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1. Introduktion 

Sydafrika har genomgått en kulturell omvandling sedan 1994 och övergått till att bli en 

liberal demokrati. Den här omvandlingen har skett på många områden. Ett av dessa 

områden är skolkulturen. I den här förändringen måste skolorna hantera olika slags 

problem som uppstår. Det här arbetet kommer att behandla några av dessa problem. 

 

1.1  Bakgrund 

Under apartheidtiden, alltså den tiden då landet var segregerat mellan olika etniska 

grupper, berörde det till stora delar barn och ungdomars utbildning. I de mest utsatta 

områdena byggde man upp protestgrupper mot den rådande regeringen för att försöka 

påverka. Det finns en klar händelse i juni 1976 som påverkat den framtida utvecklingen 

inom utbildningen och vilka rättigheter barn kan kräva av en styrande regering. Det är 

beskrivet på många sätt och jag tar en väldigt kort version av detta. Huvudfrågan var att 

regeringen i Sydafrika ville utöka afrikaans som utbildningsspråk i landets skolor. Det 

uppstod protestgrupper mot detta i framförallt Soweto som fredligt ville protestera mot 

att förtryckarnas språk ska bli det språket som används i skolorna. Denna fredliga protest 

mot utbildningssystemet resulterade i att polisen avlossade skarpa skott mot tusentals 

demonstranter i Soweto och som resulterade i upp emot 500 döda protesterande barn 

och ungdomar (Reynolds P 1995: s 218). Det finns en mer djupgående orsak till denna 

händelse. Denna händelse blev en symbol för hur ungdomarnas protester gick ihop med 

den övriga politiska aktivismen. Många ungdomar fängslades precis som de vuxna 

politiska aktivisterna hade blivit tidigare, däribland Nelson Mandela. Under ett årtionde 

fanns det en grupp ungdomar som på ett sätt förlorade en del av sin barndom och även 

tillgången på utbildning (Reynolds P 1995: s 223). Det finns många berättelser om hur 

ungdomar arresteras och dödas under 1980-talet i södra Afrika. Reynolds berättar om en 

kvinna som hade fem barn. Hon var politiskt aktiv och hade blivit tvungen att ge upp sin 

egen utbildning genom hennes engagemang och hon slöt upp tillsammans med sina barn 

under tiden 1976 – 1990. Ett exempel på hur behandlingen gick till är hennes äldsta son. 

Han var 8 år 1976 och arresterades under det året. Hans dom blev åtta piskrapp. Det 

följde fler arresteringar under hela 1980-talet och den näst äldste blev dödad som 

terrorist i Leshoto 1983, den äldste blev dödad av polisen 1985 och den yngsta pojken 

dog under exil i Tanzania 1990. Hon förlorade tre av sina barn i kampen mot apartheid 
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(Reynolds P 1995: s 224-225). Det visar vilket hårt klimat barn och ungdomar växte upp i 

under 1980-talet.  

President F.W. de Klerk började tala om en social och kulturell omvandling 1990. Då gavs 

det amnesti till många av de fängslade ungdomarna. Det blev även starten till en politisk 

omvandling där Nelson Mandela frigavs 1992 och det genomfördes demokratiska val 

1994 och Nelson Mandela blev landets president (Reynolds P 1995: s 221). Anledning till 

denna beskrivning är att leda in oss mer mot hur den kulturella förändringen inom 

skolväsendet har gått vidare i Sydafrikas omvandling från det rådande apartheidsystemet 

till den liberala demokrati det är idag. 

 

1.2  Syfte 

Med anledning av den kulturella omvandlingen som Sydafrika har genomgått sedan 

början på 1990-talet är syftet med detta arbete att ur ett etiskt perspektiv analysera 

förekomsten av fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor. 

 

1.3  Frågeställningar 

 Hur ser förhållningssättet och berättigandet ut bland sydafrikanska lärare vad 

gäller fysisk bestraffning? 

 Hur ser förhållningssättet och berättigandet ut bland sydafrikanska elever vad 

gäller fysisk bestraffning? 

2. Teori och metod 
 

2.1  Teori 

Den rättighetsteori som ligger till grund för arbetet är den generella formeln för 

rättigheter. Gewirth redogör för denna på följande sätt; innehavaren av rättigheten är 

subjektet (A), själva rättigheten är objektet (X), personen som har den bakomliggande 

plikten för rättigheten är respondenten (B) och till sist kommer grunden eller 

rättfärdigandet av rättigheten (Y) (Gewirth A 1984: s 93). Om vi sätter in den i ett 

exempel; barn (A) har rätt att gå i skola (X), staten (B) ska göra detta möjligt med 

anledning av att det är en nödvändighet med utbildning (Y) i ett civiliserat samhälle. Till 

denna teori kan vi lägga om rättigheter kan betraktas som absoluta eller inte. När en 
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rättighet betraktas som absolut ska det inte finnas några omständigheter eller skäl till att 

bryta mot den (Gewirth A 1984: s 92).  

Det här redogör för en generell inriktning på rättigheter. Michael Freeman tar upp i sin 

inledande text: ”That childrens´s rights could find a place in a country´s constitution was 

unimaginable, as inconceivable as that country would be South Africa rid of the disease 

of apartheid” (Freeman 1997: s 3). Ett steg mot förändring när det gäller inställning till 

barns rättigheter.  

Om vi tittar närmare på barns rättigheter har Michael Freeman visat på hur det går att 

betrakta barn i rättighetsfrågor genom att redogöra om ”the supposed disappearance of 

childhood” (Freeman 1997: s 5). Om barnen ska betraktas enligt de vuxnas generella 

rättigheter uppstår det kritik från rörelser som verkar för barns rättigheter. Det blir ett 

ifrågasättande av barns rättigheter som gör att barndomen försvinner om vi betraktar 

barn som vuxna i den här frågan (Freeman 1997: s 5). Det går att uttrycka att vi ser 

barndomen som en social konstruktion och det kan göra gällande att barn inte har några 

rättigheter förutom de generella mänskliga rättigheterna som vuxna har (Freeman 1997: 

s 7). Jag tycker att det här problematiserar synen på barn och rättighetsfrågan. Freeman 

tar upp en viktig aspekt genom att det finns lagar, konventioner, och institutioner såsom 

skolor där barnen inte haft någon som helst möjlighet att påverka hur regler och 

konventioner utformas (Freeman 1997: s 8). Det finns en fastställd agenda kring barns 

rättigheter som de inte kunnat påverka. Då ska vi veta att de elever som är medvetna om 

sina rättigheter inte har påverkat detta själva och bör tas på allvar när de hävdar sina 

rättigheter. 

I Susan H Bitenskys teori om fysisk bestraffning av barn definierar hon att fysisk 

bestraffning är: ”the gratuitous intentional infliction of pain on children´s bodies for the 

purpose of modifying behavior” (Bitensky S H 2006: s 2). Fysisk bestraffning består av 

fysisk smärta, det gör ont på något sätt. Bitensky menar att genom den fysiska 

bestraffningen är det meningen att orsaka smärta på något sätt för att beteendet ska 

förändras. Det finns tillfällen då det är rättfärdigande att utsätta barn för smärta, 

exempelvis när en läkare ger en spruta eller vid ett tandläkarbesök. Då är inte syftet att 

ändra barnets beteende utan för att hålla barnen friska. Bitensky hänvisar till experter 

som menar att inget gott kommer ur den fysiska bestraffningen utan tvärtom. Barnen tar 

skada av den fysiska bestraffningen på kort och lång sikt (Bitensky S H 2006: s 2). 

