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Förord 

Jag vill inleda denna studie med att tacka volontärorganisationen som hjälpte mig att finna ett 

barnhem där jag kunde genomföra min studie. Jag vill också ge ett stort tack till barnhemmet i 

Ghana, till de barn och vuxna som jag lärt känna, som tog emot mig med öppna och 

kärleksfulla armar. Jag kommer aldrig glömma er! 

Ett stort tack min pojkvän som funnits där, och stöttat mig från början till slut. Jag älskar dig!  

Till sist vill jag tacka Marta Cuesta och Ann-Katrin Witt som har väglett mig under denna 

studie. Tack för era kloka idéer och för era synpunkter som fått mig att tänka om och 

utvecklas.    

 



Abstract  

Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att synliggöra barns uppfostran på ett barnhem i 

Ghana ur ett utomkulturellt perspektiv. Studien tar ansats i globaliserings- och 

socialiseringsbegrepp. Den fysiska disciplineringen är en del av socialiseringsprocessen i 

Ghana, vilket strider mot Barnkonventionen. I denna studie uppmärksammas de motsättningar 

som kan uppkomma när Barnkonventionen ska implementeras i ett utvecklingsland samt den 

omedvetenhet som finns kring barns rättigheter. Genom kvalitativ forskning får ni ta del av en 

volontärs och det inhemska folkets perspektiv på barnuppfostran på ett barnhem i Ghana.  

Nyckelord: Ghana, Barnkonventionen, barn, globalisering, volontär, barnhem, socialisering, 

fysisk disciplinering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

This is a qualitative study whose aim is to highlight the children's upbringing in an orphanage 

in Ghana from a different cultural perspective. The study’s approach is based on globalization 

and socialization theories. The physical disciplining is part of the socialization process in 

Ghana, which is contrary to the CRC. This study highlights the contradictions that might arise 

from the CRC when implemented in a non-Western country and the unconsciousness of 

childrens rights in a country as Ghana. Through interviews and observations, you will benefit 

from both my, the volunteer, and the indigenous people's perspective on raising children in an 

orphanage in Ghana.  

Keyword: Ghana, The CRC, children, globalization, volunteer, orphanage, socialization, 

physical disciplining. 
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1. Inledning 

”The beating is a sign of love. I help them to be a good adult” (Intervju 8/4). 

Världen har förändrats. I och med globaliseringen har gränser mellan nationer och samhällen 

suddats ut vilket har medfört att världen har krympt. Det har blivit ett ökat flöde mellan 

nationer av ekonomi, kultur och politik (Rizzini & Bush, 2002). En effekt av globaliseringen 

är Barnkonventionen, där målet är att skapa lika villkor mellan barnen på en global nivå. Hur 

tas för ghananerna denna konvention sig uttryck? Påverkar den ghananernas sätt att se på 

barnuppfostran eller är både vuxna och barn omedvetna om de rättigheter människor skall ha 

enligt den globala normen, till exempel Barnkonventionen? 

1989 ratificerades Barnkonventionen i Ghana, en konvention för att stärka barns rättigheter 

(Regeringskansliet, 2006). I denna uppsats kommer jag att visa varför jag anser att 

Barnkonventionen kan vara svårtolkad, då kulturella aspekter spelar roll i barns uppfostran, 

eftersom det kan skilja mycket i hur man uppfostrar barn i olika kulturer. Min utgångspunkt är 

att de erfarenheter, normer och värderingar man lever med i en kultur kan uppfattas normalt 

eller avvikande i en annan, vilket kan prägla barns uppväxt och vägen till ett vuxet och 

självständigt liv.    

En av Barnkonventionens artiklar innefattar barns rätt till att växa upp i en trygg miljö utan 

fysiskt eller psykiskt våld. I Ghana ses fysisk bestraffning som ett verktyg till att bli en 

ansvarsfull vuxen, vilket har lett till att barn ser fysisk bestraffningen som ett tecken på 

kärlek. 2007 infördes en lag i landet om förbud mot våld i hemmet (manskligarattigheter.se) 

Trots detta utsätts barn för fysisk bestraffning dagligen, vilket jag upplevde under mina sex 

veckor på fältet i Ghana.  

En utav Barnkonventionens huvudprinciper är att ingen ska diskrimineras oavsett kön. 90 % 

av de barn i Ghana som arbetar i hushållet är flickor. En stor del av deras uppfostran handlar 

om att sköta hemmet och ta hand om familjen, vilket till stor del påverkar utgången av deras 

liv. Tidigare studier har visat att det anses onödigt att slösa resurser på utbildning för kvinnor 

då de ändå ska hålla sig inom husets fyra väggar (Tetteh, 2011). Detta kommer jag återkomma 

till senare i uppsatsen. 

Jag har under sex veckor genomfört deltagande observationer och varit en del av arbetsmiljön 

på ett barnhem i södra Ghana. Jag har även haft personliga samtal med personalen och barnen 

på barnhemmet där de berättat om deras syn på uppfostran. Att forska om olika kulturer kan 
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skapa krockar, då normer och värderingar har en avgörande roll för de personliga tankar man 

har kring fenomenet man undersöker. Jag tycker det är viktigt att belysa de problem som 

uppstår i dessa meningsskiljaktigheter och kulturkrockar. Flera tidigare studier påpekar 

problemen, några av dessa kommer jag att ta upp, samtidigt som min förhoppning är att jag 

ska kunna påpeka ytterligare problem och bidra med kunskap inom detta forskningsområde. 

I ett poly-etniskt och mångkulturellt land som Ghana blir det naturligt med en spänning 

mellan ghananernas sätt att uppfostra barn och Barnkonventionens västerländska synsätt. 

Barnkonventionen ska vara universell men tidigare studier har visat att det föreligger 

svårigheter att implementera den i mindre utvecklade länder (Twum-Danso, 2009). Därför har 

jag avsett att studera hur konventionen följs i en sådan miljö som på ett barnhem i Ghana, då 

den här sortens miljöer influeras av utomkulturella perspektiv. Med utomkulturella perspektiv 

menar jag ett perspektiv som i det här fallet ghananerna är främmande för, ett perspektiv som 

inte är normativt för deras kultur.  

1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats är att studera vilken betydelse globaliseringstendenser, mer specifikt i 

form av FN:s konvention för barns rättigheter, kan ha på ett hem för föräldralösa barn i 

Ghana. Målet är även att belysa hur barn uppfostras på ett barnhem i Ghana, detta ur en 

volontärs perspektiv.  

 

1.2 Frågeställningar  

 Vilken bild av barnuppfostran förmedlas i Barnkonventionen? 

 På vilka sätt socialiseras barnen in i den rådande kulturen, dvs. hur överförs 

kunskaperna från ledarna till barnen? 

 Vilka disciplinåtgärder används, dvs. vad händer om barnen på barnhemmet bryter 

mot barnhemmets normer och regler?  

 Hur stämmer konventionens rekommendationer med hur barnen uppfostras på 

barnhemmet i Ghana? 
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1.3 Disposition  

I följande kapitel kommer jag att presentera uppsatsens bakgrund och tidigare forskning om 

barns uppfostran i Ghana som ligger till grund för min studie. Teorikapitlet innehåller 

sociologiska begrepp som globalisering, socialiseringsprocess samt disciplinering som norm. 

Dessa begrepp kommer jag senare att använda under min analys. Efter detta kapitel följer 

metodkapitel, där jag presenterar vetenskapsteoretisk ansats, forskningsstrategi, min 

förförståelse, metodval, datainsamling, urval samt validitet. I detta kapitel kommer jag även 

beskriva mitt tillvägagångssätt för uppsatsen, där jag bland annat genomför en etisk reflexion. 

Mitt empiriska material presenterar jag i en tematiserad form utifrån det jag ska analysera 

kopplat till tidigare nämnda begrepp. Därav har jag valt ut de mest relevanta delarna ur mitt 

insamlade material. Därefter kommer jag att göra en sociologisk analys utifrån mitt syfte med 

hjälp av de begrepp jag valt att använda mig utav. Till slut redovisar jag mitt resultat och 

presenterar en sammanfattning av studiens innehåll. 
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2. Bakgrund   

I detta kapitel görs en kort redovisning av Barnkonventionens uppkomst och syfte. För att 

begränsa mig har jag valt ut de mest relevanta artiklarna för uppsatsen syfte.   

 

2.1 Barnkonventionen  

Efter första världskriget gjorde den frivilliga barnrättsrörelsen framsteg i Sverige och 

Storbritannien då man såg att många barn hade lidit skada av kriget. Den brittiska 

organisationen ”Save the Children” ansåg att barn skulle ges rättigheter, att barn skulle få sina 

grundläggande behov tillgodosedda. De ansåg att barn skulle ha rätt till att uttrycka sina 

åsikter, att bli respekterade och framförallt erbjudas skydd från utnyttjande och 

diskriminering. Det första steget mot barns rättigheter var Nationernas Förbunds Deklaration, 

1924. 1950 grundade Förenta Nationernas Deklaration förbund tio punkter om barns 

rättigheter, dock var de inte bindande för världens länder att följa dessa punkter 

(Utrikesdepartementet, 2006). Den 20 november 1989, antogs konventionen om barns 

rättigheter efter 10 års arbete från idé till beslut. Inom två år hade stora delar av världens 

länder ratificerat konventionen, vilket innebär att man ansluter sig till den juridiskt. 2005 hade 

alla världens länder bortsett från Somalia och USA ratificerat konventionen om barns 

rättigheter. Media och enskilda organisationer har bidragit till att uppmärksamma och 

tydliggöra problem kring barns förhållande i krig, fattigdom, diskriminering och andra 

missförhållanden. Medierapportering har bidragit till ökad medvetenhet medan organisationer 

har gett rapporteringar om dåliga levnadsförhållanden. Toppmötet i New York, 1990, är en 

annan bidragande faktor till ökande medvetenhet om barns olika situationer runt om i världen 

där ett 70-tal regerings- och statschefer anslöt sig för att diskutera dessa problem. Efter detta 

kom fler stater att ansluta sig till kommande möten och diskussioner kring detta ämne och 

påföljden blev att allt fler valde att ratificera konventionen om barns rättigheter (Ibid).  

Syftet med konventionen är att den ska omfatta barns rättigheter över hela världen och att den 

ska respekteras och följas i alla samhällen trots kulturella aspekter, olika religioner eller andra 

skillnader. Konventionen har blivit en internationell angelägenhet, då den inte enbart rör 

enskilda länder utan alla världens stater. Alla individer har en skyldighet att bry sig om barns 

rättigheter. Konventionen innefattar alla typer av mänskliga rättigheter som rör sociala, 

kulturella och ekonomiska aspekter (Ibid). 

Rapporteringar från länder påvisar att Barnkonventionen har haft en positiv effekt för barn 

och deras rättigheter då förändringar har skett och fortsätter att göras. Lagar har ändrats till 
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barnens fördel, barnrättsorganisationer har bildats, biståndsorganisationer har inkorporerat 

barns rättigheter i sina program och i flera länder finns även ombud på plats. I ett flertal 

länder finns nu barns situationer med på den politiska dagordningen (Ibid).  

Barnkonventionen är byggd på 54 artiklar. I denna studie kommer jag att redovisa de artiklar 

ur konventionen som jag anser vara mest relevanta för denna studies syfte. För att kunna 

definiera vad ett barn är utgår jag från Barnkonventionens första artikel som menar att varje 

människa under 18 år anses vara barn. Jag använder mig även utav den andra artikeln som 

berör medlemsstaternas tillförsäkran av barns rättigheter oavsett härkomst. Baserat på empirin 

och den vedertagna uppfattningen om barns förutsättningar och brist på säkerhet i 

utvecklingsländer ser jag artikel sex i Barnkonventionen om barns rätt till livet och säkerställd 

överlevnad och utveckling som relevant. Likaså artikel 19 där konventionsstaterna skall 

motverka all fysiskt och psykiskt våld mot barn. Då det finns en skola i anknytning till 

barnhemmet där jag varit, samt att skolgången är en stor del av ett barns personliga utveckling 

kommer jag använda mig av artikel 28.1 som berör barnets rätt till utbildning samt artikel 

28.2 som säkerställer att disciplineringen ska gå till på ett, för barnet, värdigt sätt. De två 

avslutande artiklarna är artikel 31 samt 36, där den första ska säkerställa barnets rätt till vila 

och lek och den senare uppmanar konventionsstaterna till att skydda barnet mot alla former av 

skadligt utnyttjande (UD, 2006).  

2.2 Tidigare forskning 

För att tydliggöra de problem som specifikt rör barnuppfostran i Ghana är texten uppdelad i 

två skikt. Det första stycket ger en mer övergripande bild över barns situation i landet. I det 

andra stycket beskrivs globaliseringens påverkan av barnuppfostran. 

