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Lektion på en av SAKs flickskolor.

Ett miljonprogram
SAKs utbdilningsverksamhet
är ett omfattande program. Tidigare har över 300 000 barn gått i
någon av SAKs över 400 skolor.
Men i takt med den demokratiska
processen fortskrider sker en
överlämning av skolor till den
nytillträdda afghanska regeringen.
Från att ha fokuserat på att bygga
skolor och se till att få dit barn,
kommer SAK framöver att successivt inta en mer rådgivande roll
i det afghanska skolväsendet.
Johan Rahm tar här ett helhetsgrepp om SAKs utbildningsarbete.
TEXT: JOHAN RAHM

V

ad får man för 68 och en halv
miljon kronor?
Nu för tiden.
Om man gör av med alla pengarna på
utbildning under ett år i Afghanistan?
En hel del.
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Mer än 86 000 elever och lärare
kommer det till del. Det blir nybyggda skolhus, upprustade bibliotek, lärarutbildningar och ﬂickskolor, skolor
i väglöst land och i moskéer, i privata
hem. Och ett jämlikare samhälle. Det
är ändå inte allt. Utveckling. Hemoch skolaföreningar. Gröna skolgårdar. En rejäl investering i framtiden.
En minicirkus. Och hopp. Inte minst
det.
Både året och pengarna har börjat
rulla i SAKs utbildningsprogram.
Det är många inblandade. De mesta
pengarna kommer från Sida. Övriga
ﬁnansiärer är Forum syd, Afghan Connection, Världsbanken och Världens
barn och så förstås den egna insamlingen. Mottagarna är desto ﬂer: bortåt
82 000 elever och 4 200 lärare. Ett
hundratal av SAKs anställda arbetar
med utbildningsprogrammet. Alla är
afghaner förutom tre svenskar.

FNs milleniemål för utveckling
hägrar vid horisonten av år 2015: att
alla pojkar och ﬂickor överallt ska ha
möjlighet att slutföra sin grundskoleutbildning. Det är en bit kvar dit.
Ungefär 80 procent av de afghanska
barnen går nu i grundskolan.
Men det var inte bättre förr, till
exempel på 1970-talet när bara 13
procent av männen och två procent
av kvinnorna kunde läsa. Aldrig
tidigare har ﬂer afghanska barn gått
i skolan än nu: ungefär fyra av nära
fem miljoner. Så man skulle kunna
se det som att det är mer än halvfullt
det där glaset med ljummet, grönt
te med för mycket socker i, som är
Afghanistan.
Det mesta krutet läggs på grundskoleutbildning på landsbygden,
främst på årskurs 1 till 6. Där läggs
grundstenen. Stödet går till undervisningsmaterial, vidareutbildning av
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lärare och kompletterande löner till
lärare, som av staten endast får en lön
kring 400 kronor i månaden. Det går
knappast att leva på. Många lärare
tvingas därför skaffa sig extrajobb.
Den extra lönen ger dem möjlighet
att koncentrera sig på det som de ska
göra: undervisa. I år får ungefär 2 800
lärare en lön från SAK.
Särskild prioritet ges till ﬂickors
skolgång. 30 procent av grundskoleeleverna är ﬂickor. Många ﬂickor
kommer aldrig ens i närheten av
en skola. En minoritet av dem som
påbörjat sin grundskoleutbildning
fullföljer den. Vid femte klass har 74
procent av ﬂickorna hoppat av och
56 procent av pojkarna. Skillnaderna
mellan könen går som en röd tråd
genom hela utbildningssystemet. Det
blir en grogrund för ojämlikhet i samhället i stort. Därför har en genusstrategi utvecklats för utbildningsprogrammet. Strategin vill ge:
• Lika tillgång till utbildning för
ﬂickor och pojkar.
• Lika tillgång till vidareutbildning
för kvinnliga och manliga lärare.
• Höjd rekryteringsstandard för
kvinnliga lärare.
• Genuskurser och integrering av
genuskunskap i lärarutbildningarna.
En annan strategi är att starta ﬂickannex till pojkskolor. Det är en lösning i områden där blandade skolor
inte är accepterade. SAK driver i dag
69 ﬂickannex i byggnader på behörigt
avstånd från pojkskolorna. Målet
är att annexen ska bli självständiga
skolor inom det statliga utbildningsväsendet. Detta ska ske stegvis inom
de närmaste två till tre åren.
Men i många avlägsna delar
av landet ﬁnns varken pojk- eller
ﬂickskolor. Där är den tillfälliga
lösningen lokala samfällighetsskolor,
Community Based Schools, som delvis styrs av lokalsamhällena själva.
14 000 ﬂickor och 14 000 pojkar
går i dessa skolor, som är inhysta i
moskéer eller i privata hem i väntan
på skolbyggnader. För här har man
väntat länge nog.
Lärarbristen är också akut.
Därför snabbutbildar SAK lärare till
dessa skolor. En kurs tar tre månader och innehåller både pedagogik
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och ämneskunskaper. Det kan räcka
med att man gått sex år i skolan för
att få börja på kursen. Det är trots
allt bättre med en snabbutbildad lärare än ingen alls. Och viljan att lära
ut bör inte underskattas. Det här är
populära kurser och lärarna gör bra
jobb när de kommer ut i skolorna.