Bitensky tar upp exempel på effektiva alternativa disciplinära åtgärder för skolan. Hon 

nämner bland annat kvarsittning, diskussioner, avstängning, föräldrar som får hämta 
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barnen och olika belöningssystem (Bitensky S H 2006: s 3). Fysisk bestraffning kan 

påverka barnens inställning till fysisk bestraffning och användandet av våld upp i vuxen 

ålder (Bitensky S H 2006: s 4).     

2.2  Metod 

Avsikten med det här arbetet är att undersöka förhållningssätt och rättfärdigande av 

fysisk bestraffning hos lärare och elever i sydafrikanska skolor. Mitt metodval blir en 

hermeneutisk analys utifrån olika perspektiv. Hermeneutisk blir i det här sammanhanget 

alltså förståelsen bakom förhållningssätten och rättfärdigandet av fysisk bestraffning 

(Föllesdal D, Wallöe L & Elster J 1990: s 133). För att skapa en förståelseprocess finns det 

inom hermeneutiken en benämning som hermeneutisk cirkel. Den kan utformas på olika 

sätt och mitt val av hermeneutisk cirkel är den som Föllesdal kallar för ”subjekt-objekt 

cirkeln” (Föllesdal D, mfl. 1990: s 145). En anledning är att den kan ställas i relation till 

den generella formeln för rättigheter. En annan anledning är att den kan behandlas 

utifrån olika perspektiv för att skapa en ny förståelsehorisont, alltså en ny bild genom 

omedvetna och medvetna uppfattningar och hållningar som finns om fysisk bestraffning, 

och förklara ett rättfärdigande i tolkningen av analysen (Föllesdal, Wallöe & Elster 1990: s 

139, 146). De perspektiv som behandlas i analysen är dels det övergripande perspektivet 

(Hultén P, Hultman J & Eriksson L T 2007: s 45) där lagen gör gällande att det inte är 

tillåtet med fysisk bestraffning i sydafrikanska skolor (No 84 South African School Act 

1996: kap 2: 10). Aktörsperspektiven eller subjekten är lärarnas, elevernas och mitt eget 

som ska sättas in i en hermeneutisk analys (Hultén P, mfl. 2007: s 50). Jag har valt att 

kalla det för en perspektivorienterad hermeneutisk analys. Det innebär att kärnan eller 

objektet i den hermeneutiska cirkeln är attityden till fysisk bestraffning och sedan gå 

fram och tillbaka i analysen mellan de olika perspektiven och subjekten för att skapa en 

ny förståelsehorisont. 

 

3. Tidigare forskning och material  
 

3.1  Tidigare forskning 

3.1.1 Pamela Reynolds 1995,  ”Youth and the Politics of Culture in South Africa”.  

Pamela Reynolds har forskat om hur barn och ungdomar hade det i Sydafrika under 

förtrycket som förekom under apartheid. Studien går längre tillbaka och baseras på 

intervjuer från politiskt aktiva ungdomar från den perioden som behandlas. Studien 
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publicerades 1995 under den tiden då Sydafrika genomgick en stor kulturell omvandling. 

Hon behandlar ungdomarnas utbildningssituation under 1970-talet fram till början av 

1990-talet, då processen för avskaffandet av apartheid började (Reynolds P 1995: s 220-

221). Hon drar en slutsats där hon hoppas att de som var ungdomar mellan 1976-1990 

får en möjlighet att berätta sina historier och att deras erfarenheter omvandlas till något 

bättre (Reynolds P 1995: s 237).  

3.1.2 Niabulo Ndebele 1995,  ”Recovering Childhood: Children in South African 

National Reconstruction”. 

Niabulo Ndebele har gjort ett arbete som berör betraktandet av barn och deras barndom 

i Sydafrika genom olika berättelser som funnits kring detta. Arbetet handlar om problem 

barn har upplevt och hur vi ska hantera det för att återskapa barndomen. Barns 

upplevelser präglas av skräck och våld samtidigt som samhället inte får se dessa 

skildringar. Det gör att berättelserna präglas av en social kritik kring det konventionella 

sättet att vara barn genom att skräcken och våldet har blivit en norm för barnen 

(Ndebele N 1995: s 321-322). Hon berör händelserna som skolbarnen i Soweto 

drabbades av 1976 (Ndebele N 1995: s 324). Meningen med hennes arbete är att barnen 

kan betraktas som offer eller utövare av våldet. Det viktiga är att Sydafrika tar tag i 

problemet för att bygga en ny nation eftersom kulturen brutits ner av våldets betydelse 

(Ndebele N 1995: s 330).  

3.1.3 Alex de Waal 2002, ”Realising Child Rights in Africa Children, Young People 

and Leadership”. 

Alex de Waal har genom sin forskning visat på behovet av förändring för barns liv i Afrika. 

Han menar att nu när det finns framtaget konventioner för barns rättigheter bör 

omvärlden se mer allvarligt på att dessa efterföljs eller inte (de Waal A 2002: s 3). Han tar 

upp i sitt arbete den sociala omvandlingen, konflikter och hälsa som delar av barns 

rättigheter (de Waal A 2002: s 18, 21, 23). I sin slutsats menar de Waal att vi inte har 

förstått rättigheterna som barn har och att genom konventionerna kan vi börja ta barns 

rättigheter på allvar (de Waal A 2002: s 27).  
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3.2  Material 

Materialet till min analys är sekundär data från tre olika undersökningar. Anledningen till 

att använda andra forskares undersökningar handlar om avsaknaden av resurser, tid och 

möjlighet att genomföra detta på plats i Sydafrika. Däremot kan dessa tre 

undersökningar ge en klarare dimension till förhållningssätten och rättfärdigande av 

fysisk bestraffning genom den geografiska spridningen och vilket år de genomfördes. Jag 

har valt att numrera undersökningarna där de första två är kvalitativa 

intervjuundersökningar och den tredje är en mer kvantitativ enkätundersökning med 

samtal. Eftersom materialet är på engelska förekommer referat och citat utan 

översättning i stor utsträckning för att det kan var många språkliga nyanser som skiljer 

sig åt vid en översättning. Användandet av olika av utbildningssystem och folkgrupper 

har benämnts olika i undersökning 1 och 3. Undersökning 1 benämner 

utbildningssystemen med ”White, Coloured, Indian and Bantu education” och 

folkgrupper som ”Black, Coloured, Indian and White” (Payet J-P & Franchi V 2008: s 159). 

Undersökning 3 benämner folkgrupper som ”African, Coloured, Indian and White” 

(Morell R 2001: s 296). Här har mitt val blivit att översätta dessa olika benämningar från 

alla undersökningarna till svarta, färgade, indier och vita när det inte förekommer i citat.   