2.2.1 Barns situation i Ghana 

Barnens situation i Ghana är komplex och skiftande, vilket gör att Barnkonventionens enkla 

dikotomier med uppfattning om vad som är bra och dåligt inte är tillräckliga. Twum-Danso 

Imoh (2013) menar att barnens situation är inte bara svart och vit, den kan lika väl vara grå, 

något däremellan. Barnen själva håller inte alltid med Barnkonventionens principer utan de 

kan till och med ha raka motsatsen som åsikt. Dock brukar de ändra åsikt när de blir upplysta 

om sina rättigheter, men det är dock ingen garanti. Trots att Barnkonventionens syn på 

barnaga är den dominanta så finns det andra uppfattningar om vad som är rätt och fel, detta är 

framförallt på regional och nationell nivå. Ett exempel på detta är ”The African charter on the 

rigths and welfare of the child”, vilket är afrikanska rättigheter för barn, som tillkom 1990 
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och är något man tar hänsyn till i Afrika då ett av syftena med den är att främja det afrikanska 

kulturella arvet. Enligt den här förordningen är det tillåtet att disciplinera inom hushållet så 

länge det inte kränker barnets värdighet, dock så utesluter inte barns värdighet fysisk 

bestraffning enligt denna förordning. Förordningen och Barnkonventionen har några likheter 

men även stora olikheter. Dessa olikheter är ett resultat av den sociala och kulturella 

kontexten som den afrikanska förordningen implementerades i. Dessa olikheter har resulterat i 

att fysisk bestraffning fortfarande finns kvar i vissa samhällen främst för att de ser det som en 

del av barnens uppfostran till att bli en ansvarsfull vuxen. I Ghana är den fysiska 

bestraffningen av barn väldigt accepterad och är en väl använd metod för att tillrättavisa 

barnen när de gör fel (Twum-Danso Imoh, 2013).  

 

I den ghananska kontexten tror man på att det finns vissa nyckelvärderingar som är viktiga att 

följa redan från tidig ålder; ansvar, respekt, lydnad, ärlighet, ödmjukhet, pålitlighet och 

rädslan för Gud för att på så sätt bli en bra människa. Tetteh menar att dessa värderingar är 

huvudmålen i socialiseringsprocessen för barnen i Ghana. För att uppnå dessa mål lär sig 

föräldrarna att disciplinera barnen på ett visst sätt vilket ofta blir fysisk bestraffning, detta sker 

när ett barn bryter mot något av målen. Detta visar en länk mellan socialiseringsmålen och 

den fysiska bestraffningen. Religionen och framförallt kristendomen är en nyckelfaktor till 

barnagan i Ghana då föräldrarna ofta hänvisar till Bibeln (Tetteh, 2011). 

 

De föräldrar i Ghana som inte disciplinerar sina barn med fysisk bestraffning anses ha 

misslyckats i sin plikt som förälder. De ses inte bara som ett misslyckande utifrån samhället 

utan även från sina barns perspektiv, att barnen inte får den uppmärksamhet som de vill få 

från sina föräldrar. I studien framgick det att fysisk misshandel kunde ses som tecken på 

kärlek och omhändertagande från föräldrarnas sida. En av deltagarna i studien var en 14-årig 

flicka vid namn Itaku som var föräldralös. Hon bodde hos sin mormor och blev aldrig fysiskt 

straffad. Däremot bröt hon ut i tårar i en intervjusituation då hon kände stor sorg och avund 

gentemot de barnen som blev fysiskt bestraffade. Detta för att hon uppfattade bristen på fysisk 

bestraffning som att mormodern inte brydde sig om henne. Det är ett exempel på att barn i 

Ghana ser fysisk disciplinering som ett tecken på kärlek från vårdnadshavare (Ibid). 

Många barn uppfattar fysisk bestraffning som viktig i socialiseringsprocessen medan det finns 

vissa som inte tycker att det är bra. Tetteh redovisar en undersökning där nästan 80 % av 

deltagarna misstyckte till påståendet att fysisk bestraffning skulle vara olagligt. Trots att 

barnen upplevde fysisk smärta, skam och känslomässig smärta när de straffades så tyckte de 
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att det var föräldrarnas rätt att göra det. Den fysiska bestraffningen ses som en tillrättavisning 

och träningen är extra viktig för att växa upp och bli bra vuxna och medlemmar i samhället 

(Ibid). För att man ytterligare ska kunna förstå barnens acceptans av denna bestraffning så är 

det viktigt att uppmärksamma att barnen ser personliga fördelar för dem själva på kort sikt. 

Detta för att de själva får rätten att bestraffa sina yngre syskon. När barn straffar yngre barn 

ser de sig själva som en del av socialiseringsprocessen och att det är deras plikt att uppfostra 

de yngre, vilket föräldrarna uppmuntrar. Att barnen ställs i denna uppfostringsroll gör att de 

upprätthåller normer om den fysiska bestraffningen (Twum-Danso Imoh, 2013).      

 

Barn i Ghana förväntas respektera och lyda det de vuxna säger och på grund av detta är det 

många som mister sin utbildning då de tvingas att hjälpa till i hushållet, följa med föräldrarna 

till arbetet eller på eget sätt samla in pengar till familjen. Sönerna hjälper männen med fisket, 

medan flickorna hjälper mödrarna att få sålt fisken. 1999 beskrevs det i afrikanska ”Barns 

rättigheter och välfärd”, att alla individer har ett ansvar att lyda och ta sitt ansvar för 

familjen, samhället och landet.  Redan vid fem-sex års ålder har ghananska barn dagliga 

sysslor som ska skötas. Flickorna ska hjälpa till med matlagning. Är det endast en flicka i 

familjen ska hon hållas hemma för att hjälpa till med hushållet, se efter familjen och hjälpa 

modern att sälja varor medan pojkarna får gå till skolan. Som förstfödd och flicka är det 

förutbestämt att hon ska ta hand om småsyskonen (Twum-Danso, 2009).  

 

90 % av de barn som arbetar med hushållsarbete är flickor, vilket beror på att den traditionella 

synen på kvinnor är att de ska arbeta i hemmet och föda barn. En påföljd av detta blir att 

flickorna själva, framförallt de från landsbygden, ser det som något onödigt att skaffa sig en 

utbildning. Denna traditionella syn gör även att föräldrarna inte vill investera i en utbildning 

för flickor. Det anses som slöseri med resurser. Enligt Tetteh kan detta ses som ett tydligt 

tecken på ojämlikhet och diskriminering. Flickors barnarbete sänker kvinnornas 

levnadsstandard då de inte får någon karriär, sämre hälsa, väldigt begränsade tillgångar till att 

äga, vilket leder till att de blir mindre självständiga. Detta är inte bara begränsande i nuet utan 

det påverkar även flickornas framtid. För att kunna ändra detta beteende måste man ändra det 

på alla plan. Ansvaret ligger hos de äldre, vårdnadshavare och arbetsgivare. Ghana har skrivit 

på Barnkonventionen men det som hindrar landet från att upprätthålla artiklar som rör 

exempelvis barns utbildning är att barn måste ha en grundutbildning på nio år och vara minst 

15 år för att arbeta, vilket beror på landets begränsade resurser (Tetteh, 2011).  
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Ett resultat av en tidigare studie visar att Barnkonventionens artiklar går emot en del utav 

ghananska normer och värderingar, då de anser att denna konvention är en västerländsk 

konvention. I Ghana vill de inte ha några ”västerländska barn”. De anser, att föräldrarna bara 

ger utan att få något i gengäld. I Ghana anser man att barn skall ”förtjäna” sina rättigheter, 

alltså ifall barnet tillfredstället förälderns krav får barnet vad det vill ha. Detta är en ghanansk 

norm, att båda parterna ska dra sitt strå till stacken (Twum-Danso, 2009). 

 

2.2.2 Globaliseringens påverkan i Ghana 

Enligt Rizzini & Bush (2002) kan fenomenet globalisering användas för att förklara stora 

händelser och förhållanden i världen, bland annat i barns liv. Globaliseringen är en process 

som öppnar gränser mellan nationer och samhällen, vilket leder till att dessa påverkar 

varandra både politiskt och ekonomiskt. Detta påverkar i sin tur barn och deras uppväxt och 

hur de integreras i samhället. Samtidigt som fattigdomen har minskat i vissa länder så har den 

totala siffan på folk som lever i fattigdom ökat i världen sedan 1990 (Rizzini & Bush, 2002). 

Hälften av Ghanas befolkning lever i jordbruksområden och en tredjedel av befolkningen 

lever på endast 1,25 dollar om dagen. Landets fattigdom reflekteras i den höga 

barnadödligheten, då ett av tio dör innan de fyllt fem år samt att ett av sex barn är undernärda 

(Laird, 2011).  

 

Globaliseringen gör det svårt att forska om barn, då det skapar spänningar mellan det enskilda 

och allmänna barnet, vilket innebär att varje barn har sin berättelse, sina politiska och 

ekonomiska förutsättningar. Detta är något som komplicerar globaliseringens påverkan 

(Rizzini & Bush, 2002). Socialarbetarna i Ghana arbetar ständigt med de motsättningar som 

uppstår mellan landets familjelagstiftning och den kodex, som de måste arbeta efter, alltså att 

respektera den mångfald som finns i Ghana (Laird, 2011).  

 

Enligt Tetteh (2012) är uppemot 218 miljoner barn inblandade i barnarbete världen över. 

Trots att antalet barnarbetare har minskat så är det en stor utmaning för utvecklingsländer som 

Ghana att få bort det. Mellan 2000-2004 minskade antalet barnarbetare i Asien och 

Latinamerika, medan det istället ökade i Afrika. Barn, som berövas sin barndom och sin 

utbildning för att de måste arbeta räknas oftast som barnarbetare. ILO (Internationella 

Arbetsorganisationen) godkänner att man anställer barn i vissa fall då det är lätta arbeten som 

inte är skadliga för barnens hälsa eller utveckling. På grund av detta definierar man ibland 

barnarbete beroende på hur många timmar man arbetar. Hushållssysslor kan anses som 



9 
 

barnarbete, om barnet tvingas arbeta i hemmet mer än 28 timmar i veckan. Därför kan det 

klassas som barnarbete om ett barn jobbar mer än fyra timmar per dag. Arbete, som hindrar 

eller tvingar barn att gå tidigare från skolan klassas även som barnarbete. Om ett barn utför 

lättare sysslor i hemmet ses inte det som barnarbete utan mer som en socialiseringsprocess, 

men man ska dock alltid ha antalet timmar i åtanke (Tetteh, 2011).  

 

2.2.3 Sammanfattning utifrån tidigare studier 

För att bli en bra och respektabel vuxen ska barn redan i tidig ålder ta ansvar i hemmet, visa 

respekt för de äldre, lyda, vara ärlig, ödmjuk och pålitlig. Går barnen emot dessa värderingar 

blir de utsatta med fysisk bestraffning. Fysisk bestraffning ses som det normativa och det rätta 

sättet att uppfostra ett barn i socialiseringsprocessen. I Ghana råder ett reproduktionsmönster, 

där kvinnorna är de som ska ta hand om hushållet och barnen, vilket påverkar flickornas 

framtid då de tvingas stanna hemma från skolan för att hjälpa till. På grund av kulturella 

aspekter är det svårt för folket i Ghana att rätta sig efter FN:s Barnkonvention. 

Barnkonventionen är en effekt av globaliseringen som tillkom för att stärka barns rättigheter. 

På grund av ekonomiska, sociala och kulturella skillnader runt om i världen är det svårt att 

implementera den i en del samhällen, då normer och värderingar ställer sig emot möjliga 

lösningar till en mer jämställd värld.  

 

Dessa tidigare studier har gjort mig mer medveten om barns förhållanden i Ghana och 

inspirerat mig till uppsatsens syfte och frågeställning. Jag åkte till Ghana som utomkulturell 

från ett välutvecklat land och upplevde de problem kring barns socialiseringsprocess ur ett 

annat perspektiv. Bristande resurser och reproducering av den rådande 

socialiseringsprocessen är några av orsakerna till att utvecklingen i Ghana går långsamt, vilket 

har lett till att delar av barns uppväxtförhållanden strider mot Barnkonventionens artiklar.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

De sociologiska begrepp som kommer att användas i en senare analys av min empiri är nedan 

sammanfattade och noggrant utvalda för uppsatsens syfte. De begrepp jag kommer att 

använda mig av är globalisering och socialisering med en infallsvinkel på disciplinering som 

norm. Dessa begrepp är relevanta för min studie då jag har studerat barns uppfostran på en 

global nivå ur ett utomkulturellt perspektiv. För att förstå barns uppfostran är det viktigt att 

förstå vad socialiseringsprocesser innebär.  

