är utbrett. 

Kvinnor och barn har lägst tillgång till sjukvård. 
Karin Borovic, förste sekreterare på svenska ambassaden i 

Addis Abeba (28-01-2020) 

 
 

”Parlamentet utgör en 

etnisk representation – 

detta är problematiskt” 
- Moa Lagercrantz, ministerråd på 

svenska ambassaden i Addis Abeba 

(28-01-2020) 
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