3.2.1 Undersökning 1: The Rights of the Child and ‘the Good of the Learners’ A 

comparative ethnographical survey on the abolition of corporal punishment in 

South African schools. 

Den är utförd i fyra tidigare segregerade skolor i utkanten av Johannesburg under 

tidsperioden oktober 2004 – oktober 2007.   Den ingår som en del av en större 

undersökning finansierad av franska institutet i Sydafrika och National Centre for 

Scientific Research (CNRS). Den är utformad som en artikel av Jean-Paul Payet och Vijé 

Franchi 2008 (Payet J-P & Franchi V 2008). Den tar upp både lärares och elevers 

uppfattningar om fysisk bestraffning. Citaten från intervjuerna är enbart från eleverna. 

3.2.2 Undersökning 2: Educators’ disciplinary capabilities after the banning of 

corporal punishment in South African schools. 

Underlaget i undersökningen är intervjuer av en manlig och två kvinnliga lärare. Alla 

lärarna har varit verksamma några år innan förbudet av fysisk bestraffning kom till stånd 

1996 och de har varit verksamma efter detta förbud. Det geografiska området för denna 

studie är tre landsbygdsskolor i den östra provinsen av Sydafrika (Maphosa C & Shumba 
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A 2010). Undersökningen är genomförd av Cosmas Maphosa, en forskare vid 

universitetet i KwaZulu-Natal och Almon Shumba, en professor vid universitetet i Free 

State (Maphosa C & Shumba A 2010).   

3.3.3 Undersökning 3: Corporal punishment in South African schools: a 

neglected explanation for its persistence. 

Det är en enkätundersökning som är utförd i september-oktober 1998 på 16 skolor i 

Durban. Artikeln har för avsikt att ge en förklaring på det fortsatta användandet av fysisk 

bestraffning efter förbudet 1996 och ger en viss statistik på användandet av fysiskt våld i 

både hemmen och skolorna.  Robert Morell från universitetet Natal i Durban har 

genomfört och sammanställt undersökningen (Morell R 2001). 

4. Analys 

Genom att använda en hermeneutisk analys vill jag försöka förstå förhållningssätt och på 

vilket sätt det finns ett rättfärdigande att använda fysisk bestraffning. I analysen tänker 

jag även visa min egen syn på fysisk bestraffning i skolorna. Jag är född och uppvuxen i en 

svensk kultur där fysisk bestraffning i skolan förbjöds 1958 och användandet av våld mot 

barn i hemmet förbjöds 1979. Inställningen till fysisk bestraffning i den svenska kulturen 

är att den inte är nödvändig som disciplinär åtgärd. Det finns alternativa disciplinära 

åtgärder som ger konsekvenser utan att ta till våld och utan att kränka barns rättigheter. 

Jag har bevittnat hur den fysiska bestraffningen gått till på plats i Sydafrika 2002 genom 

att jag sett de tillbehör som användes såsom ”käppen”. Jag har inte sett den fysiska 

bestraffningen utföras praktiskt utan mer en maktdemonstration hos lärare av de 

alternativa disciplinära åtgärderna.  Det finns tre perspektiv i analysen, sydafrikanska 

lärare, sydafrikanska elever och mitt egna perspektiv. Undersökningarna som använts är 

två intervjuundersökningar och en enkätundersökning utförda av olika forskningsteam 

på plats i Sydafrika.      

Payet & Franchi slår fast att alla inblandade i skolvärlden, föräldrar, elever, lärare och 

skolledning är informerade och kunniga om förändringen av disciplinära åtgärder genom 

förbudet av fysisk bestraffning. Undersökningen noterar att uttrycket ”the rights of the 

child” är återkommande inom dessa grupper och att tolkningarna av användandet av 

fysisk bestraffning är väldigt varierande (Payet J-P & Franchi V 2008: s 159). Eleverna är 

öppna med att påpeka förekommandet av fysisk bestraffning. Däremot finns det en 

parentes som säger ”(in variable proportions according to establishments)” (Payet J-P & 
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Franchi V 2008: s 160). Det gör skrivningen tolkningsbar som osäker beroende på vilken 

skola som har svarat och att det råder delade meningar bland eleverna också (Payet J-P & 

Franchi V 2008: s 159-160). Maphosa & Shumba visar att det finns kunskap hos lärare 

och elever om förbudet mot att utöva fysisk bestraffning i skolorna och att det kränker 

barns rättigheter (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392-393). Morells frågeställning i sin 

undersökning är ”Why does corporal punishment persist in schools when law has 

specifically prohibited it?” (Morell R 2001: s 292). I behandlandet av frågan kommer 

våldets betydelse in i de disciplinära åtgärder som funnits tillgängliga innan det blev 

olagligt. Morell sätter även fokus på förekomsten av våld i hemmen, bakgrunden och 

nödvändigheten till denna lag. Hans informanter hävdar att den fysiska bestraffningen 

var ett led i att vi måste utgå från att barnen föds med ondska och det som utbildar de är 

den fysiska smärtan (Morell R 2001: s 293). Med anledning av synen på barn var det 

nödvändigt att reglera barns rättigheter genom en ny lagstadga om bruket av fysisk 

bestraffning genom ”Act 84” som antogs 1996:  

10. Prohibition of corporal punishment.— (1) No person may administer 

corporal punishment at a school to a learner. (2) Any person who 

contravenes subsection (1) is guilty of an offence and liable on conviction 

to a sentence which could be imposed for assault.   

(No 84 South African School Act 1996: kap 2: 10). 

Det vi kan slå fast genom dessa tre undersökningar är att det existerar fysisk bestraffning 

i sydafrikanska skolor och att det är olagligt med fysisk bestraffning sedan 1996 och att 

det kränker mot barns rättigheter. Enligt Gewirths generella teori av mänskliga 

rättigheter visar det att barnet kan hänvisa till rättigheten att inte utsättas för våld och 

den ansvariga blir skolan som ska ta hänsyn till skollagen som förbjuder detta handlande 

(Gewirth A 1984: s 93).  Våldet har en betydande del i disciplin och ordning enligt dessa 

undersökningar. Nu gör vi en närmare analys av förhållningssätt och berättigande av 

fysisk bestraffning hos lärare och elever i sydafrikanska skolor.   
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4.1  Hur ser förhållningssättet och berättigandet ut bland 

sydafrikanska lärare vad gäller fysisk bestraffning? 

4.1.1 Medvetenhet om rättigheter och skyldigheter samt synsätt kring 

disciplinär bestraffning. 

Lärarnas förhållningssätt är enligt Payet & Franchi att förneka förekomsten av fysisk 

bestraffning. En möjlig orsak till detta kan vara att skolledningen förnekar förekomsten 

av fysisk bestraffning och att det är förbjudet enligt skollagen från 1996. Ett påpekande i 

undersökarnas formulering är när de uttrycker sig med ”tended to deny” (Payet J-P & 

Franchi V 2008: s 159). Det betyder att det inte är en enhällig uppfattning för att det 

skulle vara på det sättet. En tolkning kan vara att det finns en vetskap att det existerar 

samtidigt som företrädarna för skolan måste ha en formell hållning i frågan (Payet J-P & 

Franchi V 2008: s 159-160). Morells undersökning tar upp att det finns disciplinära 

problem i skolorna som gör det nödvändigt att fysisk bestraffning förekommer enligt en 

undersökning som genomfördes 18 månader efter att lagen om fysisk bestraffning 

trädde i kraft (Morell R 2001: s 295). Tidsaspekten har betydelse i det här fallet med 

tanke på att undersökningen genomfördes väldigt nära inpå förändringen. Det visar att 

våldet har en stor betydelse när det gäller disciplinära åtgärder.  