 

3.1 Globalisering  

För att kunna se vad globaliseringsprocessen har haft och fortfarande har för påverkan på 

barns uppfostran i Ghana har jag valt att fördjupa mig i fenomenet globalisering, vilket är ett 

hett och omtvistat ämne i vårt samhälle. Walby (2009) menar att världen är i stark förändring. 

Den krymper och blir allt mer kompakt. Det finns många processer som leder till att samhället 

skapas och utvecklas men samhällen utvecklas inte fullt ut förrän de blir störda, antingen av 

oss individer eller av exempelvis naturkatastrofer. Varje positiv eller negativ händelse leder 

till utveckling och för världen framåt. Samarbetet i världen kan komma att bli bättre samtidigt 

som en händelse kan splittra världen. I vissa delar av världen sker utvecklingen av den sociala 

processen snabbare än i andra delar beroende på att delarna är uppbyggda rent ekonomiskt 

eller politiskt, vilket bestämmer hur mottagligt landet är för utveckling. En del länder har 

begränsade resurser, vilket leder till att utvecklingen går långsammare och på så vis blir 

ojämlikheterna i världen allt större (Walby, 2009).  

 

För att definiera dagens samhälle skriver Annick Sjögren (1998) om två olika typer av 

samhällen som finns i världen idag. Det gruppcentrerade samhället och det individcentrerade 

samhället. I Sverige och stora delar av västvärlden lever man i ett individinriktat samhälle, ett 

med Sjögrens ord senmodernt samhälle. Man skulle även kunna säga ett globaliserat samhälle 

där utvecklingen av sociala processer går snabbare och fler möjligheter öppnas. I detta 

samhälle innebär det att individen är i centrum och människan betraktas som ett subjekt, alltså 

en individ som styr sitt liv med egna tankar och åsikter. Individen har möjlighet att besluta om 

vad som är viktigt i livet och vad man vill åstadkomma. Påtryckningar från samhället är större 

än från familjen, till skillnad från i det gruppcentrerade samhället, det förmoderna samhället. 

Det förmoderna beskrivs som det traditionella samhället, alltså ett mindre utvecklat samhälle 

där individen själv har liten makt och påverkan på sitt liv och sin framtid. Till skillnad från 

det individinriktade samhället ses individen mer som ett objekt än ett subjekt. Familjen eller 
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gruppen har större inflytande och påverkan på individens val än individen själv. Familjens 

makt är större än samhällets och ofta löser man konflikter genom kroppsbestraffning. Ett 

globaliserat samhälle styrs av mänskliga lagar snarare än traditioner (Sjögren, 1998).  

 

 

(Sjögren, 1998) 

 

Människor har olika syn på världen beroende på vilket samhälle man lever i eller vilken 

religion eller kultur man tillhör. Individer definierar beteenden, normer och värderingar 

beroende på vilken kultur man tillhör. Enligt Ahmadi (1998) måste människor erkänna och 

respektera olika kulturer. Då vi lever i en värld med flera olika kulturer kan det uppstå 

kulturkrockar genom att inte erkänna varandra. I olika kulturer lever man efter olika normer 

och värderingar.  Kulturer är förändringsbara, genom att förmedla normer och värderingar 

mellan kulturer och implementera dessa i sitt eget samhälles levnadssätt. Detta kallas 

kulturrelativism (Ibid).     

 

3.2 Socialisering  

Alla världens människor kan placeras på en slags social karta. I samhället rör man sig i olika 

system där man tvingas anpassa sig i förhållande till vilken position man har i samhället. 

Lägre klasser i samhället kan komma att ses som en egen grupp, ”dom”. Alla samhällen, allt 

från små grupper till större samhällen är uppbyggda av samhällskontroll där en eller flera har 
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en mer översittande roll. Detta kan vara en polismakt i en stat eller en vårdnadshavare i en 

familj. Ett verktyg som används för denna samhällskontroll kan vara det fysiska våldet 

(Berger, 2003).  

Begreppet social skiktning har betydelse för lokaliseringen i samhället vilket innebär att 

människor befinner sig på olika plan vad gäller tillgångar till makt och respekt. Dessa skikt 

bygger på och innebär under- och överordning i samhället för individerna. Varje miljö formar 

individers personligheter redan från födseln och fortsätter att utvecklas beroende på vilka 

förhållanden man lever i. Denna sociala skiktning går flera generationer tillbaka i tiden och 

har påverkat och fortfarande påverkar oss som lever idag (Ibid).  

Det finns vissa individer och grupper i klassamhället som förblir på sina positioner vilket 

leder till att de utnyttjar sina kapital för att behålla sina maktpositioner. Människor utvecklar 

ett habitus, som är det överförda och återgivna kapitalet i form av ekonomisk, symbolisk, 

kulturellt och socialt kapital som individerna innehar och som går i arv. Eliten behåller sina 

positioner och låter inte någon inkräkta på deras revir. Detta leder till att det blir svårt, men 

dock inte omöjligt, för individer att ändra sitt habitus och sin sociala klasstillhörighet 

(Bourdieu, 2008). På så vis reproduceras socialiseringsmönstret och överförs från generation 

till generation.  

Med Skeggs (2011) tolkning av Bourdieus kapitalteori kan man se hur klassformning sker 

mellan sociala normer, konkreta vardagshändelser och vilka förändringar som delvis leder till 

klassformning. Vad som bestämmer vilken status en individ har i en grupp, eller vad en grupp 

har i samhället beror på vad de besitter för kapital. Kapitalen skiljer sig i den mån att socialt 

kapital handlar om relationer och grupptillhörighet samtidigt som det symboliska bestämmer 

vad en individ eller grupp har för maktposition. Det kulturella kapitalet innefattar huruvida 

individen eller gruppen innehar en stor kulturell kunskap till exempel ett kultiverat språkbruk. 

Kulturellt kapital måste godkännas av det övriga samhället för att få en symbolisk makt. 

Redan i födseln inträder man genom familjeförhållanden i olika sociala rum beroende på de 

kapitaltillgångar familjen har. Man föds in i relationer, så som klass, ras och kön och därefter 

tilldelas man positioner i samhället. Dessa kapitalrelationer har byggts upp under en lång tid 

genom kamp om tillgångar och utrymme. Hon hävdar att etnicitet och kön har olika 

funktioner, då etnicitet fördelar människor i olika samhällsklasser i den etniska hierarkin och 

kön fördelas inom samhällsklassen. En grupp med status kan använda sin makt för att 

kulturellt utnyttja en annan grupp (Skeggs, 2011).   
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3.3 Disciplinering som norm  

Foucault som skrivit mycket om makt, övervakning och straff, ser på disciplinering som en 

”dressyrmetod”, vilket innebär att den fysiska bestraffningen en individ utsätts för efterlämnar 

spår i beteendet. ”Kroppen som man plågar, själen vars föreställningar man manipulerar, 

kroppen man dresserar” (Foucault, 2009, sid. 132). Han anser att kroppen är ett 

maktmaskineri, att den är föränderlig då kroppen kan brytas ned och byggas upp på nytt. Med 

denna teknik kan man få individerna att göra det man vill, vilket skapar fogliga kroppar vilket 

betyder att kropparna blir lydiga och övade i att bete sig på ett visst sätt eller agera på ett visst 

sätt (Foucault, 2009). 

Disciplinering är en metod där överlägsna individer sätter sig själva i en maktposition mot 

underlägsna individer. För att upprätthålla disciplin används tvångsmedel. Detta kan handla 

om observationer eller övervakning av individer för att kontrollera deras handlingar. För att 

effektivisera dessa observationer kan den högre makten använda sig utav verktyg (Ibid). 

Enligt Foucault (2009) finns det en straffmekanism inom alla disciplinära samhällen, vilket 

innefattar egna lagar, speciella brott och olika strafformer, som i sin tur bildar normer för vad 

som är tillåtet och ses som det normala eller avvikande beteendet. Dessa ”lagar” som bildas 

utav olika samhällen bestraffar om brott skulle begås. I ett gruppcentrerat samhälle är det 

vanligt med fysisk bestraffning vid olydnad från barn (Sjögren, 1998). Begreppet straff 

omfattar: ”allt som kan göra barnen medvetna om det fel de har begått, allt som är i stånd att 

förödmjuka dem, att få dem att blygas… en viss kyla, en viss likgiltighet, en fråga, en 

förödmjukelse, förlusten av en befattning” (Foucault, 2009, sid 179).  

 

3.4 Sammanfattning av teori 

I det här kapitlet har jag först behandlat det sociologiska begreppet globalisering, hur det 

beskriver en krympande värld och hur den reagerar och utvecklas beroende på olika händelser 

och tillgångar på resurser. Jag tar också upp Sjögrens (1998) teori om det individ- och 

gruppcentrerade samhället vilken baseras på det moderna samhället samt det traditionella 

familjecentrerade samhället. Jag nuddar också vid kulturrelativismen som tar upp vikten av att 

respektera främmande kulturer och vad det kan innebära (Ahmadi, 1998). Vad som definierar 

människor positioneringar i samhället och vilka mekanismer som gör att de förblir på dessa 

positioner tar jag upp i avsnittet om socialiseringsbegreppet. Jag försöker också förklara 

anledningen till individers makt och status i grupper samt klassamhället genom Bourdieus 

(2008) habitusteori samt Skeggs (2011) tolkning av Bourdieus kapitalteori. Sedan går jag från 
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teorier om klassamhällen och maktpositioner till begreppet disciplinering som jag förklarar 

med hjälp av Foucaults (2009) teori om maktutövning genom fysisk bestraffning och 

övervakning. 

Ovan nämnda globaliseringsperspektiv blir relevant för min studie då Barnkonventionen är en 

indirekt effekt av globaliseringssträvanden. Jag avser att studera vilken påverkan 

globaliseringstendenser har haft och fortfarande har på den socialiseringsprocess som är barns 

uppfostran. Jag kommer också djupdyka i de maktstrukturer socialiseringsprocessen är 

uppbyggd av och vilka uppfostringsverktyg ghananerna använder sig av inom denna process 

och hur dessa kan skilja sig från Barnkonventionen.    
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4. Metod  

I detta kapitel kommer jag att beskriva tillvägagångssättet för min studie. De metodval jag har 

gjort för att kunna genomföra min studie på bästa sätt anser jag är kvalitativa metoder, vilket 

kommer framgå i kommande stycken. I följande stycken presenteras val av metod, min 

förförståelse, de vetenskapliga ansatser jag använt mig av, vilket är etnografi och 

hermeneutik. Därefter beskrivs forskningsstrategi, tillvägagångssätt och urval vilka följs av 

deltagande observationer och intervjuer. Jag beskriver hur jag resonerat kring etiska aspekter i 

min studie, och till sist resonerar jag kring validitet.  

4.1 Metodval 

Enligt Denscombe (2010) finns det inte ”den enda rätta” vägen för att genomföra en 

vetenskaplig forskningsstudie utan det finns två grundtyper av empiriinsamling, olika metoder 

som är olika bra för att kunna besvara särskilda frågeställningar. Dessa två metoder kan 

härledas till kvalitativ och kvantitativ forskning.  Den kvalitativa forskningen fokuserar på 

talade eller skrivna ord men även av bilder, genom observationer eller media medan den 

kvantitativa metoden bygger på en statistisk grund.  

Av tidigare erfarenheter samt uppsatsens syfte har jag valt att använda mig av kvalitativ metod 

i min uppsats, då jag anser, att denna metod var lämpligast för att kunna genomföra min 

studie på bästa sätt och för att kunna ge svar på mina frågeställningar. En kvantitativ metod 

skulle medföra svårigheter då det mestadels är icke läskunniga barn som ingår i studien. 

Utformandet av en, eller möjligtvis flera enkäter skulle blivit svårt med tanke på 

språkförbristningar. Som jag tidigare nämnt är kvalitativa metoder lämpliga för att skapa sig 

en rikare förståelse för olika fenomen och beteenden. I min studie har jag använt mig av 

deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer.  

 

4.2 Förförståelse  

Massmedia, TV-reportage om Afrikas fattiga länder och uttryck som ”Tänk på barnen i 

Afrika” har lockat mig till civilisationens vagga ända sedan jag var liten. Jag vill hjälpa. Året 

efter studenten tog jag steget och hösten 2009 uppfyllde jag en av mina stora drömmar. Jag 

åkte till Tanzania för att arbeta med utsatta och medellösa barn på ett barnhem. Detta fick mig 

att se livet ur ett annat perspektiv och under de sex veckor jag befann mig i Tanzania växte 

jag som person. I Tanzania fick jag se hur den afrikanska ”verkligheten” såg ut och fungerade. 