Stora förändringar

• Den del av SAKs utbildningsprogram som
handlar om byggande- och drift av skolor
kommer under 2006 till del att lämnas över
till den afghanska regeringen.
• Under 2005 gick totalt 305 046 elever
i låg- och mellanstadiet på SAK-stödda
skolor. Cirka en tredjedel (112 743) av
dessa elever var ﬂickor.
• Förra året drev SAK 412 låg- och
mellanstadieskolor i Afghanistan.
• Under 2006 kommer SAK driva ett antal
modellskolor. Dessa kommer att tjäna
som förebilder för andra skolor i
närområdet och kommer enligt plan att
vara samma skolor som de afghanska
vänskolorna.

Behoven är stora. Skolorna är ofta
överbefolkade och trånga. Klassrummen räcker inte alltid till. Mycken
undervisning sker i tält, ute på skolgårdar och i skuggorna under träden.
Sedan 1992 har SAK byggt totalt 238
skolor i Afghanistan. Men det förslår
inte långt med en befolkningspyramid
där nu 44 procent av befolkningen
är under 15 år – att jämföra med 17
procent i Sverige.
Man kan bolla sig lycklig med siffror, bara man inte tappar kvalitéten i
golvet.
Vidareutbildning av lärare är en
grundbult i kvalitetsarbetet. Närmare 3 000 lärare kommer sätta sig i
skolbänken under 2006. SAK driver
sex resursträningsscentra för lärare
spridda över regionerna, tre för
kvinnliga lärare och tre för manliga.
Här ﬁnns bibliotek, datorer och
laboratorier. De ﬂesta kurserna ges
under loven. Då kan lärarna komma
från långt bortom fjällen för att inte
bara studera tillsammans utan även
bo tillsammans, få tid till att utbyta
erfarenheter och råd, stödja varandra och bygga professionella nät-

verk.
Detta är viktigt i synnerhet för
kvinnliga lärare, som kan hamna i
blåsväder bara för att de är kvinnor
som undervisar ﬂickor. Det är inte
så bara i Afghanistan. Det är inte för
inte som ﬂickskolor har attackerats
och brunnit ned i provinserna Logar,
Paktia, Nangarhar och Wardak. Skolorna byggs upp igen. För de kvinnor
som har svårt att lämna sina hem
under en längre tid ﬁnns det mobila
lärarutbildningslag som turnérar i
landet. De erbjuder samma kurser
som ett resursträningscentrum: både
pedagogik och ämneskunskaper.
Skolbiblioteken är en annan pelare i SAKs kvalitetsbygge. Om man
väl har lärt sig det snillrika alfabetet,
så måste det ﬁnnas något att läsa för
att man inte ska glömma bort det.
Utan en infrastruktur för det skrivna
ordet tar glömskan överhanden. Det
ﬁnns ﬂera exempel på det på andra
håll i världen – helt i onödan bortkastade alfabetiseringskampanjer.
Dessutom väcker skolbiblioteken
läslusten och viljan att lära sig mer
– om till exempel om HIV/Aids,
hälsa, genus, mänskliga rättigheter.
Syskon, föräldrar och andra familjemedlemmar får på så vis också något
att läsa. Skolbiblioteken har en
potential att vidareutvecklas till små
folkbibliotek. Tillgång till information och kultur är i grund och botten
en fråga om mänskliga rättigheter
och demokrati.
Det civila samhället har en viktig
roll att spela i utbildningssammanhang. Forskning har visat att när
det lokala samhället är delaktigt i
sin skola ökar sannolikheten för att
skolan sköts som den ska. Lärarna
får uppmuntran och presterar bättre.
Skolmiljön som helhet inbjuder till
lärande. Det är här de lokala skolkommittéerna kommer in. De stöds
av SAK och fungerar som bryggor
mellan skolorna, skolmyndigheterna
och folket i bygden vars barn går
i skolan. Det här är ett samarbete
som ger hållbara, kvalitativa resultat
samtidigt som det stärker det civila
samhället.
Det gör även Hem- och skolaföreningarna. Deras kanske främsta
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Johan Rahm är utvecklingsarbetare inom SAKs utbildningsprogram, på plats i Afghanistans
huvudstad Kabul.
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Utbildning av kvinnliga lärare i Jalalabad öster om Kabul.