Second, the majority of teachers complained about an abusive use of the 

notion of ‘rights’by learners (‘they speak only about their rights, not about 

their duties’). 

  (Payet J-P & Franchi V 2008: s 160) 

Det som undersökarna Payet & Franchi visar på genom det här citatet är att den stora 

kunskapen hos eleverna om rättigheter blir ett problem för att de utelämnar plikter och 

skyldigheter. Det finns även med i undersökningen av Maphosa & Shumba att eleverna 

är medvetna om sina rättigheter (Maphosa C & Shumba A 2010: s 393).  Enligt 

undersökningarna blir elevernas kunskaper om sina rättigheter ett problem. Det jag 

tänker på är att eleverna inte tänker på sina plikter och skyldigheter och konsekvensen 

av detta blir utsättandet av våld. Fokuseringen på de disciplinära åtgärderna blir att våld 

är den bästa konsekvensen enligt lärarna, även fast det kränker barns rättigheter. 

Medvetenheten kan kopplas ihop med det Freeman tar upp att erfarenheter hos barn är 
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något vuxna skapar och även begränsar barnen i sitt sociala liv (Freeman 1997: s 9). Det 

som Freeman citerar i sitt arbete beskriver detta att ”through the institution of 

childhood, articulate the rights and duties associated with ’being the child’.” (Freeman 

1997: s 9). Medvetenheten ska ses som en framgång och inte en nackdel i arbetet med 

att minska användningen av fysisk bestraffning. Kritiken från lärare att eleverna inte ser 

några plikter eller skyldigheter skulle kunna ses som en antydan till frustration hos lärare 

att inte använda fysisk bestraffning som disciplinär åtgärd.  

Enligt Morells undersökning har en stor andel av eleverna märkt en förändring efter att 

lagen om fysisk bestraffning trädde i kraft efter 1996. Den stora delen av elever som 

märkt en förändring var vita.  

Om vi tittar på Morells siffror säger de:  

80% of white learners reported change compared to 47%, 49%, and 62% 

of coloured, African, and Indianstudents, respectively. Most of those who 

reported change noted that there was now less caning and a concomitant 

increase in other types of punishment such as detention. 

  (Morell R 2001: s 296) 

Indikationerna i dessa siffror gör gällande att det finns en förändring på gång även fast 

det skiljer sig lite mellan folkgrupperna. En förklaring av detta faktum är tidpunkten när 

undersökningen genomfördes. Eleverna blir mer medvetna med tiden om sina 

rättigheter. Det visar ändå på att det finns våld med som disciplinär åtgärd även efter att 

lagen förändrades. Freeman är inne på att eleverna måste anpassa sig till lagar och 

rättigheter som de inte har varit med att påverka, det innebär att medvetenheten som 

ökar hos eleverna är en anpassning till lagar och konventioner som vuxna har tagit fram 

(Freeman 1997: s 8).  

4.1.2 Jämförelser mellan olika skolor och deras förutsättningar.  

Payet & Franchi tar upp, i sken av de olika tolkningarna, skillnader mellan skolor och 

vilken typ av skola det handlar om. Undersökarna vill belysa detta i den historiska 

kontext som respektive skola har.  Det finns två skolor utav fyra i den här 

undersökningen som genomgått en markant förvandling. I den traditionellt vita skolan 
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som var förbehållen vita elever och som idag har 80% svarta elever. Den andra skolan har 

en tradition från att vara en skola där det enbart har gått svarta elever i det som är 

lokaliserat i ” the ex-township of Soweto” och som börjat att blanda elever precis som 

den vita skolan. Mellan dessa ytterligheter ligger den färgade skolan och den indiska 

skolan (Payet J-P & Franchi V 2008: s 160).  

Den formella uppfattningen hos lärarna är att det inte finns någon fysisk bestraffning i 

skolorna eftersom det är olagligt. Payet & Franchi redogör för är att det varierar i vilken 

grad det förekommer beroende på om det är den vita, svarta, färgade eller indiska skolan 

som vi talar om (Payet J-P & Franchi V 2008: s 161-162). I den före detta vita skolan är 

det ett tydligt förbud mot fysisk bestraffning och är väldigt sällsynt även fast det 

förekommer. Där går det inte att få något rättfärdigande från lärarna(Payet J-P & Franchi 

V 2008: s 161-163). I den svarta skolan förkommer det mer och undersökningen tar upp 

att:  

they tried to justify the use of this practice as a necessary disciplinary 

measure, while at the same time denouncing its negative effects on the 

learners’ self-esteem and integrity (humiliation, violence). In the schools 

where the opinions of educators on these practices were more diversified, 

the learners’opinions also varied. 

  (Payet J-P & Franchi V 2008: s 161) 

Det visar att det råder delade meningar om frågan och att rättfärdigandet i det här fallet 

är att det behövs fysisk bestraffning av disciplinära skäl även fast det finns en förnekelse 

av de negativa effekter som eleverna får erfara. Det visar även att det finns en acceptans 

för våldets betydelse i disciplinära åtgärder. Det anses i stor utsträckning vara ok även 

fast det inte finns en laglig grund i frågan.  

I Payets & Franchis slutsats pekar de på att vetskapen om användandet av fysisk 

bestraffning finns och praktiseras. Ett formulerat berättigande är att det är för barnets 

bästa och att det skapar lugn och ro i klassrummet. Den fysiska bestraffningen ska alltså 

vara en del av omsorgen. För att se meningen med detta resonemang ska vi se det i den 

speciella kontext det förekommer. Efter apartheid har den traditionellt vita skolans lärare 

och elever lättare att ta till sig alternativa disciplinära åtgärder eftersom när lärarna var 

elever under apartheid präglades inte deras skolmiljö av våld och misär på samma sätt 
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som det gjorde för de övriga tre skolorna. De övriga tre skolorna hade andra 

förutsättningar under apartheidtiden. Lärarna på dessa skolor kopplar ihop den fysiska 

bestraffningen med mognadsprocessen hos eleverna till att bli vuxna. Lärarna hade själva 

den erfarenheten när de växte upp. Det blir alltså en fortsättning på de traditionella 

filosofierna där våldet var legitimerat för det betraktades som att visa omsorg (Payet J-P 

& Franchi V 2008: 171-172).  