Jag fick se under vilka förhållanden barnen växte upp, levde och uppfostrades i. Barnen gick 

miste om sin barndom och tvingades att bli vuxna redan i tidig ålder. På grund av den 
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fattigdom som råder i landet och de problem kring sjukdomar som finns kom barnens 

utbildning i kläm då familjerna inte hade råd och barnen var tvungna att hjälpa till med 

hushållet. Ju längre tid jag var där desto mer insåg jag hur mycket jag ville arbeta med barn i 

utsatta situationer. Att jag valde att genomföra min studie i just Ghana beror på att jag hört 

mycket om landet, dess kultur och trevliga människor. Trots att Ghana är på god väg när det 

gäller utveckling klassas landet fortfarande som fattigt (Bengtsson, 2012). Efter att ha sett 

reportage och dokumentärer om landet och barns förhållanden där blev det en självklarhet för 

mig att åka till Ghana. Det gjorde mig motiverad att genomföra en studie där på grund av att 

landet att har kommit relativt långt om man jämför med andra afrikanska länder. Just därför 

ville jag se om en konvention, som Barnkonventionen, har påverkat landets 

socialiseringsprocess på något sätt. 

 

Jag är medveten om att min personliga ”ryggsäck” med erfarenheter och normer kan ha 

påverkat resultatet av min studie på flera sätt. När man har varit volontär och fått uppleva de 

afrikanska barnens hårda verklighet på nära håll är det svårt att inte påverkas som person. Vad 

jag menar är att det är svårt att som forskare bibehålla en fullständig objektivitet beträffande 

studien vilket kan ge sig uttryck i vad man väljer att fokusera på, i det här fallet barnens 

uppväxt på barnhemmet. Risken är att de starka känslorna som väcks gör att det blir svårare 

att anlägga ett sociologiskt perspektiv, att ta ett steg åt sidan och göra de sociologiska analyser 

som är syftet med denna uppsats.  

 

4.3 Vetenskaplig ansats  

I min uppsats har jag använt mig av två vetenskapliga ansatser. Den etnografiska ansatsen 

används för att studera fältet genom deltagande observationer och intervjuer medan det 

hermeneutiska perspektivet handlar om att tolka den empiriska verklighet som studerats på 

fältet och det insamlade materialet.   

 

4.3.1 Etnografi  

Etnografi används för att studera människor och olika kulturer på fältet genom deltagande 

observationer under en längre tidsperiod. Där studerar forskaren gruppens beteende och 

händelser samtidigt som hen lyssnar till det som sägs mellan deltagarna men även mellan 

deltagarna och forskaren (Bryman, 2002). När man genomför en etnografisk studie är det 

viktigt att delta i den vardag man befinner sig i, snarare än att studera ur ett objektivt 
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perspektiv då det man studerar kan utvecklas under resans gång. Enligt Denscombe (2010) är 

vardagen i deltagandet lika viktig som speciella händelser.  

 

En etnografisk studie handlar inte enbart om forskarens syn på det man studerar utan 

personerna som ingår i studiens syn på dess beteende, händelser och kulturer är lika 

avgörande. För att förstå människor och de kulturella skillnader som kan uppstå under ett 

fältarbete är det viktigt att se till kulturens olika signalement. Etnografiska studier handlar om 

att studera marginaliserade grupper och kulturer, sådana som skiljer sig från det normativa 

men handlar även om att studera mer rutinmässiga händelser i det sociala livet (Ibid). Min 

studie har genomförts i det rutinmässiga, vardagliga livet på ett barnhem i Ghana samtidigt 

som uppfostran i annan kultur studeras. För att kunna förstå det man observerar är man som 

forskare beroende av de kunskaper man redan har om ämnet. ”Vi kan bara begripa världen 

på det sätt vi har lärt oss att begripa den, genom att använda begreppsmässiga redskap som 

grundar sig på vår egen kultur och våra egna erfarenheter” (Denscombe, 2010, sid. 99). Det 

forskaren ser under en fältstudie formas av ens egen kultur och inte gruppens man studerar 

(Ibid). ”I vilken utsträckning kan min beskrivning av kulturen eller händelsen avbilda den ur 

de involverades synvinkel, när jag bara kan använda mitt eget betraktelsesätt, min egna 

begreppsmässiga redskap, för att förstå det som inträffar?” (Denscombe, 2010, sid. 99).  

 

4.3.2 Hermeneutik  

Under min studie har jag även använt mig hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik handlar om 

att tolka den sociala verkligheten, detta genom upplevelseperspektivet. Genom denna metod 

studeras människor och sociala fenomen i syfte att få en bättre förståelse för dem. Insamling 

av data sker genom observationer, intervjuer och textanalys. Hermeneutik innebär, att man 

alltid har en grund att stå på, en föregående förståelse om det man ska studera (Alvesson & 

Sköldberg, 2011; Sjöberg och Wästerfors, 2008). Min förförståelse grundar sig på den resa 

jag gjorde till Tanzania 2009, genom medierapportering och även utav berättelser av olika 

personer som besökt Ghana (se förförståelse). Jag är också medveten om att den grundar sig 

på hur min bild av hur ett barns uppfostran bör vara enligt min kulturella härkomst och dess 

normer och värderingar. Att den ghananska socialiseringsprocessen kontrasterar min bild av 

en normativ uppfostran är viktigt att ha i åtanke när jag ska tolka verkligheten. En 

hermeneutisk metod innebär att man använder sig av en ”hermeneutisk cirkel”, vilket innebär 

att forskaren måste förstå de enskilda delarna av empirin för att förstå helheten av det som 

studeras. De förförståelser, fördomar och den kunskap man har om ämnet samt tidigare 
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forskning ses då som olika delar. Genom att möta fältet och där samla in empiri får man en 

ökad förståelse om det man ska studera (Alvesson & Sköldberg, 2011).”Meningen hos en del 

endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2011, sid. 

193). Exempel på den hermeneutiska cirkeln är att upplevelserna på barnhemmet tolkas i 

skenet av tidigare forskning, Barnkonventionen och sociologiska begrepp som globalisering, 

socialisering och disciplinering. Detta leder senare till sociologiska analyser och slutsatser, 

dvs. den hermeneutiska förståelsen. Hermeneutik innebär också att tolka olika texter, exempel 

på detta är att en del av Barnkonventionen (exempel: enskilda artiklar) kan endast förstås, om 

man läser helheten, alltså hela Barnkonventionen. Dock behöver man även se utifrån helheten 

för att förstå delarna. För att svara på frågan ”Vilken bild av barnuppfostran förmedlas i 

Barnkonventionen?” kan jag använda mig utav textanalys. Allt som är uppbyggt av ord kan 

analyseras genom textanalys (Watt Boolsen, 2007, sid. 53). När jag hade genomfört min 

textanalys kodade jag mitt material, vilket innebar att jag delade in texten i mindre delar och 

tog vara på de mest relevanta delarna för min uppsats. Samma gäller mina intervjuer där jag 

också tillämpat hermeneutiken. Jag har tolkat enskilda frågor för att förstå helheten av vad 

informanterna menat men också tolkat intervjuerna enskilt för att få en helhetsbild av 

situationen på barnhemmet för att förstå det i ett större perspektiv. 

 

4.4 Forskningsstrategi 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2011) finns det två olika tillvägagångssätt som man kan 

använda sig av under sitt forskningsarbete, den induktiva och den deduktiva 

forskningsstrategin. Den induktiva ansatsen är det vanligaste tillvägagångssättet att använda 

sig av inom samhällsvetenskapen och vid kvalitativa studier. Denna strategi innebär att man 

utgår från det man upptäckt ute på fältet, för att sedan skapa en teori på empirisk grund 

(Alvesson & Sköldberg, 2011). Jag kommer att använda mig utav den induktiva 

forskningsstrategin då jag först genomförde observationer och intervjuer på fältet för att skapa 

mig en mer djupgående förståelse för ämnesområdet. För att få lärdom om hur barns 

uppfostran ser ut i Ghana formulerade jag min teori baserad på insamlad data. 

 

4.5 Tillvägagångssätt  

För att jag skulle lyckas genomföra min studie på bästa sätt tog jag kontakt med en 

organisation som anordnar volontärresor till världens olika länder. Jag hade sedan tidigare 

bestämt mig för att jag ville studera barn och dess uppfostran i Ghana, Afrika. Organisationen 

hjälpte mig med barnhemsplacering, vilket blev i den södra delen av landet. Två månader 
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efter bokningen och två veckor efter placeringen var jag på plats i Ghana. Jag spenderade sex 

veckor i landet, varav de första tre dagarna var introduktion, då vi hade föreläsningar om 

landet, dess kultur och människor. De resterande veckorna, bortsett från helgerna befann jag 

mig på barnhemmet där jag genomförde deltagande observationer men även intervjuer med 

kvinnorna som arbetade där. På barnhemmet arbetade jag och de andra volontärerna i olika 

skift; 6.00-7.30, 10.00-12.00 och 14.00-17.00. Under dessa skift hjälpte vi till med 

hygienskötsel, servering av mat, tog hand om barnen i Kindergarten (förskolan), undervisade i 

skolan, lekte med dem men framförallt fanns vi alla volontärer där för dem och gav dem 

kärlek. Mellan dessa skift förde jag anteckningar om de händelser som jag ansåg var relevanta 

för min studie. Jag hade redan innan jag åkte till Ghana berättat för organisationen att jag 

skulle genomföra studier under min vistelse, vilket jag även var noga med att berätta för dem 

väl på plats. Detta sågs aldrig som ett problem från deras sida, utan de var mer intresserade 

över mina studier. På kvällarna skrev jag fältdagbok, då utvecklade jag och skrev mer 

utförligt om de anteckningar jag gjort under dagen.   

 

4.6 Urval 

Något som är viktigt att tänka på som forskare är att det inte är möjligt att samla in data från 

alla personer som ingår i undersökningsområdet. På grund av detta tvingas man samla in data 

från en del av det, i hopp om att den empiri man samlar in även representerar övriga 

befolkningen. För att få en så övergripande och heltäckande bild som möjligt är det viktigt att 

genomföra urvalet på ett noggrant sätt. För att kunna genomföra detta urval använder man sig 

av urvalstekniker, vanligtvis av sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Det icke-

sannolikhetsbaserade urvalet innebär att man inte har förförståelse kring människorna eller 

företeelsen. Jag har använt mig utav icke-sannolikhetsurvalet, då detta är den vanligaste 

metoden för en kvalitativ undersökning, eftersom man i kvalitativ forskning använder sig av 

färre respondenter eller företeelser (Denscombe, 2010). En annan anledning till att jag använt 

mig av detta urval beror på att jag genomförde ett fältarbete, då jag åkte till Ghana och 

volontärarbetade på ett barnhem för att där studera hur barn uppfostras.  

 

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval, som är en del av icke-sannolikhetsurvalet. Det 

innebär just som det låter, att man utgår efter bekvämlighet och väljer de första som finns till 

hands. På grund av begränsad tid och pengar såg jag detta som ett lämpligt alternativ (Ibid, 

sid. 39). Då jag sedan tidigare vetat att jag ville åka till Ghana på en volontärsresa för att 

studera barns uppfostran kom jag i kontakt med en organisation som anordnar volontärresor. 
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Anledningen till att jag tog kontakt med dem var att jag visste att de anordnar volontärplatser 

på ett barnhem istället för att jag skulle behöva leta runt själv och ta kontakt med folk i 

Ghana. Detta såg jag som en möjlighet till att spara tid, då jag hade en begränsad tid för att 

genomföra min studie. Jag har använt mig av subjektivt urval, vilket innebär att 

respondenterna och företeelserna handplockas. Väl på plats i Ghana valde jag att studera och 

intervjua de företeelser och personer som jag visste kunde ge mig en mer djupgående kunskap 

inom området (Ibid, sid. 37). ”Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och 

de människor eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge bästa 

informationen?” (Denscombe, 2010, sid. 37).     

 

4.7 Deltagande observationer 

För att skapa mig en mer övergripande uppfattning om hur barns uppfostran och relationen 

mellan de vuxna och barnen såg ut på ett barnhem i Ghana, använde jag mig av deltagande 

observationer, vilket innebär att vara närvarande vid händelserna och samspela med 

deltagarna. Detta såg jag som en nödvändighet då det hade varit för tidskrävande att intervjua 

alla deltagarna. När man genomför en deltagande observation är det viktigt att försöka 

bibehålla den naturliga miljön på barnhemmet, detta för att få en generell bild av vad som 

normalt framträder. För att ingen information eller vissa händelser skulle döljas, genomförde 

jag en dold deltagande observation. Detta för att få se den verkliga vardagen inklusive dess 

brister och snedsteg. Det var viktigt att tillbringa tid på fältet så att personerna, som ingick i 

forskningen, fick lär känna mig och på så sätt skapa en trygghet till mig. Ju mer tid man har 

på fältet, desto mer kan man lära sig om ämnet. Efter varje betydande händelse var det viktigt 

att skriva fältanteckningar, då man lätt kan glömma bort vad som hänt. Under en deltagande 

observation är det viktigt, att hålla sig till etiska regler då ingen får lida skada av 

undersökningen (Denscombe, 2010). Detta var något som jag såg som väldigt viktigt då jag 

även skapade mig en personlig relation till personalen och barnen på barnhemmet. Det var 

viktigt för mig att kunna arbeta på två olika nivåer. Samtidigt som jag inte fick glömma bort 

att jag var medlem av gruppen skulle jag även förhålla mig objektivt då det är jag som är 

forskaren. Då jag spenderade sex veckor på barnhemmet och skapade mig en personlig 

relation med deltagarna var det viktigt att tänka på att jag inte fick ”tappa” min roll som 

forskare, likt den fallgrop Denscombe (2010) beskriver ”going native”. 