MALIN LAGER

Fler flickor i skolan
med kvinnliga lärare
Bristen på utbildade och professionella lärare är ett av huvudproblemen inom det afghanska utbildningssystemet. För att utbilda ﬂer
lärare behövs det ﬂer utbildningscentra. För att lösa problemet
driver SAK sex träningscentra för
lärare i de norra, östra och sydöstra delarna av Afghanistan.
TEXT: NAZAR MOHAMMAD SAHAK
ÖVERSÄTTNING: JOHAN RAHM

Tre centra för manliga lärare ﬁnns i
Kabul, Ghazni och Pul-i-Khumri, och
tre centra för kvinnliga lärare ﬁnns i
Ghazni, Pul-i-Khumri och Jalalabad. I
nära samarbete med Utbildningsministeriet erbjuds olika kurser, en
till två månader långa.
I Jalalabad kallas centret för
JFTTC – Jalabad Female Teacher
Training Centre. Det grundades 2002 i
Peshawar, Pakistan, där man vidareutbildade kvinnliga lärare som undervisade i ﬂyktinglägren. Nu kommer
istället deltagarna från Nangharhar,
Laghman, Nuristan och Kunar. På
grund av bristen på kvinnliga lärare i
dessa provinser har de ﬂesta kursdeltagarna inte slutfört sin egen skolgång.
Det vill säga, de har inte studerat i tolv
år. Som regel har de bara läst sex till
nio årskurser. Därför är ytterligare

utbildning ett måste. Därmed gör
JFTTC ett mycket viktigt jobb.
Centret erbjuder två slags kurser.
Den ena är en grundläggande två
månaders kurs i pedagogik. Den andra
riktar in sig på ämneskunskaper och
varar i en månads tid. Utbildningen
genomförs av de kvinnliga skolkonsulenterna Hajerah, Rahila och Shougufa. Man håller en kurs i taget på
centret. Undervisning pågår mellan
klockan 8 och 13 och centret bjuder
på kost och logi, tre mål om dagen för
kursdeltagarna och deras familjemedlemmar. Alla kursdeltagare har med
sig var sin manlig släkting, som också
bor på centret. När kursen slutförts får
de sina kursintyg. Kursdeltagarna som
jag träffade vid mitt besök var fullt
nöjda med kursen och arrangemangen
kring den. Särskilt uppskattat var daghemmet för kursdeltagarnas barn.
Verksamheten är viktig och ﬂer
utbildningscentra för kvinnliga lärare
behöver öppnas i olika delar av landet.
Helt enkelt därför att ﬂer kvinnliga
lärare bidrar till att ﬂer ﬂickor får möjlighet att gå i skolan.
Nazar Mohammad Sahak är
nyanställd på SAKs informationsavdelning i Kabul. Afghanistannytt gläds åt att Nazar är på plats
och hälsar honom välkommen.
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Exempel på sådana är kurserna
i kreativ pedagogik, som ges av
Mobila minicirkusen för barn, Mini
Mobile Circus for Children, MMCC
(se artikel i nästa nummer av Afghanistan-nytt). Där får alla fem
sinnena vara med, kanske även det
sjätte. Traditionell afghansk undervisning har till stor del gått ut på att
upprepa vad läraren säger och lära
sig innantill utan vidare reﬂektion.
Med MMCC lär man sig istället
genom att göra, pröva, leka och ha
roligt. Skratt är ett mål i sig – både i
livet och i skolan. Det ska vara som
på cirkus – den där
känslan av WOW!
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uppgift är att ta reda på varför barnen
i så hög grad lämnar skolan i förtid.
Det ser olika ut på olika platser.
Några orsaker kan vara långa resvägar, dålig säkerhet, barnarbete, tidiga
äktenskap eller att man lägger mindre
vikt vid ﬂickors utbildning.
Men det är nog trots allt mer som
förenar än skiljer oss åt i Afghanistan
och Sverige. Vänskoleprojektet tyder
på det: 45 skolor i Afghanistan och
45 skolor Sverige och Storbritannien
som utbyter erfarenheter, idéer och
tankar med varandra. Det är ett samarbetsprojekt med brittiska Afghan
Connection. Pengarna kommer från
Europeiska kommissionen (se artikel
på sidan 23).
Nio av vänskolorna ska i år
uppgraderas till modellskolor, som
ger inspiration till andra skolor i sina
respektive områden. Standarden är
generellt högre på de 26 modellskolorna. De har utökade läroplaner
med ämnen som hälsa, fred, miljö
genuskunskap och gymnastik. Särskild vikt läggs vid skolmiljön: gröna
skolgårdar, rent dricksvatten, toaletter med mera. Undervisningsmaterial och bibliotek satsas det också på.
Varje modellskola har en Hem- och
skolaförening. Eleverna får regelbundna hälsoundersökningar medan
lärarna ges vidareutbildning i moderna undervisningsmetoder.