4.1.3 Synsätt kring disciplinära aktioner. 

Den första läraren i Maphosa & Shumbas undersökning går tillbaka till när det var lagligt 

med fysisk bestraffning i skolorna och säger ”Of course, the use of corporal punishment 

then was controlled. It was really stipulated as to who should administer it and on what 

grounds.” (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392). Det här visar att åsikten hos läraren är 

att det var under kontrollerade former som fysisk bestraffning utövades. För att göra en 

koppling till en elevs uttalande i Payets & Franchis undersökning blir det en viss samsyn i 

den här uppfattningen. Den eleven tyckte ” I think it’s a good thing because sometimes 

kids go overboard.” (Payet J-P & Franchi V 2008: s 163). Enligt Bitenskys teori är det ändå 

ingen fördel att utdela fysisk bestraffning oavsett om det är kontrollerat eller för att barn 

går över gränsen till det tillåtna. Effekterna kan även skada barnen mer genom dessa 

typer av disciplinära åtgärder (Bitensky S H 2006: s 2).    

Samma lärare säger även: 

The worst abuse of children is to produce lawless and undisciplined kids in 

the name of children’s rights. Are we saying children know what to and 

they do not need any guidance? Look at the gravity of indiscipline in 

schools today. In the past it was unheard of that a learner would kill 

another learner within the school premises. Without disciplining, we are 

killing the future of our country. 

  (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392) 

Läraren antyder att det finns en slapphänthet kring disciplinen för eleverna. Det gör att vi 

måste använda fysisk bestraffning för att det finns personer som missbrukar barns 

rättigheter till att skapa laglösa och våldsamma barn. Det här kan betraktas som en 

paradox enligt Gewirths generella teori för mänskliga rättigheter. Eleverna har rättighet 
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att inte utsättas för våld och lärare anser att avsaknaden av våldet förminskar disciplinen 

för att vi inte ska få våldsamma barn (Gewirth A 1984: s 93). Eleven kan hänvisa till en 

rättighet som läraren ska se till att den genomförs, men åsikterna att det skapar 

våldsamma barn gör att det inte sker.  Det blir därmed ett berättigande hos den här 

läraren att våld är en del av lösningen för att eleverna ska bli disciplinerade skötsamma 

elever. Det går att koppla ihop med Bitenskys definition att det eftersöks en förändring 

av beteendet hos de som utför bestraffningen (Bitensky S H 2006: s 2).  Det här blir 

märkligt om vi ser våld mot barn annorlunda än våld mot vuxna eller djur i världen. Visst 

existerar det våld mot vuxna och djur i världen, frågan är om vi ska acceptera och 

tolerera användningen av våld överhuvudtaget.  I resonemanget ovan ska våld 

accepteras och tolereras för att det ger disciplinerade och skötsamma elever. Det här 

visar att den här läraren sammankopplar disciplin till viss del med våld. Då menar jag att 

läraren tycker att en fysisk tillrättavisning ska stå före den rättighet som barnet har att 

inte utsättas för våld. Han gör valet att slå elever för att han anser att det räddar liv. I 

citatet eskalerar graden av våld till dödande mellan elever och läraren visar en frustration 

för hänsynstagandet av barnets rättigheter (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392). Jämför 

vi detta berättigande att utsätta barn för fysisk smärta för att rädda liv och berättigandet 

av fysisk smärta som Bitensky hänvisar till, blir gränsdragningen av användandet av våld 

ett problem. En läkare kan rädda liv genom att utsätta ett barn för fysisk smärta, men gör 

läraren det i det här fallet eller finns det bättre alternativ? Ur mitt perspektiv tycker jag 

att våld föder våld. Att använda våld i disciplinärt syfte ger en uppfattning hos dessa 

elever att våld ska användas för att lösa konflikter. I mitt resonemang kan synen på 

våldsanvändning vara en orsak till att graden av våld ökar hos eleverna. Grunden till det 

handlar om att vuxna ser våld som en lösning på konflikter och olämpligt beteende, då 

blir våldet samma lösning hos eleverna.    

När det gäller de alternativa disciplinära åtgärderna tycker den här läraren att de inte är 

effektiva på samma sätt som den fysiska bestraffningen. Han relaterar till att undvika 

smärta har en mer effektiv inverkan på eleverna (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392). 

Anledningen till att det fokuseras på den fysiska smärtan som en effektiv åtgärd är att 

det skapar synliga resultat genom känsloyttringar, rädsla och en föreställning av respekt 

på en gång. Den fysiska smärtan som konsekvens av ett handlande ska i så fall leda till att 

eleven respekterar läraren, resultatet skulle lika gärna kunna bli rädsla. Jag menar att de 

alternativa disciplinära åtgärderna kan vara lika effektiva om det finns en etablerad 
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ömsesidig respekt mellan lärare och elever samt en medvetenhet om vilka roller lärare 

och elever har. Det skulle innebära enligt mitt perspektiv att konsekvensen blir respekt 

utan att det behöver användas våld och skapa negativa känslor som exempelvis rädsla. 

Även Bitensky menar att det finns effektiva alternativa disciplinära åtgärder där barnen 

inte utsätts för fysisk smärta och hon menar även att den vuxna bestraffaren bör sätta sig 

in i barnens situation för att få en förståelse för vilken beroendeställning och ansvar den 

vuxne har (Bitensky S H 2006: s 3).   

4.2  Hur ser förhållningssättet och berättigandet ut bland 

sydafrikanska elever vad gäller fysisk bestraffning? 

Elevernas förhållningssätt till fysisk bestraffning är mer öppen att det existerar, än 

lärarnas förnekande till att den förekommer. Det råder helt klart delade meningar om 

förekommandet av fysisk bestraffning på två skilda sätt. Det undersökningen uttrycker är 

att det finns ett fördömande hos eleverna samtidigt finns det elever som vill rättfärdiga 

detsamma och de menar att det finns skäl till att det förekommer (Payet J-P & Franchi V 

2008: s 160).  Ett förvånande faktum är att det finns elever som ifrågasätter sina 

rättigheter till förmån för fysisk bestraffning (Payet J-P & Franchi V 2008: s 161). Det går 

att se att det är tendenser och att det verkar vara elever som ser den fysiska 

bestraffningen som en bra åtgärd för att uppehålla disciplinen i skolorna (Payet J-P & 

Franchi V 2008: s 161). I Morells undersökning finns det uttalande hos två elever att de 

alternativa disciplinära åtgärderna är bättre, för att det finns ett förhandlingsutrymme 

när det gäller grad av bestraffning (Morell R 2001: s 296). Här får Bitenskys teori ett 

positivt gehör från eleverna att det finns bra alternativa disciplinära åtgärder som 

fungerar bättre.  

4.2.1 Synsätt kring disciplinära aktioner.  

I intervjuerna med eleverna som Payet & Franchi har genomfört går det att utläsa att den 

fysiska bestraffningen existerar och att det finns förståelse för det. En flicka säger att ” 

they use it because they’re trying to keep the school in control” (Payet J-P & Franchi V 

2008: s 162). Argumentet att det handlar om kontroll eller ordning är ett liknande 

argument som lärarna har. Flickan antyder även att det sker på det sättet i de flesta fall 

när det gäller disciplin. Hon visar förståelse för den fysiska bestraffningen eftersom det 

finns elever som inte sköter sig. Den fysiska bestraffningen enligt henne är ett sätt för 
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lärarna att utbilda eleverna i rätt och fel. Hon säger att hon själv blivit slagen och lägger 

ändå skulden på sig själv eftersom hon inte har skött sig (Payet J-P & Franchi V 2008: s 

162-163). Det visar att fysisk bestraffning existerar och det anger även en möjlig 

förklaring till att det existerar. Min reaktion från mitt perspektiv blir att eleverna 

uppfattar att det handlar om att lära ut rätt och fel genom att använda fysisk 

bestraffning. Det innebär att läraren gör det genom att utgå från att göra fel själv. I min 

kultur skulle utgångspunkten vara att göra rätt först för att visa eleverna vad som är rätt 

och fel. Det rätta blir alltså att inte använda våld vid tillrättavisningar. 