 En fördel med deltagande observationer är att man inte behöver förlita sig på vad folk säger. 

Jag använde mig bland annat av denna metod för att se hur trovärdig den data 
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intervjupersoner gav mig under de semistrukturerade intervjuerna var. Antingen styrkte 

observationerna det intervjupersonerna sagt eller så skapades en annan bild av barns 

uppfostran beroende på vad ögat sett. Deltagande observationer innebär att forskaren är 

delaktig i sammanhanget som man valt att observera för att skaffa sig kunskap och förståelse 

om ämnet. Denna metod används främst för att lära känna och förstå dem i olika situationer. 

Svårigheter som kan uppkomma under en deltagande observation är att man som utomstående 

part kan uppfatta sammanhanget skevt, då man inte har en tillräcklig förståelse för det man 

observerar. Om man inte får en tillräcklig förståelse av det man undersöker är det lätt att man 

färgas av sina egna normer och värderingar kring sammanhangets levnadsförhållanden 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008). Det var alltså viktigt under min tid på fältet att jag skapade mig 

en tydlig förståelse av det jag skulle undersöka innan jag börjar analysera det jag upplevde. 

Deltagande observationer såg jag som en bra metod för mig att använda, då jag studerade 

barns uppfostran och relationerna på ett barnhem i ett land där engelskan är knapp. 

 

4.8 Intervjuer 

Jag har även genomfört semistrukturerade intervjuer med personalen på barnhemmet för att 

skapa mig en djupare förståelse om hur barn uppfostras i Ghana samt se hur ghananerna själva 

uppfattar uppfostran. Semistrukturerad intervju innebär att man har ett specifikt ämne med 

specifika frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock väldigt flexibel under intervjun, då 

bland annat frågeföljden kan ändras. Under en semistrukturerad intervju finns det plats för 

intervjupersonen att utveckla sina svar mer utförligt. De semistrukturerade intervjuerna 

genomfördes under personliga möten då vi träffades en bestämd tid för att genomföra 

intervjun. En fördel med personliga intervjuer är att själva intervjun är lätt att kontrollera då 

man har en person att fokusera på och leda genom intervjun. En annan fördel är att det är 

lättare att analysera intervjun när det endast är en person deltagande (Denscombe, 2010). 

Innan den semistrukturerade intervjuerna genomfördes sammanställde jag en intervjuguide 

med frågor som är kopplade till mitt syfte och min frågeställning. Denna kom att användas 

som en checklista för att få med den mest relevanta informationen för min studie. När man 

intervjuar är det viktigt att tänka på att det är intervjupersonen som är kunnig på området och 

har den kunskap och erfarenhet om ämnet som intervjuaren är intresserad att ta del av 

(Sjöberg & Wästerfors, 2008). Jag ansåg att det var viktigt att intervjupersonen fick tala till 

punkt, då mer djupgående information kunde ges samtidigt som det var viktigt att styra 

personen med ledande frågor för att få så relevanta svar som möjligt.  
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4.9 Etisk reflexion  

När man genomför en forskningsstudie brukar man förhålla sig till fyra olika etiska aspekter. 

Den första och viktigaste etiska aspekten när man genomför en kvalitativ studie är att ingen 

ska komma till skada. Det är viktigt att se till både fysiska och psykiska välbehag och likaså 

är det viktigt att säkerställa det känslomässiga välbefinnandet (Ruane, 2006). Detta ser jag 

som en väldigt viktig aspekt, då jag skapade en personlig relation med barnen och personalen 

under mina sex veckor på barnhemmet.  

Den andra aspekten som jag ansåg var viktig att följa är samtyckesprincipen, vilket innebär 

deltagarnas bestämmande om de vill delta i studien eller inte. För att deltagarna ska kunna ge 

sitt samtycke är det viktigt som forskare att ge så mycket information som möjligt om studien, 

då ingen skall behöva delta under tvång eller oklara instruktioner. Det var även viktigt att 

tänka på att respondenterna har rätt att avbryta deltagandet när de vill. För att ta hänsyn till 

denna aspekt förklarade jag mitt syfte både muntligt i telefon och i skrift (e-post) för 

volontärorganisationen, som i sin tur förmedlade informationen till barnhemmet jag skulle 

befinna mig på. Redan första mötet med Madame på barnhemmet berättade jag återigen om 

min studie. På grund av språkbarriärer förklarade hon för de två husmödrarna och för barnen 

om min studie. Eftersom att barnen är minderåriga behövs målsmans godkännande men 

eftersom att jag befann mig på ett barnhem med föräldralösa barn blev Madame den som fick 

ansvara för godkännandet.  

 

En annan aspekt som man ska ha i åtanke när man genomför en forskningsstudie gäller 

intrång i privatliv, i hur stor utsträckning är det okej att studera någons privatliv. Att göra 

intrång i någons privatliv kan handla om att leta igenom lådor eller ställa inkräktande frågor 

som respondenten känner sig obekväm i men det kan även handla om undersökningens 

publicering (Ibid). Trots godkännande av studien har jag valt att hålla barnhemmet och alla 

deltagande i studien anonyma, detta för att inte vika ut hela deras privatliv. En annan sak jag 

förhöll mig till, när det kom till denna aspekt, är att just respektera deras privatliv och att 

undvika att trycka på om jag märkte att de inte ville prata om en viss händelse eller ett ämne.  

 

Den fjärde och sista aspekten är sammanvävd med de andra aspekterna och innebär att man 

inte ska ange falska förespeglingar (Ibid). Att hålla sig till sanningen och till sitt syfte med 

studien anser jag vara en av de viktigaste aspekterna. Dels för respondenternas skull så att de 
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kunde känna tillit till mig och vara trygga med det jag gjorde, men även för studiens då jag 

skulle kunna gå miste om behövlig empiri om jag sa att syftet var något annat.  

 

4.10 Validitet 

Enligt Denscombe (2010) innebär validitet hur riktigt och säkert det man studerar är och om 

man genom den insamlade empirin kan svara på studiens syfte och frågeställning. Eftersom 

att jag levde under ghananska förhållanden med människornas normer och värderingar under 

sex veckor anser jag att jag har en hög validitet då jag befunnit mig i den vardag de lever i på 

barnhemmet. Jag ser inte att det skulle finnas något tillfälle där de vuxna eller barnen på 

barnhemmet skulle ”göra sig till” för min studie. Volontärer kommer och går, genom 

information från tidigare volontärer och genom en volontärsbok fick jag likvärdig bild av 

barnhemmet som de förmedlade personligen eller i boken. Jag anser även att mina 

observationer som genomfördes under sex veckor styrker det informanterna berättat för mig 

under intervjuerna angående deras syn på uppfostran på barnhemmet. 
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5. Materialpresentation  

Materialpresentationen beskrivs i berättelseform hur uppfostran och relationerna mellan de 

vuxna och barnen såg ut på barnhemmet i Ghana. Empirin är uppdelad i olika avsnitt, som jag 

anser är relevant för uppsatsens syfte och frågeställning. För att inte skylta med deltagarnas 

identiteter är namnen utbytta, likaså nämns inte namnet på barnhemmet i studien.  

I empirin berättas bland annat om en kvinna vid namn Tina, hon är ansvarig för volontärerna 

som befinner sig i Ghana. Tina är den som håller i introduktionen och berättade om Ghanas 

kultur och ghananers livsstil. En annan person som kommer att synas mycket i texten är 

Madame Laura, som är ”rektor” på barnhemmet. Laura kom till barnhemmet varje dag för att 

se till så att barnen hade det bra, att husmödrarna och lärarna gjorde sitt jobb och att vi 

volontärer tog hand om barnen. Den tredje personen, som kommer att dyka upp i texten är en 

av de två husmödrarna, Regina. Tillsammans med Rita ansvarar de för matlagning, tvättning 

och barnen på barnhemmet. Under mina sex veckor på barnhemmet var vi mellan 3-5 

volontärer. Vid ett flertal tillfällen i texten kommer även en volontär vid namn Hanna att 

finnas med. Empirin jag presenterar utgår från mitt perspektiv som volontär på barnhemmet. 

Då respondenternas engelska var bristfällig har jag ändrat deras uttalanden till korrekt 

engelska utan att på något sätt ändrat essensen i det de ville säga.  

 

5.1 ” Effekter av globaliseringen – syn på, och tolkning av Barnkonventionen”  

När jag först kom till Ghana så fick jag gå på introduktionsföreläsningar där jag fick lära mig 

om landet, människorna och kulturen. Föreläsaren, Tina, berättade för oss med en gång att vår 

upplevelse i landet kommer att skilja sig från det vi är vana vid hemifrån. "Ghana is poor and 

not as developed country as yours” (Föreläsning, 28/3). Dessa skillnader blev jag varse om 

under min tid i Ghana och genom mina intervjuer med rektorn på barnhemmet, Madame 

Laura.    

Under min intervju med Madame Laura på barnhemmet frågade jag om Barnkonventionen 

och hennes syn på den, vilket hon svarade;”I know what the Convention of the Childrens right 

is and I think it´s a good idea. I try to use it when I raise the children but sometimes I don´t 

think it works because of the Ghananian culture doesn´t work like that. I don’t think 

Ghananian people know much about the convention. A lot of people on the farms can´t read 

and I don´t think the information about the convention will reach them because many of the 

older people didn’t go to school and the children who is in school, if they even learn about 
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their rights they don´t tell about it because they are afraid to say anything about it to their 

parents” (Intervju 8/4).  

Jag frågade även om Barnkonventionen var något de lärde ut till barnen för att göra dem 

medvetna om sina rättigheter, vilket jag fick till svar; ”No we don´t teach them about the 

convention. They don´t know what it is. We just teach them math, english and ghananian 

culture. I don´t think the teachers know anything about it” (Intervju 8/4). 

Husmodern Regina kom från en stad två timmar ifrån barnhemmet. Hon var tvungen att flytta 

ifrån sin familj för att tjäna pengar och försörja sin familj. Hennes engelska var väldigt 

begränsad, och när jag frågade henne om Barnkonventionen, kollade hon på mig med en 

förvånad blick och ryckte på axlarna; ”Whats that? I don´t know what it is, sorry” (FD 3/4). 

Hon berättade även att hon aldrig gått i skolan, eftersom att hon var det äldsta barnet i 

familjen och var då tvungen att ta hand om sina tre yngre syskon och hjälpa till i hemmet. 

Vetskapen om Barnkonventionen fanns, dock enbart hos rektorn, men viljan och resurserna 

att föra den vidare var inte tillräckliga.  

 

5.2 ”Överföring av kunskap mellan generationer” 

Under introduktionen berättade Tina om Ghana, dess kultur och människor. Hon berättade 

bland annat om män och kvinnor, vilka roller de har i samhället och hur de förhåller sig till 

Ghanas normer och värderingar.  

Kvinnan är den som sköter hushållet, tar hand om barnen, medan mannen är den som är ute på 

fältet och arbetar med tyngre arbeten så som fiske och jordbruk. Kvinnorna säljer sedan 

produkterna på marknaden eller längs med gatorna. Detta fick vi uppleva och se med egna 

ögon en eftermiddag under introduktionen, då vi först åkte till en strand där jag lade märkte 

till att endast män arbetade med fisket. Det var ungefär ett hundratals män som arbetade med 

nät, båtar och dylikt. De hade även med sig sina söner som i tidig ålder fick hjälpa till och lära 

sig arbetet. Eftermiddagen därpå åkte vi till Accras största matmarknad där jag reagerade över 

att det endast var kvinnor som arbetade med att sälja fisken. Flera hundratals ghananska 

kvinnor satt under samma slitna plåttak med fiskar upplagda i stora korgar. Flera av dem hade 

småbarn uppknutna på ryggen i färgglada tyger. Redan efter denna korta tid i Ghana fick jag 

en tydlig bild av hur arbetsfördelningen såg ut i landet.  
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Dag in och dag ut kämpar de äldre (6-13 år) barnen på barnhemmet, för att de små ska ha det 

så bra som möjligt. Flickorna hjälper husmödrarna med att städa sovrummen, skolan, 

skolgården och matsalen. De hjälper husmödrarna med maten. Om de inte hjälper till i 

praktiken, står de och kollar på när husmödrarna lagar maten för att de ska lära sig. Det är 

även de som hjälper volontärerna med att servera maten till de andra barnen. Under ”bath 

time” är det flickorna som hjälper volontärerna med tvättandet av de små barnen, medan 

pojkarna arbetar vid vattenpumpen för att alla ska kunna få vatten till duschningen.  

