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Porträtt | Det faktum att skolan ligger i söderns konservativa 
landsbygd har aldrig varit något problem. Tvärtom är den 
högt uppskattad av det omgivande samhället, som efter  
bästa förmåga försöker bidra till dess försörjning genom  
egna insamlingar.

Byskolan 
i Beniga

– Det är ett väldigt viktigt arbete, landets tillstånd är relaterat 
till utbildning. Utan utbildning kommer ingen utveckling.
 
Under öppen himmel undervisar 19-årige Sahid Ullah sin förstaklass i pashtu. Som klassföre ståndare 
lär han förutom språk ut islam, matematik, teckning och kalligrafi. 
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Text | Ivar Andersen
Bild | Christoffer Hjalmarsson
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–  Att både pojkar och flickor ska få gå i 
skola handlar om en mänsklig rättighet. 
Enligt islam ska alla barn få utbildning. 
Rektorn Abdel Haq har jobbat i fem av de sju år som skolan har fun-
nits. Enligt honom är det inte någon skillnad i den undervisning som 
ges till pojkar och flickor. Däremot är det skillnad i barnens beteende.
– Pojkarna låter mycket högre.

– Helst vill jag bli läkare, jag vill göra  
någonting som kan hjälpa landet.
Jalal är elva år och går i andra klass. Favoritämnet är pashtu, och 
han får ofta beröm av läraren för att han läser bra. Drömmen är att 
en dag studera på universitet och utbilda sig till ett samhällsnyttigt 
yrke.

– För att undervisa så klart.  
Madina svar på frågan varför hon vill bli lärare. Hon är en av 
Sahid Ullahs elever, är liten till växten och ser yngre ut än 
sina sju år. Blygt berättar hon att favoritämnet är matematik. 

– Jag gillar att läsa och skriva och det 
behövs lärare för att undervisa barnen.
Khadiya, åtta år, drömmer också om att bli lärare.
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