4.2.2 Genustänk och jämlikhet i bestraffningar. 

Payets & Franchis intervjuer visar att det till viss del skiljer sig åt beroende på om det är 

en flicka eller pojke som blir bestraffade. De uttrycker även att det finns en gräns för den 

fysiska bestraffningen. En elev säger att: ”Some teachers if you’re a girl they hit you on 

the hand, if you’re a boy they hit you in the face.” (Payet J-P & Franchi V 2008: s 165) Det 

tyder på att flickorna får en mildare behandling än pojkarna. Däremot är undersökarna 

noga med att påpeka att det här handlar om den synliga delen av problemet. Det finns 

en mer osynlig del av problemet där sexuella övergrepp ingår och där är flickorna mer 

utsatta (Payet J-P & Franchi V 2008: s 166).    

Eleverna gör ändå gällande att de vill får en mer jämlik behandling. En flicka utrycker att: 

” I think they should change the discipline so it can be equal amongst boys and girls.” 

(Payet J-P & Franchi V 2008: s 165). I mitt sätt att se på uppfattningarna är att 

medvetandet om rättigheter är positivt när det går att utläsa dessa åsikter med skillnader 

på behandling av pojkar och flickor. Anledningen är att jämlikhet skapar större 

förutsättningar för alla barn på ett rättvist sätt.  

4.2.3 Synsätt kring våld som bestraffning. 

En pojke utrycker sig när det gäller fysisk bestraffning: 

I think, corporal punishment in moderation is good, but naturally you get 

people who really take it to the extreme, but if it’s controlled, yeah, I think 

it’s a good thing because sometimes kids go overboard. 

  (Payet J-P & Franchi V 2008: s 163) 
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För att förstå det här resonemanget kan man lätt bli kluven. Han säger att det är ok med 

fysisk bestraffning bara det inte går överstyr, samtidigt menar han att skälet till detta är 

att barn går över gränsen till det tillåtna. Han lägger en del av ansvaret på sig själv och 

övriga elever att det förekommer fysisk bestraffning. Det intressanta är att läraren redan 

har gått över gränsen genom att utdela fysisk bestraffning eftersom det är olagligt. Det är 

alltså ett tecken på att eleverna ser den fysiska bestraffningen som naturlig och en del av 

vardagen. Anledningen till att det blir naturligt är synen på det generella våldet i den 

kultur idag som eleverna lever i. Eftersom det existerar fysisk bestraffning efter att det 

blev olagligt 1996, som förekoms av att apartheid avskaffades och det fanns tidigare 

lagar som inte accepterades. I det läget fortlever en del av den tidigare kulturen som gör 

det till en vardag hos eleverna när den fysiska bestraffningen används.  

När det gäller elevernas berättigande för fysisk bestraffning råder det delade meningar 

beroende på vilken skola det handlar om. I skolor där det råder en oenighet hos lärarna 

kring denna fråga råder det även en oenighet hos eleverna. Den skola som tydligast 

klargjorde avstånd från fysisk bestraffning var den före detta vita skolan. Orsaken till 

detta var att de var mest eniga i att det var olagligt (Payet J-P & Franchi V 2008: 161). 

Learners justify corporal punishment on the basis that it seems to them to 

be a fair and effective way of maintaining peace and order in the 

classroom in the face of certain disruptive behaviours  

  (Payet J-P & Franchi V 2008: 162) 

Eleverna ser alltså ett rättfärdigande för fysisk bestraffning genom att det är ett effektivt 

och rättvist sätt för att skapa ordning. Uttrycket ”fair and effective way” kan ses som att 

det är den enda vägen för att stävja olämpliga beteenden (Payet J-P & Franchi V 2008: 

162). Det som säger emot detta är de vita eleverna från Morells undersökning. Det som 

redogörs där är att de alternativa disciplinära åtgärderna som ersatt den fysiska 

bestraffningen är minst lika effektiva. Det skolorna har gjort är: ”Most have replaced 

corporal punishment with punitive measures like detention, kneeling for long periods, 

silence and writing lines.” (Morell R 2001: s 296). Det som kan diskuteras är var gränsen 

går för fysisk bestraffning. Att stå på knä länge kan enligt mig betraktas som en typ av 

fysisk bestraffning. Knästående kan framkalla en fysisk smärta som gör den tveksam till 

om det är ett lämpligt alternativ till disciplinär åtgärd. Det finns alltså en gradering i 
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tolkandet av bestraffningen hos eleverna. Enligt Bitensky går gränsen vid utsättandet av 

fysisk smärta i syfte att förändra ett beteende (Bitensky S H 2006: s 2). Det blir ändå ett 

problem med Bitenskys gränsdragning eftersom det kan uppstå situationer där lärare 

måste ta tag i elever som på ett sätt framkallar smärta. Ett exempel kan vara två elever 

som bråkar fysiskt och läraren måste sära på eleverna. I det fallet kan det framkalla 

smärta samtidigt är det i syfte att förändra beteendet.   

4.2.4 Rättigheter och rättfärdigande för sina aktioner.       

Det finns ett rättfärdigande för fysisk bestraffning av en del lärare och elever. Det 

innebär inte att alla har den uppfattningen. Den här frågan handlar om de lärare och 

elever som rättfärdigar detta trots att det är olagligt och att det kränker barns 

rättigheter. Det finns även en annan aspekt kring användandet av våld som disciplinär 

åtgärd. Morell tar upp att disciplinära åtgärder genom våld används i stor utsträckning i 

hemmen oavsett vilken folkgrupp det handlar om. Det används visserligen betydligt mer 

bland de svarta och färgade. Alla grupperna ligger procentuellt sett över hälften i 

tabellerna när det gäller om de blivit slagna i hemmet någon gång (Morell R 2001: s 297). 

Det indikerar att förekomsten av våld är vanlig när det gäller disciplin eller bestraffning 

oavsett om det sker i skolan eller i hemmen. Det viktiga enlig mig är att våldet kränker 

barns rättigheter.  

5. Diskussion 

5.1 Förutsättningarna för diskussionsunderlaget. 

För att börja diskussionen om den fysiska bestraffningen i sydafrikanska skolor måste vi 

börja med att se till situationen i den kulturella omvandling som landet genomgick i 

början på 1990-talet. Apartheid avskaffades i samband med de demokratiska valen som 

genomfördes 1994. Situationen för barn och ungdomar före och efter apartheid har stor 

betydelse för det här arbetet även fast det var 20 år sedan de demokratiska valen hölls.  