Barnen får inte vara barn länge i Ghana. De ”stora” barnen och volontärerna tar hand om de 

mindre barnen på barnhemmet. Husmödrarnas uppgift är att tvätta och laga mat, att ge barnen 

kärlek är ingen självklarhet för dem. Som jag skrev i stycket ovan, för att husmödrarna inte 

ska behöva tvätta deras kläder allt för ofta, tvingar de barnen att använda sina kläder flera 

dagar i rad. Kläder som de även sover, kissar och bajsar i. När vi volontärer inte är på 

barnhemmet under våra matpauser, kvällar och helger är det ingen som hjälper barnen med att 

gå på toaletten, så de får då sköta sig själva. När vi kommer till barnhemmet dagen därpå, är 

det flera utav barnen som både har kissat och bajsat på sig och rummet och sängarna stinker 

avföring. De lever i sin egen avföring (FD 29/3). Som Regina beskrev det;”It´s not easy to be 

a mum for 31 children…” (FD 3/4).  

Under min intervju med Madame Laura pratade hon om aspekten gällande de olika 

könsrollerna:”I don´t think about the differences about the girls and the boys, women and 

men. The woman is the one who takes care of the home and the family when the man is 

working. In Ghana you usually just stay at home when your husband is working and I think 

that’s good. It has always been like that so why should it not be like that?” (Intervju 8/4). 

Laura berättade att hon tyckte att det var viktigt att barnen lärde sig sin roll i familjen. Därför 

blev flickorna uppfostrade med hushållssysslor som städning, matlagning och att ta hand om 

de mindre barnen, medan pojkarna skötte tyngre sysslor, så som pumpning av vatten, 

hönsgården och byggprojekt.     

När jag pratade om intressen med Bella, 13 år, berättade hon att hennes intressen var att städa, 

laga mat, tvätta, ta hand om barnhemmet. Detta var något jag reagerade över då flera av de 

äldre flickorna sa att detta var deras intressen” (FD 4/4).    

Att flickorna hjälper till med hushållsarbetet påverkar deras skolgång, då de flera gånger om 

dagen tvingas lämna skolan för att hjälpa husmödrarna med diverse sysslor. Det handlade om 

allt från att tvätta kläder till att hjälpa till med maten eller till att servera byggarbetarna 
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dricksvatten. En dag när jag reagerade som starkast på detta var när Abena en 12-årig tjej kom 

gående från skolan till barnhemmet. När jag frågade varför hon inte var i skolan, svarade hon; 

”I have to give Madame her lunch…”. Madames kontor ligger 10 meter ifrån köket där 

husmödrarna redan befann sig med maten. Istället för att hon gick och hämtade maten själv 

eller att någon av husmödrarna serverade henne kallade de på Abena från skolan för att hon 

skulle servera maten till Madame (FD 10/4). Under min tid på barnhemmet märkte man 

tydligt vilken respekt barnen hade för de äldre, man märkte hur rädda de var för att göra 

misstag. Detta syntes även när de äldre barnen uppfostrade de yngre barnen. 

Barnen på barnhemmet sökte hela tiden uppmärksamhet från oss volontärer på olika sätt, 

vissa kröp upp i knät och kramades, andra grät, medan vissa utsatte sig för 

självskadebeteende. Husmodern berättade, att de aldrig pratade med barnen om deras 

förflutna eller hur de mår. ”We don´t talk about their families and their past. They have it 

much better here, if you ask them if they miss their families they will say no, because they 

didn´t treat them well…” Det enda hon sa var, att barnen har det bättre här än vad de hade 

haft med sina familjer (Intervju 3/4).  

 

5.3 ”Den fysiska disciplineringen”  

Madame, husmödrarna och lärarna på barnhemmet gick ofta runt med varsin träpinne i 

handen för att barnen skulle vara skötsamma och bete sig på ett acceptabelt sätt. Vid minsta 

lilla misstag, som de ansåg barnen gjorde va de där med sin piska, höjde den och hotade 

barnen med pisk, vilket de även gav i de flesta fall.  

Under intervjun med Madame Laura pratade vi om den fysiska bestraffningen som råder i 

landet och på barnhemmet. Hon berättade att fysisk bestraffning ses som något normalt i 

Ghana och hon tyckte att det var ett bra alternativ att lära barnen hur de ska bete sig. ”How 

should they learn if not in this way? This is the only way for them to learn because they don´t 

listen if you just talk with them, they will forget it. If they feel the pain they will remember the 

pain of the behavior and then they don´t do it again” (Intervju (8/4).  

Madame berättade om sin uppfostran och hur hon kände att hon fått ut något positivt ur den 

fysiska bestraffningen som hennes föräldrar använt sig utav; ”Look at me, I´m a big good, 

well-behaviored woman with a good job and a nice family. I want the children to have a good 

future as me. I want the best for them” (Intervju 8/4). Hon ansåg att barnen skulle vara 

tacksamma för den pisk de fick då hon såg den fysiska bestraffningen som något positivt för 

dem. Madame Laura menade även att den fysiska bestraffningen var ett tecken på kärlek och 
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att man genom detta visar de äldre att de bryr sig om barnen. ”The beating is a sign of love. I 

help them to be a good adult” (Intervju 8/4). 

En annan anledning till att barnen utsätts för fysisk bestraffning beror på att de ska respektera 

de äldre. Det är viktigt att barn får veta sin plats i familjen och i samhället. De har mycket att 

lära sig från de som är äldre eftersom att de har mer livserfarenhet, därav ansåg Grace att barn 

inte ska ifrågasätta de vuxna och deras beteende och handlingar; ”The children should do 

what older people want them to do. If the children do not obey they will get the stick” 

(Intervju 8/4).  

Under tiden jag tvättade kläder med husmodern Regina pratade vi om fysisk bestraffning och 

vilken syn hon hade på det. Hon berättade;”The beating is a normal thing here in Ghana. I’ve 

been growing up with it so of course it´s normal for me to use the stick on the children. If my 

own children don´t listen I use it, of course I do it with this children. It´s a good way for them 

to learn how to behave. That’s how it works in Ghana” (Intervju 3/4). Jag frågade om hon 

ansåg att detta vara det enda tänkbara alternativet att uppfostra barnen, hon svarade; ”They 

have to show us older people some respect, they don´t listen if you just talk to them, the 

children will forget everything you say, that’s why you have to beat them with the stick” 

(Intervju 3/4).  

 

5.3.1 Utdrag ur fältdagboken, disciplinering:  

Idag befann jag mig inne i “Kindergarten” med barnen och den ena läraren. Barnen betedde 

sig som föregående dag och enligt en volontär som varit där i tre månader betedde sig barnen 

som de brukade. Några barn lekte, några sov, en del var glada och andra grät. Läraren satt 

oftast på en stol och gjorde ingenting. Barnen var understimulerade eftersom att hon bara lät 

dem vara. Ibland sjöng de någon sång. Denna dag hade barnen fått lite ingefära av en utav 

husmödrarna, och helt plötsligt skrek läraren ut ”I will put some ginger in your pussy”. Detta 

som straff för att hon inte tyckte att barnen skötte sig. De satt stilla på marken, var tysta eller 

sov, eftersom att barnen har stor respekt för de äldre ghananerna. Barnen satte sig försiktigt 

tysta ner, och såg rädda ut. Inte minst reagerade jag på hur hon hotade barnen med att köra 

upp ingefära mellan benen (FD 26/3). 

Ingefära är något som de vuxna ofta hotar med för att barnen ska lyda order. I skolan har 

lärarna alltid med sig ingefära, och på barnhemmet finns det alltid tillgängligt i ”köket”. När 

Joey, det yngsta barnet fick malaria vägrade han äta sin medicin hotade husmodern med 
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ingefära; ”If you don´t take your medicine, eat this…”, hon sträckte fram sin hand med 

ingefära, han blev rädd och ledsen och tvingade i sig sin medicin skrikandes (FD 1/4).  

Flera gånger om dagen blir barn ledsna och gråter, arga och skriker, för att de inte får den 

uppmärksamhet de vill ha. Så fort Madame, husmödrarna eller lärarna hör dem kommer de 

och skriker på dem och ofta höjer de sin piska, som de vet att barnen har respekt för. Dina satt 

och grät i Kindergarten. Läraren flyttade på henne och hon fortsatte gråta. När läraren gick 

förbi någon minut senare smällde hon till henne med piskan. Alla blev tysta och rädda. Flera 

gånger idag hotade hon med piskan. Hon pekade på barnen och sa; sleep, stand up, sing… och 

snällt gjorde barnen vad de blev tillsagda att göra på grund av respekten för läraren och för att 

de inte ville få pisk” (FD 4/4).  

”Igår var jag och Hanna och köpte glass med sex barn. För att det inte skulle bli bråk, 

bestämde vi att alla skulle få glass och varsin karamell. Isac uppförde sig på ett otacksamt sätt 

då han inte fick köpa kakor i stället för glass. Han vägrade välja glass, till slut bestämde vi oss 

för att han inte skulle få någon. Han satt och tjurade i ett hörn utanför affären. När jag sedan 

gick in till affären för att köpa varsin karamell till dem slängde han iväg sin. Mitt i denna 

stund kom läraren från skolan. Hon var arg och bad honom att be om ursäkt. Efter han bett om 

förlåtelse gick jag och köpte en glass till honom (FD 3/4). Idag kom Madame till mig och sa, 

att hon skulle straffa honom, för att han betett sig illa. Hon sa; ”I will punish him for his 

behavior yesterday, I will give him three whips with my stick on his butt” (FD 4/4).  

”Idag när jag kom tillbaka från stan till barnhemmet saknades två barn. Jag frågade 

husmödrarna var de var och den ena sa; Oooh, I locked them in the kitchen for time out, 

because they were fighting and I forgot them…” Hon skrattade. Jag frågade hur länge de hade 

suttit där, hon sa; 30 minutes or more. Hur kan man glömma bort att man låst in två små barn 

i fyra års ålder i ett mörkt rum med bultlås?” (FD 8/4).  

Min näst sista dag på barnhemmet sprang de äldsta killarna in i mitt och Hannas rum och på 

något sätt fick Madame reda på detta. Dagen efter gick jag till barnhemmet för att hämta min 

tröja som jag glömt och ser Isac och Bee sitta på knä framför Madames kontor. Hon stod med 

piskan i högsta hugg, jag frågade henne vad hon skulle göra. Hon svarade med ett skratt; ”I 

heard that they went to your room yesterday, it´s not okey so now I´m gonna punish them”. 

Vid det här laget visste jag vad det innebar så jag bad henne att inte göra det eftersom att det 

var min sista dag och jag ville att de skulle vara glada resten av dagen. Hon skrattade och sa; 
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”Okej, but only because it´s your last day. I know that you don´t do like this in Sweden but in 

Ghana we do and that’s how it is” (FD 26/4).  

Varje dag, flera gånger om dagen fick man bryta mellan barn som bråkade. Barnen hade stor 

respekt för de äldre kvinnorna. Eftersom att de lever med dem och uppfostras med hot och 

pisk, så är det självklart att barnen tar efter detta beteende. De vet inget bättre.  

Något jag ofta la märket till på barnhemmet var det motsägelsefulla beteendet de vuxna 

använder sig av mot barnen. Varje dag var det bråk mellan några av barnen. De skrek, grät, 

slog och sparkade varandra. Vid flera tillfällen observerade jag hur husmödrarna, Madame 

Laura eller lärarna skrek till dem ”No beating!!!” och direkt därefter utdelades slag med 

piskan. Hur ska barnen någonsin lära sig att inte slåss om de själva blir det?    
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6. Sociologisk analys 

I detta kapitel används sociologiska teorier och begrepp för att analysera den empiri jag 

samlat in under intervjuer och observationer som jag genomfört på barnhemmet i Ghana.  