Pamela Reynolds tar upp i sin forskning hur historiska händelser har påverkat framtida 

generationer när det gäller utbildning. Hon ser många av de hon intervjuat som en 

förlorad generation med tanke på att ingen lyssnade på vilka förändringar de ville göra 

på ett fredligt sätt 1976 och som slutade med våldsamheter (Reynolds P 1995: s 218, 

224). Det finns även berättelser som Ndebele tar upp i sitt arbete som kan kopplas till 

analysen som jag har genomfört. Hon behandlar rasfrågan med en berättelse om en 

svart och vit pojke som växer upp tillsammans på 1950-talet och ingår som hon uttrycker 
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”blood in a clasp of brotherhood” Det tragiska ödet för dessa blodsbröder blir att den 

vita pojken blir polis och att den svarta pojken betraktas som en brottsling som i sin tur 

skjuts till döds av den vita pojken. Meningen enligt Ndbele är att det finns ett band som 

blodsbröder sedan barndomen som bröts genom den svarta pojkens död och att svarta 

och vita kan relatera och umgås med varandra på ett djupt personligt plan (Ndbele 1995: 

s 322-323). 

5.2 Fysiska bestraffningar.  

Tidpunkten för publicerandet av dessa arbeten har betydelse i den meningen att de 

utfördes före att lagen mot fysisk bestraffning i skolorna trädde i kraft 1996. Betydelsen 

av den forskningen ihop med min analys är att det finns elever i undersökningarna som 

har erfarenheter både före och efter apartheid. Det finns lärare som arbetat i skolan före 

och efter apartheid och framförallt har de själva varit elever under apartheidtiden. Den 

situationen som var före apartheid påverkar synen på användandet av våld i disciplinära 

syften. Berättigandet som lärare och elever gör för att använda fysisk bestraffning är att 

det skapar ordning i skolan eller klassrummet eller att det är det bästa för barnen på ett 

effektivt sätt. Lärarna och eleverna har olika perspektiv som det grundar sig på. Lärare 

som undervisat innan lagen mot fysisk bestraffning trädde i kraft, anser att det fungerade 

under ordnade former förr och borde kunna fungera även idag. Det kan även vara ett 

tecken på det som Bitensky tar upp att fysisk bestraffning kan påverka attityden till våld 

upp i vuxen ålder. Hon tar upp att vi vuxna ger fel signaler till barnen eftersom vuxna slår 

Inte alltid vuxna för att förändra ett beteende, men vuxna slår barn för att förändra ett 

beteende. Då kan inställningen bli densamma när barnet bli vuxet (Bitensky S H 2006: s 

5). I fallet med ordningen menar nog lärarna bara ordningen kollektivt utan att tänka på 

individen som utsätts för den fysiska bestraffningen. Kollektivet i klassrum och skola 

kanske mår bra av det? Det blir individen som utsätts för det som drabbas hårdast och 

föder våldets betydelse vidare genom sina erfarenheter. Freeman menar att 

erfarenheterna som barn får genom de vuxnas sätt att vara passar in i den sociala 

konstruktion som barndomen anses vara (Freeman 1997: s 9).  

Vi måste gå igenom vad fysisk bestraffning är och den definitionen som Bitensky gör är: 

”Corporal punishment, however, is intended to cause pain on the premise that the pain it 

self will induce children to change their behavior.” (Bitensky 2006: s 2). Fokus enligt 

Bitensky är på den fysiska smärtan som bestraffning och det är det som lärarna i min 

analys anser vara mest effektiv. Min syn blir ändå att fysisk smärta i det här fallet kopplas 

till våld som inte är tillåten. Det våld som uttrycks som fysisk bestraffning i 



 

22 
 

undersökningarna varierar från slag i huvudet eller ansiktet till att som Payets och 

Franchis undersökning tar upp: ”the teachers to limit their use of the ‘stick’for the ‘peace 

of the class’as well as for ‘the good of the learners’.”(Payet J-P & Franchi V 2008: 171). 

Det innebär att användandet av käppen är den kontrollerade formen av bestraffningen 

eftersom det finns en lärare i Maphosa & Shumbas undersökning som säger :  

 

Of course, the use of corporal punishment then was controlled. It was 

really stipulated as to who should administer it and on what grounds. It 

was also clarified on the number of strokes to give and the type of switch 

to use.   

   (Maphosa C & Shumba A 2010: s 392)  

 

Det här var alltså det kontrollerade sättet att bestraffa elever innan den nya lagen om 

fysisk bestraffning trädde i kraft 1996. Det som eleverna uttrycker är mindre kontrollerat 

eftersom det sker mot huvudet eller ansiktet. Här pratar vi om fysisk smärta som 

bestraffning och det verkar viktigt, enligt undersökningarna, hos en del lärare och elever 

även fast det är olagligt. Var går då gränsen till den här typen av bestraffning ? 

Gränsdragningen som Bitensky har visar att det som beskrivs ovan är skadligt för 

eleverna oavsett i vilken grad de utsätts för den fysiska smärtan. De alternativa 

disciplinära åtgärderna som tas upp i undersökningarna kan vara tveksamma om de 

håller sig inom lagen. Lagen säger : ”No person may administer corporal punishment at a 

school to a learner. ” (No 84 South African School Act 1996: kap 2: 10). Det som nämns i 

undersökningarna som alternativa diciplinära åtgärder är diskussion och samtal för det 

ger en möjlighet till att förhandla enligt elever som ser positivt på den åtgärden. Det som 

är mer anmärkningsvärt är de alternativa disciplinära metoderna som några skolor har 

experimenterat med. En flicka i Morells undersökning anger: ”Most have replaced 

corporal punishment with punitive measures like detention, kneeling for long periods, 

silence and writing lines.” (Morell R 2001: s 296). Det upplevs av eleverna som positivt 

att dessa alternativ används. Däremot tycker jag att stå på knä i långa perioder verkar 

vara en tveksam åtgärd när det gäller barns rättigheter för att det kan utgöra fysisk 

smärta på ett sätt som kan liknas vid den tidigare användningen av käppen.  

5.3 Förhållningssätt i koppling mot konvention. 

Förhållningsättet och berättigandet att använda fysisk bestraffning hos en del lärare och 

elever är att det är ett effektivt sätt att skapa ordning. Det finns även en oro hos lärare 
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att eleverna blir mer medvetna om sina egna rättigheter samtidigt som de i många fall 

vill att den fysiska bestraffningen ska finnas. Anledningen till oron hos lärarna är att de 

anser att eleverna bara ser till sina rättigheter och bortser från de plikter och 

skyldigheter som finns att uppfylla. 

Det finns ett stort fokus på våld och fysisk smärta i den sydafrikanska kulturen när det 

gäller bestraffning eftersom en del lärare och elever ser den fysiska bestraffningen som 

en bra disciplinär åtgärd. Det finns en historisk bakgrund till synen på våld inom skolan 

med tanke på händelserna 1976 och framåt (Reynolds P 1995: s 218). Reynolds nämner i 

sitt arbete att det finns en enligt henne en förlorad generation som fredligt ville 

protestera och som mynnade ut i ett övervåld (Reynolds P 1995: s 224). Våldet har en 

stor betydelse inte bara som bestraffning i skolan utan en stor andel av elever, enligt 

Morells undersökning, blir även utsatta för våld i hemmet (Morell R 2001: s 297).  