 

6.1 ”Den globala världens påverkan på uppfostran i Ghana” 

Att jag kunde åka på min volontärresa är en av många företeelser som vittnar om en 

kompaktare värld. Det är nu möjligt för alla i västvärlden, att med små medel kunna utföra en 

sådan resa då det tidigare var få förunnat. Världens globalisering har minskat avstånden 

mellan olika länder och kulturer. Globaliseringen är en process, som öppnar gränser mellan 

nationer och samhällen, vilket leder till att dessa påverkar varandra politiskt och ekonomiskt 

(Rizzini & Bush, 2002). Dessa öppnade gränser bidrar till medvetenhet om länders och 

människors olika förhållanden runt om i världen. En effekt av globaliseringen, världens 

förminskning och människors medvetenhet är institutioner, organisationer och ideella arbetare 

som väljer att arbeta för människor och barns utsatthet och dess rättigheter. Genom detta 

öppnas det möjligheter för de som vill och kan hjälpa utsatta grupper, samtidigt utbyts olika 

kunskaper och erfarenheter.  

 Ett annat resultat av globaliseringsivern är Barnkonventionen, vilket är rekommendationer 

som tillkommit för att gynna barns rättigheter. På grund av den globaliseringsprocess, som 

råder i världen idag, har världen ”krympt” och i teorin gett världens barn rätt till lika 

levnadsvillkor med stöd från Barnkonventionen (bortsett från Somalia och USA som valt att 

inte skriva på konventionen). Man kan ställa sig frågan hur internationellt gångbar 

Barnkonventionen egentligen är då den verkar lättare att implementera i ett land med bättre 

tillgångar och resurser samt mer individcentrerad kultur än vad Ghana har idag. Framförallt 

om jag utgår från Sjögrens (1998) modell om individ- och gruppcentrerade samhällen, där 

Ghanas kultur stämmer in på den sistnämnda samhällsmodellen. Barnkonventionen siktar dels 

på att upplysa barn och vuxna om barnens rättigheter samt göra barnen till självständigt 

tänkande individer, vilket blir problematiskt då gruppen styr individens val i Ghana så som 

Sjögrens modell på sidan 11 visar av det gruppcentrerade samhället. Samhällets rådande makt 

kan ha mindre inflytande än familjens makt och därför kan konventioner som denna ha svårt 

att påverka normer och värderingar.    

Att människor är omedvetna om Barnkonventionen och dess innehåll, är ett tecken på 

bristande resurser då till och med vuxna människor som arbetar med barn inte är medvetna 

om den. Detta ter sig typiskt för den gruppcentrerade kulturen där människor inte får vara en 
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individ utan enbart en del av en helhet, familjen. Detta ställer sig i motsats till det moderna 

individcentrerade samhället där alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva (Sjögren, 

1998). Det skaver också med Barnkonventionen då barn ska ha rätt att vara just barn. 

Utbildning och medvetenhet om konventionen är dock ingen garanti för att den efterföljs. Det 

finns ett flertal exempel på kulturella motsättningar som uppkommer vid implementerandet av 

Barnkonventionen. Inte minst om man också utgår från Laird (2011) som beskriver att 

socialarbetare måste ta hänsyn till folkets kulturer och enligt lag inte får diskriminera eller 

ändra på dessa. Samtidigt ska de arbeta efter Barnkonventionen, som ser till barnets bästa, 

vilket ofta strider mot kulturernas normer. 

 

På grund av brister på tillgångar och resurser i länder når inte information fram till alla och 

därmed brister det i globaliseringsprocessen. Hur sprids den här sortens information till 

allmänheten? I mer utvecklade länder fungerar kommunikationen bättre. Självklara saker som 

elektricitet, internet och massmedia underlättar spridningen av information. Detta är en av 

många skillnader, där resurser spelar stor roll. Ju mer information som når Ghana, desto bättre 

kan barnens situation i Ghana bli, om man utgår ifrån Barnkonventionens artiklar. Utifrån de 

intervjusvar jag har fått så är det uppenbart att de inte vet någonting, eller ytterst lite, om 

Barnkonventionen och vad den innebär. Det globaliseringsbegrepp jag har använt mig av 

pekar på att det tar längre tid för utvecklingsländer att tillskansa sig information, i det här 

fallet Barnkonventionen. Då konventionen är relativt ny så är det tillsynes inte så konstigt att 

de som jobbar på barnhemmet inte är så medvetna om den, då de inte hade någon möjlighet 

att lära sig den i skolan.     

 

6.2 ”Från ett okunnigt barn till en respektabel vuxen” 

Genom disciplinära förhållanden bildas olika hierarkier, sociala skiktningar, då en viss grupp 

besitter en maktposition. I Ghanas fall är det de äldre som besitter denna position. Barnen 

hamnar i en underposition, vilket delar in vuxna och barn i olika grupper, ”vi och dom”. Makt 

och underlägsenhet handlar inte om individuella förhållanden utan om de gemensamma för ett 

kollektiv, alltså en grupp. Dessa maktskillnader bildar en stigmatisering av maktgrupperna 

mot nedvärderingsgrupperna. Det skapas ett ”vi mot dom” då de avviker från 

samhällsnormen. Dessa avvikelser kan handla om allt från män och kvinnor, svarta och vita, 

unga och gamla eller barn, som bor på en institution likt barnhem eller med sina familjer 

(Berger, 2003). 
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I Ghana råder ett reproduktionsmönster som tillåter och förespråkar fysisk disciplinering då 

det anses vara det rätta sättet att uppfostra barnen på vilket motsätter sig Barnkonventionens 

artikel mot fysiskt- och psykiskt våld. Detta reproduktionsmönster återspeglas också i den 

attityd befolkningen har om rollen som kvinna, då det är hon som ska ta hand om familjen, 

hushållet och laga mat. Denna könsfördelning kan påverka barnen då de färgas av normen och 

på så vis upprätthåller dessa värderingar. På så sätt bildas en reproduktionsspiral av detta 

synsätt. Detta kan tolkas som ytterligare en motsättning i förhållande till Barnkonventionen 

där en av huvudprinciperna är att man inte skall diskrimineras på grund av till exempel kön 

eller ställning i övrigt (UD, 2006).  

Enligt Berger är varje samhälle indelat i grupper, där övermakterna tar kontroll över de 

underlägsna grupperna. I detta system tvingas man anpassa sig till vilken ”roll” man blivit 

tilldelad. Varje miljö formar individers personligheter redan från födseln och fortsätter 

utvecklas beroende på vilka förhållanden man lever under. Denna sociala skiktning går flera 

generationer tillbaka i tiden och har påverkat och fortfarande påverkar oss som lever idag 

(Berger, 2003). På grund av det reproduktionsmönster som råder i Ghana har man en mer 

traditionell syn på kvinnan och mannens roll i hushållet där det är mannen som är familjens 

överhuvud och som i sin tur ger denne en högre status i samhället. Denna maktfördelning är 

inte i enlighet med Barnkonventionens artikel om diskriminering som uttrycker att man inte 

ska bli särbehandlad på grund av exempelvis kön. Det har bildats ett habitus bland 

befolkningen där man låter denna kultur fortlöpa. Kvinnor och barn finner sig i sina 

positioner, där de alltid varit. Enligt Bourdieu (2008) behåller maktgrupperna sina positioner 

och vakar över sina ”revir”. På grund av detta blir det svårt för kvinnor och barn att ändra sin 

sociala klasstillhörighet. Lika mycket som Skeggs tolkning av Bourdieus kapitalteori kan 

appliceras på samhällets alla oändliga grupperingar, tror jag också, att den kan appliceras på 

förhållandet mellan vuxna och barn. Med det menar jag, att då barnen ses som ofullständiga 

människor mitt uppe i en uppfostringsprocess, besitter de inte lika mycket kulturellt kapital 

som de vuxna. Utgår man från Skeggs tolkning så förklarar den de maktförhållanden som 

finns och varför de finns. I ett makroperspektiv, där Ghana inte besitter ett stort kulturellt 

kapital i det globala sammanhanget, så kan de mänskliga rättigheterna vara svåra att följa då 

man inte har ”råd” att bryta det rådande normativa beteendet.  I tidigare studier har jag förstått 

att problem kring FNs Barnkonvention; som innebär, att alla barn har rätt till lika uppväxt 

kontra Ghanas lag om barnuppfostran, är motsägande. En fråga jag ställer mig är om det går 

att se vem eller vilka som besitter en maktposition och vad det beror på. Barn har olika 
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erfarenheter av att vara barn och beroende på hur deras uppfostran ser ut kommer det att 

prägla deras framtida liv. 

Det är inget undantag att samma könsroller råder på barnhemmet då personalen samt barnen 

upprätthåller denna genom att de anser att det är det normativa för kulturen. Enligt 

Barnkonventionen ska man inte skilja på människor beroende på vilket kön de har, men på 

grund av det reproduktionsmönster som råder i landet bibehålls människors positioner. Detta 

beteende präglar barnens uppfostran och påverkar deras intressen. Deras vyer begränsas, och 

de får inte tillgång till att se utanför boxen. Bella, 13 år, sa att hennes intressen var att städa, 

laga mat, tvätta och ta hand om barnen på barnhemmet (FD 4/4). Dessa intressen är de enda 

hon är medveten om, eftersom att hon oftast inte gör något annat. Dock kan man ifrågasätta 

hur detta ska tolkas, när de var dag blir tillsagda att göra sysslor som dessa, och mer än 28 

timmars arbete i hushållet i veckan klassas som barnarbete (Tetteh, 2011). Tidigare studier 

visar att 90 % av de barn som arbetar i hushållet är flickor. Detta beror på att den traditionella 

synen på kvinnor är att de ska arbeta i hemmet och föda barn. En påföljd av detta blir att 

flickorna själva, framförallt de från landet, ser det som något onödigt att skaffa sig en 

utbildning. Denna syn gör även så att föräldrarna inte vill investera i en utbildning för flickor 

då det anses som slöseri med resurser (Ibid). Detta strider mot Barnkonventionens 28:e artikel 

om barns rätt till utbildning (UD, 2006). Alla barn på barnhemmet gick i skolan, men trots 

detta gick de äldre flickorna miste om en viss del av skoltid, då de flera gånger om dagen var 

tvungna att lämna lektionen för att hjälpa till med olika sysslor. Detta kan ses som berövande 

av utbildning, vilket bidrar till brister i utvecklingen. Dessa återkommande händelser påverkar 

dem inte bara i nuet utan även i framtiden. Detta beteende kan hindra utvecklingen i barnens 

socialiseringsprocess och den traditionella synen på kvinnan kan således bibehållas, i alla fall 

om man skall utgå ifrån Barnkonventionen.  

En bidragande effekt till att det reproduktionsmönster som råder i Ghana upprätthålls, är den 

respekt barnen har för de äldre. Denna respekt har en stor betydelse för 

socialiseringsprocessen i livet. Om jag utgår från Skeggs (2011) skulle man kunna säga att 

barnens kulturella och sociala kapital inte är tillräckligt för att de skall kunna hävda sig 

gentemot de vuxna. I Ghana anses barnen, likt alla andra barn i världen, befinna sig i en 

läroprocess (socialiseringsprocess). Om jag utgår ifrån kulturen på barnhemmet är skillnaden 

här att de inte har möjlighet att göra sig hörda eller har något socialt skyddsnät att falla 

tillbaka på. De har ingen eller få som lyssnar på deras problem och funderingar, och därför ses 

de som tomma skal, som ska fyllas med kunskap inför vuxenlivet.  
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6.3 ”Fysisk disciplinering – ett tecken på kärlek?”  

Människor från olika delar av världen har olika förutsättningar. Alla har olika erfarenheter av 

att vara barn och vad barnuppfostran innebär. Alla har även olika resonemang kring vilka 

normer och värderingar man anser som det ”rätta” när det kommer till uppfostran och 

disciplinering.  

I vissa fall kan Barnkonventionen vara svår att följa då den strider mot länders och samhällens 

olika kulturella normer och värderingar. Laird (2011) beskriver i sin artikel ”Social work with 

children and families in Ghana: negotiating tradition and modernity” om hur socialarbetarna 

i Ghana ständigt arbetar med de motsättningar som uppstår mellan landets familjelagstiftning 

och den kodex som de måste arbeta efter, alltså att respektera den kulturella mångfald som 

råder i Ghana. Barnkonventionens 19:e artikel handlar om barns rätt till skydd vid fysisk eller 

psykisk misshandel (UD, 2006). 2007 infördes även en lag i Ghana om förbud mot våld i 

hemmet (manskligarattigheter.se). Trots detta utsätts barn för fysisk bestraffning dagligen, 

även på barnhemmet. Detta kan bero på att personalen ser fysisk bestraffning som ett 

normativt socialiseringsverktyg då de själva har uppfostrats så. Detta bidrar i förlängningen 

till ett reproduktionsmönster då detta beteende förs vidare i generationer. Likaså ”The African 

charter on the rigths and welfare of the child”, som tillkom 1990, är något man tar hänsyn till 

i Afrika då ett av syftena med denna förordning är att främja det afrikanska kulturella arvet. 