Bitensky har tittat närmare på betydelsen av användandet av våld i samband med studier 

av FN: s barnkonvention. Hon kommenterar artikel 29 i barnkonventionen på följande 

sätt:  

 

It will be recalled that parental spanking has been correlated with a variety 

of adverse behavioral outcomes in the development of the child's 

personality, including increased aggression, antisocial conduct, and 

delinquency, and has been theorized to devitalize any later adult 

proclivities toward understanding, peace, tolerance, and respect for the 

rights of others. Informed illation and scientific studies consider such traits 

to be a possible outcome of school corporal punishment too.  

   (Bitensky 2006: s 58) 

 

Det här visar att våldets betydelse i den sydafrikanska kulturen inte bara bryter mot 

lagen eller de konventioner som landet skrivit under utan det påverkar individen negativt 

på många sätt. Att landets befolkning inte följer lagar och konventioner är det som De 

Waal säger i sitt arbete att det som åstadkommits inte har tagits på allvar eller förståtts 

av människor och barn det berör tolv år efter att ”CRC” (Childrens Rights Commisson) 

kom till stånd. Han ser däremot ljust på framtiden och hoppas att nästa tolv år blir bättre 

(De Waal 2002: s 27-28). Teoretiskt sett kan vi se att kapaciteten och moralen finns hos 

barn för att framtiden ska bli bättre (Freeman 1997: s 10).   
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5.4 Personlig reflektion. 

Jag vill avsluta diskussionen med en personlig reflektion. Våldet och den fysiska smärtan 

är tydligen viktig för bestraffning och att det är konsekvensen av ett felaktigt handlande. 

De alternativa metoderna som använts står på gränsen till det tillåtna. Det finns en 

förändring i lagen från 1996 och det finns deklarationer för barns rättigheter. Det finns 

som jag tolkar det två skäl till att elever och lärare vill ha tillbaka den kontrollerade 

formen av fysisk bestraffning. Det ena är att det är effektivt för ordning och det andra är 

att nu använder lärarna det okontrollerat i alla fall. Lärarnas skäl är detsamma när det 

gäller ordningen och det andra skälet är att många lärare inte tar disciplinen på allvar. 

Med det menar jag att lärarna inte har de verktyg som behövs för att upprätthålla 

disciplinen och då blir det en passivitet i de disciplinära åtgärderna. I Afrika är kollektivet 

betydelsefullt och står före individen. I det läget är klassens och skolans lugn och ro 

högre rankat än individens välmående. Då blir insikterna om Bitenskys uttalande om 

individens välbefinnande satt i ett annat perspektiv. Inte att individen ska försakas utan 

att ta bort våldets betydelse och att hitta lämpliga alternativa disciplinära åtgärder. Det 

skulle även kunna innebära pedagogiska åtgärder som förminskning av storlek på 

klasserna. 
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6. Slutsats 

Min slutsats blir att det förekommer fysisk bestraffning i Sydafrikanska skolor efter att 

det blev olagligt 1996. Min frågeställning handlade om förhållningssätt och berättigande 

av de fysiska bestraffningen hos lärare och elever. Det finns en samhörighet när det 

gäller åsikterna om att den fysiska bestraffningen skapar ordning på ett effektivt sätt i 

klassen och skolorna. Lärarna har en formell hållning till den fysiska bestraffningen 

eftersom den är olaglig och inställningen är att kravet på disciplinen har sjunkit för att 

lärarna inte kan utöva den fysiska bestraffningen på ett kontrollerat sätt. Eleverna 

bekräftar att det förekommer fysisk bestraffning på ett mer okontrollerat sätt. Förutom 

att fysisk bestraffning är ett effektivt sätt att skapa ordning har våldet och den fysiska 

smärtan stor betydelse för att upprätthålla disciplinen samtidigt som det finns en större 

medvetenhet om lagen och barns rättigheter. Det råder delade meningarna hos både 

lärare och eleverna behovet av den fysiska bestraffningen. Det står i alla fall klart att det 

behövs mer alternativa disciplinära åtgärder för att följa lagen och för att inte kränka 

barns rättigheter.   

Avslutningsvis vill jag säga att användandet av våld och fysisk bestraffning mot barn var 

väldigt begränsat i Sverige när lagarna förändrades. I Sydafrika var det tvärtom, där 

användes våld och fysisk bestraffning mot barn i stor utsträckning när lagarna 

förändrades. 

7. Sammanfattning 

Mitt arbete börjar med att ta upp en bakgrund till barn och ungdomars skolsituation i 

Sydafrika innan den kulturella omvandlingen ägde rum. När apartheid avskaffades 1994 

blev det även en början till förändring i den sydafrikanska skolan. 

Syftet med arbete är att ur ett etiskt perspektiv analysera förekomsten av fysisk 

bestraffning i Sydafrikanska skolor. Frågeställningarna för den analysen är: Hur ser 

förhållningssättet ut bland sydafrikanska lärare vad gäller fysisk bestraffning? Hur ser 

förhållningssättet ut bland sydafrikanska elever vad gäller fysisk bestraffning?  

Teorierna som ligger till grund är Gewirths generella teori för de mänskliga rättigheterna 

samt Freemans teori som är mer inriktad på barn rättigheter. Metoden som jag har valt 

att använda är en perspektiv orienterad hermeneutisk analys för att bearbeta mina 

frågeställningar. Tanken med metoden är att belysa problemet med fysisk bestraffning i 

Sydafrikanska skolor ur tre olika perspektiv, lärarnas, eleverna och mitt egna perspektiv. 
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Den tidigare forskningen som finns är inriktad på tiden när apartheid avskaffades och 

den dåvarande situationen för barn och ungdomar i sydafrikanska skolor. Forskningen 

handlar även om vad den fysiska bestraffningen är generellt och vilka politiska aspekter 

som finns genom lagar och konventioner.  

I mitt material har jag använt sekundär data analysen och har tagit hjälp av tre 

undersökningar som genomförts på plats i Sydafrika vid olika tidpunkter. Två är 

intervjuundersökningar och den tredje är en enkätundersökning med samtal.  

Analysen visar att det fortfarande finns tillämpning av fysisk bestraffning efter att det 

blev olagligt 1996. Det råder delade meningar från olika perspektiv när det gäller 

förhållningssätt och berättigande av den fysiska bestraffningen. Det finns en avsaknad av 

den kontrollerade formen av den fysiska bestraffningen eftersom den ersatts av en mer 

okontrollerad form av bestraffning. Våld och fysisk smärta förknippas som nödvändig vid 

disciplinära åtgärder. Anledningen är att det är effektivt och skapar lugn och ro i 

klasserna och skolorna.  

I min slutsats redogör jag att den fysiska bestraffningen tillämpas i sydafrikanska skolor 

på ett okontrollerat sätt trots en förändring av lagen som ska förhindra kränkningar av 

barns rättigheter. Våldet och den fysiska smärtan har stor betydelse när det gäller 

disciplinära åtgärder. Det finns ett stort behov av kunskap om alternativa åtgärder i 

sydafrikanska skolor när det gäller alternativa disciplinära åtgärder.  
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