Enligt den är det tillåtet att disciplinera inom hushållet, så länge det inte kränker barnets 

värdighet (Twum-Danso Imoh, 2013). Att kränka barnets värdighet är en definitionsfråga. 

Vad innebär det egentligen att kränka ett barns värdighet? Det kan betyda olika för alla 

beroende på vilken syn man har på kränkning och fysisk uppfostran. Detta motsätter sig själva 

tanken av den enhetliga bild av barnuppfostran Barnkonventionen försöker förmedla. 

De disciplinära samhällena skiljer sig åt, och en aspekt som har en betydande roll för detta, är 

det kulturella kapitalet och det etniska arvet. Inom en etnisk grupp har man ofta en positiv bild 

av sin egen kultur, medan en annan grupp kan se deras beteende, normer och värderingar som 

annorlunda och avvikande, vilket leder till att grupper hamnar i underläge och då ses som en 

minoritet. Det kan finnas många olika disciplinära samhällen och etniska skillnader i ett land 

och inte bara en rådande ojämlikhet (Skeggs, 2011). Foucault beskriver den fysiska 

bestraffningen som en dressyrteknik, då smärtan efterlämnar spår i beteendet (Foucault, 

2009). Att enbart verbalt tillrättavisa barn anses otillräckligt enligt den ghananska 

uppfostringsnormen där fysisk disciplinering ses som en nödvändighet. Enligt Foucault är 

disciplinering och fysisk bestraffning en metod för att personer i maktpositioner skall kunna 
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visa sig överlägsna mot underlägsna individer (Foucault, 2009). I Ghana är det viktigt för barn 

att respektera de äldre. Genom den fysiska bestraffningen visar de äldre tydligt vem det är 

som besitter en maktposition med hjälp av dess handlingar och verktyg i olika situationer, 

vilket flera informanter påpekade.  

Foucault menar att det finns straffmekanismer inom alla disciplinära samhällen, vilket 

innefattar egna lagar, speciella brott och olika strafformer. Detta bildar i sin tur de normer för 

vad som är tillåtet och ses som det normala eller avvikande beteendet (Foucault, 2009). 

Tidigare studier påvisar att den fysiska bestraffningen ses som det normala då barn känt att de 

inte varit älskade av sina vårdnadshavare på grund av att de inte blivit utsatta för fysisk 

bestraffning (Twum-Danso Imoh, 2013). Den fysiska bestraffningen är normen för hur 

uppfostran ser ut och uppfattas i Ghana. Under min vistelse på barnhemmet uppstod en del 

kulturkrockar. Framförallt kring de uppfostringsverktyg som de använder sig av, då fysisk 

bestraffning ses som något avvikande i det svenska samhället samtidigt som det där kan ses 

som en normalitet och ett tecken på kärlek. 

Människor från olika delar av världen har olika förutsättningar. Alla har olika erfarenheter av 

att vara barn, och vad barnuppfostran innebär. Alla har även olika resonemang kring vilka 

normer och värderingar man anser som det ”rätta” när det kommer till uppfostran och 

disciplinering. Barnen på barnhemmet i Ghana uppfostras till viss del av volontärerna men 

framförallt av personalen. När ghananska normer och värderingar möter de västerländska 

uppstår kulturkrockar, vilket kan påverka individers syn på bland annat barns uppfostran och 

den fysiska bestraffningen som råder i landet.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

Jag menar att globaliseringens utveckling har varit givande för Ghana och inte minst 

barnhemmet jag studerat. Genom att gränser öppnas mellan nationer och samhällen påverkar 

de varandra. På grund av detta har medvetenheten om människors olika förhållanden ökat, 

vilket bidragit till att organisationer och institutioner har tillkommit för att arbeta mot bland 

annat barns utsatthet och för deras rättigheter. FN:s Barnkonvention är en av globaliseringens 

effekter vilken kom till för att värna om barns rättigheter. I Barnkonventionen förmedlas en 

bild av att barn ska uppfostras till en självständig och tänkande individ som har rättigheter till 

att vara just ett barn. Studien visar också att Barnkonventionen har en mer individualistisk syn 

på barnuppfostran än vad ett gruppcentrerat samhälle har.  

Det normativa beteende som råder kring den fysiska bestraffningen i Ghana ingår i det 

reproduktionsmönster som präglar barnens uppväxt. I Ghana har man en, ur ett västerländskt 

synsätt, traditionell syn på könsrollerna. Man föds in i en roll, vilket bibehålls då deras syn på 

könsfördelning går från generation till generation. Kvinnan anses vara den som skall vara 

hemma för att ta hand om hushållet och familjen, medan männen är de som arbetar. Denna 

syn skildras på barnhemmet då flickorna delegeras hushållssysslor och pojkarna delegeras 

mer fysiska sysslor. Synen på kvinnans roll påverkar flickornas skolgång då de ibland får 

lämna lektioner för att hjälpa till med hushållsarbeten. Tidigare studier har påvisat att 

utbildning för kvinnor ses som en onödig resurs, då de ändå skall stanna hemma med 

hushållsarbete efter utbildningen. Barn har stor respekt för vuxna i Ghana vilket kan bero på 

att de inte har lika stort socialt kapital som i sin tur är en konsekvens av det rådande 

reproduktionsmönstret i landet.   

På barnhemmet i Ghana anser man att fysisk bestraffning är ett viktigt verktyg för att 

uppfostra ett barn till en respektabel vuxen. Fysisk bestraffning ses i Ghana som det 

normativa då det alltid har varit så. Madame och Husmodern på barnhemmet ansåg att barnen 

inte lärde sig av att bara prata med dem. De påstod att de skulle glömma bort vad de sagt, 

medan känslan från den fysiska bestraffningen skulle bestå. Detta normativa beteende anses, i 

deras kulturella kontext, som ett tecken på kärlek och omtänksamhet.  

De fysiska disciplineringsmetoder som används är inte i enlighet med Barnkonventionens 

artikel som strider mot fysiskt eller psykiskt våld. Likaså strider de tillvägagångssätten man 

använder sig av i den inhemska socialiseringsprocessen mot flertalet artiklar. Att man som 

flicka i landet inte har samma förutsättningar till utbildning, eller att båda könen går miste om 
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lek på grund av diverse arbetssysslor samt den normativa bild av könsfördelning barnen 

uppfostras med är exempel på detta. Bankonventionen är således svår att följa på ett barnhem 

i en sådan kultur.     
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8. Reflektion  

Globaliseringen möjliggör att folk ser de problem som finns runt om i världen. Trots att 

medvetenheten kring människors olika förhållanden har ökat på grund av globaliseringen, är 

världen långt ifrån jämställd, varken på nationell-, samhälls- eller individnivå, vilket beror på 

de bristande tillgångar av resurser i utvecklingsländer så som Ghana. FN:s Barnkonvention är 

en bra början till en mer rättvis värld för barn om man ser det ur västvärldens perspektiv. 

Frågan är bara hur den skall kunna fungera i ett land där folk inte är medvetna om att den 

existerar, och när delar av konventionen strider mot landets kulturella normer och värderingar.  

Det kan vara fördelaktigt för ghananska barns socialiseringsprocess om ghananer får bättre 

kunskap om Barnkonventionen, lika mycket som det är fördelaktigt för västvärlden att få 

perspektiv genom att studera utvecklingsländers förhållanden och kulturer. Barnkonventionen 

är lättare att implementera i västvärlden och passar därför bättre in på det individcentrerade 

samhället (Ahmadi, 1998). Kan det ligga en problematik i hur konventionen är formulerad? 

Kanske det, vad man dock kan utläsa ur denna studie är att konventionen är svår att följa i 

utvecklingsländer, trots att de skrivit under den. Att applicera en enhetlig global norm på en 

värld med ett komplext kulturellt mångfald förefaller tämligen svårt, framförallt då artiklarna i 

Barnkonventionen skaver med vissa kulturer och dess bild av uppfostran är en 

individcentrerad sådan.   

För att återvända till den rådande socialiseringsprocessen i Ghana så är det en del av deras 

kultur, och liknar något som även exempelvis vi i Sverige har haft som normativitet. Walby 

(2009) menar att världen måste bli störd för att på så sätt utvecklas. Om Barnkonventionen är 

en sådan kraft som kan hjälpa Ghanas utveckling vet jag inte, men att man har skrivit under 

den är inte ett kvitto på att det ghananska folket vill ändra sin kultur, och att de bör ändra den 

för den delen.  

Min förhoppning är att denna studie har bidragit med att belysa problematiken i det sättet 

Barnkonventionen är formulerad då denna är svår att implementera i vissa kulturer. Hur man 

ska formulera den låter jag vara osagt då detta kan vara ett ämne för vidare studier. Jag höjer 

frågan om att en global konvention som denna, bör ta hänsyn till alla kulturer då den ska vara 

möjlig att applicera. För att parafrasera Ahmadi (1998); vi bör erkänna och respektera alla 

kulturer. 

 



40 
 

9.Referenser 

9.1 Litteratur: 

Ahmadi N (1998). Om jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala normer i 

Ahmadi N (red.) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber. 

Alvesson M. & Sköldberg K. (2011). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativa metoder. Lund: Studentlitteratur AB. 

Askheim O. P. & Starrin B. (2007). Empowerment. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Bengtsson A, Utrikespolitiska institutet (2012). Länder i fickformat: 305, Ghana/ Burkina 

Faso. Hallvigs reklam AB 

Berger P. L. (2003). Invitation till sociologi. Stockholm: Prisma. 

Bourdieu P. & Passeron J-C. (2008). Reproduktionen. Lund: Arkiv förlag. 

Bryman A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Trelleborg: Liber AB. 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

Denscombe M. (2010). Forskningshandboken- för småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.  

Foucault M. (2009). Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag.  

Hammarberg T, Regeringskansliet (2006). Mänskliga rättigheter, Konventionen om barns 

rättigheter. Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB. 

Patel R. & Davidson B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ruane J. M. (2006), A och O i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig 

forskning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Skeggs B. (2011) Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos AB.  

Sjöberg K. & Wästerfors D. (2008). Uppdrag: Forskning. Malmö: Liber AB. 

Sjögren A (1998) Kulturens roll i identitetens byggande i Ahmadi N (red.) Ungdom, 

kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber.  



41 
 

 

Walby S. (2009). Globalization & Inequalities, complexity and contested modernities.  

London: SAGE Publications Ltd. 

Watt Boolsen M. (2007). Kvalitativa analyser – forskningsprocess, människa, samhälle. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

 

9.2 Vetenskapliga artiklar:  

Laird, S. E. (2011), Social work with children and families in Ghana: negotiating tradition 

and modernity. Child & Family Social Work, 16: 434–443. DOI: 10.1111/j.1365-

2206.2011.00758.x  

 

Twum-Danso Afua, 2009, Reciprocity, Respect and Responsibility: Th e 3Rs Underlying 

Parent-Child Relationships in Ghana and the Implications for Children’s Rights, International 

Journal of Children’s Rights 17 (2009) 415–432, Department of Sociological Studies, 

University of Sheffi eld.  

 

Twum-Danso Imoh Aufa, 2013, Children´s perceptions of physical punishment in Ghana and 

the implications for children´s rights, University of Sheffield UK, DOI: 

10.1177/0907568212471404.   

 

Tetteh Peace, 2011, Child Domestic Labour in (Accra) Ghana: A Child and Gender Rights 

Issue?, International Journal of Children’s Rights 19 (2011) 217–232, Department of 

Sociology, University of Ghana. 

 

Rizzini Irene & Bush Malcom, 2002, Globalization and children, Childhood 2002 9: 371, 

DOI: 10.1177/0907568202009004001, SAGE Publications. London, Thousand Oaks 

and New Delhi, Vol. 9(4): 371–374. 

 

9.3 Internet:  

Mänskliga rättigheter, inhämtat 30/4-13 10:39 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/080314/dcdfed774fe166f230be36bd9d0

3629a/Ghana.pdf 

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/080314/dcdfed774fe166f230be36bd9d03629a/Ghana.pdf
http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/080314/dcdfed774fe166f230be36bd9d03629a/Ghana.pdf


HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Kandidatuppsats 2013 ifyllbar framsida 2
	Förord 131207
	Abstract 131207
	Innehållsförteckning 131216
	C-uppsats 131216
	Baksida 130929

	PROGRAM: Sociologi och socialt utvecklingsarbete, 180 Hp
	Författare: En sociologisk studie om barns uppfostran på ett barnhem i Ghana.
	TITEL PÅ ARBETET: ”We are the world, we are the children…”
	Ämne och omfattning: Författare: Johanna Lundberg                                                
	Ort och datum: Halmstad 131216
	Presentation av för fattaren: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!


